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 اهداء
 الى من أضاءت دربي بدعوات الخير، الى من حتى و إن وصفتها 

األمان الدائم لي وابتسامتها الدنيا  فلن أوفيها حقها، الى من كان صدرها  
 التي أعيش 

 لها الى من صوتها كان التفاؤل نفسه  

 *أمي الغالية * 

 الى من كان مستقبلي مستقبله اليك أقول مهما أقول فأنت نعم المثال 

 * أبي العزيز * 

 إلى شموع كان نوم هم بنور القمر يوم كماله فكان بدرا لي 

 *اخوتي * 

 شواري الدراسي والى كل أصدقائي في م 
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 الشكر والتقدير
يسرني تقديم هذا الشكر لوالدي ووالدتي اللذان سهرا على تربيتي وتعليمي  

منذ أن بدأت حياتي، وأشكر كل من درسني أو ساهم في تدريسي من  
دكاترة كلية )كلية االدارة واالقتصاد(   وكل األساتذة الذين يرجع لهم 

  ةلألستاذة الفاضل الفضل بعد هللا عز وجل ، كما اقدم الشكر والتقدير 
)هند نعيم حوشي(  المشرفة على هذا البحث المتواضع، الذي اسال هللا 
تعالى أن يضيف قيمة إلى هذا العلم، وشكر موجه كذلك إلدارة كلية )كلية  

االدارة واالقتصاد(  لحسن توفيرهم وتسهيلهم الخدمات للطالب  
ومساعدتهم في كل األمور التي من شانها أن تخول لهم فضاًء مريحا  

 سة وطلب العلم في أمان ونظام للدرا
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 المستخلص 

  وهذا  واالجتماعي البيئي لألداء االستدامة تحقق بان الرئيسية استراتيجياتها ضمن الشركات تسعى
  يهدف   لذا  تطبيق ادارة الجودة البيئية في جميع مراحل اعمالها،  تحقيق  خالل  من  اال   يتحقق  ال 

وتشخيص   التلوث  من  الحد   في   البيئية   الجودة  ادارة  دور  معرفة     البحث   بين   الفجوة   الصناعي 
  التلوث   من  للحد  الدولية  المعاير  وبين   للشركات  البيئية  الجودة   اإلدارة   لنظام   الفعلي   الواقع 

البيئية والحد من    االستدامة  في  كبير  دور   تلعب ادارة الجودة البيئية    أن  يمكن  وكيف    الصناعي
، الصناعي    تسليط   الى  سيقود  به  االهتمام  ان  اذ  الساعة  مواضيع  من  األخيرة  تعد  اذ  التلوث 

 المنتج  من  مخرجاتها  طريق  عن  والبيئة  المستهلك  حماية   الى   الصناعية  المنظمات  وتركيز
  المنظمات   ستقود  الخضراء  اإلنتاجية  ان   يعني   مما   والمجتمع  للعاملين  الثقافي  والوعي  األخضر

  في   البحث تطبيق الى الباحثان  استدعى  ما   وهذا.   التنافسية  البيئة  في  التنافسية  الميزة تحقيق  الى
ميسان  شركة والمقابالت  نفط  استطالعيه  دراسة  خالل    في   العاملين  من  لعدد  الشخصية  من 

  ارتباط   عالقة  وجود  الى تحقق  وتوصل البحث( .  وموظفيها  للشركة العليا  باإلدارة  متمثلين  الشركة
  في   الصناعي  التلوث  التابع  والمتغير  البيئية  الجودة  ادارة  المستقبل  المتغير  بين  موجبة  معنوية
  في   الصناعي  والتلوث  البيئية الجودة  ادارة  بين  معنوي   تأثير  وجود  ميسان كذلك تحقق  نفط  الشركة 
  المشكالت   لحل  مخول  نظاما  ميسان  نفط   شركة  ادارة   تعتمد  المبحوثة وتوصل البحث الى  الشركة
  تنقلنا   بذلك  ومنتوجاتها  وخدماتها  بأنشطتها  تتعلق  بيئية  سياسه  اتباع   خالل  من  الصناعي  التلوث

  الى   يقودنا  وهذا  .بالشركة  المحيطة  البيئية  اهداف  تحقيق  في  يراعي  جديد  صناعي  مفهوم  الى
  همها ضرورة وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات ا   الفرضيتين الرئيستين االولى والثانية.  قبول

  من   واالستفادة  العالية  الكفاءة  ذات  االخرى   النفطية  للشركات  العالمية  التجارب  على  االطالع 
  وخدماتها   انشطتها  على   واداري   فكري   كمدخل  البيئية   الجودة  ادارة  مفهوم  تطبيق   في   تجربتها 

  ادارة   متطلبات  بتوفير  يتعلق  بما  القوة  الجوانب  تعزيز  على  العمل  خالل  من  كذلك  ومنتجاتها
  شانها   من  خضراء  مساحات  انشاء  خالل  من  الشركة  بمحيط   االهتمام  والضرورة  ,البيئية  الجودة

 . للشركة الخارجي  محيط على توثر التي   الكيميائية المواد عن الناتج الصناعي التلوث  تقليل
  ال   البيئية،  الجودة  ادارة  معايير  تطبيق في  ميسان  نفط  شركة  في  حصل  الذي  تقدم  من  الرغم  على
  شركة   تستمر  أن  يجب.  البيئة  حماية  أجل   من  به  القيام  يتعين  الذي  العمل  من  المزيد  هناك  يزال
 له   الخارجية البيئة  وحماية  الصناعي التلوث   تقليل أجل من البيئية   السياسات دعم في ميسان نفط
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في ظل التغيرات العالمية التي تتسم بالسرعة والشمولية في جميع مجاالت الحياة بفعل التحرر 
والمعلوماتية، وبالنظر إلى التأثير السلبي  االقتصادي واالنفتاح التجاري وانتشار الثورة التكنولوجية  

للتنمية الصناعية وما نتج عن ذلك من مشاكل على الصعيد البيئي، حيث أصبح الحديث عن 
البيئة من األمور المهمة  في الوقت الحاضر، وعدت مشكلة البيئة تزداد تعقيدا وتشابكا، األمر  

الدراسا  وإجراء  للتدخل  ملحة  الحاجة  فيه  أصبحت  وتشخيص  الذي  البيئة  لخصائص  متأنية  ت 
على   االهتمام  من  كبيرا  حيزا  وحمايتها  البيئة  قضية  أخذت  حيث  منها،  تعاني  التي  المشكالت 
األضرار  مسؤولية  المؤسسات  تحمل  التي  والقوانين  التشريعات  سن  خالل  من  األصعدة،  جميع 

 .التي تسببها للبيئة

  األهداف ويعد نظام اإلدارة الجودة البيئية من أهم النظم التي يتم االعتماد عليها من أجل تحقيق  
لدى  لل البيئي  الوعي  وزيادة  الصناعية  للمؤسسات  البيئي  األداء  وتحسين  البيئي  التلوث  من  حد 

ليها إلى  العاملين بالشركات ومؤسسات األعمال، مما عزز االهتمام المتزايد بالبيئة والمحافظة ع
اإليزو   البيئية  اإلدارة  مواصفة  صدور  عبر  وذلك  متكامل  بيئي  إدارة  نظام  التي    14001تقدم 

القوانين   تحترم  واضحة  سياسة  ضمن  وإدارتها  البيئية  القضايا  مع  التعامل  للمؤسسات  تهيئه 
م  في  الجانب  هذا  مراعاة  إلى  بها  يدفع  ما  هذا  مخالفتها،  وعدم  السائدة  البيئية  ختلف  واللوائح 

أنشطتها ووظائفها، التي تحقق مكاسب في مختلف المجاالت من خالله ، وبذلك تحسين أدائها  
 .البيئي مما يضمن لها استمراريتها وديمومتها

 
 
 
 
 
 

 : المقدمة
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 الفصل االول 
 الدراسات السابقة و منهجية البحث 

 المبحث االول 
 منهجية البحث 

بمثابة البوصلة التي تحدد اتجاه البحث  يهدف هذا المبحث الى تحديد منهجية البحث التي تعد  
 للوصول الى الهدف المنشود من خالل خطوات منتظمة ومتسلسلة وعلى وفق الفقرات االتية: 

 اواًل: مشكلة البحث 
 ثانيًا: اهداف البحث
 ثالثًا: اهمية البحث

 رابعًا: فرضيات البحث
 للبحث  الفرضيخامسا: المخطط 

 سادسا: حدود البحث
 مجتمع وعينه البحث سابعا: 

 ثامنا: االساليب االحصائية للبحث
 ساليب جمع البيانات تاسعا: ا
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 اوال : مشكلة البحث 

  على   خطيًرا تهديًدا  وتشكل  اليوم،  العالم  تواجه  التي  تعقيًدا  التحديات  أكثر  من  البيئية   المشاكل  تعد
.  العالم  هذا  في  الجميع  يواجهها  حقيقة  إنها.  أفكار  مجرد  تعد  لم  المشاكل  هذه.  الكوكب  مستقبل

  مستقبل   إلى  يؤدي  هذا  كل.  المتقدمة،  والصناعات  الحديثة  التقنيات  سببتها  التي  األضرار  وبعد
 . وكوكبنا  لإلنسان بالمخاطر محفوف

ــي يســعى البحــث  ــة الت ــة التالي وعلــى وفــق مشــكلة البحــث اعــال  يمكــن طــرر التســاؤالت الفرعي
 لإلجابة عليها:

 ما دور ادارة الجودة البيئية في الحد من التلوث الصناعي؟   -1
هل هناك فجوة بين الواقع الفعلي إلدارة الجودة البيئية في الشركات وبين تطبيق المعاير   -2

 الدولية للحد من التلوث الصناعي على االرض الواقع؟ 

  الصناعي؟  ماهي اثار تطبيق مفهوم ادارة الجودة البيئية على التلوث -3

 هدف البحثاثانيا : 

 من خالل مشكلة البحث يمكن تلخيص اهداف البحث 

 معرفة دور ادارة الجودة البيئية في الحد من التلوث الصناعي. -1
تشخيص الفجوة بين الواقع الفعلي لنظام اإلدارة الجودة البيئية للشركات  وبين المعاير   -2

 الدولية للحد من التلوث الصناعي  
 الصناعي مفهوم ادارة الجودة البيئية في الحد من التلوثكشف اثار تطبيق  -3
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 ثالثا:  اهمية البحث

تبرز اهمية البحث من خالل اهمية المشكلة التي يناقشها البحث ومما الشك فيه ان موضوعي 
ادارة  الجودة البيئية قد حظيا بسيل من الدراسات والبحوث سواء على المستوى العالمي او  

 من تأثير في الحياة العامة ويمكن اجمال اهمية البحث الى جانبين هما : المحلي لما لة 

 االهمية العلمية -1

تسليط الضوء على أهمية تطبيق ادارة الجودة البيئية كأداة لتلبية متطلبات الشركات في   -أ
 البيئات الخارجية لها 

الجانب البيئي وتقليل  ان االهتمام بجودة المنتجات يجب ان يأخذ بنظر االعتبار   -ب
 الملوثات الصادرة من العمليات التصنيعية. 

النهوض بالواقع البيئي للشركة من خالل تطبيق الجودة البيئية على االرض الواقع   -ت
 واالبتعاد عن الممارسات العشوائية التي تضر في البيئة  

خلق معرفة نظرية والميدانيه حول مفهوم االستدامة البيئية كونها من المفاهيم الحديثة   -ث
 نسبيا وبيان اهميتها للشركة والمجتمع 

 العملية  االهمية-2

 إلى أنها تحاول أن تطبق مفهوم الجودة البيئية في شركات   البحثترجع اهمية العملية لهذا 

 .الصناعي واالستفادة من نتائج والتوصيات البحث للحد من التلوث
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 رابعا :فرضيات البحث. 

 تتمثل فرضيات البحث باالتي: 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ادارة الجودة البيئية وبين   الفرضية الرئيسة االولى:
 التلوث الصناعي. 

التلوث    فيدارة الجودة البيئية ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية  الفرضية الرئيسة الثانية:
 الصناعي. 

 ث خامسًا: المخطط الفرضي للبح

 

  ارتباط                 

 

 تأثير 

 

 للبحث  الفرضي( المخطط 1شكل رقم)

 المصدر: من اعداد الباحثان 

 

 

 

 

ادارة الجودة  

 البيئية  

 ) المتغير المستقل(

 التلوث الصناعي

 ) المتغير التابع( 
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 سادسا: حدود البحث

على دور ادارة الجودة البيئية في الحد من  البحثاقتصرت هذا الحدود الموضوعية:  -1
 التلوث الصناعي. 

على اإلدارة العليا وموظفين شركة نفط ميسان   البحث اقتصرت هذه  الحدود المكانية:  -2
 في محافظة ميسان 

 15/5/2022  -8/3/2022تم عمل هذه البحث خالل العام الدراسي الحدود الزمنية:  -3

 سابعا: مجتمع البحث وعينته

  اختيار شركة نفط ميسان كمتجمع للبحث بينما تمثلت العينة البحث بالعاملين في الشركة تم 
  عام حتى الجنوب  نفط شركة من  جزء  الشركة كانت  متمثلين باإلدارة العليا للشركة وموظفيها

  مشاريع وإنشاء ميسان في النفطية  األنشطة   توسيع لغرض  الشركة   استحداث جاء و. 2008
 . المحافظة في النفط حقول لتطوير عالمية شركات مع مشتركة

 اإلحصائية للبحث االساليبثامنا: 

استخراج العالقة االرتباط   في "SPSS"االعتماد على البرنامج االحصائي  تم
   والتأثير والوصف االحصائي لمتغيري البحث

 جمع البيانات ساليباتاسعا: 

االستعانة ببعض المصادر العربية واألجنبية فضال عن الرسائل واإلطرايح الجامعية   تم -1
والبحوث من شبكة االنترنت التي لها عالقة بموضوع البحث لتغطية الجانب النظري للبحث  

 ودعم الجانب الميداني له   
لمعلومات  اعتمد الباحثان على استمارة االستبانة كأداء رئيسية للحصول على البيانات وا  -2

 للبحث   العمليالمتعلقة بالجانب 
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 المبحث الثاني 

 لمتغيري البحث  الدراسات السابقة

البيئي    -1 التسيير  النظام  "مساهمة  بعنوان  ذريصات"  الدين  "نسخة   ISO14001دراسة:" عز 
،  TIFIB" في تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية دراسة حالة: مؤسسة النسيج والتجهيز  2015

" 2015"نسخة  ISO14001يساهم نظام التسيير البيئي  حيث انطلق من إشكالية مفادها: "كيف
البيئي   التسيير  الصناعية؟"، حيث ركز على نظام  تنافسية المؤسسات    ISO14001في تعزيز 

" من جهة وتنافسية المؤسسات المؤسسات الصناعية من جهة أخرى، وتوصل من 2015"نسخة  
خالله دراسته إلى ضرورة تمكين المؤسسة من معرفة مدى إسهام هذا النظام في تعزيز تنافسية  
المدروسة، حيث يساعد   المؤسسة  المؤسسات والوقوف على مضامين هذه العالقة على مستوى 

على مكانتها التنافسية وكذلك المحافظة على البيئة الطبيعية وصحة هذا التوجه على المحافظة  
 األفراد. 

البيئية    -2  اإلدارة  لنظام  المحدثة  "النسخة  "بعنوان  الشيخ  بن  سهام  ميمون،  "معاذ  ل:  دراسة 
قدم    14001:2015"اإليزو   األعمال،  منظمات  تواجه  التي  والمكاسب  العراقيل  التعديالت  بين 

ل البحث تحليل  اإليزو  هذا  البيئية  اإلدارة  التعديالت    14001:2015نظام  أهم  خالله  وبين من 
وكذا أهم المكاسب التي تنجر من وراء تبني منظمات األعمال   2015التي طرأت على نسخة  

 2018، مارسJFBEلهذا النظام، مجلة اقتصاديات المال واألعمال 

3-  ( حراره  محمود  زياد  االستخراجية  2017رناد  الصناعات  عن  الناتج  التلوث  تكلفة  ,قياس   )
 شركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة المحدودة في العقبة,  –,دراسة حالة 

نموذج    إلى قياس تكلفة التلوث الناتج عن الصناعات االستخراجية عن طريق  البحثهدفت هذه  
شركة    كاليف التلوث الناتجة عن الصناعات االستخراجية التحويلية في دراسة حالةت مقترح لقياس

وتحليل    التلوث  مناجم الفوسفات األردنية في العقبة، وفي سبيل ذلك قامت الباحثة بتحديد تكاليف
التكاليف طبيعة  وتوضيح  قياسها  وطرق  حدا،  على  تكلفة  النماذج   كل  جميع  ودراسة    البيئية، 

لقيا على    سالسابقة  بناء  التلوث  تكاليف  لقياس  نموذج  صياغة  إلمكانية  وذلك  التلوث  تكلفة 
 السابقة.  النماذج

، حيث اعتمدت على دراسة المباحث العلمية المكتبية  البحثاستخدمت الباحثة المنهج النوعي في 
المرفقة بها،  واألدبيات السابقة، والرجوع الى التقارير السنوية للشركة والقوائم المالية واإلفصاحات  
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أهداف   لتحقيق  للدراسة،  الالزمة  البيانات  جمع  في  المقابلة  أسلوب  بإستخدام  قامت    البحث كما 
 والوصول الى النتائج المرجوة. 

في    2015نسخة     lso 14001( ,تطبيق متطلبات نظام االدارة البيئية  2019مرغاد سارة )  -4
 بسكرة,  –أوماش  –  ENACالمؤسسة االقتصادية ,دراسة حالة مركز االمداد ,

يعد نظام اإلدارة البيئية من أهم النظم التي يتم االعتماد عليها من أجل تحقيق أهداف الحد من 
العاملين   لدى  البيئي  الوعي  وزيادة  الصناعية  للمؤسسات  البيئي  األداء  وتحسين  البيئي  التلوث 

وا  بالبيئة  المتزايد  االهتمام  عزز  مما  األعمال،  ومؤسسات  تقديم  بالشركات  إلى  عليها  لمحافظة 
البيئية اإليزو   اإلدارة  متكامل وذلك عبر صدور مواصفة  بيئي  إدارة  التي تسيئ    14001نظام 

واللوائح   القوانين  تحترم  واضحة  سياسة  ضمن  وإدارتها  البيئية  القضايا  مع  التعامل  للمؤسسات 
ال هذا  مراعاة  إلى  بها  يدفع  ما  هذا  مخالفتها،  وعدم  السائدة  أنشطتها  البيئية  مختلف  في  جانب 

البيئي   أداءها  المجاالت من خالله ، وبذلك تحسين  التي تحقق مكاسب في مختلف  ووظائفها، 
مفهوم مختلف الجوانب البيئية وكذا    البحثوتناولت هذه    مما يضمن لها استمراريتها وديمومتها.

 تطبيق متطلبات نظام اإلدارة البيئي 

 من الدراسات السابقة  ةاالستفادجوانب 

السابقة    وجدت •   الصناعي   التلوث  من  الحد  في  فعالة   البيئية   اإلدارة  أنظمة   أنالدراسات 
  بيئية  إدارة أنظمة لديها التي الشركات أن الدراسات أظهر.  الصناعية المنشآت عن الناتج

 بشكل  فعالة  كانت  األنظمة  هذهو  المختلفة  الملوثات  من  بكثير  أقل  انبعاثات  لديها  مطبقة
 . الصناعية  ملوثات انبعاثات  تقليل في خاص 

السابقة • الدراسات  نتائج  خالل  الى  من  الحاجة    ودعم   تشجيع  على  الضوء  تسلط  تبين 
  األنظمة   هذه  مثل  أن  وأضاف.  الصناعات  قبل  من  البيئية   الجودة  إدارة   أنظمة  اعتمادو 

 .البيئة وحماية  التلوث من الحد   في رئيسًيا دوًرا تلعب أن يمكن
  البيئية   الجودة  إدارة  من  المؤسسات  تمكين  الضروري   من  فإنه  السابقة  الدراسات  بحسب •

  أنظف   ببيئة هذا  سيسمح.  الشركات  في  الصناعي التلوث  من  الحد  في  النظام  هذا  وأهمية
 .  عام بشكل للجمهور أيًضا ولكن الصناعات هذه  في للعاملين فقط  ليس  صحة وأكثر
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 المبحث االول 

 ادارة الجودة البيئية 

 ماهية إدارة الجودة   اوال : 

تعد إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية حديثة أسهمت في إحداث تغييرات جذرية في تفكير المدير 
وممارساته، فهي تنأى به عن الممارسات التقليدية وتقوده نحو استخدام اإلمكانات البشرية الهائلة  

ا العنصر  هو  البشري  المورد  بوصف  جديد،  بأسلوب  العاملين  والقادر  لدى  المنظمة  في  لرئيس 
على تحقيق متطلبات تحقيق الجودة. ويركز هذا المفهوم على العمل الجماعي وتشجيع العاملين  
الجودة   إدارة  مفهوم  الموردين ويتضمن  العمالء ومشاركة  التركيز على  إلى  باإلضافة  واندماجهم 

 .(4, 2019)شاهين ,الشاملة جودة العمليات باإلضافة إلى جودة المنتج

، وكانت كل من التعريفات التي   Qualityلقد جرت محاوالت عديدة لتقديم تعريف لمفهوم الجودة 
النظر عن  حولها. وبصرف  بالتمحور  تقوم  معينة  سمة  إبراز  تتولى  المحاوالت  هذه  نتجت عن 
االختالفات التي أبرزتها تلك المحاوالت، اال ان هناك بعض التعريفات التي فرضت نفسها على  

 فكر اإلداري وذلك لما اتصفت به من موضوعية وتعبير دقيق عن المفهوم. ال

عرف    )  J.M.Juranفقد  لالستعمال  المنتج  مالئمة  مدى  أنها  الجودة   .J. Mوزميله، 
Juran0193  )Fitness for use    فالمعيار االساسي للحكم على جودة المنتج في رأيJuran  

 غير مالئم بغض النظر عن وضع وحالة المنتج. وزميله هو هل المنتج مالئم لالستعمال أم 

المتطلبات   مع  المطابقة  مدى  انها  على  الجودة  عرفت   Conformance toكما 
Requirements    فكلما كانت مواصفات المنتج مطابقة لمتطلبات العميل كلما كان هذا المنتج
( جيدة  نوعية  الدولية  P.B. Crosby.1992ذا  المواصفة  أما   .  )2000:9000 ISO   فقد

لمتطلبات   المنتج  في  الموروثة  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة  بأنها  الجودة  عرفت 
 (. ISO,2000العميل)
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الجودة بأنها ناتج تفاعل خصائص نشاطات الت و الهندسة و   A.V. Feignbaumnوقد عرف 
( ورغباته  العميل  الى   حاجات  تلبية  من  يمكن  بدورة  والذي  والصيانة   A.V.1991الصناعة 

Feignbaumn  ويدلي عمر وصفي عقيلي بدلوه في هذا المجال فيعرف الجر بمعناها العام . )
من   قادرة  تكون  المتميزة  الجودة  بمستوى عالى  خدمة  تقديم  أو  لسلعة  المنظمة  انتاج  انها  على 

ا  خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرض
والسعادة لديهم. ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعه سلفا إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وايجاد  

 (17, 2001,عقيليصفة التميز فيهما. )

التي   الخدمة  مستوی  وبين  يتلقاها  التي  الخدمة  من  يتوقعه  ما  مستوى  بين  يقارن  إذن  فالعميل 
المقدمة م الخدمة  فاذا كان مستوى  أو أكثر منها  تلقاها بالفعل.  الخدمة المتوقعة  ساوية لمستوى 

فان تلك الخدمة تتمتع بالجودة. أما إذا كان مستوى الخدمة المقدمة فعال أقل من مستوى الخدمة  
 (. 20,  2010جودة, المتوقعة فان تلك الخدمة ال تتمتع بالجودة المطلوبة)

ل منظمات اال اختالف أنواعها  يحظى مفهوم الجودة باهتمام كبير سواء من قبل األفراد أو من قب
الجودة بوجه عام   مفهوم  حيث  الجودة  مفهوم  تباين واختالف  الى  ادى  وانشطتها وهذا االهتمام 
تكون  قد  واضحة  حقيقة  ولكنها  ملم  غير  انها  من  بالرغم  الناس  من  لعديد  كثيرة  اشياء  بأنها 

ر الباحثين هي قدرة المنتج  محدودة المعالم ولكنها بدون حدود أو نهاية )فقد تعني من وجهة نظ
هي   الجودة  كذلك  ومتطلباته.  العميل  استعمال  إلشباع  نهائي  منته  شكل  في  تقديمه  المطلوب 

 المطابقة لالحتياجات المطلوبة  

وعموما فإن مصطلح الجودة يأخذ العديد من المعاني التي تحمل بين طياتها بعض االعتبارات  
تخدمها، فالجودة تعد شيئا نسبية يختلف باختالف الجهة  والتي قد تختلف باختالف الجهة التي تس

او   التجارية  العالمة  على  للجودة  فحصه  في  يستند  قد  التجزئة  فتاجر  يستعملها  الذي  الفرد  او 
المظهر الخارجي للمنتج، أما الصناعي فانه قد يكون على دراية تامة بأن المدخالت الداخلة في  

و  اولية  مواد  االنتاجية من  للمخرجات،  العملية  النهائية  الجودة  كبيرا على  تأثيرا  تؤثر  مستلزمات 
يتم   قد  وهنا  شراؤها،  يتم  التي  والكميات  الجودة  لفحص  فنية  هيئة  على  يعتمد  قد  فإنه  وعليه 
الجودة   على  تؤكد  التي  المنتج  تصنيع  لمراحل  وفقا  أو  معين  معيار  اختيار  على  بناء  الفحص 

   المطلوبة والتي تأخذ مفاهيم عديدة.
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التطور التاريخي المفاهيم الجودة لقد تم االهتمام بالجودة بصيغ ومفاهيم متعددة، جميعها تهدف  
كل  الجودة  مفاهيم  في  التغيير  هذا  تشخيص  يتم  ما  وغالبا  المنتج،  جودة  مستوى  تحسين  إلى 

ل  عقدين من الزمن خالل القرن العشرين المنصرم، وهذا ما أكده عدد من الباحثين منهم على سبي
( الحصر،  ال   ,(Banks ,1989) ,(White ,1991) ,(Evan ,1993)  1991,المثال 

(Feigenbaum 

 وغيرهم.

 ( 20, 2009)علوان , حيث تطور مفهوم الجودة على شكل مراحل زمنية ويمكن بيانها كما يلي

-  ( بين  ما  المرحلة  هذه  امتدت  الجودة  ضبط   : األولى  هن 1920-1990المرحلة  وتميزت   )
بان مسؤولية تحديد الجودة تقع على مشرفين متخصصين بضبط الجودة ومتابعة قياسها  المرحلة  

 والتحقق منها على المنتجات التي تقوم الشركات بصناعتها. 

-  ( خالل  المرحلة  هذه  امتدت  للجودة؛  اإلحصائي  الضبط   : الثانية  (  1940-1920المرحلة 
ومقارنة النتائج بالمتطلبات المحددة، لتحديد درجة  واتسمت هذه المرحلة باستخدام وظيفة التفتيش  

 تطابق انتاج المنتج وفق المواصفات المطلوبة للجودة. 

خالل    - المرحلة  هذه  امتدت  بالجودة؛  متخصصة  منظمات  ظهور  الثالثة:  (  1960-المرحلة 
فترة    1940) بعد  الصناعات وخاصة  بيئة  في  التغيرات  بعدد من  المرحلة  هذه  الكساد  وامتازت 

( سنة  في  الرأسمالي  صناعية  1933-1929االقتصادي  منظمات  ظهور  الى  ادى  مما   ،)
الجودة لضبط  األمريكية  الجمعية  مثل  الجودة  بضبط   American Society of-متخصصة 

Qual ity Control  والتي يرمز لها بالرمز ،ASQC    مما ادى الى تحديد مستوى مقبول للجودة
وما حدث عليها  1956كذلك ظهور حلقات الجودة في اليابان في عام  عند إنتاج وبيع المنتجات

 من تطورات بعد ذلك التاريخ على مفهوم حلقات الجودة. 

-  ( من  المرحلة  هذه  وامتدت  الجودة  تحسين  الرابعة:  تميزت  1980-1960المرحلة  والتي   )
 Total Quality Man-بتطور مفهوم حلقات الجودة في اليابان الى مفهوم ادارة الجودة الشاملة

 agement    والمعروفة بالرمزTQM  وكذلك ظهور مفهوم التلف الصفری ،Zero Defect    في
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من   عدد  يتضمن  متكامل  نظام  يعتبر  والذي  الجودة  کتوكيد  اخری  مفاهيم  جانب  الى  اليابان 
 السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق الجودة في الشركات الصناعية

ا  - الخامسة:  بين  المرحلة  ما  المرحلة  هذه  امتدت   : الجودة  هذه    2000-1980دارة  وتميزت 
العولمة، األيزو  كمفاهيم  السابقة  المرحلة  تمخضت عنها  التي  الجودة  مفاهيم  بعدد من  المرحلة 
وظهور عدد من برامج الحاسوب التي ساعد في ظهورها الجيل الخامس للحاسبات الذي جاء بعد  

الحاسوب  1990سنة   ساهم  التي  التصنيع    و  فكرة  وظهور  تصنيعه  وفي  المنتج  تصميم  في 
 المتكامل وأنظمة التصنيع المرن وغيرها. 

: وهي المرحلة المستقبلية التي تشير اليها األبحاث العلمية  21المرحلة السادسة: مرحلة القرن   -
ب به  في هذا الميدان، بأنها ستكون مرحلة االهتمام بالمستهلك، من خالل تقديم وانتاج گل ارغ

 المستهلك من حيث سهولة وسرعة الحصول على المنتج عند الطلب، 

 

 وعية للبيئة نالحاجة الى إدارة الجودة الثانيا : 

)يل1991عام   جامعة  لطالب  التخرج  حفل  وفي   ،-Yale University  .ب روبرت  وجه   ،)
شركة  Bennet,199317برنغر) رئيس  نائب   ،)3M    البيئية الهندسة  قسمي  عن  والمسؤول 

ومراقبة التلوث، رسالة الى الطالب معبرا" ما يلي: " لقد تالقت المصالح التجارية واالهتمامات  
البيئية مع بعضها البعض، وتدرج اليوم الشركات التي تنظر الى المدى البعيد القضايا البينية في  

 برامجها ومخططاتها المستقبلية 

الج إدارة  البعيد  تدعو  المدى  الى  الرؤيا  أسس  على  المبنية  االدارية  المفاهيم  ذات  النوعية،  ودة 
)والتي شكلت العنصر األهم في النجاح العام الذي سجله اليابانيون في صناعاتهم(، الى التغيير  
في   النوعي  األداء  إدخال  على  تعمل  شاملة  وسيلة  إنها  والعملي،  اإلداري  المسلك  صعيد  على 

ال  المؤسسة،  العمليات  ضمن  قطاع،  كل  موظفي  فإن  وبالتالي،  سواء،  حد  على  كلها  تنظيمية 
يسعون الى تأمين إنتاج نوعي يصلح ليكون بدوره مدخلة إلى القسم التالي حيث يأتي مبدأ إرضاء  
المستهلك كعنصر أساسي عند إنتهاء سلسلة عمليات التحويل الداخلية هذه. وغالبا ما ينظر الى  
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الج إدارة  اإلنتاج عند  نظرية  العملية  النفايات  نسبة  التقليل من  في  تساهم  أنها  النوعية على  ودة 
تتواجد   النفايات ال تتواجد فقط في شوائب التصنيع فحسب بل  اننا رأينا أن هذه  التصنيع، وبما 
ايضا" في التلوث. هكذا ينبغي أن تشكل )النوعية الشاملة الهدف الجوهري للوصول الى القضاء  

ث بشكل جذري أكان ذلك في المصانع الخاصة أو في مجموعة شركات داخل نظام  على التلو 
بيني صناعي , اما مبدأ المشاركة الفعلية للموظفين في عملية القضاء على النفايات الصناعية  
أن   أوال"،  عدة  ألسباب  وذلك  المؤسسات  من  للعديد  فعالية  األكثر  العامل  فيشكل  التصنيع  عند 

ين الفعلية في التقليل من النفايات ضمن عملية اإلنتاج يؤلف إنسجام تام  عامل مشاركة الموظف 
التقليل   الى  يسعى  كما  الشاملة،  النوعية  الجودة  إدارة  النظرية  النظامية  بالمباديء  ناجح  وبشكل 
العمل   فرق  إن  ثانيا"،  إعتمادها.  يتم  التي  المقاربات  نوعية  وتحسين  النفايات  حجم  من  المنظم 

فيا" تناسب تماما" العمل المعقد الذي يترتب عن تطوير وإنشاء برنامج لتقليل حجم  المختلطة وظائ 
النفايات على مستوى العام للشركات، واخيرا"، فإن اللجوء الى فرق العمل هذه يساعد على خلق  
حس اإللتزام الكامل والفخر لدى الموظفين في عملهم، وعلى سبيل المثال، إن بادرة اإلدارة البيئية  

جيميال ب  تلخص  و  واشنطن  في   Global Environmental Management)  -عالمية 
Initiative-GEMI  بإدارة المفاهيم الخاصة  البيئية في  ( أخذت على عاتقها ترسيخ مبدأ اإلدارة 

الشاملة.)  البيئية  التوعية  الجودة  إدارة  مفهوم  خلق  أجل  من  وذلك  الشاملة،  النوعية    الجودة 
 ( 3,  2015,حجازي 

 ا : مفهوم البيئة والنظام البيئي ثالث

 مفهوم البيئة   -1

يركز على   بااليكولوجية  المسمی  البيئة  المنزل وعلم  أو  البيت  تعني  األصل  يونانية  كلمة  البيئة 
عملية التوازن بين الكائنات الحية، وإذا اختل هذا التوازن ظهر االختالل البيئي ولذلك فإن هذا  

 . (101,  2019)شاهين,المختلفة والمتداخلة بين الكائنات العلم يهتم بالخصائص 
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 النظام البيئي  -2

البيئي وهذه العناصر هو ما   النظام  البيئة وفق نظام يطلق عليه  تفاعل عناصر  هو عبارة عن 
هذه   بين  التوازن  اختالل  فإن  ولذلك  حية  وغير  حية  وكائنات  موارد  من  مجتمع  أي  يحتويه 

ال  اختالل  إلى  يؤدي  مثل  العناصر  والطبيعية  المجتمعية  المشكالت  إلى  يؤدي  مما  البيئي  نظام 
األمراض   من  بالعديد  األرض  سكان  وإصابة  الهواء  وتلوث  والمحيطات  والبحار  األنهار  تلوث 

 (.101,  2019)شاهين, وغرق العديد من المناطق واختالل طبقة األوزون 

 :  متطلبات نظام ادارة الجودة البيئية:رابعا

 ق نظام ادارة الجودة البيئية هناك مجموعة متطلبات هي  لغرض تطبي 

وصيانته  -1 البيئية  الجودة  ادارة  نظام  وتطبيق  وتوثيق  تهيئة  عليها  :المنظمة  عامة  متطلبات 
وتحسينه باستمرار وتوفير متطلباته وفقا لما مبين فى المواصفة الدولية وتحديد كيفية الوفاء بتلك  

 المتطلبات . 

السياسة البيئية :تحدد السياسة البيئية مبادى عمل المنظمة وتحدد مستوى المسؤولية واالداء    -2
البيئي المطلوبين مقابل جميع الجراءات الالحقة التي سيتم الحكم بموجبها ويجب ان تكون هذه  

الشرو  من  جملة  وهناك  وخدماتها  وامنتجاتها  المنظمة  النشطة  البيئية  لالثار  مناسبة  ط  السياسة 
)المالئمة   هي   السياسة  هذه  في  توفرها  المستمر    -الواجب  بالقوانين  -التحسين  االلتزام 

معروفة   -موثقة ومطبقة ومدامة  -تقدم اطار عمل لوضع ومراجعة االهداف والغاية  -والتعليمات
 لدى جميع العاملين ومتاحة للجمهور(

ة وانشاء وتنفيذ وصيانة نظام  التخطيط وهو مطلب ضروري لتحقيق السياسة البيئية للمنظم  -3
البيئية التالية )تحديد مظاهر  التخطيط العناصر  المتطلبات    -ادارة الجودة البيئية ويشمل  تحديد 

 تحديد االهداف والغايات وبرامج تحقيقها( -تحديد معايير االداء الداخلية -القانونية المعمول بها 

تركيز مواردها في  المنظمة  تساعد  التخطيط  استخدام    ان عمليه  المهمة وكذلك  المجاالت  على 
مثل  النظام  من  اخرى  انشاء وتحسين اجزاء  في  التخطيط  نتيجة عملية  تولدت  التي  المعلومات 

 التدريب والرقابة والقياس . 
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التطبيق والتشغيل لغرض تطبيق نظام الجودة البيئية يجب توفير الموارد البشرية والمادية من  -4
ات تكنلوجية وموارد مالية وتحديد الصالحيات والمسؤوليات ضمن عاملين ونظم معلومات ومعد

الهيكل التنظيمي للمنظمة وتدريب وتاهيل العاملين وايجاد نظام اتصاالت بين مستويات الوظائف  
والذي   التوثيق  على  التطبيق  ويشتمل   . الصلة  ذات  الخارجية  االخرى  الجهات  ومع  الداخلية 

 الستمارات والمراجع والتعليمات والوثائق ودليل النظام . يحتوي على السجالت والتقارير وا

لمنع وقوع   -5 الوقائية  االجراءات  البيئي واستخدام  االداء  وتقيم  وقياس  مراقبة  :ويشمل  الضبط 
يتم   القياس  نتائج  الكمي والنوعي وتحليل  المراقبة والقياس  المحتملة.  وباالعتماد على  المشاكل 

 لمواطن التي تحتاج تصحيح او تحسين . تحديد النجاح او االخفاق وا

مراجعة االدارة :ينبغي للمنظمة اجراء مراجعة ادارية دورية واالستمرار بتحسين النظام بهدف   -6
 ( 9خليف, ,  تحسن االداء البيئي.) 

 فوائد ادارة الجودة البيئية  خامسا: 

 هناك عده فوائد لتطبيق نظام ادارة الجودة البيئية منها. 

 الميزة التنافسية من خالل زياده االرباح وارتفاع الدخل الفردي للعاملين . -1

 القيمة االستراتيجية من خالل زياده استثمار فرص السوق وتجنب التهديدات .  -2

 االداء البيئي الجيد وخفض الحوادث البيئية والتلوث.  -3

الم  -4 واستعمال  الطاقة  حماية  على  والعمل  البيئي  االداء  منتجات  كفاءه  واستعمال  بكفاءة  واد 
 ذات تأثير بيئي قليل . 

العاملين    -5 وتشجع  البيئي  االداء  وتحسن  ممتاز  بيئي  تدريب  تعطي  شاملة  بيئية  جودة  ادارة 
 ومراقبة االداء البيئي ودعم االدارة العليا. 

ي انشطة  تخفيض التكاليف البيئية ومعالجة التلوث والنفايات وامكانية استخدام هذه التكاليف ف-6
 اخرى 

 ( 9, بدون تاريخ نشر خليف,  ) 
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 المبحث الثاني 

 الصناعي  التلوث

 اوال : التلوث البيئي 

النشاط  الناتجة جراء  للمخلفات  المباشر  أو غير  المباشر  التصريف  بالتلوث ذلك  المتمثلة    نعنى 
باألبخرة والحرارة والضوضاء الصادرة الي الجو والماء واألرض التي قد و بصحة االنسان وجودة  
البيئة. ويرتبط مفهوم التلوث البيئي بالنهضة الحضارية الصناعية وزيادة عدد سكان العالم وانتاج  

اجهة الزيادة السكانية في  األسلحة المدمرة الذرية منها والكيماوية موارد البيئة بشكل استنزافي لمو 
 العالم  

بيئيين   ان بحدثين  الماضي، حيث  القرن  السبعينات من  الى عقد  البيئية  المؤسسات  تاريخ  يعود 
بارزين، احدهما محلي واألخر عالمي، الحدث المحلي تجسد في كارثة التسمم التي أفضت الى  

استهال بسبب  الفقراء،  الريف  ابناء  من  االف  ستة  من  اكثر  بالزئبق  اصابة  المعمرة  الحنطة  ك 
عام   ستوكهولم  في  العالمية  للبيئة  األول  بالمؤتمر  فيتجسد  الدولي  الحدث  أما  ، ۱۹۷۷المثيلي، 

ومنذ ذلك التاريخ توالت الصدمات والكوارث البيئية الجميع مناحي الحياة، فظاهرة العنف، رافقت  
ت  اليوم،  حتى  عقود  ثالثة  من  أكثر  امتداد  على  العراق  من  اوضاع  ضخمة  بمجموعة  سببت 

 الصدمات واألزمات البيئية 

وادارة األزمات البيئية، شان هام لحالة كالحالة العراقية، للسيطرة على الصدمات والحالة الكارثية  
التي تواجه مكوناتها. وبشكل عام تعاني اإلدارة البيئية من مشكالت متنوعة، تضعف من قدرتها  

تدهو  تراكم  الضخم من  للكم  مبررا  للتصدي  فرضت  البيئية،  الصدمات  أن عقودا من   , البيئة  ر 
عام   من  اب  في  الحكم  مجلس  بقرار  تاسيسها  عن  اعلن  فقد  البيئة.  وزارة  . ۲۰۰۳الستحداث 

والوزارة الحديثة تعبير ملح عن متطلب موضوعي، وهو ارتفاع مستويات التدهور الذي اضحى  
عام محلي ضاغط لتبني برامج ومشاريع غير   مصدرا لتهديد مكونات الحياة. والسعي لبلورة راي 

في   والقادمة  الرنة  األجيال  حقوق  وتامين  النظيف،  االنتاج واالستهالك  فكرة  وتبني  للبيئة  مؤذية 
 (. 250, 2013,حنوشبيئة امنه ونظيفة) 
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نوعية   لتحسين  الى موديل  اقرب  بعد  البيئية،  المؤسسات واالدارة  تعزيز  اتجاه  أن  القول  ويمكن 
)كحقوق  الحياة.   الرسمية  وشبه  الرسمية  الدولة  لمؤسسات  الرقابي  االتجاه  تعزيز  يعني  فهو 

لذلك   اضيف  واذا  وغيرها(.  المالية  والرقابة  التخطيط،  العدل،  المدني،  المجتمع  المراة  اإلنسان، 
الدور الذي يمكن تلعبه ادوات السلطة الرابعة باذرعها الثالث )المرئية والمسموعة والمقروءة(، من 

أنها أن تعزز النهج الرقابي على جميع مفاصل الحياة. غير أن تلك الوقائع لم تز النور بعد  ش
)على الرغم من تشكل العديد من تلك المؤسسات(، بسبب األزمات السياسية وانشغال البالد في  

 اتون ضعف األمن واالستقرار 

بالتنسيق والتعاون مع الوزارات    مؤسسات االدارة البيئية، ترسم الخطط والبرامج للحفاظ على البيئة
 ( 250, 2013,حنوشوالمؤسسات األخرى. )

 ثانيا : االثار االقتصادية للتلوث  

وطرح   البيئية  بالتشريعات  االلتزام  عدم  )تكاليف(فان  كمية  بصيغة  التلوث  اثار  قياس  يمكن 
اعلى فان المجتمع  المخلفات بدون معالجة او معالجة قليلة بغية تخفيض النفقات لتحقيق ارباح  

 هو من سيدفع ثمن ذلك بسبب: 

تلوث المصادر الطبيعية االنهار والمياه الجوفية واالراضي الزراعية يقلل المحاصيل الزراعية    -1
النفقات من  لزياده  الضرر بصحة االنسان والحيوان وهذا عامل مضاف اخر  كافة عالوة على 

 قبل المجتمع لمواجهة هذه الكيفية. 

ار التلوث بمختلف انواعه من قبل المجتمع غالية جدا بالمقارنة مع الكلفة التي تنفق  ازاله اث -2
 للوقاية من التلوث او معالجة المخلفات قبل اطالقها في الهواء او الماء او التربة 

 : المعالجات

 هناك افكار فعالة لحماية البيئة منها 

 نع اخرى اوتدويرها.   نفايات بعض المصانع يمكن اعتمادها كمواد اولية لمصا -1

 اعادة تدوير مخلفات و نفايات داخل وخارج المصانع. -2
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 استخدام تقنيات اكثر نظافة تساعد على تقليل المخلفات والوقاية من التلوث.  -3

تشجير المساحات الواسعة من المصانع والمناطق القريبة منها بأشجار دائمة الخضرة ألنها    -4
 وتعطي االوكسجين. تسحب ثاني اوكسيد الكاربون 

 ثالثا :التلوث الصناعي 

كما ذكرنا سابقا ان  التلــوث البيـئي هو حدوث تغير أو خلل في العنــاصر المــكونة للنظام       
البيئي بحيث يؤثر على فاعلية هذا النظام، ويفقد القدرة على أداء دوره الطبيعي في التخلص من 

 (، 28, 2007)شبع،  الملوثات والسيما العضــوية منها بالعمليات الطبيــعية

ماء،    الطبيعية)هواء،  البيئة  لعناصر  فيه  مرغــوب  غير  تغـير  حصول  عند  يحــدث  التـلوث  فإن 
 تربة( التي تــؤثر في حياة اإلنسان والحيوان والنبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وللصناعة تأثير سلبي على البيئة الطبيعية والبشـرية، لما تسببه بعض الصناعات من تــلوث بيئي  
والدهون نات الصلبة  المواد  من  كذلك  منها،  المنبعث  والرذاذ  واألتربة  واألبخرة  الغازات  من  ج 

المجــاورة   األنهار والمناطق  إلى  التصريفية  التي تذهب عن طريق المنافذ  واألصباغ والحوامض 
للمشاريع الصناعية، فضاًل عن اثر الضجيج والضوضاء الذي تحدثه بعض الصناعات للعامــلين 

األرض   فيها شكل  في  تغـــيرًا  تحدث  صناعات  وهنالك  المجاورة.  والعمرانية  السكنية  وللمناطق 
وشكلها   األرض  جمالية  على  سلبًا  يؤثر  مما  واإلستخراجية  اإلنشائية  كالصناعات 

 (. 127, 1999الطبيعي)الجنابي,

يرتبط حيث  الصناعي  النشاط  نوع  يحددها  مختلفة  مستويات  بجملة  التلوث  تأثير  بها    يتحدد 
السيما   الصناعات  توقيع  عند  المكانية  التخطيطية  االعتبارات  أثر  هنا  ويأتي  مباشرًا،  ارتباطًا 
مختلفًا عن   البيئي  تلوثها  تأثير  والكيماوية يكون  البتروكيمياوية  فالصناعات  الملوثة،  الصناعات 

ا  هذه  على  تقضي  أو  تخفف  وأساليب  إجراءات  وهناك  والنسيجية.  الغذائية  لمشكلة  الصناعات 
أثر   يبرز  حيث  الصناعية،  العمليات  بسبب  األخرى  الحية  والكائنات  اإلنسان  حياة  على  وأثرها 

 (. 32-29, 1981المخطط في هذه المعالجة)كمونه,
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أنظمة    وفق  السائدة  العالقات  طبيعة  على  والمحافظة  اإلنسان  حياة  حماية  الضروري  من  إذ 
كا  للبيئة  الطبيعية  بالخصائص  ومرتبطة  هذه  معينة  إن  والسيما  والماء،..  والتربة  لطوبوغرافية 

األنظمة لها مساس مباشر النشاطات البشرية. وان النشاط الصناعي قد يؤثر على هذه األنظــمة  
النشــاط الصــناعي في المــكان أو الموقع   أن يكون موقع  البيئي، فمن األفضــل  من خالل تلوثه 

البــيئة، لذلك يبـرز أثر االعتبارات  الذي يحــافظ فيه على التوازن البيئي   والعــالقات بين عناصر 
البيـئية في تحديد موقع النشـاط الصـناعي وطبـيعة نمـطه في اإلقليم، لتـالفي أثـار التلوث البيئي  
الصناعة   نمو  طريق  عن  اإلقليمية  التنمية  برنامج  عرقلة  دون  والحيلولة  الصناعة  لمواقع 

 (.  29,  2007وتطورها)شبع،

أي   للبيئة،  الصناعي  التلوث  مشكلة  أهمها  من  لعل  عدة  مشكالت  الصناعي  النشاط  عن  ينتج 
  حدوث تغيرات نوعّية وكمّية في الخواص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية لمكونات النظام البيئي 

حياة  )الهواء، الماء، التربة( ناتجة عن النشاط الصناعي، والشك إن لهذه التغيرات أضرارًا على  
الصناعة   من  الناتج  التلوث  نوع  حسب  تتباين  تأثيراتها  لكن  األخرى،  الحية  والكائنات  اإلنسان 

                      .وكميته فضاًل عن أساليب المعالجة المتبعة

 ( 1مالحق رقم )

 المخلفات الغازية الناتجة من معمل سمنت الكوفة الجديد في النجف  
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 الناتجة من معمل سمنت النجف األشرف المخلفات الغازية 

  

 

 

 

 

 (1جدول )

 ملوثات الهواء الناجمة عن الصناعة وآثارها الصحية على حياة اإلنسان والحيوان والنبات 

 آثارها على حياة الملوثات
 النبات الحيوان اإلنسان  

 ( 2CO،3CO  ) 
 
 

أمراض القلب، التأثير على الدورة الدموية 
 والجهاز العصبي الحسي. 

تقل مقاومتها لألمراض  
 المختلفة

 

إتالف خاليا النباتات ثم 
ضعف نشاطها وقد يؤدي 

 موتهاالى 
 (2NO ) 
 

 أمراض رؤية حادة  إتالف الرئة، فقدان الوعي، تهيج العيون.
 

 
          --- 

 الهيدروكاربونات  
 
 

تولد الضباب الدخاني، التأثير في مدى  
 الرؤية، أمراض صدرية مختلفة. 

        --- 
 
 

 
         --- 

 
 (2SO) 
 
 

داء الربو، النزالت الشعبية، التهاب الرئة، 
 االنفعاالت العصبية.

         --- 
 
 

إتالف خاليا النباتات ثم 
ضعف نشاطها ومن ثم 

 موتها.
 غبار األمينات

 )األسبيستوسس(
 ---         أمراض سرطانية

 
      --- 

 
األتربة والجسيمات العالقة 

 المختلفة
الحساسية، داء الربو، التهاب شبكة العين،  

 القرحة المعديةالتهاب الرئة، التهاب 
        ---        --- 

 (153, .1996دادي ) غالب
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 لثالفصل الثا

 الجانب العملي
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 الفصل الثالث 
الجانب العملي  /المبحث االول   

 أواًل: وصف عينة البحث 
على موظفي شركة نفط ميسان وعلى مختلف المستويات التنظيمية في   استمارة( 40)  توزيع تم

  الشخصية للبيانات  وفقا البحث  لعينة وصف يلي  فيما  استمارة( 35) استالم  وتم الشركة  
 "" المبحوثين خصائص "" 

 (الديموغرافيةالبيانات توزيع عينة البحث حسب ) (2الجدول )

 المصدر: من اعداد الباحثان 

 

 % النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير 

 الجنس 
 %80 28 ذكور 
 %20 7 إناث  
 %100 35 المجموع 

 الحالة االجتماعية

 %66 23 متزوج
 %34 12 اعزب 
 0 0 مطلق  
 %100 35 المجموع 

 العمر 

 %14 5 فاقل  30
30- 40  18 51% 
40- 50  10 29% 
50- 60  2 6% 
فاكثر 60  0  %. 

 %100 35 المجموع 

 التحصيل الدراسي 

 %3 1 اعدادية فاقل
 %40 14 دبلوم 

 %51 18 بكالوريوس 
 %6 2 دراسات عليا 
 %100 35 المجموع 
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( فردًا أي بنسبة 28( توزيع أفراد العينة على وفق الجنس إذ بلغ عدد الذكـور )2يوضح الجدول )
%( لإلنــاث، ويالحــظ مــن نتــائج 20( وبنســبة )7%( مــن العــدد الكلــي لعينــة البحــث مقابــل )80)

إجابــات العينــة أن نســبة الــذكور كانــت أعلــى مــن نســبة اإلنــاث ممــا يؤشــر عــدم مشــاركة المــرأة إال 
بنســبة تعــد ضــئيلة فـــي إشــغال الوظــائف فـــي المنظمــة المبحوثــة ) شـــركة نفــط ميســان(  بوصـــفها 

 ث .مجتمعًا للبح
% مقابــل 66فــردا وبنســبة  23( الحالــة االجتماعيــة اذا بلــغ عــدد المتــزوجين 2نالحظ من جــدول )

%  فلقد شكل المتزوجون اعلى نســبة مــن الحالــة االجتماعيــة مــن عينــة 34فردا اعزبا وبنسبة    12
 البحث .

ضــم ســنه( ســنة اعلــى فئــة عمريــة وت 40 -30( أن الفئــة العمريــة )2ونالحــظ مــن خــالل الجــدول )
 %( من عينة البحث .51.4( فرادًا من أجمالي عدد أفراد العينة، إذ تمثل )18)

ــة  ــين عينـ ــن بـ ــي مـ ــيل دراسـ ــون تحصـ ــن يمتلكـ ــبة ممـ ــى نسـ ــثوان اعلـ ــبة  البحـ ــالوريوس بنسـ ــم البكـ هـ
 عينة( من افراد ال18%( وبعدد بلغ )51.4)
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 االحصائي الوصف: ثانيا 

)  لمتغير المستقل المئوية والنسب والتكرارات المعياري  واالنحراف الحسابي الوسط( 3) جدول
 (  البيئية الجودة ادارة

 الفقرات 
 

 الوسط   ال أتفق  محايد  أتفق
 الحسابي 

 االنحراف  
 % التكرار  % التكرار  % التكرار  المعياري 

توجد لدى المنظمه المبحوثة سياسة بيئية   .1
 ومنتجاتهاتتعلق بأنشطتها وخدماتها 

0 0% 10 29% 25 71% 2.7 0.45 

تعكس السياسة البيئية قيم المنظمة   .2
 المبحوثة ومبادئها االرشادية 

23 66% 11 31% 1 3% 2.6 0.54 

موافقة االدارة العليا على السياسة البيئية   .3
وتكليف الشخص المناسب لتنفيذ تلك  

 السياسة 
24 69% 9 26% 2 6% 2.6 0.59 

السياسة البيئية المنظمة المبحوثة  تقود  .4
نحو مراقبة التقنية والتطبيقات االدارية  

 المناسبة للتنفيذ 
21 

 
60.0
% 

13 37% 1 3% 2.5 0.70 

توضح السياسة البيئية التزامات المنظمة   .5
 المبحوثة بتطبيق الجودة البيئية 

26 74% 9 26% 0 0% 2.5 0.55 

ومنتجات  تحديد الجوانب البيئية ألنشطة  .6
 المنظمة المبحوثة 

25 71% 7 
20.0
% 

3 9% 2.7 0.44 

تسبب انشطة ومنتجات المنظمة المبحوثة   .7
 تأثيرات بيئية مختلفة

20 56% 12 35% 3 9% 2.6 0.64 

تمتلك المنظمة المبحوثة االجراءات   .8
 المناسبة لتقويم المؤثرات البيئية المختلفة 

22 63% 11 31% 2 5.7% 2.5 0.60 
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 (spssاعداد الباحثان  )باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر: من
 البيئيــة الجـودة ادارة عبــارات المتغيـر المسـتقل تخـص التـي (3جــدول رقـم ) نتـائج علـى اسـتنادا

 لهـذا الكلـي المؤشـر وتبـين فـي الشـركة المبحوثـةمتـوفرة  البيئيـة  الجـودةادارة    مؤشـرات  ان  تبين
 (.0.82) معياري   وانحراف( 2.58)  حسابي  بوسط  المتغير

 وكما يأتي :التغير المستقل  ( إلى  3يشير الجدول )و 
%( مــن األفــراد المبحــوثين ال يتفقــون علــى ان 71( أن نســبة )3( يظهــر مــن خــالل الجــدول )1) 

%( 0توجد لدى المنظمه المبحوثة سياسة بيئية تتعلق بأنشطتها وخدماتها ومنتجاتهــا. فيمــا يــرى )
 .0.45وانحراف معياري قدره   2.7عينة البحث عكس ذلك . وذلك بوسط حسابي قدره  من أفراد  

التغيرات واالضافات المنفذ  من قبل  تؤثر  .9
المنظمة المبحوثة على المنتجات في 

 الجوانب البيئية 
24 69% 11 31% 0 0% 2.6 0.47 

تعكس االهداف والغايات البيئية المتبعه في   .10
المنظمة المبحوثة السياسة البيئية الالزمه  

 لتنفيذ الجودة البيئية
26 74% 9 26% 0 0% 2.7 0.44 

المنظمة البرامج المناسبة لتطوير  تضع  .11
 الجودة البيئية 

23 66% 9 26% 3 9% 2.5 0.65 

تنفذ المنظمة المبحوثة المراجعة الدورية   .12
 لبرامج الجودة البيئية المتبعه 

27 77% 6 17% 2 6% 2.7 0.57 

تنفذ المنظمة المبحوثة االجراءات   .13
التصحيحيه والوقائية المعد  لتنفيذ برامج  

 البيئية الجودة  
22 63% 10 29% 3 9% 2.5 0.65 

تتم مراجعة نظم برامج ادارة الجودة البيئية   .14
 مع االخذ بنظر االعتبار اراء ذوي الخبرة 

19 54% 15 43% 1 3 2.5 0.56 

تتم مراجعة نظم وبرامج ادارة الجودة البيئية   .15
 بشكل دوري 

22 63% 12 34% 1 3% 2.6 0.55 

 0.82 2.58 المؤشر الكلي 
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ــدول )2)  ــالل الجـ ــن خـ ــر مـ ــبة )3( يظهـ ــى ان 66( أن نسـ ــون علـ ــوثين يتفقـ ــراد المبحـ ــن األفـ %( مـ
%( من أفــراد عينــة 3تعكس السياسة البيئية قيم المنظمة المبحوثة ومبادئها االرشادية. فيما يرى )

 .0.54وانحراف معياري قدره   2.6وذلك بوسط حسابي قدره  البحث عكس ذلك .
%( من األفراد المبحوثين يتفقون على أن موافقة 69( أن نسبة )3يظهر من خالل الجدول ) (3)

االدارة العليـــا علـــى السياســـة البيئيـــة وتكليـــف الشـــخص المناســـب لتنفيـــذ تلـــك السياســـة. بينمـــا يـــرى 
وانحــراف معيــاري  2.6 ك . وذلــك بوســط حســابي قــدره%(  مــن  أفــراد عينــة البحــث عكــس ذلــ 6)

%( من أفــراد عينــة الحــث يتفقــون 60( أن نسبة )3( يظهر من خالل الجدول )4) .  0.59قدره  
على ان تقود السياسة البيئية المنظمــة المبحوثــة نحــو مراقبــة التقنيــة والتطبيقــات االداريــة المناســبة 

ــا يـــرى ) ــذ. بينمـ ــن 3للتنفيـ ــابي قـــد%( مـ ــط حسـ ــك . وذلـــك بوسـ ــر ذلـ ــراد المبحـــوثين غيـ  2.5ره األفـ
ــبة )3( يشـــير الجـــدول )5) 0.70وانحـــراف معيـــاري قـــدره  %( مـــن األفـــراد المبحـــوثين 74( أن نسـ

يتفقون على توضح السياسة البيئية التزامات المنظمة المبحوثة بتطبيق الجودة البيئية. بينمــا يــرى 
وانحراف معياري قدره  2.5ه .  وذلك بوسط حسابي قدر  %( من أفراد عينة البحث عكس ذلك0)

%( مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى 71( أن نســبة )3( يتبــين مــن خــالل الجــدول )6) .0.55
%( مــن أفــراد عينــة 9أن تحديد الجوانب البيئية ألنشطة ومنتجات المنظمة المبحوثة. بينما يــرى )

(  يتبــين 7) . 0.44حــراف معيــاري قــدره وان 2.7البحث عكــس ذلــك . وذلــك بوســط حســابي قــدره 
%( مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى أنــه تســبب انشــطة 56( أن نســبة )3مــن خــالل الجــدول )

%( من أفراد عينة البحث عكــس 9ومنتجات المنظمة المبحوثة تأثيرات بيئية مختلفة. بينما يرى )
( يتبين من خالل الجدول 8) . 0.64وانحراف معياري قدره  2.6ذلك. وذلك بوسط حسابي قدره 

مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى تمتلــك المنظمــة المبحوثــة االجــراءات  %( 63( أن نســبة )3)
%( مــن أفــراد عينــة البحــث عكــس ذلــك . 6المناسبة لتقويم المؤثرات البيئية المختلفة. بينمــا يــرى )

( يتبــين مــن خــالل الجــدول 9) . 0.60. وانحــراف معيــاري قــدره  2.5وذلــك بوســط حســابي قــدره 
ــافات  %(87( أن نســـبة )3) مـــن األفـــراد المبحـــوثين يتفقـــون أن المنظمـــة تـــؤثر التغيـــرات واالضـ

ه المنفذه من قبل المنظمة المبحوثة على المنتجات في الجوانــب البيئيــة. وذلــك بوســط حســابي قــدر 
مــن   %(74نســبة ) ( أن3( يتبــين مــن خــالل الجــدول )10) . 0.47وانحــراف معيــاري قــدره 2.6

األفراد المبحوثين يتفقون على أنه تعكس االهداف والغايات البيئية المتبعه فــي المنظمــة المبحوثــة 
%( من أفراد عينة البحث عكس ذلك . 0السياسة البيئية الالزمه لتنفيذ الجودة البيئية. بينما يرى )
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يتبــين مــن خــالل الجــدول ( 11) . 0.44وانحــراف معيــاري قــدره  2.7 وذلــك بوســط حســابي قــدره
%(  مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى أنــه تضــع المنظمــة البــرامج المناســبة 66( أن نســبة )3)

%( من أفراد عينة البحث عكس ذلك . وذلك بوسط حسابي 9لتطوير الجودة البيئية. بينما يرى )
%(  77ن نســبة )( أ3( يتبــين مــن خــالل الجــدول )12) . 0.65وانحــراف معيــاري قــدره  2.5  قدره

مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى أنــه تنفــذ المنظمــة المبحوثــة المراجعــة الدوريــة لبــرامج الجــودة 
 %( مــن أفــراد عينــة البحــث عكــس ذلــك . وذلــك بوســط حســابي قــدره6البيئيــة المتبعــه بينمــا يــرى )

%(  مــن 63( أن نســبة )3( يتبــين مــن خــالل الجــدول )13) . 0.57وانحراف معياري قدره    2.7
األفراد المبحوثين يتفقون على أنه تنفذ المنظمة المبحوثة االجراءات التصــحيحيه والوقائيــة المعــده 

%( مــن أفــراد عينــة البحــث عكــس ذلــك . وذلــك بوســط 9لتنفيــذ بــرامج الجــودة البيئيــة. بينمــا يــرى )
أن نســبة  (3( يتبــين مــن خــالل الجــدول )14) . 0.65وانحــراف معيــاري قــدره  2.5 حســابي قــدره

%(  مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى أنــه تنفــذ المنظمــة المبحوثــة االجــراءات التصــحيحيه 54)
%( من أفراد عينة البحث عكس ذلك . 3والوقائية المعده لتنفيذ برامج الجودة البيئية. بينما يرى )

الجــدول ( يتبــين مــن خــالل 15) . 0.56وانحــراف معيــاري قــدره  2.5 وذلــك بوســط حســابي قــدره
ــبة )3) ــرامج ادارة 63( أن نسـ ــتم مراجعـــة نظـــم وبـ ــى أنـــه تـ %(  مـــن األفـــراد المبحـــوثين يتفقـــون علـ

%( مــن أفــراد عينــة البحــث عكــس ذلــك . وذلــك بوســط 3الجــودة البيئيــة بشــكل دوري. بينمــا يــرى )
 . 0.55وانحراف معياري قدره  2.9حسابي قدره 
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واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية لمتغير التابع  ( الوسط الحسابي 4جدول )
 التلوث الصناعي 

 (  SPSSالمصدر: من اعداد الباحثان ) باالعتماد على مخرجات برنامج 

 الفقرات 
 

 الوسط   ال أتفق  محايد  أتفق
 الحسابي 

 االنحراف  
 % التكرار  % التكرار  % التكرار  المعياري 

حرق كميات كبيرة من الغاز    .16
المصاحب النتاج النفط الخام  
ومايحتويه من غازات سامه  
خفيفه وثقيلة تعرض حياة  

العاملين في المنظمة المبحوثة  
 للخطر 

29 83% 6 17% 0 0% 2.8 0.38 

.االهتزازات الناتجة عن التفجيرات  17
والدخان نتيجة للحرق العشوائي لها  

 البيئة . اضرار بالغة على 
26 74 9 26 0 0 2.7 0.44 

.المواد الكيمياوية المستخدمه في  18
المعالجة لها اثار بليغة على البيئة  

 بكافة جوانبها
25 71 8 23 2 6 2.6 0.59 

. الماء المصاحب لغسل النفط  19
الخام يكون محمل باالمالر والزيوت  

والمواد الكيميائية ذات الروائح  
 الكريهه . 

24 69% 11 31% 0 0% 2.6 0.47 

تسبب الغازات المتصاعدة  .20
والمركبات العضوية المتطايرة من والى  

برج التقطير ووحدة انتاج البنزين  
اضرار بيئية على المجتمع والبيئة  

 على حد سواء. 

29 83% 6 17% 0 0 2.8 0.38 

 86 .0 2.7 المؤشر الكلي 
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 ان تبـين التلوث الصناعي التابع المتغير عبارات تخص التي(  4)  رقم  جدول  نتائج  على  استنادا
 الكلــي المؤشــر وتبــين المبحوثــة الشــركة فــي متــوفرة التلــوث الصــناعي مؤشـرات الحــد مــن تلــوث

عبـارات  إلـى( 4) الجـدول ويشير (.0.86) معياري  وانحراف( 2.7) حسابي  بوسط  المتغير  لهذا
 المتغير المستقل

ــبة )4( يتبـــين مـــن خـــالل الجـــدول )16)  %( مـــن األفـــراد المبحـــوثين يتفقـــون علـــى أن 82( أن نسـ
حــرق كميــات كبيــرة مــن الغــاز المصــاحب النتــاج الــنفط الخــام ومايحتويــه مــن غــازات ســامه خفيفــه 

%( من أفراد عينة البحث  0العاملين في المنظمة المبحوثة للخطر بينما يرى )وثقيلة تعرض حياة  
( يتبـــين مـــن 17) .0.38وانحـــراف معيـــاري قـــدره  2.8ه عكـــس ذلـــك .  وذلـــك بوســـط حســـابي قـــدر 

%( مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى أن االهتــزازات الناتجــة 74( أن نســبة )4خــالل الجــدول )
%( 0للحرق العشوائي لها اضرار بالغة علــى البيئــة .. بينمــا يــرى ) عن التفجيرات والدخان نتيجة

 .  0.44وانحراف معياري قدره   2.7  من أفراد عينة البحث عكس ذلك . وذلك بوسط حسابي قدره
مــن األفــراد المبحــوثين يتفقــون علــى المــواد  %( 71( أن نســبة )4( يتبين من خالل الجدول )18)

%( من 6لجة لها اثار بليغة على البيئة بكافة جوانبها. بينما يرى )الكيمياوية المستخدمه في المعا
 . 0.59. وانحــراف معيــاري قــدره  2.6أفراد عينة البحث عكس ذلك . وذلك بوسط حســابي قــدره 

من األفــراد المبحــوثين يتفقــون أن المنظمــة  %(68( أن نسبة )4(  يتبين من خالل الجدول )19)
ام يكون محمل باالمالح والزيوت والمواد الكيميائية ذات الروائح الماء المصاحب لغسل النفط الخ

(  يتبــين مــن خــالل 20) . 0.47وانحــراف معيــاري قــدره 2,6ه الكريهه . وذلــك بوســط حســابي قــدر 
من األفراد المبحوثين يتفقون على أنه تسبب الغــازات المتصــاعدة   %(83( أن نسبة )4الجدول )

ن والـــى بـــرج التقطيـــر ووحـــدة انتـــاج البنـــزين اضـــرار بيئيـــة علـــى والمركبـــات العضـــوية المتطـــايرة مـــ 
 . 0.38وانحراف معياري قدره  2.8 المجتمع والبيئة على حد سواء. وذلك بوسط حسابي قدره
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 البحث: تيثالثا: اختبار فرضي
ــابع توضـــح هـــذه الفقـــرة عالقـــة االرتبـــاط بـــين المتغيـــر المســـتقل )ادارة الجـــودة البيئيـــة(  والمتغيـــر التـ

)التلــوث الصــناعي(، توضــح هــذا الفقــرة عالقــة االرتبــاط والتــأثير بــين المتغيــر المســتقل والمتغيــر 
 التابع

 البحث :  ي تحليل عالقة االرتباط بين متغير أواًل:  
( إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة على المســتوى الكلــي وبمعامــل ارتبــاط 4يوضح الجدول )

(، وتشــير هــذه النتــائج إلــى قــوة العالقــة وجــود 0.05( عنــد مســتوى معنويــة )0.608بلغــت قيمتــه  )
 .والمتغير التابع المتغير المستقلبين  قوية وموجبةعالقة ارتباط 

 ( 5الجدول )
 بين ادارة الجودة البيئية والتلوث الصناعي عالقة االرتباط 

 
 
 
 
 
 
 
 :*P ≤ 0.05       

 SPSSفي ضوء نتائج برنامج  انالمصدر من إعداد الباحث
النتيجة ان تركيز المنظمة المبحوثة على الجودة البيئية يؤدي الى الحد من التلوث  وتشير هذه 

الصناعي ومن هنا نتدل على قبول فرضية االرتباط الرئيسية ) على وجود عالقة ارتباط ذات  
 داللة معنوية بين ادارة الجودة البيئية وبين التلوث الصناعي.(

 
 
 

 المتغير المستقل              
 المتغير المعتمد 

 ادارة الجودة البيئية 

 ** 0.608  التلوث الصناعي 
المعنوية  الداللة  

0.000 
N =35 
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 البحث  : بين متغيري ثانيًا: تحليل عالقة األثر بين 
( وجود اثر معنوي لمتغير ادارة الجودة البيئية في التلــوث الصــناعي 6يظهر الجدول )

ــالل قيمـــة ) ــن خـ ــك مـ ــير ذلـ ــم تأشـ ــوبة )Fوتـ ــر مـــن 18.877( المحسـ ــي اكبـ ــي هـ ( والتـ
، وقــد بلــغ معامــل التحديــد  (0.05)( وعنــد مســتوى معنويــة 2.64قيمتهــا الجدوليــة  )

R²  (0.364 والذي يشير إلى قــدرة المتغيــر المســتقل علــى تفســير التــأثير الــذي يطــرأ )
بــر مــن ( وهــي اك1.964( المحســوبة )T، وكانت قيمــة )( %36على المتغير التابع  بنحو )

 ( .0.05( وعند مستوى معنوية )1.711قيمتها الجدولية )
استنادًا إلى ما ذكر ســيتم قبــول فرضــية البحــث والقــول بانــة توجــد عالقــة تــأثير ذات داللــة معنويــة 

 بين ادارة الجودة البيئية وبين التلوث الصناعي.
 ( 6الجدول )

 عالقة تأثير المتغير المستقل ادارة الجودة البيئية في المتغير التابع التلوث الصناعي       

F T  
R² الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

18.877 2.064 1.964 1.711 0.364 

p≤0.05          d.f: 1.33                                  n=35 
 SPSSن في ضوء نتائج برنامج اثالباحالمصدر من إعداد  
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 الفصل الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات 

 : تمهيد
 توصل التي االستنتاجات اهم االول المبحث تناول مبحثين، الفصل هذا يتضمن 

 على الثاني المبحث ركز حين في  االحصائي، التحليل نتائج خالل  من البحث اليها
 .ضرورية الباحثان يراها التي التوصيات اهم

 االستنتاجات  المبحث االول:
 لقد قادنا هذا البحث الى مجموعة من االستنتاجات يمكن تلخيص ابرزها في النقاط التالية: 

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المتغير المستقبل ادارة  اظهرت نتائج البحث على  .1
  هناك مما يعني  الصناعي في الشركة نفط ميسانالجودة البيئية والمتغير التابع التلوث  

  وكان الشاملة،  الجودة إدارة الشركة طبقت أن  بعد التلوث مستويات في ملحوظاً  انخفاضاً 
 البيئة   على إيجابي أثر  لذلك

لتلوث الصناعي  في االجودة البيئية  إلدارةجود تأثير معنوي و  اظهرت نتائج البحث على .2
  في تساعد أن يمكن الشاملة الجودة  إدارة ممارسات  أن يعني وهذا في الشركة المبحوثة

 ..شركة المبحوثه والمنشآت المصانع من الصناعي التلوث  تقليل
تعتمد ادارة شركة نفط ميسان نظاما مخول لحل المشكالت التلوث الصناعي من خالل    .3

الى مفهوم صناعي   اتباع سياسه بيئية تتعلق بأنشطتها وخدماتها ومنتوجاتها بذلك تنقلنا 
 جديد يراعي في تحقيق اهداف البيئية المحيطة بالشركة. 

تعتمد شركة نفط ميسان على مجموعة من السياسات البيئية المتبعة لمساهمة في تقليل   .4
من التلوث الصناعي بتالي تعكس تلك السياسات البيئية قيم ومبادئ االرشادية للشركة  

 نفط ميسان  
بل شركة نفط ميسان على تطبيق سياسات البيئية وتكليف  االهتمام المتواصل من ق .5

 اشخاص كفوئين لتنفيذ تلك السياسات 
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تضع شركة نفط ميسان برامج مناسبة لتطوير الجودة البيئية من خالل تحليل البيئة   .6
لتحديد المخاطر والفرص وتحديد األهداف والغايات لمعالجتها. كما يقومون بوضع 

 رامجهم، ومراقبة التقدم، وإبالغ النتائج.خطط واستراتيجيات لتنفيذ ب 
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 التوصيات  المبحث الثاني:
في شركة    الموظفينان عملية حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب إلنتاج النفط حياة   .1

نفط ميسان الشركة للخطر. وانتشار كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة  
تكوين   إلى  يؤدي  الجوي  الغالف  في  الدخاناألخرى  أن    التي   سحابة من    تسبب يمكن 

تفعيل   نوصي  لذا  المبحوثة   الشركة  في  العاملين  لدى  التنفسي  الجهاز  في  مشاكل 
العاملين بصحة  العمال    االهتمام  اصابة  الى  ادت  التي  الملوثات  عالج  خالل  من 

 باألمراض.
العالية   .2 الكفاءة  ذات  االخرى  النفطية  للشركات  العالمية  التجارب  على  االطالع  ضرورة 

واالستفادة من تجربتها في تطبيق مفهوم ادارة الجودة البيئية كمدخل فكري واداري على  
العمل على تعزيز الجوانب القوة بما يتعلق    انشطتها وخدماتها ومنتجاتها كذلك من خالل

 بتوفير متطلبات ادارة الجودة البيئية, 
تقليل   .3 شانها  من  خضراء  مساحات  انشاء  خالل  من  الشركة  بمحيط  االهتمام  الضرورة 

 التلوث الصناعي الناتج عن المواد الكيميائية التي توثر على محيط الخارجي للشركة. 
ي شركة نفط ميسان في تطبيق معايير ادارة الجودة  على الرغم من تقدم الذي حصل ف .4

البيئية، ال يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل حماية البيئة. يجب  
أن تستمر شركة نفط ميسان في دعم السياسات البيئية من أجل تقليل التلوث الصناعي  

 وحماية البيئة الخارجية لها. 
بال .5 االلتزام  التلوث  االستمرار  وتقليل  البيئة  تحمي  التي  البيئية  الجودة  ادارة  سياسات 

نوصي   البيئية،  الجودة  ادارة  السياسات  دعم  في  االستمرار  هذا  أجل  ومن  الصناعي. 
شركة نفط ميسان إلى مواصلة االستثمار في البحث والتطوير لتقنيات جديدة تسمح لها  

ذلك، إلى  باإلضافة  بيئًيا.  مسؤولة  بطريقة  التوعية    بالعمل  جهود  في  المشاركة  مواصلة 
 العامة لتثقيف الجمهور حول أهمية هذه السياسات. 

  لتحديد   البيئي  التحليل خالل من البيئية الجودة لتطوير  مناسبة برامج وضع الضروري  من .6
  أكثر   بطريقة  بيئتنا  إدارة  ذلك  لنا  سيتيح.  والغايات  األهداف  وتحديد  والفرص   المخاطر
 . القادمة  لألجيال الطبيعية مواردنا  وحماية استدامة
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