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... إدارة اجلودة البيئية الشاملة وأثرها يف ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

المستخلص
،يهدف البحث إلى ايجاد العالقة بين إدارة الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف
ومعرفة انعكاسات إدارة الجودة البيئية الشاملة في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الشركة
 بغية تعزيز جودة،العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى التي مثلت مجتمع البحث
.األدا البيئي وحسن استغالل الموارد وتحسين ممارسات تقليل النفايات والملوثات وإعادة إستخدامها
ولتحقيق ذلك فقد تم بنا أنموذج البحث على وفق فرضيته القائمة على أساس أن هناك تأثير
 وقد تم التوصل إلى،ايجابي إلدارة الجودة البيئية الشاملة في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
مجموعة من النتائج واالستنتاجات والمقترحات التي ركزت على العالقة التبادلية إلدارة الجودة
البيئية الشاملة واإلنتاج األنظف والتي من شأنها أن تساعد في تحسين جودة اإلدارة البيئية من خالل
.إستخدام ممارسات تقليل الهدر والنفايات والملوثات وتحسين الموقف البيئي للمنظمة

، الجودة البيئية، تكنولوجيا االنتاج االنظف، ادارة الجودة البيئية الشاملة:الكلمات المفتاحية
.التكنولوجيا النظيف
Abstract
The research aims to find a relationship between quality management and
comprehensive environmental and cleaner production technology, and knowledge of the
implications of (TQEM) practices cleaner production technology in the General Company
for the manufacture of medicines and medical supplies/Nineveh, which represented the
research community, in order to enhance the quality of environmental performance and
improve practices to reduce waste and pollutants and good use of resources and re-used.
To achieve this, it has been constructing a model search on the assumption existing
research on the basis that there is a positive impact for the (TQEM) in the promotion
practices cleaner production technology, has been reached to a set of results and conclusions
and suggestions that focused on the interrelationship of (TQEM) and cleaner production,
which that will help improve the quality of environmental management through the use of
practices that reduce waste and waste and pollutants and improve the environmental
situation of the organization.
Key word: Total Quality Environmental Management, Cleaner Production Technology,

Environmental Quality, Clean Technology.
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المقدمة
تجد إدارة المنظمات نفسها امام تح ٍد كبير وإستراتيجي يتمثل في االلتزام بالمتطلبات
البيئية والتي يتوجب تبني ممارسات نظيفة وآمنة بيئيا ً للحد من انبعاث الملوثات من جهة
وتحقيق التوازن واالستمرارية في تقديم المنتجات من جهة أخرى.
وتمثل إدارة الجودة البيئية الشاملة واإلنتاج األنظف أحد التطبيقات الحديثة في مجال
إدارة الجودة والتكنولوجيا النظيفة ،إذ إن كال المدخلين يهدفان إلى التحسن المستمر
لممارسات اإلدارة في تخفيض االثار السلبية تجاه البيئة بما فيها استهالك اقل قدر للطاقة
والحد من انبعاث الغازات والملوثات وإستخدام معايير تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات
وتجعلها قابلة للتدوير والتحول بالمنظمات إلى تحقيق الكفا ة البيئية وهي بذلك تهدف إلى
الحفاظ على الموارد األولية والما والطاقة والتخلص من المواد السامة وتقليل تدفقها والحد
من خطورتها.
وعليه يبدو من المناسب تناول الموضوع من خالل المباحث اآلتي:
المبحث األول :منهجية البحث.
المبحث الثاني :إدارة الجودة البيئية الشاملة – الماهية والعناصر.
المبحث الثالث :تكنولوجيا اإلنتاج األنظف -المفهوم والممارسات.
المبحث الرابع :تحليل عالقات االرتباط واالثر والتباين بين متغيرات البحث.
المبحث الخامس :االستنتاجات والمقترحات.
منهجية البحث
مشكلة البحث وتساؤالته
تمثل صحة اإلنسان والحد من افراز النفايات الخطرة والمواد الساامة مساألة مهماة جادا
في مجال تقديم المنتجات والخدمات ،إذ تنتج المنظماات الصاناعية الدوائياة كمياات كبيارة مان
النفايات يوميا ً وغالبا ً ما تشاكل خطاراً علاى صاحة اإلنساان والبيئاة ،كماا إنهاا تساتهلك كمياات
كبيرة من الطاقة والمياه نتيجة للتفاعالت التي تجري لتحويل المواد األولية إلاى دوا وتطار
النفايات السامة وغير السامة  -الطبية وغير الطبية – وهو ما يتطلب معالجتها على نحو آمن
يضمن سالمة المتعاملين والمساتفيدين والبيئاة ،ولإلجاباة علاى مشاكلة البحاث تام التطارق إلاى
النقاط التالية:
 .1ما المقصود بإدارة الجودة البيئية الشاملة وما هي عناصرها؟
 .2ما المقصود بتكنولوجيا اإلنتاج األنظف وما هي أهم ممارساته في الصناعات الدوائية؟
 .3ما هي عالقة االرتباط والتأثير والتباين بين إدارة الجودة البيئية الشاملة واإلنتاج األنظاف
في الصناعات الدوائية؟
أهمية وهدف البحث
تكمن أهمية البحث في دراساة عناصار إدارة الجاودة البيئياة الشااملة والممارساات التاي
تعتمدها الشركة لتحقيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في مسعاها لتحقيق الكفا ة فاي التعامال ماع
الموارد والنفاياات وهاو ماا يعكاس أفضال الممارساات فاي التكنولوجياا النظيفاة وإدارة الجاودة
البيئية الشاملة.
ً
ويطاار البحااث ماادخال جااديرا باالهتمااام بمااا يتضاامنه ماان مراجعااة اآلرا واالفكااار
النظرية بهدف استدراك مضامين وتصورات هذين الموضاوعين لماا لهماا مان أهمياة كونهماا
من المداخل ذات العالقة بجودة البيئة في إدارة اإلنتاج والعمليات فضال عان ماا يقدماه البحاث

[]484

إدارة اجلودة البيئية الشاملة وأثرها يف ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ...

من أسئلة مطروحة تحتاج إلى النقاش والتقصي وهو مدخل نعتقد أناه مهام فاي مناقشاة فقراتاه
للتوصل من خالله إلى مجموعة من االستنتاجات تعتمد اساسا ً لتقديم عدد من المقترحات التاي
يمكن إن تفيد الباحثين في مجال إدارة الجودة واإلنتاج والعمليات.
فالبحااث يهاادف الااى تحاادد عالقااة التااأثير واالرتباااط بااين إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة
والممارسااات التااي تعتماادها الشااركة المبحوثااة فااي سااعيها نحااو الحفاااظ علااى المااوارد األوليااة
والما والطاقة والتخلص من المواد السامة وتقليل تدفقها وترضي توقعات المستفيدين وتحقاق
جودة الحياة للوصول إلى المستوى الذي يتناسب مع أفضل الممارسات البيئية النظيفة.
أنموذج البحث
بعد تحديد عناصر إدارة الجودة البيئياة الشااملة وممارساات تكنولوجياا اإلنتااج األنظاف
التي اشارت لهم العديد من االدبيات في هذا المجال ،يعكاس أنماوذج البحاث الشاكل  1العالقاة
المعنوية بين المتغيرات المبحوثة لتحقيق أهداف البحث.
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الشكل 1
أنموذج البحث
المصدر :من اعداد الباحث

فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة االولى
يتوقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين إدارة الجودة البيئياة الشااملة وتكنولوجياا اإلنتااج
األنظف في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى ،وتتفرع عان هاذه
الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية االتية:
 .1يتوقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين التزام اإلدارة العليا وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
 .2يتوقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين التركيز على الزبون وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
 .3يتوقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين التحسين المستمر وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
 .4يتوقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين العمل الجماعي وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
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الفرضية الرئيسة الثانية
يتوقع وجود تأثير معناوي لعناصار إدارة الجاودة البيئياة الشااملة فاي تكنولوجياا اإلنتااج
األنظف في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى ،وتتفرع عان هاذه
الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية االتية:
 .1يتوقع تأثر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف بدعم والتزام اإلدارة العليا.
 .2يتوقع تأثر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف بالتركيز على الزبون.
 .3يتوقع تأثر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف بالتحسين المستمر.
 .4يتوقع تأثر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف بالعمل الجماعي.
الفرضية الرئيسة الثالثة
يتباااين تااأثير إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة فااي تكنولوجيااا اإلنتاااج األنظااف فااي الشااركة
المبحوثة.
منهج البحث
اعتمد الباحث على المنهج الوصافي التحليلاي لغارض اختباار فرضاياته ،وذلاك بدراساة
العالقات بين المتغيرات الرئيسة والفرعية من خاالل جماع البياناات ذات العالقاة فاي المنظماة
المبحوثة ،وفيما يلي عرض لإلجرا ات المعتمدة في ذلك:
 .1أساااليب جمااع البيانااات والمعلومااات :تاام إسااتخدام اسااتمارة االسااتبيان بوصاافها اإلدارة
الرئيسة في التحليل ،وقد تم صاياغتها بصاورة دقيقاة ومالئماة للغارض الاذي أعادت مان
اجله وبشكل يحقق االتساق مع متغيرات البحث.
 .2تصميم استمارة االستبيان ووصاف مكوناتهاا :اعتماد الباحاث فاي تحدياد فقارات اساتمارة
االسااتبيان علااى مااا تاام عرضااه فااي االطااار النظااري واألدبيااات الخاصااة ب اإدارة الجااودة
البيئية الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف ومالحظات المختصاين فاي هاذا المجاال ،وقاد
استخدم مقياس (ليكرت) الخماسي في قياس متغيرات البحث المرتبة علاى وفاق الفقارات
(اتفااق بشاادة واتفااق وغياار متأكااد وال اتفااق وال اتفااق بشاادة) وباااألوزان ()1،2 ،3،4 ،5
على التوالي ،اما مكونات االستمارة فقد اشتملت ثالثة محاور أساسية هي:
المحور االول :تتضمن معلومات االفراد المبحوثين
المحور الثاني :الفقرات المتعلقة بإدارة الجودة البيئية الشااملة ،وقاد تضامنت متغيارات رئيساة
عددها أربعة هي (دعام والتازام اإلدارة العلياا والتركياز علاى الزباون والتحساين المساتمر
والعمال الجماااعي) ،وتاام االسااتفادة ماان المصااادر االتياة فااي إعااداد الفقاارات الخاصااة بهااذا
المحورFayad , 2008 , ( ،)Kralj & Markic , 2007 ,161( ،)Vahatiitto, 2010 , 18(( :
( )245الطائي واخرون))375 ، 2002 ،
المحور الثالث :الفقرات المتعلقة بتكنولوجياا اإلنتااج األنظاف ،وقاد تضامنت متغيارات رئيساة
عااددها خمسااة هاااي (ممارسااات التشااغيل الجيااادة والتغيياار فااي الماااواد األوليااة والتغييااار
التكنولوجي والتغييار فاي تصاميم المناتج والتقلايص وإعاادة اإلساتخدام والتادوير) ،وقاد تام
االساااتفادة مااان المصاااادر االتياااة فاااي اعاااداد الفقااارات الخاصاااة بهاااذا المحاااور(( :النعماااة،
(Pandey and ،)Huang, et al., 2010,150( ،)Berkel, 2011, 161( ،)77،2007
)))Soulalay, 2006,10( ،)Lee, 2011 ,85( ،Brent, 2008,179
 .3اختبارات اساتمارة االساتبيان :تام اخضااع اساتمارة االساتبيان لعادد مان االختباارات قبال
توزيعها وكما يأتي:
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 اختبااار الصاادق الظاااهري :بغيااة التأكااد ماان قابليااة اسااتمارة االسااتبيان علااى قياااس
متغياارات البحااث فقااد تاام اختبااار الصاادق الظاااهري لفقاارات اسااتمارة االسااتبيان بعااد
اعدادها من خالل عرضها على مجموعة مان اسااتذة قسام االدارة الصاناعية مان هام
بدرجة (استاذ واستاذ مسااعد) للتأكاد مان صاحة الفقارات ومادى مالئمتهاا لفرضايات
البحااث وأهداف اه واسااتطالع آرائهاام بشااأن قاادرتها علااى قياااس متغياارات البحااث وبمااا
يؤمن وضو وصدق ودقة فقراتها وتام االخاذ باررا الخبارا وتعاديل االساتمارة بماا
يتناسب مع مقترحاتهم .
 قياس الشمولية :اختبر قياس الشمولية واستيعاب متغيرات البحث في ضاو عادد مان
االسئلة وجهة للمحكمين عن شمولية ابعاد وعوامل االستمارة وبذلك اضيف عدد مان
الفقااارات وحاااذفت فقااارات اخااارى فضاااال عااان تصاااحيب واساااتبدال بعاااض العباااارات
وصياغة بعضها االخر بطريقة اكثر مالئمة.
أدوات التحليااال االحصاااائي :إساااتخدم البرناااامج ( )MINITABإلجااارا التحلااايالت
.4
االتية:
 تحليل التباين( )ANOVAلتحليل التباين واالختالف بين متغيرات البحث.
 معاماال االرتباااط المتعاادد ويسااتخدم لتحديااد قااوة وطبيعااة العالق اة بااين متغياار مسااتقل
(مفسر) ومجموعة من المتغيرات المعتمدة (المستجيبة).
 اختبار ( )tللتحقق من معنوية العالقة بين متغيرات البحث واختبار فرضياته.
 اختبار ( )Fللتحقق من معنوية التأثير بين متغيرات البحث.
وصف مجتمع وعينة البحث
.5
أ) وصف مجتمع البحث
مثلت الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى مجتماع البحاث،
حيث تأسست عام ( )2002وفقا لقانون الشركات العامة رقام ( )22لسانة  1227المعادل
بعد أن كانت مصنعا ً تابعا ً للشركة العامة لصناعة األدوية في سامرا  ،وتعد شركة أدوياة
نينااوى أول شااركة دوائيااة حكوميااة تحصاال علااى شااهادة الجااودة الدوليااة ((ISO 2002
9001:وثاني أكبر الشركات الدوائياة فاي العاراق ،وتقاع الشاركة علاى بعاد  10كام شامال
مدينة الموصل ( طريق موصل -دهوك) و  420كم من العاصمة بغداد وتشغل مساحة (
 ) 200ألف متر مربع ،وعدد العااملين فاي الشاركة ( ،)2115وتشامل الشاركة المصاانع
التالية:
أوالً :مصنع أدوية نينوى :يقع داخل موقع الشركة ويتألف من عدة أقسام إنتاجية.
ثانياً :مصنع أدوية معالجة السرطان :يقع أيضا داخل موقع الشركة .
ثالثا ً :مصنع المحاليل الوريدية :ويقع خارج موقع الشركة في الحي الصناعي في الجاناب
الشرقي لمدينة الموصل وهو اآلن قيد نصب المكائن والمعدات.
ب) وصف عينة البحث
تم اختيار عينة قصدية تمثلت باألفراد العاملين في المنظماة قياد البحاث ،مان الاذين
يمتلكون معلومات عان مهامهاا وقراراتهاا ومنتجاتهاا وعملياات اإلنتااج وطبيعتهاا ،فضاالً
عن تمتعهم بالمسؤوليات والصالحيات ،وتام توزياع ( )50اساتمارة اساتبيان علاى األفاراد
عينة البحث من الفنيين واالداريين ،وبإصرار الباحاث وتعااون اإلفاراد المبحاوثين فقاد تام
تحصيل كافاة االساتمارات ،وكانات نسابة االساتجابة  ،%100ويوضاب الجادول ( )1أهام
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الخصائص إلفراد عينة البحاث مان حياث التخصاص ومادة الخدماة فاي الشاركة والشاهادة
الحاصل عليها.
الجدول 1
وصف األفراد المبحوثين في عينة البحث
التخصص العدد

%

مدة الخدمة العدد

%

التحصيل الدراسي العدد

%

---43
4
3

---21
2
1

12 2
 1ــ 5
14 32
اداري
51 22
 1 31 12ــ 10
فني
 11ــ 22 11 15
4
2
 11ـ فأكثر
المصدر :من اعداد الباحث استناداً الى بيانات استمارة االستبيان

عليا
بكالوريوس
دبلوم
أخرى

إدارة الجودة البيئية الشاملة – الماهية والعناصر
الماهية
طاار العديااد ماان الكتاااب والباااحثين وجهااات نظاار وتعاااريف فيمااا يخااص مفهااوم إدارة
الجاودة البيئياة الشااملة ) Total Quality Environmental Management (TQEMوالتاي قاد
تفترق في صاياغاتها ،اال أنهاا تلتقاي فاي محتواهاا عناد عادة محااور أهمهاا التحساين المساتمر
للبيئة والعمل على تقليل وازالة كل اثار التلف والمخلفات والتلوث البيئي والعمل علاى اعطاا
المنظمات التي تطبقه ميزة تنافساية تمكنهاا مان الرياادة باين منافسايها( .سالطان وعباد العاالي،
 ،)47 ،2007إذ تشااكلت فااي أبرياال  1220المبااادرة العالميااة إلدارة البيئااة The Global
 Environmental Management Initiativeوهااو ائااتالف ماان الشااركات متعااددة الجنساايات،
وبالتعاااون مااع برنااامج األماام المتحاادة للبيئااة ( )UNEPوغرفااة التجااارة الدوليااة تحاات هاادف
تطااوير اسااتراتيجيات ومعااايير األدا البيئااي للشااركات بتحقيااق أفضاال الممارسااات فااي مجااال
البيئة والصاحة والساالمة وباالعتمااد علاى مبااد إدارة الجاودة الشااملة  TQMإليجااد مفهاوم
إدارة الجودة البيئية الشاملة  ،TQEMكوسيلة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فاي االساتراتيجيات
البيئية للشركات ،لذا فإن الشركات التي قامت بالفعل بتنفيذ برامج  TQMتجد أناه مان الساهل
نسبيا تلبياة متطلباات  ،)Kralj & Markic , 2007 ,161( .TQEMويشاير ()Fayad, 2008, 12
ان  TQEMعبارة عن طريقاة منظماة وشامولية للتفكيار والتطاوير البيئاي للمنظماة مان خاالل
تطبيااق مباااد إدارة الجااودة الشاااملة والمفاااهيم والممارسااات االسااتراتيجيات البيئيااة للشااركات
وهو مدخل للتحسين المستمر للممارسات البيئية بهدف ايجاد حلول للمشكالت المشتركة.
إذ إن  TQEMتعتمد اسلوب منهج العملية فاي معالجاة المشاكالت فاي الحاد مان التلاوث
وتحسااين األدا البيئااي ،إذ يتطلااب التحسااينات فااي كاال مراحاال العمليااات اإلنتاجيااة ابتاادأ ماان
التصميم وانتهاا ً بتقاديم المنتجاات والخادمات النهائياة ،وهاي تساعى إلاى تحساين األدا البيئاي
للمنظمااة بأكملااه ،بإسااتخدامه لمجموعااة ماان التطبيقااات تتمحااور فااي تحلياال دورة حياااة المنااتج
وفهاام الااروابط بااين المنظمااة وبيئتهااا الطبيعيااة وتحديااد والتعاماال مااع كاال الماادخالت البيئيااة
والعمليات والمخرجات وعلى طول دورة حياة المنتج ،وهذا الفهام يقلال مان التاأثيرات السالبية
على البيئة من جهة وتقليل كلف التعامل معها من جهة اخرى(Shrivastava, 1995 , 944) .
ويشاير ( )Bhushan, 1993 , 177إن الهادف مان  TQEMهاو التحساين المساتمر عملياا ً
لألدا العملياتي بهدف منع التلوث وتقليل النفايات واالنبعاثات والمخلفات والوصول إلى مبادأ
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التلااوث الصاافري والنفايااات الصاافري وهااي االسااتراتيجية المقبلااة للتنميااة المسااتدامة والمياازة
التنافسااية للمنظمااات فااي التعاماال مااع أساابقيات منااع التلااوث وتقلياال النفايااات وتحسااين رضااا
الزبون وتوفير وحماية البيئة.
عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة
تباينت وجهات النظر حول عناصر إدارة الجودة البيئياة الشااملة نتيجاة الخاتالف رؤى
الباحثين إلى الموضوع وتركياز بعضاهم علاى آخار ،اال أناه وباالرغم مان ذلاك التبااين فقاد تام
االتفااق علاى العناصار التالياة،(Kralj & Markic , 2007 ,161) ،)Vahatiitto, 2010, 18( :
(( )Fayad , 2008 , 245الطائي واخرون)375 ، 2002 ،
 .1دعاام والتاازام اإلدارة العليااا :يعااد التاازام اإلدارة بالجوانااب البيئيااة اكثاار أهميااة لكونااه يمثاال
الحجاار األساااس لبنااا هيكاال الجااودة البيئيااة ،إذ ال ياانجب اي موضااوع بيئااي باادون التاازام
اإلدارة العليااا ،ويتجسااد هااذا االلتاازام بتطبيااق السياسااة البيئيااة والتااي تتمحااور فااي ثالثااة
محاور رئيسة هي :االلتزام بالنظم والقوانين ،والوقاية من التلوث.
 .2التركيااز علااى الزبااون :إن إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة هااي فلساافة اداريااة موجهااة نحااو
تحقيق رضا الزبون سوا أكان زبونا ً داخليا ً ام خارجياا ً ،وعلاى هاذه الفلسافة فاأن الزباون
ال يستخدم بمفهومه التقليدي وانما توسع ليشمل اولئك االشاخاص أو الهيئاات ذات العالقاة
الذين يتأثرون بعمل المنظمات ،وقد أطلق عليهم أصحاب المصالب ( )Stake Holderوهم
المستثمرون والمجهزون والموزعون والمتعاقادون ومنظماات المجتماع المادني وغيارهم،
وهؤال يحددون الحاجات والتوقعات التي تسعى المنظمات إلى تلبيتها.
 .3التحسااين المسااتمر :يعااد التحسااين المسااتمر أحااد الركااائز األساس اية للسياسااة البيئااة لااذلك
يتطلب االلتزام به مسعى متواصل للوصول إلى حالة التلوث الصافري ،ويشاكل التحساين
المستمر أساساا ً تتمياز باه فلسافة إدارة الجاودة البيئياة الشااملة عان انمااط العمال االخارى،
فهي االنشطة المعتمدة في المنظمة لزياادة كفاا ة وفاعلياة عملياات الجاودة مان اجال تقاديم
منافع اضافية إلى المنظمة وزبائنها.
 .4العمل الجماعي :يعد العمل بصيغة الفريق اسلوبا ً جديداً لنجا تطبيق إدارة الجودة البيئياة
الشاملة ،إذ أن مشاركة العاملين تعد عاامالً رئيساا ً فاي تحدياد وتنفياذ تطبيقاات الوقاياة مان
التلااوث ،وإس اتخدام مفهااوم الفريااق ضاامن إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة يعااد اساالوب سااهل
لتحسين االلتزام وضمان تحقيق األهاداف واالجارا ات والعناصار االخارى فاي المنظماة،
ويضاام الفريااق ممااثالً عاان اإلدارة وعاان مواقااع العماال ويسااتطيع تقياايم القضااايا والفاارص
والعمليات الموجودة.
تكنولوجيا اإلنتاج األنظف :المفهوم والممارسات
المفهوم

يمثل اإلنتاج األنظاف  Cleaner Production –CPأحاد الماداخل األساساية فاي تضامين
البعد البيئي في إدارة اإلنتاج والعمليات ،والذي طر ألول مرة من قبل برنامج االمم المتحادة
 قااد يخااتلط اإلنتاااج االنظااف مااع مسااميات أخاارى تسااتخدم فااي هااذا المجااال مثاال اإلنتاااج المسااتدام
واإلنتاااج العضااوي والتكنولوجيااا النظيفااة ومنااع التلااوث والتكنولوجيااا منخفضااة الكلفااة وتكنولوجيااا
تقليل النفايات والتصنيع االخضر واإلنتاجية الخضرا  ،اال ان الدراسات والبحوث ووجهات النظر
فااي هااذا المجااال لاام تكشااف اختالفااات محسوسااة بمضااامينها ،كونهااا تؤكااد علااى اإلسااتخدام الكفااو
للموارد والتقليل من االنبعاثات والنفايات ،وسيعتمد الباحث مصطلب تكنولوجيا اإلنتاج االنظف فاي
تغطية مضامين البحث.
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للبيئااة ( )UNEPعااام  1222كاسااتجابة لمطالااب خفااض التلااوث والنفايااات الصااناعية ،وتحاات
أهداف أساسية تتمحور حاول زياادة الاوعي بمفهاوم األنظاف عبار العاالم ومسااعدة الحكوماات
والصاااناعة لتطاااوير بااارامج لإلنتااااج األنظاااف وتشاااجيع تبناااي اإلنتااااج األنظاااف وتساااهيل نقااال
التكنولوجيا النظيفة (نجم . )124 ، 2002 ،
وقااد تعااددت توصاايفات الباااحثين والمنظمااات حااول مفهااوم اإلنتاااج األنظااف ،إذ عرفااه
برنامج االمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفاي عاام  1221فاي االعاالن العاالمي لإلنتااج األنظاف،
على انه التطبيق المستمر الستراتيجية متكاملة للوقاية البيئية تطبق علاى العملياات والمنتجاات
والخدمات لزيادة الكفا ة الكلية والحد من المخاطر التي يتعرض لها االنسان والبيئة (Berkel,
) ،2011, 161فهو استراتيجية لتحسين اإلنتاجية واألدا البيئي في ظل االعتبارات االجتماعياة
واالقتصادية واالخالقية ،فمن جهة اإلنتاجية فهو يوفر اطار شامل للتحسين المستمر للعملياات
اإلنتاجية واالستغالل االمثل لمصادر الطاقة ،في حاين أن األدا البيئاي ياوفر األسااس لتحقياق
التنمياة المساتدامة ( ،)Ab Rahman et al., 2009,188كماا يشاير النعماة إلاى تعرياف اإلنتااج
األنظااف علااى انااه فلساافة إلدارة العمليااات تركااز علااى تحقيااق الكفااا ة فااي إسااتخدام المااوارد
والطاقة في جميع مراحل عمليات اإلنتاج من أجل تقليص توليد النفايات واالنبعاثاات واحتاوا
الملوثااات المصاااحبة او المترتبااة عنهااا فااي مصاادر تولياادها للمحافظااة علااى صااحة االنسااان
ومحتويات البيئة الطبيعية مما تحمله تلك النفايات واالنبعاثات والملوثات مان مخااطر (النعماة
.)12 ، 2007 ،
تأسيسا على ما ذكر من تعاريف حملتها وجهات النظر حول مصطلب اإلنتاج األنظاف،
نجد ان اإلنتاج األنظف يفهم من جانبين االول هو الجانب الضيق الذي يركاز علاى المادخالت
(مصااادر الطاقااة) إذ يعاارف اإلنتاااج األنظااف بموجبااه علااى أنااه اإلسااتخدام االمثاال للمااوارد
والطاقااة لتقلياال النفايااات واالنبعاثااات ،والثاااني هااو الجانااب االوسااع الااذي يؤكااد علااى النظااام
اإلنتاجي ككل (مدخالت-عمليات-مخرجات) فهو يعطي مدخل شامولي وقاائي متكامال لحماياة
البيئاااة واالساااتغالل االمثااال للمااادخالت والعملياااات والمخرجاااات وضااامان تقليااال االنبعاثاااات
والملوثاات للوصااول إلاى مباادأ التلاوث الصاافري والحارص فااي كال تلااك المراحال علااى جااودة
المنتج وخفاض الكلفاة وتدنياة المخااطر علاى البيئاة واالنساان وليجعال لإلنتااج األنظاف اربعاة
جوانب هي:
 .1المدخالت :وهي المواد األولية المستخدمة والمتجددة والقابلة للتدوير والطاقاة الضارورية
للعمليات التحويلية مع امكانية إستخدام مواد وطاقة غير متجددة وغير قابلة للتدوير بالحاد
االدنى واستبعاد المواد السمية والملوثة ذات التأثير السلبي على البيئة.
 .2العمليااات :وهااي كيفيااة المحافظااة علااى الماادخالت وتشااغيلها علااى طااول الخااط اإلنتاااجي
وتقليل االنبعاثات الخطرة اثنا عملية التشغيل.
 .3المنتجات (السلع) :وهي الحد االدنى مان التاأثيرات السالبية علاى طاول دورة حيااة المناتج
من استخراج المواد األولية إلى التخلص منها وإعادة إستخدامها مرة ثانية.
 .4الخدمات :وهي ادراج االهتمامات البيئية في تصميم وتقديم الخدمات.
ممارسات اإلنتاج األنظف
يبناااى اإلنتااااج األنظاااف علاااى مجموعاااة مااان الممارساااات او الخياااارات التاااي تعتمااادها
المنظمات نحو تطبيقه ،وتشاير االدبياات فاي هاذا المجاال علاى ان ممارساات اإلنتااج األنظاف
تشامل االتاي( :النعماة،(Huang et al., 2010, 150) ،)Berkel, 2011,161( ،)77، 2007 ،
()Soulalay, 2006,10( ،)Lee, 2011 ,85( ،)Pandey and Brent, 2008,179
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 .1الممارسات التشغيلية الجيدة Good Operating Practices :
أو كمااا يشااار اليهااا بالتاادبير االداري الجيااد  Housekeepingوهااي التاادابير االجرائيااة

واالداريااة للمنظمااة التااي يمكاان إسااتخدامها للحااد ماان االنبعاث اات والملوثااات ولتحسااين الكفااا ة
وتقليل الكلف ،ويمكن تنفيذ هذه الممارسات في أقسام المنظمة كافة وتشمل االتي:
 ممارسات اإلدارة والعاملين :بما فيها تدريب العاملين والحوافز والمكافرت وغيرها مان
البرامج التي تشجع نحو الحد من االنبعاثات والملوثات.
 ممارسات التعامل مع المواد المخزنية والمناولة :وتشمل ممارساات التعامال ماع الماواد
الداخلة وظروف الخزن المناسبة للحد من تلف المواد وتسربها وتأثيراتهاا السالبية علاى
البيئة.
 ممارسات تقليل الملوثات واالنبعاثات الحاصلة نتيجة تقادم المكائن والمعدات .
 ممارسات فصل/فرز النفاياات :وهاي تقليال مان حجام النفاياات الخطارة مان خاالل مناع
اختالط النفايات الخطرة وغير الخطرة.
 ممارساااات حساااابات الكلفاااة :وتشااامل حساااابات الكلاااف المخصصاااة لمعالجاااة النفاياااات
والتخلص منها.
 .2التغيرات في المواد األوليةChange in Raw Material :
تؤدي التغيرات في المواد األولية إلاى تحقياق اإلنتااج األنظاف عان طرياق خفاض والغاا
المااواد الخطرة/السااامة التااي تاادخل فااي عمليااة اإلنتاااج وبالتااالي تقلياال انبعاااث النفايااات
والملوثات وتتم بإدخال تغيرات جوهرية تتمثل في تصفية المواد واستبدالها.
 .3التغيير التكنولوجيTechnology Change :
وهي التغيرات التكنولوجية الموجهة نحو اجرا التعديالت في المكاائن والمعادات للحاد
من انبعاث النفايات والملوثات ،ويمكن أن تكون هذا التغيرات تتراو ما باين تغيارات بسايطة
يمكن تنفيذها بكلف منخفضة إلى استبدال العمليات والتاي تترتاب عليهاا كلاف رأسامالية كبيارة
وتشمل هذه التغيرات:
 التغيرات في عملية اإلنتاج.
 تعديل التجهيزات والتصميم الداخلي للمعدات والمكائن.
 إستخدام اآلتمتة.
 التغيرات في العملية مثل معدالت التدفق ودرجات الحرارة وبيئة العمل.
 .4التغيرات في تصميم المنتجProduct Design Change :
وهي التغيرات التي تجري على خصائص المنتج بهدف الحد من انبعاث النفاياات اثناا
إسااتخدام المنااتج او بعااد إسااتخدامه (الااتخلص منااه) ويمكاان أن تااؤدي هااذه التغياارات إلااى إعااادة
تصميم المنتج وتركيبتاه الفنياة وبماا ياؤدي إلاى تقليال التاأثيرات البيئياة علاى طاول دورة حيااة
المنتج ،وتتم هذه التغيرات من خالل:
 التغيرات في مواصفات الجودة.
 التغيرات في تركيبة المنتج.
 التغيرات في معولية المنتج.
 استبدال المنتج.
 .5التقليص وإعادة اإلستخدام والتدويرReducing , Reuse & Recycling :
تشااير هااذه المصااطلحات إلااى منااع توليااد النفايااات ماان مصاادرها باادأً ماان تقلياال إسااتخدام
المواد األولية والطاقة وإعادة إستخدام النفايات المتولدة منها إلى إعاادة تادويرها وجعلهاا ماواد
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مفياادة ماان خااالل مجموعااة ماان المعالجااات ،أي بمعنااى اإلسااتخدام المتكاارر للمنااتج ماان خااالل
تغيير إستخدامها االصلي.
تحليل عالقات االرتباط واالثر بين متغيرات البحث
بهدف التعرف على طبيعة العالقة بين إدارة الجودة البيئياة الشااملة وتكنولوجياا اإلنتااج
األنظف في الشاركة العاماة لصاناعة األدوياة والمساتلزمات الطبياة فاي نيناوى ،خصاص هاذا
المحور للتحقق من مدى سريان المخطط االفتراضي للبحث وكاآلتي:
 .1تحليللل نتللائج عالقللات االرتبللاط بللين إدارة الجللودة البيئيللة الشللاملة وتكنولوجيللا اإلنتللاج
األنظف في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى.
يوضااب الجااادول ( )2عالقاااة االرتباااط باااين إدارة الجاااودة البيئيااة الشااااملة وتكنولوجياااا
اإلنتاااج األنظااف ،إذ يظهاار ذلااك ماان خااالل تحلياال العالقااات المتداخلااة بااين كاال متغياار ماان
متغيرات إدارة الجودة البيئياة الشااملة بوصافه متغيار مساتقل وعالقتاه باالمتغير الكلاي اإلنتااج
األنظف بوصفه متغير معتمد ،وقد بلغات قيماة معامال االرتبااط للمؤشار الكلاي ( )0.771عناد
مستوى معنوية ( )0.05وحجام عيناة ( )50وهاو ماا يادل علاى وجاود عالقاة ارتبااط قوياة باين
ادارة الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا االنتاج االنظف.
وبصاادد عالقااات االرتباااط علااى المسااتوى الجزئااي بااين عناصاار إدارة الجااودة البيئيااة
الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،وفي ضو الفرضيات الفرعية للفرضاية الرئيساة األولاى
فقااد ثباات وجااود عالقااات ارتباااط معنويااة بااين كاال عنصاار ماان عناصاار إدارة الجااودة البيئيااة
الشااملة وتكنولوجياا اإلنتااج األنظاف ،فقاد كانات جمياع القايم معنوياة للعناصار (التاازام اإلدارة
والتركيز على الزبون والتحسين المستمر والعمل الجماعي) على التوالي ( 0.638 , 0.513 ,
.)0.687 , 0.403
وإتساقا ً مع ما تقدم ،فإنه يوجد عالقات ارتباط معنوية موجبة بين عناصر إدارة الجودة
البيئيااة الشاااملة واإلنتاااج األنظااف ،وتشااير هااذه العالقااة إلااى أنااه كلمااا كاناات عالقااات االرتباااط
معنوية وموجبة يدل ذلاك علاى أن وجاود عناصار إدارة الجاودة البيئياة الشااملة يانعكس ايجاباا ً
علااى اإلنتاااج األنظااف وتسااهم فااي تعزيااز ممارسااات تكنولوجيااا اإلنتاااج األنظااف المتمثلااة فااي
التاادبير االداري الجيااد والتغيياار فااي المااواد والتغيياار التكنولااوجي والتغيياار فااي تصااميم المنااتج
والتقلاايص وإعااادة اإلسااتخدام والتاادوير ،وبااذلك قااد تحققاات الفرضااية الرئيسااة االولااى وجمي اع
الفرضيات الفرعية المنبثقة منها.
الجدول 2
نتائج عالقات االرتباط بين عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة
وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف
المتغير المعتمد
المتغير المستقل
التزام اإلدارة
التركيز على الزبون
التحسين المستمر
العمل الجماعي
المؤشر الكلي
المصدر :من إعداد الباحث على ضو نتائج الحاسبة N = 50

تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
*0.638
*0.513
*0.687
*0.403
*0.771
: p ≤ 0005

*
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 .2تحليل العالقات التأثيرية بين عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج
األنظف.
يظهر الجدول ( )3وجاود تاأثير معناوي لعناصار إدارة الجاودة البيئياة الشااملة بوصافها
متغير مستقل في ممارسات تكنولوجيا اإلنتااج األنظاف بوصافها متغيار معتماد ،إذ بلغات قيماة
( )Fالمحسوبة ( )17.346وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغاة ( )2.335عناد درجتاي حرياة
( ،)4,45وعنااد متابعااة مع اامالت بيتااا واختبااار ( )tتبااين وجااود تااأثير معنااوي لعنصاار التاازام
اإلدارة والتركيز على الزباون والتحساين المساتمر حياث كانات قايم ( )tلهاذه العناصار معنوياة
مقارنة بالقيمة الجدولياة ،اماا معامال التحدياد فقاد بلا ( )%60مماا يعناي ان هنااك ( )%40مان
العواماال غياار منظااورة أو مساايطر عليهااا ،وبااذلك يمكاان القااول أن الفرضااية الرئيسااة الثانيااة
والفرضيات المنبثقة عنها قد تحققت.
الجدول 3
تأثير إدارة الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف

المصدر :من
(

: p ≤ 0005
إعداد الباحث على ضو نتائج الحاسبة N = 50
(df )4,45
) تشير إلى قيم  tالمحسوبة ،قيمة  tالجدولية تساوي 1.671
*

 .3تباين عناصر إدارة الجلودة البيئيلة الشلاملة فلي تكنولوجيلا اإلنتلاج األنظلف بإسلتخدام
اسلوب االنحدار المتدرج . Stepwise
تشير نتائج التحليال لهاذا االختباار ان هنااك تاأثير معناوي لعناصار إدارة الجاودة البيئياة
الشاااملة فااي تكنولوجيااا اإلنتاااج األنظااف ،كمااا يالحااظ ان عنصاار التحسااين المسااتمر بوصاافه
عنصراً من عناصر إدارة الجاودة البيئياة الشااملة ،صانف ضامن المرحلاة االولاى وقاد حصال
على ما نسبته ( )0.473من نسبة التأثير ،وعند ادخاال عنصار التازام اإلدارة فاأن نسابة التاأثير
سااتكون ( )0.538وإذا تاام اضااافة عنصاار التركيااز علااى الزبااون فااان النساابة سااتكون ()0.585
وضافة العنصر االخير العمل الجماعي فان نسبة التأثير االجمالية سترتفع إلى (.)0.607
إذن يمكن القول إن عناصر (التحساين المساتمر والتازام اإلدارة والتركياز علاى الزباون
والعمل الجماعي) تفسار ماا نسابته ( )0.607مان التاأثيرات الحاصالة فاي اإلنتااج األنظاف وان
باقي النسبة تعود إلى متغيرات غير منظورة في أنماوذج البحاث ،ويوضاب الجادول ( )4نتاائج
هذا االختبار.
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الجدول 4
تباين عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة في تكنولوجيا اإلنتاج األنظف بأستخدام اسلوب
االنحدار المتدرج Stepwise
المرحلة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة
التحسين المستمر
التحسين المستمر +التزام اإلدارة
التحسين المستمر  +التزام اإلدارة  +التركيز على الزبون
التحسين المستمر  +التزام اإلدارة  +التركيز على الزبون
 +العمل الجماعي

R2
0.473
0.538
0.585
0.607

المصدر :من إعداد الباحث

االستنتاجات والمقترحات
اوالا -االستنتاجات
 .1اشااارت الدراسااات المرتبطااة ب اإدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة وتكنولوجيااا اإلنتاااج األنظااف
توافقهما ،نتيجة التقارب الكبير للفوائد واألهداف التي يسعى كال المدخلين للوصول اليهاا،
فضالً عن أن كالهما يركز على تحقيق الجودة البيئية باالستغالل االمثال لمصاادر الطاقاة
واعتماااد منطلقااات التحسااين المسااتمر والتاازام اإلدارة العليااا ومشاااركة وتمكااين العاااملين
وتبني ثقافة التغيير في كل جوانب العملية.
 .2يعد مدخل إدارة الجودة البيئية الشاملة المنبثاق مان الجهاود الرامياة إلاى ايجااد طريقاة ياتم
من خاللها ادراج البعد البيئي ضمن عمليات المنظمة ،منهجا ً اداريا ً واسلوب عمل يسااهم
في اكساب المنظمة مستوى يمكنها من التميز على غيرها من المنظمات المنافسة ،وياأتي
ذلااك ماان خااالل انعكاساااته االيجابيااة علااى أدا مسااتويات المنظمااة كافااة وبمااا يااؤدي إلااى
تحسااين األدا الكلااي لهااا ،فض االً عاان أن هااذا الماادخل ساايؤكد علااى التكنولوجيااا النظيااف
لتحقيق أهدافه ولعل تكنولوجيا اإلنتاج األنظاف احاد أهام الممارساات التاي ساتعتمدها هاذه
المنظمات في تعزيز ادائها.
 .3إن التطبيق الصحيب والكامل إلدارة الجودة البيئية الشاملة سيسااعد فاي تطبياق تكنولوجياا
اإلنتاج األنظف ،إذ إن االهتماام بالجواناب البيئياة وتحساين الجاودة فيهاا يسااهم بالوصاول
إلى افضل الممارسات االدارية المعتمدة في التكنولوجياات النظيفاة وهاي سامة المنظماات
في عصر االهتمام البيئي.
 .4إن إدارة الجاااودة البيئياااة الشااااملة تتكامااال ماااع تكنولوجياااا اإلنتااااج األنظاااف ،أي أن كاااال
الماادخلين يكماال بعضااهما االخاار ،فهااو ماادخل اداري للتكنولوجيااا النظيفااة ،إذ تشااير إدارة
الجودة البيئة الشاملة إلى كيفية تحسين األدا البيئي باالعتماد على االسااليب االدارياة فاي
ذلك فهيا تقاوم علاى فلسافة إدارة الجاودة الشااملة  ، TQMاماا تكنولوجياا اإلنتااج األنظاف
فتركااز علااى التغياارات العمليااة الملموسااة فااي النظااام اإلنتاااجي ككاال بإسااتخدام التقنيااات
النظيفة في ذلك.
 .5إن وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة بااين إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة وتكنولوجيااا
اإلنتاااج األنظااف يفهاام بااالقول أن تطبيااق المتغياار المسااتقل إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة
ساايؤدي إلااى تطبيااق المتغياار المعتمااد تكنولوجيااا اإلنتاااج األنظااف ،وهااو مااا كشاافته نتااائج
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التحليل إلجابات افراد عينة البحث ،اضف إلى ذلك ان نفس االجابات اشاارت إلاى وجاود
تااأثير معنااوي لعناصاار إدارة الجااودة البيئيااة الشاااملة فااي ممارسااات تكنولوجيااا اإلنتاااج
األنظف.
 .1إن منطلقااات التحسااين المسااتمر والتاازام اإلدارة العليااا المعتماادة فااي إدارة الجااودة البيئيااة
الشاملة لها تأثير كبير على تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،مما يادل علاى وجاود تبااين لتاأثير
متغيرات إدارة الجودة البيئية الشاملة في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
ثانيا ا -المقترحات
 .1ضاارورة االلتفااات إلااى الجااودة البيئيااة وآخااذها بعااين االعتبااار ماان طاارف المنظمااات
الصااناعية لمااا لهااا ماان افاااق علااى مسااتوى إدارة الجااودة والتكنولوجيااا النظيفااة وثقافااة
الشركة من جهة ،ومن جهة اخارى تعاد مصادر فعاال الماتالك الميازة التنافساية لمواجاه
المنافسة القوية في ظل تحديات المناخ االقتصادي الجديد وهو ما يبرر االهتماام العاالمي
الكبير بالجودة البيئية.
 .2ضرورة االلتازام باإدارة الجاودة البيئياة وعناصارها كالتحساين المساتمر وااللتازام بتقاديم
قيمة للزبون تلبي تطلعاته ،وزيادة االهتمام بالموارد والكفاا ات البشارية وتمكيانهم وفاتب
المشاركة لهم والتعاون الجماعي في التحساين والتطاوير لألنشاطة والعملياات مان خاالل
إدارة الجودة البيئية بما يؤدي الى االهتمام بالبعد البيئي.
 .3إتباع المنظمات الصناعية للتكنولوجيا النظيفة ومنها تكنولوجيا اإلنتاج األنظف مان أجال
الحفاااظ علااى البيئااة واتخاااذ التاادابير واالجاارا ات الالزمااة لالسااتفادة ماان مياازة التنااافس
البيئي.
 .4إن تطبياااق إدارة الجاااودة البيئياااة الشااااملة وتكنولوجياااا اإلنتااااج األنظاااف فاااي المنظماااات
الصناعية يتطلب وعي وادارك المدرا والعااملين بأهمياة حماياة البيئاة والماوارد ومادى
استعداد اإلدارة والعاملين بتطبيق هذين المدخلين وادراكهم للفوائد والمتحققة عنهم.
 .5تجناب إساتخدام الماواد الساامة والخطارة فاي العملياات اإلنتاجياة والتقليال مان االنبعاثاات
والملوثات فاي مختلاف مراحال اإلنتااج واإلساتخدام المتكارر عان طرياق إعاادة التصانيع
والتدوير.
 .1أضف إلى ذلك أن خفض استهالك الموارد بصورة كبيرة ومن خالل البحث عن البادائل
وال سيما البدائل المتجددة القابلة للخزن ،هو الطرياق االمثال والساريع نحاو تطبياق إدارة
الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
 .7اعتماد استراتيجية واضحة ومحددة لالستثمار في مجال التقنيات الحديثاة الصاديقة للبيئاة
بما يسهم باالستغالل االمثل لمصادر الطاقة والموارد البيئية.
المصادر
أوالا -المصادر العربية
 .1سلطان ،حكمت رشايد ،وعباد العاالي ،نشاوان محماد ، 2007 ،اثار عملياات إدارة المعرفاة فاي
اقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة ( ،)TQEMكلية اإلدارة واالقتصااد ،جامعاة تكريات،
مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد  ، 3العدد . 5
 .2الطائي ،يوسف حجيم والعجيلي ،محمد عاصي والحكيم ،ليث علي ، 2002 ،نظم إدارة الجودة
في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .3نجاام ،عبااود نجاام ،2002 ،البعااد االخضاار لالعمااال-المسااؤولية االجتماعيااة واالخالقيااة لرج اال
االعمال ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،عمان االردن.
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