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السنة الجامعية2013/2012 :

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل.
 إلى إخوتي وكل أفراد عائلتي.
 إلى أصدقائي داخل وخارج الجامعة.
 إلى كل من علمني وأرشدني.
 إلى كل طالب علم نافع.
أهدي عملي هذا .

ٍ
فبتوفيق من اهلل وإن أخطأت فمن
أصبت
أوالً أمحد اهلل وأشكره على توفيقي إىل ما صرت إليو ،وأقول إن
ُ

نفسي ومن الشيطان.

وال يسعين وأنا بصدد إكمال ىذه الدراسة إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل األستاذ املشرف
"الدكتور سعيدي يحي" الذي تكرم علي بوقتو وجهده يف توجيهي لإلجناح ىذا العمل.
كما ال يسعين إال أن أشكر كل األساتذة الذين قدموا يل يد املساعدة سواءا كانوا من جامعة املسيلة أو
من جامعة باتنة وأخص بالذكر األساتذة احملكمني لإلستمارة اإلستبيان.
كما أتقدم بكل الشكر والتقدير لعمال شركة إمسنت عني التوتة الذين مدوا يل يد املساعدة لإلجناز
الدراسة امليدانية هلذا البحث.
ويف األخري أتقدم بالشكر واالمتنان إىل كل من ساعدنـي يف إنـجاز ىذا العمل منذ أن كان فكرة حىت
أصبح رسالة.

.

م ــقدم ــة
تمهيد:

تعتربقضايامحايةالبيئةمنبنيقضاياالساعةاليتتزايداالىتمامهبايفاآلونةاألخريةنظرادلاخيلفو
التلوثالبيئيمنأضرارتصيباإلنسانواحليوانوالنبات،وتعتربادلصانعأكربمساىميفىذاالتلوثحيث
أنماختلفوُمننفاياتوانبعاثاتغازيةيؤديإىلإفسادمكوناتالبيئةمنماءوىواءوتربةوالتأثريعلى
صحةاإلنسانفقدأكدتعدةدراساتأنالعديدمناألمراضاليتيصابهبااإلنسانسببُهاالتلوث،سواء
متذلكبطريقةمباشرةأوبطريقةغريمباشرة،وىناتزايدتالنداءاتمنطرفادلنظماتالدوليةواجلمعيات
والدولحولوجوبمحايةالبيئةمنالتلوثوترشيداستخداممواردىاالطبيعية،فأدىذلكإىلظهورمفهوم
جديدوىونظاماإلدارةالبيئيةوالذييقصدبوأنتضعادلنظمةرلموعةمناإلجراءاتادلتعلقةحبمايةالبيئة
وتداومعلىتنفيذىا،ولقدتزايداالىتمامهبذاالنظامنظرادلاحققومنجناحلعدةمنظماتقامتبتطبيقو
ىذامنجهةومنجهةأخرىيعتربتبينىذاالنظامأفضلإجراءتقومبوادلنظمةاليتتسعىإىلادلسامهةيف
حتقيقالتنميةادلستدامة.
ولقداتفقادلفكرونعلىأنالتنميةادلستدامةىيأفضلماميكنتقدميوللبشريةيفوقتنااحلايل،فقد
وضعتالتنميةادلستدامةلتبني كيفيةحتقيقالنمواالقتصاديواالجتماعيالذيبوتتحققحاجاتاألجيال
احلاضرةدونادلساسبقدرةاألجيالادلستقبليةعلىحتقيقحاجاهتا،ومنوفإنحتسنينوعيةحياةاإلنسانال
جيبأنيكونعلىحسابالبيئة،لذلكجاءتالتنميةادلستدامةمنأجل

حتقيقىدفنيرئيسينيميكن

ذكرىـماكمايلي:
 حتسنيجودةحياةاإلنسانمنخاللاالىتماممبجاالتالصحةوالتعليمواألمنوالغذاءو...اخل. محايةالبيئةمنخاللمكافحةالتلوثالبيئيوترشيداستهالكمواردىاالطبيعية.ومباأنالعنصرالبشريىوجوىرالتنميةادلستدامة،وىومنأىمادلوارداليتتقومعليهاادلنظمةفإنىذه
األخريةأصبحتمطالبةببذلجهودكبريةمنأجلحتسنيأداءىذاالعنصرادلهم،حيثأنحتسنيىذا
األداءسيؤدييفالنهايةإىلحتسنيأداءادلنظمة،وبالتايلحتقيقالتميزادلطلوبمنها،ومناإلجراءاتاليت
تتخذىاادلنظمةلتحسنيأداءعنصرىاالبشريجندبرامجالتكوينوالتدريبوسلتلفأنواعالتحفيزات،لكن
جندأنمعظمادلنظماتأمهلت التلوثالذييتعرضلوالعامليفبيئةعملو ،رغمأنومناألموراليتتؤثر
مباشرًةعلىأداءالعاملني،حيثتشريإحدىالدراساتإىلأناألبنيةادلناسبةبيئياًميكنأنتزيدمنإنتاجية
العاملنيإىل،%15ومنىناتكمنأمهيةتطبيقنظاماإلدارةالبيئيةيفالتأثريعلىاألداءالبشري.

أ

م ــقدم ــة
أوً -إشكالية البحث:
انطالقامناألمهيةالبالغةلنظاماإلدارةالبيئيةيفاالرتقاءمبستوىأداءادلنظمةعامةومبستوىأداءعنصرىا
البشريخاصة،ميكنصياغةاإلشكاليةالرئيسيةللبحثيفالتساؤلالتايل:
ً
ما مدى تأثير نظام اإلدارة البيئية على األداء البشري في المؤسسة اوقتصادية ضمن إطار التنمية
المستدامة؟
ولإلجابةعلىىذهاإلشكاليةنضعالتساؤالتالفرعيةالتالية:
-1ماىيأىمادلفاىيمالنظريةادلتعلقةبنظاماإلدارةالبيئيةواألداءالبشريوالتنميةادلستدامة؟
 -2كيفميكنأنتستفيدادلؤسسةاالقتصاديةمنتطبيقهالنظاماإلدارةالبيئية؟
 -3مامدىوعيادلؤسسةاالقتصاديةاجلزائريةبأمهيةنظاماإلدارةالبيئية؟
-4كيفميكنتقييماألداءالبشرييفادلؤسسةاالقتصادية؟
 -5ماىيتأثرياتنظاماإلدارةالبيئيةعلىأداءالعنصرالبشري؟وكيفتساىمىذهالتأثرياتيفحتقيق
التنميةادلستدامة؟
ثانياً -فرضيات البحث:
ينطلقىذاالبحثمنالفرضياتالتالية:
-1يؤثرنظاماإلدارةالبيئيةعلىإنتاجيةالعاملنييفادلؤسسةاالقتصادية.
-2يؤثرنظاماإلدارةالبيئيةعلىصحةالعاملنييفادلؤسسةاالقتصادية.
-3يؤثرنظاماإلدارةالبيئيةعلىالرضاالوظيفيللعاملنييفادلؤسسةاالقتصادية.
 -4ىناكنقصوعيلدىادلؤسسةاالقتصاديةاجلزائريةبأمهيةنظاماإلدارةالبيئية.
ثاللاً -همية البحث:
تكمنأمهيةىذاالبحثيفزلاولةتوضيحأمهيةاالىتمامبالعاملنيوضرورةاحملافظةعليهمألهنممصدر
التميزللمؤسسات،وسربقاءىاواستمرارىايفظلالتطوراتوالتحدياتالراىنة،كمايتطرقىذاالبحثإىل
ُ
توضيحمدىإجيابيةتطبيقنظاماإلدارةالبيئيةعلىأداءالعنصرالبشري،إذأنحتسنيأداءىذاالعنصر

سيؤديحتماإىلحتسنيأداءادلؤسسةاالقتصادية.
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م ــقدم ــة
رااباً -هداف البحث:
أىمأىدافىذاالبحثىي:
 -1زلاولةاإلحاطةمبوضوعحديثوىونظاماإلدارةالبيئيةوإبرازأمهيتوبالنسبةللمؤسسةاالقتصادية.
 -2إبرازتأثريتطبيقنظاماإلدارةالبيئيةعلىأداءالعنصرالبشري.
-3التعرفعلىمدىمسامهةنظاماإلدارةالبيئيةيفحتقيقالتنميةادلستدامة.
امساً -سباب ا تيار موضوع البحث:
متاختيارموضوعالبحثاعتبارالألسبابالتالية:
 -1زلاولةحتسيسادلؤسساتبأمهيةادلوردالبشريوبالتايلزيادةاالعتناءبومنأجلالرفعمنمستوىأداءه.
 -2الرغبةيفمعرفةادلزيدعنموضوعاإلدارةالبيئيةدلالوُمنأمهيةبالغةتعودعلىادلؤسسةوعلىالعامليف
نفسالوقت.
 -3زلاولةمعرفةواقعنظاماإلدارةالبيئيةيفادلؤسسةاجلزائرية.
 -4زلاولةإبرازوضعيةاألداءالبشريبعدتطبيقادلؤسسةلنظاماإلدارةالبيئية.
 -5التخصصيفإدارةادلنظماتجيعلناخنتارمثلىذهادلواضيع.
 -6قلةالدراساتيفىذاادلوضوع.
سادساً -حـدأد الـبحث:
ددرلالالبحثمبايلي:
منأجلاإلحاطةبإشكاليةالبحثوفهمجو
انبوادلختلفةح َ
ُ

 -1الحدأد المكانية:

سيتمإسقاطاجلانبالنظريذلذهالدراسةعلى شركةإمسنتعنيالتوتةالواقعةبواليةباتنة.
 -2الحدأد الزمنية:
لقدمتإجراءالدراسةادليدانيةذلذاالبحثبنيشهريأوتوسبتمربمنسنة.2012
سااباً -مـنهـج البحث:
وىوادلنهجالذييعربعن

سوفيتمإتباعادلنهجالوصفيالتحليلييفاجلانبالنظريمنالدراسة
ِ
الً.
استها،حيثيتممنخاللوإستخالالسلتلفالنتائجقصدتعميمهامستقب 
الظاىرةادلراددر

كما سيتممجعالبياناتوادلعلوماتعنالظاىرةادلدروسةمثالقيامبتحليلهاوتفسريىاقصدالوصوليفالنهاية
إىلرلموعةمنالنتائجوذلكباالعتمادعلىسلتلفادلصادروادلراجع.
ت


م ــقدم ــة
أمايفالدراسةادليدانيةفسوفيتماالعتمادعلىمنهجدراسةاحلالةوالذييستخدماألدواتالتالية:استمارة
االستبيان،ادلقابلة،ادلالحظة،الوثائقاإلدارية.
ثامناً -الدراسات السااقة:
 -1الدراسة األألى  :دراسةالطالبسادليرشيد،حتتعنوانأثرتلوثالبيئةعلىالتنميةاالقتصاديةيف
اجلزائر،أطروحةدكتوراهيفالعلوماالقتصاديةفرعتسيري،جامعةاجلزائر.2006،
حيثقامفيهابتوضيحماينتُ ْجعنتلوثالبيئةمنآثارإقتصاديةوبشريةوزراعيةوصناعيةومنأىمماتوصل
إليوىوأنمعاجلةمشاكلالبيئةكانذلاأثرإجيايبعلىالنشاطاإلقتصاديوالزراعيوالصناعيوالعمراين.

 -2الدراسة اللانية  :دراسةالطالبعزالديندعاسحتتعنوانآثارتطبيقنظاماإلدارةالبيئيةمنطرف
ادلؤسساتالصناعية،رسالةماجسترييفعلومالتسيري،جامعةاحلاجخلضرباتنة.2011،
ومنأىمماجاءيف ىذهالدراسةالتعرفعلىاآلثاراليتتنتجعنتطبيقادلؤسساتلنظاماإلدارةالبيئيةوقد
توصلتالدراسةإىلأنادلؤسسةادلطبقةذلذاالنظامستحققآثارإجيابيةيفاجلوانبالتالية:االقتصادية،
االجتماعية،البيئية،اإلدارية.
 -3الدراسة اللاللة :دراسةالطالبةبرينلطيفة،حتتعنواندوراإلدارةالبيئيةيفحتقيقمزاياتنافسية
للمؤسسةالصناعية،دراسةميدانيةدلركبالكوابلبسكرة،رسالةماجسترييفالعلوماالقتصادية،جامعةزلمد
خيضربسكرة.2006،
ومنأىمماجاءيف ىذهالدراسةالكشفعنالدورالذيتقومبواإلدارةالبيئيةيفحتقيقادلزاياالتنافسية
للمؤسسةالصناعيةوذلكمنخالل :رفعاإلنتاجية،ختفيضالتكاليف،حتقيقمزاياتسويقية،حتسنياألداء
اإلداري.
تاسباً -طة البحث:
سوفيتمتقسيمالبحثإىلثالثةفصول:فصالننظريانوفصلتطبيقي،حيثسيتمالتطرقيفالفصل
األولإىلسلتلفادلفاىيمالنظريةاخلاصةباألداءالبشري،وعمليةتقييمويفادلؤسسةاالقتصادية.
أمايفالفصلالثاينفسوفنتناولفيوأىمادلفاىيماخلاصةبكلمنمحايةالبيئة،نظاماإلدارةالبيئيةوالتنمية
ادلستدامة،مثحناولفيوتبيانتأثرينظاماإلدارةالبيئيةعلىاألداءالبشريكمسامهةيفحتقيقالتنميةادلستدامة.

ث


.

م ــقدم ــة
أمايفالفصلالتطبيقيفسنحاولفيوالتطرقإىلالدراسةادليدانيةمنخاللدراسةشركةإمسنتعنيالتوتة
الواقعةبواليةباتنة،حيثسيتمإبرازوضعيةاألداءالبشرييفىذهادلؤسسةقبلوبعدتطبيقهالنظاماإلدارة
البيئية،وذلكمنأجلتوضيحمدىتأثريىذاالنظامعلىأداءادلوردالبشري.
عاشراً -صبواات البحث:
لقدواجهتنارلموعةمنالصعوبات أثناءإجنازناذلذاالبحث سواءايفاجلانبالنظريأويفاجلانب
التطبيقيوميكنذكرأمههافيمايلي:
-1قلةالدراساتوادلراجعاليتتناولتلبادلوضوع(عالقةنظاماإلدارةالبيئيةبأداءالعاملني)خاصة
مذكراتادلاجستريوأطروحاتالدكتوراه.
 -2عدمجديةبعضادلستجوبنيأثناءاإلجابةعلىإستمارةاإلستبيان.
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الفصل األول:

اإلطار العام لألداء البشري

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
تــمهيد:
إف ِس ْر دتيز ادلؤسسة االقتصادية يكمن يف دتيز أداء عامليها ،كيف ال والعنصر البشري يعترب مبثابة الركيزة
األساسية اليت هبا حتقق ادلؤسسة النجاحات ،ومن ىنا كاف َّ
البد من إعطاء أمهية بالغة ذلذا العنصر ،وذلك من
خالؿ دراستو ومتابعتو ،حىت حتقق ادلؤسسة األىداؼ اليت تريد الوصوؿ إليها.

تثر فيو ،حيث أف ذلا تأثري مباشر
كما ينبغي األخذ بعني االعتبار عند دراسة األداء البشري العوامل اليت ؤ
يف رفع أو خفض مستوى أداء العامل ،وعلى رأس ىذه العوامل ظروؼ العمل ادلادية من إضاءة و هتوية و
ضوضاء اليت ذلا تأثري كبري على الصحة البدنية و النفسية للعامل ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى حيتاج العامل
يف كل مرة إذل رفع الروح ادلعنوية لديو كقياـ ادلؤسسة بتقدير اجلهود اليت يبذذلا ،وىذا ال يتم إال عن طريق
عملية تقييم األداء ،اليت تبني مدى قياـ الفرد بادلهاـ ادلتعلقة بوظيفتو.
وسيتم التطرؽ يف ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث كما يلي:
ادلبحث األوؿ :مفاىيم أساسية حوؿ األداء البشري.ادلبحث الثاين :عملية تقييم األداء البشري.-ادلبحث الثالث :كيفية تقييم األداء البشري.
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
المبحث األول :مفاهيم أساسية حول األداء البشري.

يعد موضوع األداء البشري من بني ادلواضيع اليت نالت اىتماما متزايدا يف اآلونة األخرية ،حيث يعترب من
أىم ا دلسائل اليت جيب دراستها يف إدارة ادلوارد البشرية ،كما أف أداء ادلورد البشري لو تأثري كبري على األداء
الكلي للمؤسسة االقتصادية ،شلا جعلو حيضا مبزيد من االىتماـ من طرؼ الباحثني.
ويف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل مفهوـ األداء البشري وأمهية دراستو بالنسبة للمؤسسة االقتصادية،
إضافة إذل العوامل اليت تأثر فيو.
المطلب األول :مفهوم األداء البشري وعناصره.
أووً :مفهوم األداء البشري:
قدـ الباحثوف عدة تعاريف لألداء البشري فمنهم من عرفو على أنو ":درجة

حتقيق وإدتاـ ادلهاـ ادلكونة

لوظيفة الفرد ،وىو يعكس الكيفية اليت حيقق ،أو يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة  ،وينبغي التمييز بني األداء
واجلهد ادلبذوؿ  ،فاجلهد يشري إذل الطاقة ادلبذولة  ،أما األداء فإنو يقاس على أساس النتائج اليت حققػػها الفرد ،
فمثال الطالب قد يكوف رلتهد ويبذؿ جهداً كبرياً يف االستعداد لالمتحاف ،ولكنو

قد حيصل على درجات

1

منخفضة ،فيكوف هبذه احلالة اجلهد ادلبذوؿ عارل بينما األداء منخفض".

كما عرؼ محمد عاطف غيث األداء البشري بأنو ":قدرة اإلدارة على حتويل ادلدخالت اخلاصة بالتنظيم
إذل عدد من ادلنتجات مبواصفات زلددة وبأقل تكلفة شلكنة".

2

يف حني عرؼ أحمد صقر عاشور األداء البشري بأنو ":قياـ الفرد باألنشطػػة وادلهاـ ادلختلفة اليت يتكػػوف
منها عملو و ديكننا أف منيز بني ثالثة أبعاد جزئية ديكن أف يقاس أداء الفرد عليها وىذه األبعاد ىي كمية
3

اجلهد ادلبذوؿ ،نوعية اجلهد و منط األداء".

أما هالل محمد عبد الغني فيعرؼ األداء البشري على أنو ":تنفيذ ادلوظف ألعمالو ومسؤولياتو اليت

تكلِفو هبا ادلنظمة أو اجلهة اليت ترتبط وظيفتو هبا  ،ويعين النتائج اليت حيققها ادلوظف يف ادلنظمة".

1

راوية حسن زلمد :إدارة ادلوارد البشرية رؤية مستقبلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص.209

2

زلمد عاطف غيث :قاموس علم االجتماع ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1990 ،ص.153

3

أمحد صقر عاشور :السلوؾ اإلنساين يف ادلنظمات ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،

4

ىالؿ زلمد عبد الغين :مهارات إدارة األداء ،مركز تطوير األداء ،القاىرة ،مصر ،1996 ،ص.11
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مصر ،2005 ،ص.25

4

اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
ويعرؼ مجبر مهدي إبراهيم األداء البشري كما يلي ":عبارة عن ما يقوـ بو موظف أو مدير من أعماؿ
وأنشطة مرتبطة بوظيفة معينة ،وخيتلف من وظيفة ألخرى وإف وجد بينهما عامل مشًتؾ".

1

ويف تعريف توماس جيلبرت ) (Thomas Gilbertؿألداء البشري يقوؿ بأنو ":ال جيوز اخللط بني السلوؾ
وبني اإلصلاز واألداء ،ذلك أف السلوؾ ىو ما يقوـ بو األفراد من أعماؿ يف ادلنظمة اليت يعملوف هبا ،كعقد
االجتماعات ،أو تصميم منوذج ،أو التفتيش ،أما اإلصلاز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أف يتوقف األفراد
عن العمل ،أي أنو سلرج أو نتاج أو نتائج ،كتقدًن خدمة زلددة أو إنتاج سلعة ما.
معا ،على أف تكوف
أما األداء فهو التفاعل بني السلوؾ واإلصلاز ،أي أ نو رلموع السلوؾ والنتائج اليت حتققت ً
ىذه النتائج قابلة للقياس" ،2إال أنو ديكن اعتبار السلوؾ الذي يسهم فيو الفرد يف التعبري عن إسهاماتو يف

حتقيق أىداؼ ادلنظمة مبثابة األداء ،على أف يدعم ىذا السلوؾ و يعزز من قبل إدارة ادلنظمة ،و مب يضمن
3

النوعية و اجلودة من خالؿ التدريب ادلستمر للعاملني.

جتدر اإلشارة إذل أنو ىناؾ من ينظر إذل أف األداء البشري ىو عبارة عن نتيجة تفاعل ثالثة أبعاد أساسية
وىي كالتارل:

4

 -1ادلهارات واليت يساىم اكتساهبا وتطويرىا يف حتقيق أفضل ادلستويات ادلعرفية لألفراد شلا ينعكس إجيابا على
أدائهم.
 -2التحفيز مبختلف أنواعو من ترقية و عالوات وغري ذلك ،ويعترب التحفيز من أىم األمور اليت ترفع من
مستوى أداء العامل.
 -3تنظيم العمل الذي يعرب عنو بكيفية جتسيد ادلهاـ وسلتلف عالقات التعاوف والقيم ادلشًتكة بني ادلوارد
البشرية للمنظمة.

1

رلرب مهدي إبراىيم :األمانة يف األداء اإلداري ،مكتبة اخلدمات احلديثة ،جدة ،السعودية ،1994 ،ص.49

2

عبد الباري إبراىيم درة :تكنولوجيا األداء البشري ،أكادديية نايف للعلوـ األمنية ،الطائف،

3

سناء عبد الكرًن اخلناؽ :مظاىر األداء االسًتاتيجي و ادليزة التنافسية ،ادللتقى الدورل األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،كلية احلقوؽ والعلوـ

السعودية ،1998 ،ص.3

االقتصادية ،ورقلة ،اجلزائر ،مارس  ،2005ص.36
Robert le Duff: Encyclopédie du gestion et de management, édition dalloz, paris, France, 1999, p 899.
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4

الفصل األول :
1
كما ديكن توضيح األداء البشري من خالؿ ادلعادلة التالية:

اإلطار العام لألداء البشري.

األداء البشري= الكفاءة×الفعالية
حيث تشري الكفاءة إذل العالقة النسبية بني ادلدخالت و ادلخرجات اليت تفسر كيفية إصلاز العمل بالشكل
الصحيح بإتباع أفضل الوسائل و اخليارات ال ُػموصلة لألىداؼ ،أي أف كل إصلاز لألعماؿ بالشكل الصحيح
ىو مبثابة كفاءة ،أما الفعالية فهي تعرب عن العالقة النسبية بني النتائج احملققة و األىداؼ ادلخطط ذلا واليت
تفسر القدرة على حتقيق األىداؼ بالشكل الصحيح مبقارنة األداء احملقق بالنسبة إذل األداء ادلطلوب 2.أي أف
الفعالية ىي مدى حتقيق األىداؼ احملددة من قبل.
إذل أنو ىناؾ من ينظر إذل أف مفهوـ األداء يتضمن معايري أخرى إضافة إذل معياري الكفاءة و الفعالية
مثل :معدالت دوراف ادلوظفني واحلوادث والغياب والتأخري عن العمل حيث أف الفرد العامل اجليد ىو الذي
تكوف إنتاجيتو عالية ،وكذلك يسهم أداؤه يف تقليل ادلشاكل ادلرتبطة بالعمل كاالنتظاـ يف العمل وقلة حوادثو
وغريىا من ادلشاكل اليت يُسبِبُها العامل ،ومن ىنا ديكن القوؿ أف األداء ادلرضي يتضمن رلموعة من ادلتغريات
من حيث أداء العمل بفاعلية و كفاءة مع حد أدىن من ادلشاكل وادلعوقات والسلبيات النامجة عن سلوكو يف

العمل.

3
4

كما أنو توجد عدة جوانب متداخلة يف مفهوـ األداء البشري ديكن عرضها كالتارل:
– 1اإللمام بالعمل:

يعد اإلدلاـ بالعمل ركن أساسي من أركاف األداء ،فمعرفة العامل بالعمل الذي يؤديو و فهمو لدوره و
اختصاصاتو و إدراكو للتوقعات ادلطلوبة منو ،و مدى إتباعو لطريقة العمل اليت حتددىا لو ادلؤسسة جيعل أداءه
يف مستوى أفضل.

1عايدة خطاب :العودلة و إدارة ادلوارد البشرية ،دار الفكر العريب ،القاىرة،

مصر ،2001 ،ص.434

Martory( B), Crozet(D): Gestion des ressources humaines, imprimerie chirat, paris, France, 2002, p160.

2

3

سهيلة زلمد عباس :إدارة ادلوارد البشرية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عماف،

4

نور الدين شنويف :تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة

اجلزائر،

اجلزائر ، 2005 ،ص،ص.17،16
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األردف ،1999 ،ص.242

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
– 2ناتج العمل:

إف مستوى اإلصلازات اليت حيققها العامل ،ومدى مقابلتها للمعايري النموذجية الكمية و النوعية و الزمنية
و كل ما دييز ناتج عملو من قيمة مضافة يعترب مبثابة بصمة العامل يف العمل.
– 3سلوك العامل:
إف سلوؾ العامل يف أداء وظيفتو من مدى زلافظتو و حرصو على معدات و أدوات و جتهيزات اإلنتاج
اليت يستخدمها يف وظيفتو يؤثر مباشرة على مستوى أداءه ،ىل ىو مهتم هبا من حيث االعتناء و الصيانة
وجتنب اإلتالؼ ،و ىل يعمل على تفعػيل عائػداهتا؟
– 4السلوك اوجتماعي:
ويقصد بو مدى تعاوف العامل مع زمالئو و رؤسائو و مرؤوسيو ،و مدى مسامهتو يف إصلاز أعماؿ اجلماعة
( أي العمل بروح الفريق الواحد ) ،و تنفيذه لألوامر و مشاركتو يف حل مشكالت العمل ادلتعلقة باخلالفات
الشخصية.
– 5الحالة النفسية:
إف احلالة النفسية للعامل و اليت تسمح لو بالتصرؼ مبزاج معني ،يكوف العامل من خاللو إما يف حالة
محاس و رغبة للعمل و مستعد إلتقانو ،و يتفاعل مع عملو باليقظة و احلضور الذىين ،و إما يكوف يف حالة
نفسية ال تسمح لو بالتجاوب مع العمل ،وكل ذلك يؤثر مباشرة على مستوى أداءه.
– 6فرص التقدم:
ديكن للعامل من أجل زيادة كفاءة إنتاجيتو و فعالية أدائو أف يسلك طرؽ التحسني و التقدـ باكتساب
ادلهارات و ادلعلومات اليت ديكن تعلمها من خالؿ برامج التدريب و ادلمارسة ادليدانية ،إضافة إذل استخداـ
سلتلف التكنولوجيات احلديثة.
ديكننا تلخيص ما مت التطرؽ إليو يف الشكل رقم (  :)01الذي يوضح اجلوانب ادلتداخلة يف مفهوـ األداء
البشري.
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الفصل األول :

الشكل رقم (:)01

اإلطار العام لألداء البشري.

الجوانب المتداخلة في مفهوم األداء البشري

المصدر :نور الدين شنويف :تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة،
كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،2005 ،ص.17

يتضح من ادلفاىيم السابقة لألداء البشري واليت ختتلف يف ألفاضها و تتفق غالبا يف مضموهنا أف األداء
البػشري ىو باخػتػػصار عبارة عن :حصيلػػة ادلػجهود الذي يبذلو الفرد العامل من أجل انػجاز ادلهاـ ادلتعػػلقػػة
بوظيفتو.
انياً :عناصر األداء البشري:
يتكوف األداء البشري من رلموعة من العناصر ختتلف من باحث إذل آخر فمنهم من وضعها على النحو
اآليت:

1

 – 1الوظيفة (متطلبات العمل) :وما يتعلق بوا من واجبات ومسؤوليات و أدوار مطلوبة من ادلوظف ،إضافة
إذل الطرؽ و األساليب واألدوات و ادلعدات ادلستخدمة.
 - 2الموقف (بيئة التنظيم الداخلية) :أو ما تتصف بو البيئة التنظيمية حيث تُؤدى الوظيفة و اليت تتضمن :
مناخ العمل ،اإلشراؼ ،وفرة ادلوارد ،األنظمة اإلدارية ،اذليكل التنظيمي ،نظاـ االتصاؿ ،أسلوب القيادة ،نظاـ
احلوافز ،الثواب و العقاب.

Dimitri Weiss: ressources humaines, deuxièmes éditions, Edition d'organisation, paris, France, 2003, p 78.
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1

اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
 - 3بيئة التنظيم الخارجية :حيث يتأثر أداء ادلوظف هبذه البيئة و اليت تشمل :ادلنافسة اخلارجية ،التحديات
االقتصادية ...اخل.
1

أما هاينز فيقوؿ أف لألداء البشري ثالثة عناصر وىي كالتارل:
- 1الموظف:

حيث أف ما ديتلكو ادلوظف من معرفة ومهارات و قيم واجتاىات ودوافع ،يعترب من بني األمور اليت حتدد
أداء ىذا ادلوظف.
- 2الوظيفة:
حيث أف ما تتصف بو الوظيفة من متطلبات وحتديات وما تقدمو من فرص عمل شلتع ،وغري ذلك يؤثر
مباشرة على مستوى أداء ادلوظف.
- 3الموقف:
من حيث ما تتصف بو البيئة التنظيمية أين تُؤدى الوظيفة ،واليت تتضمن :مناخ العمل ،اإلشراؼ ،وفرة
ادلوارد ،األنظمة اإلدارية ،اذليكل التنظيمي...،اخل .وكل ذلك يؤثر على ادلوظف.
يف حني قدـ أحمد عبد اهلل الحسيني عناصر األداء البشري على الطريقة التالية:

2

 - 1المعرفة بمتطلبات الوظيفة:
وتشمل ادلعارؼ العامة وادلهارات الفنية وادلهنية ،وكذلك اخللفية العامة عن الوظيفة واجملاالت ادلرتبطة هبا.
- 2نوعية العمل:
وتتمثل يف مدى ما يدركو الفرد عن عملو الذي يقوـ بو وما ديتلكو من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على
التنظيم وتنفيذ العمل دوف الوقوع يف األخطاء.
- 3كمية العمل المنجز:
اإلفجاز.
أي مقدار العمل الذي يستطيع ػاؿموظف ػإفجازه يف الظروؼ العادية للعمل ،ومقدار سرعة ىذا ػ

1

ىاينز ماريوف إي :إدارة األداء دليل شامل لإلشراؼ الفعاؿ ،ترمجة :زلمود مسي وزىري الصباغ ،مطابع معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية،

 ،1988ص.272

2

أمحد عبد اهلل احلسيين :عالقة اإلشراؼ اإلداري بكفاءة أداء العاملني ،رسالة ماجستري منشورة ،أكادديية نايف للعلوـ األمنية ،الطائف،

السعودية ،2003 ،ص.72
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
- 4المثابرة والو وق:

وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة ادلوظف على حتمل مسؤولية العمل وإصلاز األعماؿ يف أوقاهتا
احملددة ،ومدى حاجة ىذا ادلوظف لإلرشاد والتوجيو من قبل ادلشرفني.
1

أما عبد الباري إبراهيم درة فيقوؿ أف لألداء البشري ثالثة عناصر وىي كالتارل:
- 1كفاءات الموظف:

وىي تعين ما لدى ادلوظف من معلومات ومهارات واجتاىات وقيم ،وىي دتثل خصائصو األساسية اليت
تنتج أداء فعاؿ يقوـ بو ذلك ادلوظف.
 - 2متطلبات العمل ( الوظيفة ):
وىي تشمل ادلهاـ وادلسؤوليات واألدوار وادلهارات واخلربات اليت يتطلبها أي عمل من األعماؿ اليت يقوـ
هبا ادلوظف أو وظيفة من الوظائف.
- 3بيئة التنظيم:
وتتكوف من عوامل داخلية وعوامل خارجية ،وتتضمن العوامل الداخلية اليت تؤثر يف األداء الفعاؿ:
(التنظيم وىيكلو وأىدافو وموارده ومركزه االسًتاتيجي واإلجراءات ادلستخدمة) ،أما العوامل اخلارجية واليت
تشكل بيئة التنظيم وتؤثر يف األداء الفعاؿ ىي( :العوامل االقتصادية ،االجتماعية ،التكنولوجية ،احلضارية،
السياسية ،القانونية).
مت تلخيص ىذه العناصر يف الشكل رقم ( :)02الذي يوضح عناصر األداء الفعاؿ:

1

عبد الباري إبراىيم درة :العامل البشري واإلنتاجية يف ادلؤسسات العامة ،دار الفرقاف للنشر والتوزيع ،عماف،
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األردف ،1982 ،ص.120

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
الشكل رقم ( :)02عناصر األداء الفعال

المصدر :عبد الباري إبراىيم درة :العامل البشري واإلنتاجية يف ادلؤسسات العامة ،دار الفرقاف للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،
 ،1982ص.120

يتضح من الشكل رقم (  )02أف عناصر األداء الفعاؿ تتضمن بيئتني ومها البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية
وتنقسم البيئة الداخلية إذل ثالثة عناصر وىي متطلبات العمل ومهارات ادلوظف وبيئة التنظيم الداخلية.
المطلب الثاني :أهمية دراسة األداء البشري بالنسبة للمؤسسة اوقتصادية.
إف دراسة األداء البشري بدأت منذ القدـ ،فقد كاف فريدريك تايلور يقوـ بعدة أحباث ودراسات يف رلاؿ
إدارة ادلوارد البشرية ،ومنها قيامو بدراسة دقيقة للحركات اليت كاف يؤيدىا العامل ،و توقيت كل منها بقصد
الوصوؿ إذل الوقت الالزـ إلدارة اآللة و إيقافها.
و لقد كاف جوىر الدراسة اليت أجراىا تايلور ىي أف ىناؾ رلموعة من تفاصيل احلركات تشًتؾ فيها عمليات
كثرية ،حبيث إذا أمكن مشاىدة كل ىذه احلركات و دراسة الزمن ادلستغرؽ ،فمن ادلمكن اعتبار النتيجة وحدة
فنية يستفاد منها يف العمليات ادلشاهبة اليت دل جترى ذلا دراسة زمنية 1 .ونظرا لألمهية األداء البشري بالنسبة
2

للمؤسسة وضع تايلور رلموعة من القواعد أو ما يسمى باألسس األربعة لإلدارة وىي كالتارل:
 - 1اؿتطوير احلقيقي لإلدارة.
 - 2االختيار العلمي للعاملني.
1

فاروؽ زلمد السعيد راشد :التنظيم الصناعي و اإلداري ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص .103

2

صالح عبد الباقي :إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية ،ادلكتب العريب احلديث،
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اإلسكندرية ،مصر ،1988 ،ص .31

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
 - 3االىتماـ بتطوير و تنمية العاملني و تعليمهم.
 - 4التعاوف احلقيقي بني اإلدارة و العاملني.

لقد تغريت النظرة يف الوقت احلارل إذل إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات االقتصادية ،تلك الوظيفة اليت
أصبحت واحدة من أىم الوظائف اليت يعتمد عليها يف ادلؤسسات احلديثة ،ومن أىم األسباب اليت ساعدت
على ذلك ،اكتشاؼ أمهية األداء البشري كمحدد أساسي للكفاءة اإلنتاجية ،وىذا معناه أف اإلنساف مبا ديلكو
من مهارات وقدرات ىو العنصر الرئيسي يف حتقيق ىذه الكفاءة 1 .ىذا من جهة ومن جهة أخرى يعد الًتكيز
على أداء العنصر البشري ذا أمهية بالغة ،كونو أصبح ادلصدر األكثر أمهية يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة
للمؤسسات االقتصادية ،لذا جيب على ىذه ادلؤسسات دراسة ومتابعة األداء البشري قصد حتقيق أىدافها
2
ِ
ب على
ادلنشودة .كما تعترب دراسة ىذا األداء ذات أمهية بالغة ألف اختالؼ دوافع األفراد للعمل يُوج ْ
ادلؤسسة وضع حلوؿ وسياسات هتدؼ يف النهاية إذل حتسني األداء البشري.
كما أنو ديكن القوؿ أف مهمة دراسة ومتابعة األداء البشري

بالنسبة للمؤسسة االقتصادية ىي من

اختصاص إدارة ادلوارد البشرية ،ىذه اإلدارة اليت أصبحت ذات أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة نظرا لألسباب
التالية:

3

 - 1اكتشاؼ أمهية العنصر البشري يف العمل كأحد عناصر اإلنتاج األساسية  ،و الدور اذلاـ الذي ديكن أف
تقوـ بو إدارة ادلوارد البشرية كوحدة سلتصة يف تنمية وتطوير األداء اإلنساين للعمل ،ويف توجيهو و التأثري عليو.
 - 2ظهور النقابات العمالية أضفى أمهية كبرية على إدارة ادلوارد البشرية ،عن طريقها أصبحت إدارة ادلشروع
تعتمد بشكل أساسي و مباشر على ىذه اإلدارة يف رسم العالقات الطيبة و خلق جو التعاوف الفعاؿ و البناء
بني النقابة من جهة ،و بني إدارة ادلنشأة من جهة أخرى.
 - 3منو حجم ادلنشأة نتيجة التطور الفين و التكنولوجي يف رلاالت اإلنتاج ،أدى إذل تزايد كبري بل تضخم
يف اليد العاملة يف ادلنشأة ،و ىذا أدى إذل زيادة مشاكل العمالة و احلاجة إذل وحدة إدارية متخصصة ،تقوـ
1

بساـ حجازي :انعكاسات التحوالت اجلديدة يف رلاالت اإلدارة على تعزيز وتطوير إدارة ادلوارد البشرية ،ادلؤدتر الدورل اختيار االختصاص دلن،

فندؽ رجينسي باالس،
2

أدما ،لبناف9-6 ،جواف  ،2005ص.14

زلمد عبد اهلل كاظم":تقوًن واقع شلارسات إدارة ادلوارد البشرية" ،رللة القادسية للعلوـ اإلدارية ،اجمللد ،11العدد  ،2009 ،02جامعة القادسية،

العراؽ ،ص.53
3

عمر وصفي عقيلي :إدارة ادلوارد البشرية ،دار زىراف

للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،1991 ،ص.15
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
مبعاجلة ىذه ادلشاكل ،و رعاية شؤوف العاملني فيها.

 - 4أف النمو و التطور التعليمي و الثقايف سواء عن طريق ادلدارس و اجلامعات و وسائل اإلعالـ ...اخل كل
ذلك أدى إذل زيادة وعي العاملني و ثقافتهم  ،و بالتارل فاف طبيعة رغباهتم و آماذلم للمستقبل اختلفت عما
ىي عليو يف السابق  ،شلا أدى إذل ضرورة وجود خرباء يقوموف بدراسة السلوؾ البشري و وضع قواعد تُستخدـ
يف رسم السياسات اليت تتعامل مع األفراد.
 - 5التدخل احلكومي يف ميداف العمل عن طريق القوانني و األنظمة اليت حتدد اخلطوط العريضة للعالقة بني
إدارة ادلنشأة و العاملني فيها ،زاد من مسؤوليات إدارة ادلوارد البشرية و أمهيتها ،و خلق جوا جديدا من التفكري
يف ميادين العمل  ،عن طريق مشاركة العاملني يف اإلدارة  ،و لقد وضع ىذا التداخل على كاىل إدارة ادلوارد
البشرية أعباء جديدة  ،تتمثل يف رسم سياسة التعامل مع العنصر البشري يف ظل ىذه القوانني و األنظمة  ،إذ
ال يتسع وقت مديرو ادلنشآت لدراستها ووضعها موضع التنفيذ  ،و ىنا تربز مدى احلاجة إذل خربة و دراية
إدارة ادلوارد البشرية ادلتخصصة مبثل ىذه األمور ،حبيث تقوـ هبذه ادلهمة نيابة عنهم.
كما ديكن القوؿ أف أمهية األداء البشري تنبع من كونو يعترب حجر األساس يف حتقيق أىداؼ ادلنظمة،
وبالتارل من أجل ضماف حتقيق األىداؼ ادلنشودة البد من دراسة ىذا األداء ومتابعتو وتقييمو من أجل
استمرار السيطرة عليو يف االجتاىات احملققة لألىداؼ ،ألف ىناؾ العديد من العوامل وادلتغريات اليت تؤدي إذل
اضلراؼ األداء إذل اجتاىات معاكسة أو مغايرة لتحقيق األىداؼ ،وىذا ما جيعلنا نسعى بكل ما لدينا من
1

إمكانيات ،واستخداـ كافة الطرؽ و األساليب اإلدارية ادلختلفة لتطويره وحتسينو وترشيده.
إذف يف النهاية ديكن القوؿ أف ِس ْر دتيز ادلؤسسة االقتصادية يكمن يف دتيز أداء عامليها ،كيف ال والعنصر
البشري يعترب مبثابة الركيزة األساسية اليت هبا حتقق ادلؤسسة النجاحات واالنتصارات ،ومن ىنا كاف َّ
البد من
حيث أف اختالؼ دوافع األفراد للعمل

إعطاء أمهية بالغة ذلذا العنصر ،وذلك من خالؿ دراستو ومتابعتو،
ِ
ب على ادلؤسسة وضع حلوؿ وسياسات هتدؼ يف النهاية إذل حتسني األداء البشري ،حىت حتقق ادلؤسسة
يُوج ْ
األىداؼ اليت تريد الوصوؿ إليها.

1

سومر أديب ناصر :أنظمة األجور وأثرىا على أداء العاملني يف القطاع العاـ ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين،

سوريا ، 2004 ،ص .83
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الفصل األول :
المطلب الثالث :العوامل التي تؤ ر في األداء البشري.

اإلطار العام لألداء البشري.

توجد عدة عوامل تؤثر يف األداء البشري وىي ختتلف من باحث إذل آخر فحسب راوية حسن محمد
فإف من أىم مسؤوليات اإلدارة نقطتني ُم ِهمتني أوذلما :توفري شروط عمل كافية ومناسبة للعاملني ،أما الثانية

فهي توفري بيئة مدعمة تقل فيها عوائق األداء إذل أدىن حد شلكن 1 ،وترى ىذه الباحثة أف العوامل اليت تؤثر يف

األداء البشري ديكن توضيحها يف الشكل التارل:
الشكل رقم (:)03
العوامل البيئية التي تُعدل وتؤ ر في األداء

المصدر :راوية حسن زلمد :إدارة ادلوارد البشرية رؤية مستقبلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص.212
كذلك من العوامل اليت ديكن أف تؤثر يف األداء البشري صلد النقاط التالية:
– 1عدم فسح المجال أمام العمال للمشاركة في اإلدارة:
حيث أف عدـ مشاركة العاملني يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة يف التخطيط وصنع القرارات يساىم يف
وجود فجوة بني القيادة اإلدارية وادلوظفني يف ادلستويات القاعدية ،وبالتارل يؤدي إذل ضعف الشعور بادلسؤولية
والعمل اجلماعي لتحقيق أىداؼ ادلنظمة ،وىذا يؤدي إذل تدين مستوى األداء لدى ىؤالء ادلوظفني لشعورىم
بأهنم دل يشاركوا يف وضع األىداؼ ادلطلوب إصلازىا أو يف احللوؿ للمشاكل اليت يواجهوهنا يف األداء ،وقد
2

يعتربوف أنفسهم مهمشني يف ادلنظمة.
1

راوية حسن زلمد :مرجع سابق ،ص.211

2

سعود زلمد النمر وآخروف :اإلدارة العامة األسس والوظائف ،مكتبة الشقري ،الرياض ،السعودية ،1997 ،ص .398
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
– 2ظروف العمل المادية:

تتمثل ظروؼ العمل ادلادية يف مناخ العمل بادلنظمة مثل :اإلضاءة ،التهوية ،الضوضاء ،الرطوبة ،احلرارة،
النظافة ،ترتيب اآلالت ،الوجبات الغذائية وغريىا ،وىي ذات تأثري كبري على الصحة البدنية والنفسية للفرد ،دلا
1

ذلا من دور يف توفري جو عمل آمن ومريح ،لذلك فلها تأثري ىاـ على األداء البشري.
 – 3موارد المنظمة:

دتثل ادلوارد مجيع ادلدخالت اليت تستخدمها ادلنظمة يف عملياهتا ،لتوليد ادلخرجات ادلطلوبة ،وتعين أيضا ما
تَػتَطلبو أو حتتاجو ادلنظمة لعملية حتقيق أىدافها ورسالتها يف اجملتمع ،وىي تأثر مباشرة على مستوى األداء.

2

– 4الحوافز:
تعترب احلوافز من بني الوسائل اليت تستعمل يف حتسني أداء العامل ،والتحفيز ىو عبارة عن قوة أو شعور
3

داخلي حيرؾ سلوؾ الفرد إلشباع حاجات ورغبات معينة.
– 5العوامل الفنية والعوامل اوجتماعية:

أما العوامل الفنية فتتمثل يف نوعية اآلالت وادلعدات وأساليب العمل ادلستخدمة ،وىي تعين التكنولوجيا
ادلستعملة يف العمل واإلنتاج ،حيث يكوف ذلا دور حاسم يف أداء األفراد يف بعض احلاالت ،ودور ثانوي يف
حاالت أخرى ،ألف ذلك يتوقف على طبيعة وخصائص النشاط الذي ديارسو الفرد.
يف حني أف العوامل االجتماعية تتمثل

يف ظروؼ العمل االجتماعية اليت أثبتت جتارب

هاو ورن

( )Hawthorneيف ثالثينات القرف ادلاضي أثرىا اذلاـ على أداء الفرد ،ولعل من أمهها التنظيم الغري رمسي
4

جلماعات العمل ،منط القيادة واإلشراؼ ،والعالقات الرمسية داخل مجاعة العمل.
– 6نظم المعلومات:

حتتاج ادلنظمات إذل نظم للمعلومات ،حبيث تكوف مصممة بشكل جيد يوفر ادلعلومات ادلفيدة ذلا يف
رلاؿ التخطيط وإدارة ورقابة أنشطتها بكفاءة ،إذ أف ىذه النظم جيب أف تتصف بالدقة واحليادية وأف تقدـ

1

إمساعيل زلمد السيد :تنمية ادلهارات القيادية والسلوكية ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر ،1997 ،ص.71
2

Hitt Michael and others: Strategic Management: Competitiveness and Globalization, 4th Ed, U.S.A, 2000,
p 105.

3

زلمود سليماف العمياف :السلوؾ التنظيمي يف منظمات األعماؿ ،دار وائل للطباعة والنشر،ط ،3عماف ،األردف ،2005 ،ص.280

4

نور الدين شنويف :مرجع سابق ،ص-ص.185-183
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الفصل األول :
1
سلرجاهتا يف الوقت ادلناسب وبالشكل الذي يساىم يف حتسني أداء العاملني.

اإلطار العام لألداء البشري.

– 7القدرة على العمل:
تتمثل القدرة على العمل يف قدرات الفرد الشخصية اليت حتدد درجة فعالية وكفاءة اجلهد الذي يبذلو يف
2

العمل ،وديكن تقسيم ىذه القدرات إذل:

أ -قدرات فطرية أو مورو ة  :وىي قدرات ديتلكها الفرد أصال ،لذلك تسمى باالستعدادات ،وىي إما أف
تكوف بدنية مثل الصحة ،اللياقة ،حدة السمع والبصر أو شخصية مثل ضبط النفس ،ادلبادرة ،حسن اخللق
وغريىا.
ب -القدرات المكتسبة  :وىي قدرات حيصل عليها الفرد بادلمارسة والتدريب والتعلم ،وتتمثل يف ادلؤىالت
العلمية ،اخلربات العملية ،ومعرفة الفرد كيف ينبغي أف ديارس دوره يف ادلنظمة ،لذلك يطلق عليها مهارات
إدراؾ الدور الوظيفي.
المبحث الثاني :عملية تقييم األداء البشري.
تعترب عملية تقييم األداء البشري ذات أمهية بالغة ،نظراً دلا ذلا من فوائد تعود على العامل و ادلؤسسة معاً،
حيث أف عملية تقدير جهود العاملني تعترب مبثابة حجر األساس يف حتقيق أىداؼ ادلؤسسة االقتصادية.
ويف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل مفهوـ عملية تقييم األداء البشري وإذل أىداؼ ىذه العملية و
استخدامات نتائجها.
المطلب األول :مفهوم وأهمية عملية تقييم األداء البشري:
أووً :مفهوم عملية تقييم األداء البشري:
قدـ الباحثوف عدة تعار يف لعملية تقييم األداء فمنهم من عرفها على أهنا  ":العملية اليت يتم بػموجبها
تقدير جهود العاملني بشكل منصف و عادؿ ،لتجرى مكافأتػو ـ بقدر ما يعملوف وينتجوف ،وذلك باالستناد
إذل معدال ت يتم بػموجبها مقارنة أدائهم بػها ،لتحديد مستوى كفاءتوـ يف العمل الذي يعملونو ".

3

Marshall B, Romney: Accounting Information System, 8th ed, Prentice Hall, 2001, p 17.

2

دايفد ويتوف وتيم كامريوف:العالقات ..التفاعل االجيايب ،ترمجة زلمد زلمود عبد العليم ،سلسلة إصدارات

3

شحاذة نظمي و آخروف :إدارة ادلوارد البشرية ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف ،2000 ،ص.75
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1

مبيك ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص.240

اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
أما تعريف معجم ادلصطلحات اإلدارية فينص على ما يلي " :عملية تقييم األداء ىي عملية إدارية يتم
من خالذلا حتديد كفاءة العاملني و مدى إسهامهم يف إصلاز األعماؿ ادلناطة هبم ،وكذلك احلكم على سلوؾ
1

العاملني وتصرفاهتم أثناء العمل ومدى التقدـ الذي حيرزونو أثناء عملهم".

يف حني أف ىناؾ من قاؿ أف تقييم األداء البشري ىو عبارة عن ":عملية مقارنة النتائج ادلنجزة مع
األىداؼ ادلخططة باستخداـ أدوات معينة الختاذ القرارات ادلثلى .وىو ذو أمهية كبرية الستمرارية الشركة ألنو
يسمح مبعرفة مراكز اخللل فيها بغرض معاجلتها مث تطوير النواحي اإلجيابية وتفادي السلبية منها".2
كما عرفت عملية تقييم األداء البشري بأهنا ":عملية إصدار حكم على النشاطات اليت تتم شلارستها من
طرؼ العامل يف زمن زلدد يف ادلنظمة ،ويعد ذلك حكم مثارل العتماده على مقاييس أداء واضحة ومعايري
3

مستخرجة بطريقة تسمح للمشرؼ بتكوين رأي شامل وموضوعي وغري متحيز عن أداء العامل".

كما ديكن تعريف عملية تقييم األداء البشري بالشكل التارل ":عملية تَػْنصب على حتديد مستوى اإلصلاز
ادلتحقق مقارنة باألىداؼ و ادلعايري اليت يتطلبها العمل ،بغية اختاذ اإلجراءات الوقائية أو التصحيحية ادلالئمة،
و لذا فإف التقييم يف ادلفهوـ احلديث ال يعين إحصاء األخطاء أو اإليقاع باآلخرين ،وإمنا يستهدؼ التخلص
من االضلرافات و عدـ تراكمها أثناء األداء ادلراد إصلازه ،فهي عملية وقائية ىادفة لتطوير و حتسني فاعلية
وكفاءة اإلصلاز اإلنساين ادلستهدؼ يف ادلنظمات ادلختلفة ،و لذا فإف تقييم األداء ىو عملية قياس و حتديد
دلستوى إصلاز األفراد العاملني يف ادلنظمة".

4

وىناؾ من ينظر إذل أف تقييم األداء البشري ىو عبارة عن ":عمليات قياس موضوعية حلجم ومستوى ما
مت إصلازه بادلقارنة بادلستهدؼ كماً وكيفاً ويف صورة عالقة نسبية بني الوضعني القائم وادلستهدؼ .كما يطلق
على تقييم األداء اصطالح تقدير الكفاءة و يعين حتليل وتقييم أداء العاملني لعملهم ومسلكهم وتصرفاهتم
فيو ،وقياس مدى صالحياهتم وكفاءهتم يف النهوض بأعباء عملهم احلارل وحتملهم دلسؤولية وظائف ذات
مستوى أعلى" .واستنادا إذل ىذا ادلفهوـ فإنو يتعني التفرقة بني نوعني من األعماؿ:

1

زلمد عبد اهلل الربعي :معجم ادلصطلحات اإلدارية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض،

2

إذلاـ حيياوي و آخروف :ضلو حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية من خالؿ تطبيق مدخل اإلدارة البيئية ،ادلؤدتر الدورل

السعودية ، 2007 ،ص.544

اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص.4
Lakhdar Sekiou et autres, Gestion des ressources humaines, 2ed, De Boeck Université, canada, 2001, p320.

4

خضري كاظم محود وياسني كاسب اخلرشة :إدارة ادلوارد البشرية ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2007 ،ص.151
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3

اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
– 1ا ألعماؿ اليت ديكن تقييمها من حيث الكم ،وىي تتميز بكوهنا شيئا ماديا ملموسا ،ديكن حصر وحداتو
والتأكد من مطابقة ىذه الوحدات للمواصفات احملددة.
 – 2األعماؿ اليت تعتمد على اجلهد الذىين ،مثل أعماؿ التخطيط والبحوث والتنظيم واإلشراؼ والرقابة
وإصدار القرارات  ،ويف ىذه األعماؿ يصعب يف كثري من األحياف إجياد معايري واضحة زلددة لقياسها دوف
1

االعتماد إذل حد كبري على التقدير الشخصي للقائم بالتقييم.

كما ديكن تعريف تقييم األداء البشري على النحو التارل ":ىو دراسة وحتليل أداء العامل لعملو ومالحظة
سلوكو وتصرفاتو أثناء العمل ،وذلك للحكم على مدى صلاعة ومستوى كفاءتو يف القياـ بأعمالو احلالية و
2

احلكم على إمكانية نػمو وتقدـ الفرد يف ادلستقبل ،وتػحملو لػمسؤوليات أكرب وترقيتو لوظيفة أخرى.

ومن أجل القياـ بعملية تقييم األداء بطريقة مثلى البد من توافر بعض اخلصائص واليت نذكرىا ؾما يلي:

3

 – 1التوقيت السليم:
جيب أف تكوف الفًتة بني األداء الفعلي و بني قياسو و تقييمو بسيطة جدا

ؿضماف فعالية التقييم و

االستفادة السريعة من اكتشاؼ االضلرافات يف حالة وجودىا.
 - 2وضوح معايير األداء:
تعترب معايري األداء مبثابة وسيلة للقياـ بقياس مستوى األداء ،وجيب تبسيطها على قدر ما ديكن لتعكس
األىداؼ بدقة ،وتسهل من إجراءات التقييم.
 - 3مراعاة العوامل اإلنسانية:
عند قياس أداء اؿعنصر اؿبشري جيب األخذ بعني االعتبار أننا نتعامل مع عناصر بشرية ذلا من السمات و
اخلصائص ما دييزىا عن باقي عناصر اإلنتاج وبالتارل جيب إدراؾ الكثري من ادلعاين مثل :اإلحساس ،الرضا
واخلوؼ ...اخل وأثر كل منها على اإلنساف.

1

كماؿ طاطاي :دور التكوين يف رفع إنتاجية ادلؤسسات ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر،2002 ،

ص.103
2

صالح الدين عبد الباقي :إدارة ادلوارد البشرية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.285

3

عبد الغفار حنفي :السلوؾ التنظيمي و إدارة األفراد ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص.353
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
 - 4الشمول:

جيب أف يشمل التقييم مجيع ادلستويات اإلدارية بادلنظمة ،وذلك من أجل التعرؼ على كل

مواطن

1

الضعف والقوة .وتصنف ىذه ادلستويات يف ثالثة أصناؼ وىي كالتارل:
أ-اإلدارة العليا
ب -اإلدارة الوسطى
ج-اإلدارة الدنيا (التشغيلية)
وديكن توضيح ىذه ادلستويات يف الشكل التارل:
الشكل رقم (:)04
المستويات اإلدارية

المصدر :زكريا الدوري :مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها  ،دار اليازوري ،عماف ،األردف ،2012 ،ص.32

ويعطي أحد الباحثني تعريف شامل لتقييم األداء البشري فيقوؿ ":ىو نظاـ يهدؼ من خاللو إذل حتديد
مدى كفاءة أداء العاملني ألعماذلم ،وذلك لغايات تتعلق بادلنظمة والفرد على حد سواء ،فالتقيًن ليس ىدفاً
يف حد ذاتو ،وإمنا ىو وسيلة هتدؼ يف هناية ادلطاؼ إذل حتفيز األفراد ،ومساعدهتم على تعديل سلوكهم بصورة
2

إجيابية ،ودفعهم إذل تطوير أدائهم ،ومن مث رفع الكفاءة اإلنتاجية يف ادلنظمة".

يتضح من ادلفاىيم السابقة لعملية تقييم األداء البشري واليت ختتلف يف ألفاضها و تتفق غالبا يف
مضمونػها أف عملية تقييم األداء البػشري ىي باختصار عبارة عن :عملية يتم من خالذلا قياس درجة قياـ
العاملني بادلهاـ ادلتعلقة بوظائفهم.

1

زكريا الدوري وآخروف :مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرف احلادي والعشرين ،دار اليازوري ،عماف ،األردف ،2012 ،ص.32

2

عدناف ماشي وارل :تقييم األداء الوظيفي ،2011 ،ص،6

 %202.docفن20%ادارة20%وتنظيم20%الوقت20%عدنان ،kenanaonline.com/.../مت اإلطالع عليو بتاريخ:
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
انياً :أهمية عملية تقييم األداء البشري:

تعترب عملية تقييم األداء البشري ذات أمهية بالغة ،حيث يرى كل من خضير كاظم و ياسين كاسب أف
1

ىذه األمهية تتمثل فيما يلي:

 - 1تخطيط الموارد البشرية:
ويعرؼ حسب بيتش على أنو":التأكد من توافر العدد والنوعية ادلالئمة من القوى البشرية للقياـ بأعماؿ
2

تتناسب مع احتياجات ادلنظمة وتؤدي إذل رضا العاملني".

وديكن القوؿ أف فاعلية التقييم تساىم بشكل واضح يف ختطيط ادلوارد البشرية ،خاصة إذا كانت ادلنظمة
تعتمد دورياً على مقاييس تقييم معينة ،لتحديد مدى احلاجة ادلستقبلية للموارد البشرية.
 - 2تحسين األداء وتطويره:
إف عملية التقييم تساىم بشكل فعاؿ يف حتسني األداء وتطويره ،إذ أهنا تساعد اإلدارة العليا يف معرفة
وحتديد نقاط القوة والضعف لدى األفراد العاملني لديها ،مث أف ىؤالء األفراد البد من معرفة مستوى التقييم
الدوري ذلم من قبل اإلدارة وىذا من شأنو أف يػحفز األفراد العاملني ،ويدعو كل منهم إذل استثمار جوانب
القوة يف مساره الوظيفي وتطويره بالشكل األفضل ،أما األفراد ذوي القدرات وادلهارات الضعيفة سواء على
الصعيد ادلهين أو اإلداري إؼف اإلدارة تسعػى معهػم دلمارسة سبل التطوير ادلناسبة ،من خالؿ التدريب مثالً يف
احلػاالت التػي يشعػروف بالضعف فيها.
وبصفة عامة إذا ثبت للمشرؼ حدوث أداء ضعيف يف أم ٍر ما فإنو ُمطالب أوال بتشخيص السبب يف
3

االضلراؼ مث اختيار االستجابة ادلناسبة للعالج.

 - 3تحديد اوحتياجات التدريبية:
مػما الشك فيو أف التقييم السليم ألداء العاملني من شأنو أف يساىم يف حتديد الربامج التدريبية ،و
ػحديدىا ال يتم عشوائياً و إنػما يًتكز على الػحاجات احلقيقية اليت يتطلبها تػحسني أداء العاملني يف ادلؤسسة.
ت ُ

1

خضري كاظم محود وياسني كاسب اخلرشة :مرجع سابق ،ص-ص.154-152

2

عمر طلعت الطراونة :اإلدارة االحًتافية للموارد البشرية ،دار البداية ،عماف ،األردف ،2011 ،ص.109

3

جوف ويرنر :تنمية ادلوارد البشرية ،اجلزء الثاين ،ترمجة سرور علي إبراىيم ،دار ادلريخ ،الرياض ،السعودية ،2011 ،ص.618
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
 - 4وضع نظام عادل للحوافز والمكافآت:

نظراً ألف التقييم العادؿ لألداء من شأنو أف يبني بوضوح مستوى االصلاز الفعلي للعامل ،ومدى قدرتو
على حتقيق متطلبات وواجبات العمل بدقة ،لذا فإف احلوافز وادلكافآت اليت تقدـ ذلؤالء العاملني تعتمد على
ِِ
هم ،ولذا فإف ادلكافآت ادلعطاة للعامل تستند على اجلهد ادلنجز ،وىذا ما يعزز
اجلهد الفعلي ادلبذوؿ من قبَل ْ
لدى العاملني عدالة التوزيع للحوافز وادلكافآت من قبل اإلدارة العليا يف ادلنظمة ،أو أف وضع السياسات
العادلة للحوافز وادلكافآت من شأهنا أف تعمق الوالء واالنتماء للمنظمة وتشعر الفرد العامل بأف اإلدارة العليا
تعًتؼ بفضل العاملني يف قيامهم باالصلاز السليم ،وإعطاء لكل ذوي الكفاءات أفضل ما يػمكن إعطاءه ،أما
أصحاب األعماؿ ادلتدنية فقد تأخذ بشأهنم بعض اجلزاءات كحرماهنم من العالوات الدورية أو نصيبهم يف
األرباح اليت يتم توزيعها ،وقد تلجأ اإلدارة أحياناً إليقاع بعض العقوبات التأديبية وغريىا ،ومن ىنا يتضح
جبالء أف عملية التقييم تساىم بوضع السياسات التنظيمية العادلة يف إعطاء احلوافز أو ادلكافآت أو احلرماف
منها وفق طبيعة وفلسفة ادلنظمة بشأف الثواب والعقاب وأسس استخدامو.
 - 5انجاز عمليات النقل والترقية:
إف تقييم األداء من شأنو أف يساعد اإلدارة العليا مبعرفة حقيقة األفراد العاملني لديها من حيث ادلهارات
والقدرات ،إذ يساىم التقييم ادلوضوعي بػمعرفة الفائض أو النقص بادلوارد البشرية ،وديكن اإلدارة بنقل أو ترقية
ادلوظفني العاملني ذوي الكفاءات العلمية دلواقع أو مراكز وظيفية تنسجم مع قدراهتم وقابليتهم يف األداء .وىذا
ما جيعل اإلدارة العليا بادلنظمة على دراية تامة بإمكانية الًتقية أو النقل أو االستغناء عن العاملني ذوي
الكفاءات ادلتدنية يف األداء.
 - 6معرفة معوقات ومشاكل العمل:
يساىم تقييم أداء العاملني بتوفري الفرص ادلناسبة ؿإلدارة العليا دلعرفة مكاف اخللل أو الضعف يف اللوائح
والسياسات والربامج واإلجراءات والتعليمات...اخل ،ادلطبقة يف العمل ،ومعرفة الضعف أيضا يف ادلعدات
واألجهزة واآلالت ،أي أف التقييم يكشف نقاط القوة والضعف عموماً يف مجيع العناصر اإلنتاجية وبالتارل
يػَُمكن للمنظمة من حتسني أو تطوير قدرات ىؤالء األفراد من خالؿ إجراءات التحسني والتغيريات ادلطلوبة

مبختلف الربامج والسياسات واإلجراءات وغريىا من ادلتطلبات.
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اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
1
وىناؾ من ينظر إذل أف أمهية عملية تقييم األداء البشري تقع على ثالثة مستويات وىي:
- 1على مستوى المؤسسة :وتتمثل يف النقاط التالية:
أ -إجياد مناخ مالئم من الثقة و التعامل األخالقي الذي يقلل من شكاوى العاملني.
ب -رفع مستوى أداء العاملني و استثمار قدراهتم و إمكانياهتم مبا يساعد على تطورىم.
ج -تقييم برامج و سياسات إدارة ادلوارد البشرية ،إذ ديكن أف تستخدـ نتائج ىذه العملية كمؤشرات للحكم
على دقة ىذه السياسات و مساعدة ادلؤسسة على وضع معدالت أداء دقيقة.
- 2على مستوى الفرد العامل:
إف شعور العاملني بأف مجيع جهودىم تؤخذ بعني االعتبار جيعلهم أكثر وعيا بادلس ؤولية ،و يدفعهم إذل
العمل باجتهاد رغبة يف الفوز بتقدير واحًتاـ رؤسائهم معنويا ومكافئتهم ماليا.
- 3على مستوى المديرين:
ليس من السهل على ادلدير احلكم على أداء العاملني ،إذ من واجب ادلديرين تنمية مهاراهتم و إمكانياهتم
الفكرية و تعزيز قدراهتم اإلبداعية من أجل التقوًن السليم ألداء تابعيهم ،شلا ينعكس إجيابا على طبيعة
العالقات بينهم ،كما جيب التقرب منهم دلعرفة مشاكلهم و الصعوبات اليت تعًتضهم ضلو حتقيق األفضل .لذا
فإف ادلدير مطالب بأف تكوف لو مهارات سلوكية ،كي يتمكن من فهم سلوؾ مرؤوسيو ،وبالتارل ديكنو التحكم
2

يف ىذا السلوؾ والتنبؤ بو.

1

مردودي الدورات التدريبية يف ادلؤسسة اجلزائرية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة ابن
ة
راشدة عزيرو :إشكالية تقييم

خلدوف ،تيارت ،اجلزائر ،2006 ،ص،ص.91،92
2

زاىد زلمد ديري :السلوؾ التنظيمي ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2011 ،ص.40
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الفصل األول :
المطلب الثاني :أهداف عملية تقييم األداء البشري:

اإلطار العام لألداء البشري.

هتدؼ عملية تقييم األداء البشري إذل حتقيق عدة أىداؼ ،فحسب عدنان ماشي توجد ثالثة أىداؼ
وديكن توضيحها يف اجلدوؿ التارل:

1

الجدول رقم (:)01
أهداف عملية تقييم األداء البشري
أىداؼ إدارية

أىداؼ التوجيو واإلرشاد

أىداؼ البحث العلمي

-قرارات الًتقية والنقل وختفيض

-إبراز جوانب الضعف والقوة يف

-التحقق من صحة وسالمة

الرواتب.

أداء ادلوظفني.

عمليات االستقطاب واالختيار.

-قرارات جتديد العقود وإهنائها.

-إرشاد ادلوظفني إذل الربامج

-تقوًن الربامج التدريبية.

-قرارات صرؼ ادلكافآت

التدريبية أو إعادة التأىيل.

-تقوًن إجراءات وأنظمة احلوافز

التشجيعية.

-استخداـ البيانات اجملمعة عن

والرضا الوظيفي مثل الرواتب وادلنح

-قرارات إحلاؽ ادلوظفني

األداء عند قياـ ادلنظمة بإعادة

واخلدمات.

بربامج تدريبية معينة.

النظر يف برامج احلوافز القائمة
وأساليب حتسني الرضا والدافعية
للعمل.
استخداـ البيانات لألغراضالتخطيط.
المصدر :عدناف ماشي وارل :تقييم األداء الوظيفي ،2011 ،ص،12

%202.docفن20%ادارة20%وتنظيم20%الوقت20%عدنان ،kenanaonline.com/.../مت اإلطالع عليو

بتاريخ.2012/05/23 :

وىناؾ من ينظر إذل أف أىداؼ عملية تقييم األداء البشري تقع على ثالثة مستويات وىي:

2

- 1أهداف تقييم األداء على مستوى المنظمة:
أ -توفري مناخ يسوده الثقة والتعامل األخالقي بني ادلنظمة والعاملني ،عن طريق تأكيد مبدأ ادلوضوعية واحليادية

1

عدناف ماشي وارل :مرجع سابق ،ص،ص.12،11

2

سادل سعيد القحطاين وآخروف :منهج البحث يف العلوـ السلوكية ،مكتبة العبيكاف ،ط ،2الرياض ،السعودية ،2004 ،ص.60
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
يف إصدار القرارات وادلكافآت.

ب -النهوض بػمستوى العاملني من خالؿ استثمار قدراهتم ،وتوظيف طموحاهتم وتطوير وحتسني قدراهتم
بشكل أفضل.
ج -وضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خالؿ دراسات حتليلية للعمل ومستلزماتو.
د -تقوًن برامج وأساليب إدارة ادلوارد البشرية.
ه-حتديد تكاليف العمل اإلنساين وإمكانية ترشيد التوظيف عن طريق الربط بني التكلفةوالعائد من التوظيف.
- 2أهداف تقييم األداء على مستوى المدراء:
أ-التعرؼ على كيفية أداء ادلوظفني بشكل علمي وموضوعي.
ب -االرتقاء مبستوى العالقات بني ادلوظفني ،ومناقشة مشاكل العمل واألداء بشكل موضوعي.
ج -تنمية قدرات ادلدراء يف رلاالت اإلشراؼ والتوجيو واختاذ القرارات فيما خيص التعامل مع ادلوظفني.
- 3أهداف تقييم األداء على مستوى المرؤوسين:
أ -تعزيز حالة الشعور بالػمسؤولية لدى ادلرؤوسني وإقناعهم بأف اجلهود اليت يبذلوهنا لتحقيق أىداؼ ادلنظمة
ستكوف مأخوذة بعني االعتبار من خالؿ عملية التقييم.
ب -تقدًن رلموعة من الوسائل ادلناسبة لتطوير وحتسني سلوؾ وأداء ادلوظفني ،والبيئة الوظيفية يف ادلنظمة من
خالؿ الدقة والعدالة وادلوضوعية يف عملية التقييم.
المطلب الثالث :استخدامات نتائج عملية تقييم األداء البشري.
تستخدـ نتائج عملية تقييم األداء البشري يف رلاالت كثرية ،ويرى أحد الباحثني أف ىذه النتائج تستفيد
1

منها إدارة ادلوارد البشرية وذلك حسب النقاط التالية:

 - 1تستفيد إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة من نتائج عملية تقييم أداء ادلوارد البشرية يف ختطيط ادلوارد البشرية
يف ادلستقبل ،عندما تشري ىذه النتائج إذل ارتفاع مستوى كفاءة ادلوارد البشرية ادلتاحة داخل ادلنظمة ،فإف ذلك
يعين أف ادلنتجات أو اخلدمات اليت ستنتجها أو ستقدمها ىذه ادلوارد البشرية ستكوف ذات جودة عالية حتوز
رضاء العمالء وادلستهلكني ،وىذا ديثل حتقيق ىدؼ مهم من األىداؼ اإلسًتاتيجية للمنظمة.

1

زلمود عيسى":تقييم أداء ادلوارد البشرية يف منظمات األعماؿ ضرورة" ،رللة التدريب والتقنية ،العدد  ،2011 ،149ادلؤسسة العامة للتدريب

التقين وادلهين ،الرياض ،السعودية ، www.altadreeb.net/printArticle.php?id=172 ،مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/05/25 :
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اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
 - 2عندما تشري نتائج التقييم إذل ارتفاع مستوى كفاءة ادلوارد البشرية ،فإف ذلك يشري إذل عدـ إىدار الوقت
احملدد للعمليات اإلنتاجية ،بل إف العمل ينفذ يف وقت أقل من احملدد نتيجة كفاءة ىذه ادلوارد البشرية ،وأف
العمل ادلستقبلي ال حيتاج إذل موارد بشرية جديدة ذات كفاءة دلواجهة الزيادة ادلتوقعة يف العمليات اإلنتاجية،
وما حيققو ذلك من و فورات مالية للمنظمة.
 - 3تتيح نتائج عملية تقييم أداء ادلوارد البشرية يف ادلنظمة إلدارة ادلوارد البشرية حتديد العمالة أو ادلوارد
البشرية الضعيفة من حيث الكفاءة اإلنتاجية ،ومن مث العمل على استبداذلا مبوارد بشرية ذات كفاءة عالية.
1

كما يرى أحد الباحثني أف استخداـ نتائج عملية تقييػم األداء البشري يكوف يف الػمجاالت التالية:
- 1التخطيط و إعادة التخطيط اوستراتيجي:

ترتبط عملية حتديد أو تغيري اخلطط اإلسًتاتيجية يف ادلنظمة بالكثري من ادلتغريات وأىم ىذه ادلتغريات ىي
تلك ادلتعلقة بادلوارد البشرية من حيث قدرهتا و كفاءهتا و إمكانياهتا ،و إمكانية استثمار الطاقات الكامنة
للم َخ ِط ْط ادلعلومات الالزمة للتخطيط
بشكل فاعل ،و لذلك فاف نتائج التقييم ىي مؤشرات واقعية توفر ُ
االسًتاتيجي ادلتوافق مع ما سيتوفر من موارد بشرية.
- 2تطوير األفراد:
تستخدـ نتائج التقييم يف تطوير األفراد يف ادلنظمة ،من خالؿ ما توفره من معلومات حوؿ نقاط القوة و
الضعف لدي األفراد العاملني و تساعد اإلدارة يف اعتماد األسس السليمة يف تدعيم نقاط القوة و تصميم
الربامج التدريبية و التطويرية للسيطرة علي نقاط الضعف.
- 3رفع دوافع األفراد:
إف معلومات نتائج التقييم تعترب بالنسبة لألفراد العاملني ذات أمهية كبرية ،إذ تػُ َعد احد العناصر األساسية

يف اإلثراء الوظيفي ،فالعاملوف يتطلعوف دوما إذل معرفة تطورات اإلدارة عنهم و عن أدائهم هبدؼ السعي إرل
حتسني أدائهم ذاتياً.
- 4بناء نظام عادل للحوافز التشجيعية:

تػستخدـ نتائج تقييم األداء يف تصميم أنظمة عادلة للحوافز التشجيعية ،إذ أف ىنالك أسس يف تصميم
احلوافز ختتلف باختالؼ الوظائف و ادلتغريات البيئية ادلؤثرة على األداء ،ومنو إؼف نظاـ تقييم األداء البد أف
1

عدناف ماشي وارل :مرجع سابق ،ص.12
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اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
يأخذ بعني االعتبار ىذه ادلتغريات لتوفري ادلعلومات الصادقة عن نتائج التقييم و اليت تساىم يف تصميم نظاـ
حوافز عادؿ ،لذلك فاف ىذه الوظائف تستلزـ تصميم نظاـ حوافز يستند على ادلهارات.
ديكننا تلخيص ما مت التطرؽ إليو يف اجلدوؿ رقم ( )02والذي يوضح نتائج إحدى الدراسات ادليدانية
1

واليت شػملت  166مؤسسة عن االستخدامات اخلاصة بنتائج تقييم األداء البشري:
الجدول رقم(:)02
استخدامات نتائج عملية تقييم األداء البشري
الغرض من التقييم

عدد الشركات

النسبة المئوية

إدارة األجور وادلرتبات

114

68

الًتقية.

122

73

التدريب والتنمية.

102

61

مساعدة ادلشرفني يف اؿتعرؼ على العاملني.

101

60

إتاحة الفرصة للعاملني للتعرؼ على تقدمهم يف العمل.

98

59

النقل إلدارات أخرى.

98

59

متابعة التعيني.

57

34

االستغناء عن العامل.

44

26

التسريح من اخلدمة.

77

46

حبوث األفراد.

48

28

المصدر :توفيق زلمد عبد احملسن :تقييم األداء مدخل جديد لعادل جديد ،دار النهضة ،القاىرة ،مصر ،1997،ص.58

1

توفيق زلمد عبد احملسن :تقييم األداء مدخل جديد لعادل جديد ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
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مصر ،1997 ،ص.58

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
المبحث الثالث :كيفية تقييم األداء البشري.

تعترب عملية تقييم األداء البشري عملية صعبة ،وذلك نظراً لصعوبة حتديد ادلعايري اليت سوؼ يتم عليها
التقييم ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى صعوبة إيػجاد أفضل طريقة تعكس حقيقػة مستوى األداء البشري،
وتُرضي مجيع األطراؼ (اإلدارة والعاملني).
ويف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل مسؤولية ومعايري تقييم األداء البشري ،وطرؽ تقييمو ،مث حتديد
اخلطوات الالزمة لعملية التقييم.
المطلب األول :مسؤولية ومعايير تقييم األداء البشري:
أووً :مسؤولية تقييم األداء البشري:
إف مسؤولية تقييم األداء البشري تتوزع بني عدة جهات ديكن ذكرىا كما يلي:

1

-1تقييم الرئيس أو المشرف المباشر:
والذي ىو أقرب إذل العاملني من غريه ،حيث بإمكانو تقدًن صورة كاملة عن أداءىم يف العمل ألنو
باحتكاؾ معهم طوؿ الوقت ،وباستطاعتو تقييم أدائهم بسهولو بسبب وضوح إجيابيتهم أو سلبيتهم أمامو
بكل التفاصيل وعلى مرور الزمن ،وديكن ذلذا ادلشرؼ أف يكوف من أدؽ اجلهات اليت تقيم أداء العاملني يف
حالة حياديتو ومصداقيتو وعدالتو يف التقييم دوف اللجوء إذل االرتباطات الشخصية أو تأثري العالقات األخرى
على مستوى تقييمو.
-2تقييم رئيس المشرف المباشر:
وىو الطرؼ اآلخر يف خطة تقييم األداء حيث تكمن مهمتو يف مراجعة تقييم األداء الذي نفذه ادلشرفني
ادلباشرين للعاملني يف ادلنظمة ،وأحياناً يتعدى ذلك إذل التدخل يف عملية التقييم نزوالً عند رغبة اإلدارات العليا
اليت تفرض حتقيق أىداؼ ادلنظمة من قبل مجيع العاملني بصورة مشولية ومتكاملة ومن واقع حتملهم ادلسؤولية
بشكل موضوعي.

1

عبد القادر إسحاؽ إمساعيل :إدارة ادلوارد البشرية ،ادلنتدى العريب إلدارة ادلوارد البشرية،2009 ،

 ،http://www.hrdiscussion.com/hr6226.htmمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/05/26 :
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الفصل األول :
-3التقييم المتبادل أو تقييم األقران:

وىي عملية تقييم األداء اليت يقدـ فيها العاملني بعضهم عن البعض اآلخر ،وغالباً ما تتسم ىذه العملية
بعدـ الدقة ألهنا ال تعتمد بشكل رئيسي على مستوى أداء العامل لواجبو ادلطلوب ،بل تكوف مبنية على مدى
العالقة التعاونية فيما بينهم.
-4تقييم اللجان:
واليت تشكل من عدد من ادلشرفني ادلباشرين إضافة إذل عدد من ادلوظفني الذين لديهم احتكاؾ مباشر مع
العاملني وبإمكاهنم إصدار التقييمات عنهم ،ويعاب ىذه الطريقة احتمالية وجود التحيز من قبل بعض أعضاء
اللجاف باجتاه عدد من العاملني وعدـ إنصافهم بالتقييم.
-5التقييم الذاتي أو الشخصي:
يستخدـ ىذا التقييم عندما تريد اإلدارة العليا استخدامو يف زيادة الشعور بادلسؤولية من قبل العاملني
لتحسني أدائهم ،وتكمن فكرة التقييم الذايت ىذا بقياـ العامل بتقييم أداءه بنفسو ومن مث يتم مناقشة النتائج
معو من قبل ادلسؤولني للوصوؿ إذل أفضل مستوى يف األداء.
-6تقييم خبراء إدارة الموارد البشرية:
ويستعاف هبم لغرض ادلساعدة وادلشورة يف إجراء عملية تقييم أداء العاملني بشكل موضوعي وىو ذو نتائج
واضحة وملموسة ،وذلك باعتبار أف ىؤالء اخلرباء لديهم ادلعرفة

اجليدة حػػوؿ سبل تقييم األداء.

كما ديكن القوؿ حسب رأي أحد الباحثني أف تقييم العاملني يتم يف أي منشأة عادة بواسطة ادلشرؼ
ادلباشر على أف يتم مراجعة واعتماد ىذا التقييم بواسطة السلطة أو الرئاسة األعلى ،وذلك الحتكاؾ الرئيس
ادلباشر بالعاملني أثناء العمل ومعرفة ظروؼ العمل ادلختلفة شلا يساعد على إدتاـ عملية التقييم بصورة عادلة
وبشكل موضوعي ،وقد تلجأ بعض ادلنشآت الكربى إذل تشكيل جلنة لتقييم أداء العاملني مكونة من رلموعة
1

من ادلدراء ،وذلك لضماف حتقيق احلياد والعدالة بني العاملني وحتقيق نوع من االستقرار والرضا النفسي ذلم.

1

زلمد بن سليماف الضبعاف :تقييم األداء احللقة ادلهمة يف سلسلة إدارة ادلوارد البشرية ،إدارة البحوث والدراسات،

 ،www.shura.gov.sa/magazine/.../derasa.HTMمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/05/26 :
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الفصل األول :
انياً :معايير تقييم األداء البشري:

وىي عبارة عن رلموعة من األسس تَرتكز عليها عملية التقييم ،وتكوف ىذه ادلعايري نسبية إذا تعلقت
1

بادلقارنات ما بني ادلوارد البشرية ،أو تكوف مطلقة إذا ارتبطت بأىداؼ التقييم.
2

وحسب عدنان ماشي توجد ثالثة أنواع من ىذه ادلعايري وىي كالتارل:
-1معايير نواتج األداء:
وتػختص بقياس كمية وجودة األداء.
-2معايير سلوك األداء:

وتػختص بدراسة السلوؾ مثل معاجلة شكاوى العمالء ،إدارة االجتماعات ،كتابة التقارير ،ادلواظبة على
العمل ،التعاوف مع الزمالء...اخل.
-3معايير صفات الشخصية:
وتػختص بدراسة الصفات الشخصية للعامل مثل ادلبادرة ،االنتباه ،الدافعية...اخل.
3

إال أف ىناؾ من قاؿ من الباحثني أف ىذه ادلعايري تنقسم إذل نوعني:
 -1معايير موضوعية:

وىي ادلقومات األساسية اليت تستلزمها طبيعة العمل (تسمى أيضا بادلعايري الكمية) مثل :كمية اإلنتاج،
النوعية ،السرعة (زمن اإلصلاز) ،التكلفة ،حتقيق األىداؼ ،عدد حوادث العمل.
 -2معايير سلوكية:
تكشف ىذه ادلعايري عن صفات الفرد الشخصية مثل :قابلية وسرعة التعلم ،االستفادة من التدريب،
العالقة مع اآلخرين ،ادلواظبة ،ادلبادرة...،اخل.
4

ومن أجل فعالية معايري تقييم األداء البد من توافر بعض اخلصائص واليت يػمكن ذكرىا كما يلي:

1

Christian Batal: la gestion des R H dans le secteur Public, Editions d’organisation, 2eme Edition, paris,
France, 2000, p90.

2

عدناف ماشي وارل :مرجع سابق ،ص.14

3

أرثر بيل :إدارة األفراد ،ترمجة خالد العامري وآخروف ،دار الفاروؽ للنشر والتوزيع ،ط ،2القاىرة،

4

عدناف ماشي وارل :مرجع سابق،

ص.15
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
 -1يجب اوستعانة بعدد كبير نسبيا من المعايير:

وذلك هبدؼ تغطية كل اجلوانب ادلختلفة لألداء ،نظراً لتعدد األنشطة اليت ديارسها العماؿ.
 –2حبذا لو تكون موضوعية:
أي تعرب عن ادلقومات األساسية اليت تستلزمها طبيعة العمل ،حيث تعترب معايري نواتج األداء األكثر
موضوعية من غريىا.
 -3صدق المعيار:
والذي يعين أف تكوف مجيع العوامل ادلدرجة يف ادلعيار تعرب بصدؽ عن اخلصائص اليت يتطلبها األداء ويتم
الوصوؿ إذل ذلك من خالؿ دراسة وحتليل العمل.
 -4بات المقياس أو المعيار:
أي جيب أف يكوف ادلعيار الذي يُستند عليو يف عملية التقييم ثابتاً ،وذلك من أجل إعطاء مصداقية

وشفافية أكثر عن ىذه العملية.

 -5السهولة في استخدام المعيار:
وىذا يعين الوضوح يف االستعماؿ من قبل ادلسؤوؿ عن التقييم.
 -6قابلية القياس:
كوف ادلعايري موضوعة لقياس أمور ُديكن قياسها يف ادلوظف .فمثال ال ديكن اعتبار القدوة
أي جيب أف ت
مبثابة معيار يستخدـ يف التقييم.
المطلب الثاني :الطرق الحديثة في تقييم األداء البشري:
ىناؾ العديد من طرؽ تقييم األداء البشري ادلتاحة لالستخداـ ،وادلشكلة أنو ال توجد طريقة متكاملة من
كل اجلوانب والبحث مازاؿ مستمر إلجياد طريقة صادقة وعادلة للتقييم ،حيث أف اختيار طريقة التقييم لو
تأثري فائق على فعالية التقييم،كما يُعترب اختيار طريقة مناسبة للتقييم زلكوـ بالغاية من ىذا التقييم وبالوقت
1

ادلتاح للتقييم وبنوعية ادلشرفني والعاملني و أسلوب اإلدارة.

2

ولقد قدـ الباحثوف يف الوقت احلارل عدة طرؽ حديثة لتقييم األداء ،نذكر من بينها اآليت:

1

رشيد مازف فارس:إدارة ادلوارد البشرية ،مكتبة العبيكاف ،ط ،2الرياض،

2

عدناف ماشي وارل :مرجع سابق ،ص-ص.28-21

السعودية ،2004 ،ص.776
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
-1طريقة التدرج البياني:

وتعترب من بني الطرؽ األكثر شيوعا وسهولة ،ويقاس أداء ادلوظف فيها وفق رلموعة من ادلعايري مثل:
ادلواظبة ،ادلبادرة ،التعاوف مع الزمالء ،وحتدد الدرجات لكل عنصر على أساس التنقيط من 1إذل  ،5حيث ديثل
 1أقل درجة للتقييم و 5أعلى درجة للتقييم ،مث يتم بعد ذلك حساب نقطة التقييم لكل موظف.
وديكن توضيح ىذه الطريقة يف الشكل التارل:
الشكل رقم (:)05
نموذج لطريقة التدرج البياني
مسمى الوظيفة ...........

اسم الموظف .................
التاريخ..............

القائم بالتقييم ........................

القسم .........................

درجات التقييم

العناصر
شلتاز

جيد جدا

جيد

متوسط

ضعيف

()5

()4

()3

()2

()1

ادلواظبة
ادلبادرة
التعاوف مع الزمالء
التعاوف مع الرؤساء
إتباع التعليمات
سرعة االصلاز
المصدر :عدناف ماشي وارل :تقييم األداء الوظيفي ،2011 ،ص،21
%202.docفن20%ادارة20%وتنظيم20%الوقت20%عدنان ،kenanaonline.com/.../مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/05/23 :

 -2طريقة الترتيب:
تتم عملية التقييم حسب ىذه الطريقة وفقاً ؿخلطوات التالية:
أ-تعد قائمة جبميع ادلوظفني ادلراد تقييم أدائهم.
ب-يتم اختيار ادلوظف الذي يُعتقد أنو أحسن أفراد القائمة أداء ويوضع امسو على رأس قائمة مستقلة.

ج -يشطب اسم ادلوظف األحسن من القائمة العامة.
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اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
د -يعاد النظر يف القائمة العامة وخيتار منها أسوأ األفراد عطاء وأداء ويوضع امسو يف اؿقائمة ادلستقلة كأخر
اسم يف القائمة.
ه-يشطب اسم ادلوظف األسوأ من القائمة العامة.
و-يعاد النظر يف القائمة العامة ويتم بالتناوب اختيار األحسن مث األسوأ حىت تستكمل القائمة.
واجلدوؿ التارل كمثاؿ يوضح ىذه الطريقة:
الجدول رقم (:)03
جدول طريقة الترتيب
بياف بأسوأ ادلوظفني

بياف بأحسن ادلوظفني

7

 1األحسن يف األداء

8

2

9

3

10

4

11

5

 12األسوأ يف األداء

6

المصدر :عدناف ماشي وارل :تقييم األداء الوظيفي ،2011 ،ص،22
%202.docفن20%ادارة20%وتنظيم20%الوقت20%عدنان ،kenanaonline.com/.../مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/05/23 :

– 3طريقة اإلدارة باألهداف:
حيث يتم وضع األىداؼ مسبقا لكل عامل وبادلقارنة بينها وبني النتائج احملققة يتم تقييم األداء ،وتعترب
1

من أفضل الطرؽ باعتبارىا ترتكز على معايري أداء زلددة مسبقا لكل عامل ،وعلى أساسها يتم تقييم أدائو.
 - 4طريقة الوقائع الحرجة:
يتم التقييم يف ىذه الطريقة استنادا إذل سلوكيات

ادلوظف أثناء العمل ،حيث يقوـ الرئيس ادلباشر

للموظف بتسجيل الوقائع واألحداث اليت تطرأ خالؿ عمل ادلوظف سواء كانت (جيدة) أو (سيئة) يف سجل

1

الصاحل جيلح :أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملني ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،2006،ص،

ص .150،149
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اإلطار العام لألداء البشري.
الفصل األول :
يسمى بسجل التقييم  ،مث عند وصوؿ موعد عملية التقييم الدورية يقوـ الرئيس مبراجعة ىذا السجل ومن مث
إصدار حكمػػو على أداء ادلوظػػف.
 - 5طريقة قائمة اوختيار:
تعتمد ىذه الطريقة على قائمة حتتوي على أسئلة وعبارات زلدد ة حوؿ أداء ادلوظف تقوـ بإعدادىا إدارة
ادلوارد البشرية  .مث يقوـ الرئيس ادلباشر باإلجابة على ىذه األسئلة  ،بعد ذلك تقوـ إدارة ادلوارد البشرية بإعطاء
األوزاف والدرجات ذلذه اإلجابات وفقا ألمهية ووزف كل سؤاؿ أو عبارة  ،مث يتم بعد ذلك حساب نقطة التقييم
لكل موظف.
واجلدوؿ التارل كمثاؿ يوضح ىذه الطريقة:
الجدول رقم (:)04
جدول طريقة قائمة اوختيار
اسم ادلوظف.................

القسم..................

اسم القائم بالتقييم...........

التاريخ..................

أمهية السؤاؿ

ضع العالمة (×) يف

العبارات واألسئلة

ادلكاف ادلناسب
نعم
( )

ػ يقوـ ادلوظف مبساعدة زمالئو.

( )

ػ يتبع ادلوظف القواعد والتعليمات.

( )

ػ يقوـ ادلوظف بالتخطيط دلا يقوـ بو.

( )

ػ لدى ادلوظف القدرة على االبتكار.

ال

إمجارل الدرجة ادلعطاة
المصدر :عدناف ماشي وارل :تقييم األداء الوظيفي ،2011 ،ص،24
%202.docفن20%ادارة20%وتنظيم20%الوقت20%عدنان ،kenanaonline.com/.../مت اإلطالع عليو بتاريخ:
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
-6طريقة التقرير المكتوب:
حيث يقوـ ادلشرؼ أو الرئيس بإعداد تقرير مكتوب عن ادلوظف يصف فيو:
أ-أداء ادلوظف.
ب-سلوكو خالؿ فًتة التقييم.
ج-جوانب القوة والضعف.
د-إمكانية التقدـ الوظيفي والًتقية ذلذا ادلوظف.

ومن

إال أف ىذه الطريقة حتتاج إذل أف يكوف الرئيس ديتلك مهارات عالية من أجل كتابة وإعداد التقارير،
1

سلبياهتا أهنا تستغرؽ وقت طويل إذا كاف عدد ادلوظفني كبري.

المطلب الثالث :الخطوات الالزمة لعملية تقييم األداء البشري:
2

توجد عدة خطوات للقياـ بعملية تقييم أداء العاملني ،و ديكن عرض ىذه اخلطوات بالًتتيب كالتارل:
 - 1وضع توقعات األداء:

وىي اخلطوة األوذل يف عملية التقييم ،و عندىا يتم وضع سياسة لذلك ،بالتعاوف مع الطرفني ادلؤسسة و
العاملني ،حيث يتم تعيني األفراد ادلعنيني بالتقييم و كذا القائموف بو ،و أيضا االتفاؽ حوؿ وصف ادلهاـ
ادلطلوبة ،مع حتديد الفًتات اليت يتم فيها تقييم األداء.
 - 2مرحلة مراقبة التقدم في األداء:
أي التعرؼ على الكيفية اليت يعمل هبا اؿ عامل ،كما أف ادلراقبة تقتضي اختيار الشخص الذي سيتوذل
إعداد تقرير التقييم ،ألف العملية مستمرة و تستلزـ ادلراقبة ،لدورىا الفعاؿ يف تصحيح األخطاء و االضلرافات.
 – 3مرحلة تقييم األداء:
و عندىا يقيم أداء مجيع العاملني من خالؿ اختيار إحدى الطرؽ اليت يػُ َقيم هبا العاملوف.

 - 4التغذية العكسية:

ينبغي على إدارة ادلؤسسة دراسة و حتليل نتائج التقييم مث تقوـ بإطالع كل عامل على النتائج اليت حصل
عليها كي يعرؼ مدى قيامو مبهامو.

1
2

زىري ثابت :كيف تقيم أداء الشركات والعاملني ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص.125
خالد عبد الرحيم اذلييت :إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي ،دار وائل للطباعة والنشر ،عماف،
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األردف ، 2003 ،ص،ص.206،205

اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
 - 5اتخاذ القرارات اإلدارية:

وىي كثرية و متنوعة تتعلق بالًتقية ،التعيني ،الفصل  ،صرؼ ادلكافئات وغريىا من احلوافز.. .اخل ،حيث
جيب على اإلدارة من باب اإلجراءات اجلزائية أف تقدـ ادلكافآت ادلادية أو ادلعنوية للعاملني الذين حصلوا على
تقديرات عالية ،و بادلقابل تقوـ مبعاقبة أولئك الذين حتصلوا على تقديرات منخفضة ،كأف حترمهم من الًتقية
أو العالوات أو...اخل.
 - 6وضع خطط تطوير األداء:
ودتثل آخر مرحلة من مراحل عملية تقييم األداء  ،حيث يتم وضع اخلطط التطويرية اليت تنعكس بشكل
إجيايب على أداء العاملني يف ادلستقبل.
وديكن توضيح ىذه اخلطوات يف الشكل التارل:
الشكل رقم (:)06
الخطوات الالزمة لعملية تقييم األداء البشري

المصدر :خالد عبد الرحيم اذلييت :إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي ،دار وائل ،عماف ،األردف ،2003 ،ص.206
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اإلطار العام لألداء البشري.

الفصل األول :
خالصة الفصل:

يػمكن القوؿ يف نػهاية ىذا الفصل و بعد التطرؽ إذل بعض ادلفاىيم األساسية حوؿ األداء البشري أف
فعالية تػحقيق أىداؼ ادلنظمة مرتبطة بػمستوى أداء العامل ،و أف اذلدؼ من دراسة و متابعة ىذا األداء ىو
البحث عن كيفية تػحسينو و تطويره ،و ذلك من خالؿ معرفة األسباب اليت جعلت أداء العامل ينحرؼ عن
ما يػجب أف يكوف عليو ،كما أف معرفة ىذه األسباب يػُمكننا من اتػخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ،وكل
ىذا ال يتم إال عن طريق عملية تقييم فعالة لألداء ،يتم من خاللػها قياس مدى قياـ العاملني بالػمهاـ الػمنوطة
بػهم ،بغرض حتسني أداء العامل ألف ىذا التحسني سيؤدي يف النهاية إذل تػحسني األداء الكلي للمؤسسة
االقتصادية.
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية

على أداء العنصر البشري
ضمن إطار التنمية
المستدامة

الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

تــمهيد:
لقد تزايد االىتماـ يف اآلكنة األخَتة بقضايا الػحفاظ على البيئة ،مػما جعل الكثَت من الػمؤسسات تسعى
إذل إدماج البعد البيئي يف أىدافها العامة ،كما أنػها أصبحت تدرؾ بأنػها معنية بالػمساعلة يف تػحقيق التنمية
عمدت إذل تبٍت عدة أنظمة كنظاـ إدارة اجلودة كنظاـ اإلدارة البيئية كغَتىا من األنظمة ،إال أف
الػمستدامة لذا
ٍ
الػمؤسسات اليت ترغب يف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية تري ٍد أف تستفيد من مػجموعة من الػمزايا من خالؿ ىذا

النظاـ سواءا كانت يف الػمجاؿ التسويقي أك يف الػمجاؿ البيئي أك يف الػمجاؿ القانوين أك غَت ذلك ،لكنها ال
تدرؾ أىػمية ىذا النظاـ بالنسبة ألداء عامليها ،لذا سنحاكؿ يف ىذا الفصل دراسة تأثَت ىذا النظاـ على أداء
العاملُت كتوضيح مدل مساىػمة ىذا النظاـ يف تػحقيق التنمية الػمستدامة.
كسيتم التطرؽ يف ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث كما يلي:
ادلبحث األكؿ :أساسيات حوؿ زتاية البيئة كاإلدارة البيئية.ادلبحث الثاين :مفاىيم أساسية حوؿ نظاـ اإلدارة البيئية كالتنمية ادلستدامة.ادلبحث الثالث :دراسة تأثَتات نظاـ اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشرم كمساعلة يف حتقيق التنميةادلستدامة.
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المبحث األول :أساسيات حول حماية البيئة واإلدارة البيئية:

يف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل ادلفاىيم األساسية حوؿ البيئة كالتلوث إضافة إذل كاقع زتاية البيئة يف
اإلسالـ كيف القانوف اجلزائرم مث يف هناية ادلبحث نتكلم عن اإلدارة البيئية من خالؿ مفهومها ك أسباب العمل
هبا كأىدافها.
المطلب األول :مفاىيم أساسية حول البيئة والتلوث البيئي:
يػمكن عرض بعض ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بالبيئة كالتلوث البيئي كما يلي:
أوال :مفهوم البيئة:
1

قدـ الباحثوف عدة تعاريف دلصطلح البيئة فحسب ادلوسوعة احلرة كيكيبيديا تعرؼ البيئة كما يلي:

"البيئة لغة :ادلنزؿ كاحلاؿ كىي لفظة شائعة االستخداـ يرتبط مدلوذلا بنمط العالقة بينها كبُت مستخدمها
فنقوؿ :البيئة الزراعية ،كالبيئة الصناعية ،كالبيئة الصحية ،كالبيئة االجتماعية كالبيئة الثقافية ،كالسياسية....
كيعٍت ذلك عالقة النشاطات البشرية ادلتعلقة هبذه اجملاالت".
كبصفة عامة تشَت البيئة إذل احمليط ادلوجود حوؿ شيء معُت ،كقد يكوف ىذا الشيء إنساف أك حيواف أك
برنامج حاسوب ،كيتفق العلماء يف الوقت احلاضر على أف مفهوـ البيئة يشمل رتيع الظركؼ كالعوامل
اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات احلية .فالبيئة بالنسبة لإلنساف ىي اإلطار الذم يعيش فيو كالذم ػلتوم
على الًتبة كادلاء كاذلواء كما يتضمنو كل عنصر من ىذه العناصر الثالثة من مكونات جامدة ،ككائنات تنبض
باحلياة ،كما يسود ىذا اإلطار من مظاىر شىت من طقس كمناخ كرياح كأمطار كجاذبية ...اخل كمن عالقات
متبادلة بُت ىذه العناصر.
أما عناصر البيئة فيمكن تقسيمها كفق توصيات مؤدتر ستوكهودل إذل ثالثة عناصر كما يلي:
- 1البيئة الطبيعية  :كتتكوف من أربعة نظم مًتابطة ترابطان كثيقان كىي :الغالؼ اجلوم ،الغالؼ ادلائي،
اليابسة ،احمليط اجلوم ،مبا تشملو ىذه األنظمة من ماء كىواء كتربة كمعادف ،كمصادر للطاقة باإلضافة إذل
النباتات ،كىذه رتيعها دتثل ادلوارد اليت أتاحها اهلل سبحانو كتعاذل لإلنساف كي ػلصل منها على مقومات
حياتو من غذاء ككساء كدكاء كمأكل.
- 2البيئة البيولوجية :كتشمل رتيع الكائنات احلية كؽلكن اعتبار البيئة البيولوجية جزءان من البيئة الطبيعية.

1

ادلوسوعة احلرة كيكيبيديا ar.wikipedia.org/wiki/ ،بيئة ،مت اإلطالع عليو بتاريخ:
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- 3البيئة االجتماعية  :كيقصد بالبيئة االجتماعية ذلك اإلطار من العالقات الذم ػلدد ماىية عالقة حياة
اإلنساف مع غَته ،فهي ذلك اإلطار من العالقات الذم ىو األساس يف تنظيم أم رتاعة من اجلماعات سواء
بُت أفرادىا ،أك بُت رتاعات أخرل.
أما تعريف البيئة كفق ىذا ادلؤدتر ؼينص على ما يلي ":البيئة ىي كل ما ختربنا بو حاسة السمع كالبصر
كالشم كاللمس كالذكؽ سواء كاف ىذا من صنع البشر أك كاف من الطبيعة".

1

يف حُت يعرؼ محمد محمود سليمان البيئة على أنػها عبارة عن ":كسط أك رلاؿ أك حيز ،يشمل
مساحة معينة ،قد تكوف صغَتة أك كبَتة ،بكل ما حتويو ىذه ادلساحة من عناصر حية كعناصر جامدة موجودة
يف ىذا الوسط تؤثر فيو كتتأثر بو ،كتتفاعل معو ،كيف نفس الوقت ترتبط فيما بينها بعالقات متبادلة ،كرتيع
2

ىذه العالقات كالتأثَتات ادلتبادلة تتم يف نظاـ معُت".

يتضح من ادلفاىيم السابقة دلصطلح البيئة كاليت ختتلف يف ألفاضها ك تتفق غالبا يف مضموهنا أف تعريف
البيئة ىو باخػتػػصار عبارة عن :كل ما يػحيط باإلنساف من أشياء سوءا كانت طبيعية (ىواء ،تربة ،ماء...اخل)
أك اصطناعية (مباين ،سدكد...اخل)
ثانياً :مفهوم التلوث البيئي:
قدـ الباحثوف عدة تعاريف دلصطلح التلوث البيئي فمنهم من عرفو على أنو ":عبارة عن احلالة القائمة يف
البيئة الناجتة عن التغَتات ادلستحدثة فيها ،كاليت تيسبب لإلنساف اإلزعاج أك األضرار أك األمراض أك الوفاة
بطريقة مباشرة أك عن طريق اإلخالؿ باألنظمة البيئية".

3

كما يػمكن تعريف التلوث البيئي كما يلي ":التلوث البيئي

ىو عبارة عن تقديػم الفضالت أك الطاقة

الزائدة من قبل اإلنساف إذل البيئة بطريقة مباشرة أك بطريقة غَت مباشرة مسببو لألشخاص اآلخرين أضرارا .لذا
فالتلوث البيئي ىو ناتج عن تكوين فضالت أك طاقة زائدة بسبب نشاطات اإلنساف كقد تكوف ىذه
الفضالت على شكل غازم أك مواد صلبة أك سائلة أك طاقة زائدة على شكل إشعاع أك حرارة أك بػخار أك

1

زلمد صاحل الشيخ :اآلثار االقتصادية كادلالية لتلوث البيئة ككسائل احلماية منها ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية،

2

زلمد زلمود سليماف :اجلغرافيا كالبيئة ،اذليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق،

سوريا ،2009 ،ص.07

3

زلمد السيد أرناؤكط :اإلنساف كتلوث البيئة ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة،

مصر ،1999 ،ص.30
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1

يف حُت يعرؼ عبد الرزاق رزيق المخادمي التلوث البيئي كما يلي ":التلوث البيئي ىو عبارة عن كل
تغَت كمي أك كيفي يف مكونات البيئة احلية كغَت احلية كال تقدر النظم البيئية على استيعابو دكف أف ؼلتل
توازنػها".

2

بعد رؤية ىذه التعاريف ؽلكن كضع التعريف التارل :التلوث البيئي ىو عبارة عن كل مساس من طرؼ
اإلنساف بالبيئة حبيث يؤدم ىذا ادلساس يف النهاية إذل إفساد مكونات البيئة.
ثالثاً :أشكال التلوث:

3

إف أشكاؿ التلوث البيئي كثَتة نذكر منها ما يلي:
 - 1التلوث الهوائي:

كيقصد بو التلوث الذم يكوف يف اذلواء حيث تتواجد جزيئات أك جسيمات يف اذلواء كبكميات كبَتة
سواءان كانت عضوية أك غَت عضوية حبيث ال تستطيع الدخوؿ إذل النظاـ البيئي كتشكل ضررا على العناصر
البيئية ،كالتلوث اذلوائي يعترب أكثر أشكاؿ التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقالو كانتشاره من منطقة إذل
أخرل كبفًتة زمنية كجيزة ،كيؤثر ىذا النوع من التلوث على اإلنساف كاحليواف كالنباتات تأثَتا مباشرا كيػخلف
آثارا بيئية كصحية كاقتصادية كاضحة متمثلة يف التأثَت على صحة اإلنساف كاطلفاض كفاءتو اإلنتاجية ،كما أف
التأثَت ينتقل إذل احليوانات كيصيبها باألمراض ادلختلفة كيقلل من قيمتها االقتصادية ،أما تأثَت ات ىذا التلوث
على النباتات فهي كاضحة كمتمثلة بالدرجة األكذل يف اطلفاض اإلنتاجية الزراعية للمناطق اليت تعاين من زيادة
تركيز ادللوثات اذلوائية باإلضافة إذل ذلك ىنالك تأثَتات غَت مباشرة متمثلة يف التأثَت على النظاـ ادلناخي
العادلي حيث أف زيادة تركيز بعض الغازات (مثل ثاين أككسيد الكربوف) تيؤدم إذل اضلباس حرارم يزيد من
حرارة الكرة األرضية كما يتبع ذلك من تغَتات طبيعية كمناخية قد تكوف ذلا عواقب خطَتة على الكوف.

1

جابر إزىار" :تلوث اذلواء كادلاء أنواعو ،مصادره ،أثاره" ،رللة جامعة بابل للعلوـ اإلنسانية ،اجمللد  ،19العدد  ،2011 ،02جامعة بابل،

العراؽ ،ص.02
2
3

عبد الرزاؽ رزيق ادلخادمي :التلوث البيئي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط،2

بن عكنوف ،اجلزائر ،2006 ،ص.25

عمر غازم العبادم ك آخركف :االستثمار األجنيب ادلباشر يف قطاع الصناعة كاآلثار السلبية على البيئة  ،ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة كالعودلة،

جامعة الزيتونة ،عماف،

األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص،ص .5،4
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 - 2التلوث المائي:
كيقصد بو إحداث خلل ك تلف يف نوعية ادلياه كنظامها االيكولوجي ،حبيث تصبح ادلياه غَت صاحلة
الستخداماهتا األساسية كغَت قادرة على احتواء اجلسيمات كالكائنات الدقيقة كالفضالت ادلختلفة يف نظامها
االيكولوجي ،كبالتارل يبدأ اتزاف ىذا النظاـ باالختالؿ حىت يصل إذل احلد االيكولوجي احلرج كالذم تبدأ معو
اآلثار الضارة بالظهور على البيئة ،كلقد أصبح التلوث ادلائي ظاىرة كثَتة احلدكث يف العادل نتيجة للنشاط
البشرم ادلتزايد كاحلاجة ادلتزايدة ؿدلواد اخلاـ اليت عادة يتم نقلها عرب احمليط ادلائي ،كما أف معظم الصناعات
القائمة يف الوقت احلاضر تطل على سواحل اؿحبار ك ادلحيطات ،كيعترب النفط ادللوث األساسي ؿلبيئة البحرية
نتيجة لعمليات التنقيب كاستخراج النفط كالغاز الطبيعي يف ادلناطق البحرية أك احملاذية ذلا ،كما أف حوادث
ناقالت النفط العمالقة تؤدم إذل تلوث الغالؼ ادلائي ،إضافة إذل ما يسمى مبياه التوازف ،اليت تقوـ ناقالت
النفط بضخ مياه البحر يف صهارغلها لكي تقوـ ىذه ادلياه بعملية توازف الناقلة حىت تأيت إذل مصدر شحن
النفط فتقوـ بتفريغ ىذه ادلياه ادللوثة يف البحر شلا يؤدم إذل تلوث البحر بػمواد ىيدرك كربونية أك كيميائية أك
حىت مشعة ،كال رلاؿ للشك يف أف ىذا النوع من التلوث لو أثار بيئية ضارة كقاتلة دلكونات النظاـ
االيكولوجي ،حيث أ نػها تقضي على الكائنات النباتية كاحليوانية كتؤثر بشكل كاضح على السلسلة الغذائية،
كما أف ىذه ادللوثات خصوصا العضوية منها تعمل على استهالؾ جزء كبَت من األككسجُت الذائب يف ادلاء،
إضافة إذل إف البقع الزيتية الطافية على سطح ادلاء تىػعيوؽ دخوؿ األككسجُت ك أشعة الشمس إذل البحر ،اليت
تعترب ضركرية لعمليات التمثيل الضوئي.

 - 3التلوث األرضي:
كىو التلوث الذم يصيب الغالؼ الصخرم كالقشرة العلوية للكرة األرضية كالذم يعترب احللقة األكذل
كاألساسية من حلقات النظاـ االيكولوجي فهو أساس احلياة كسر ديػمومتها ،كال شك أف الزيادة السكانية
اذلائلة اليت حدثت يف السنوات القليلة ادلاضية أدت إذل ضغط شديد على العناصر البيئية يف ىذا اجلزء من
النظاـ االيكولوجي كاستنزفت عناصر بيئية كثَتة نتيجة لعدـ مقدرة اإلنساف على صيانتها كزتايتها من
التدىور ،فسوء استخداـ األراضي الزراعية يؤدم إذل اطلفاض إنتاجيتها كحتويلها من عنصر منتج إذل عنصر
غَت منتج حبيث قد تصل قدرتو البيولوجية إذل الصفر ،كما أف سوء استغالؿ اإلنساف للتكنولوجيا قد أدل إذل
ظهور التلوث األرضي ،حيث أف زيادة استخداـ األمسدة النيًتك جينية لتعويض الًتبة عن فقداف خصوبتها ك
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استعماؿ ادلبيدات احلشرية حلماية ادلنتجات الزراعية من اآلفات ،أدل إذل تلوث الًتبة بادلواد الكيماكية كتدىور
مقدرهتا البيولوجية.
كما ؽلكن اعتبار الضجيج مبثابة شكل آخر من أشكاؿ التلوث أك ما يعرؼ بالتلوث الضوضائي حيث
كسببوي النهضة الصناعية احلديثة اليت يعتمد اإلنساف فيها على اآللة يف تسيَت معظم
يعترب مشكلة العصر ،ى

طلباتو ك احتياجاتو ،كيؤثر ىذا التلوث على اإلنساف كاحليواف كالنبات ،حيث يعترب من أكثر أنواع التلوث
إزعاجا كأشدىا ضررا على الصحة من الناحية العضوية كالنفسية كانعكاساتو على تصرفات كسلوؾ اإلنساف
كما ييضعًف أداءه ككفاءتو ،كيصيبو بالتوتر كالكآبة ،كدل يعد مقتصرا على فًتة زمنية معينة من الوقت بل أصبح
1
مالزما حلياتو ليل هنار.
يف حُت ىناؾ من يقوؿ أنو يوجد نوع آخر من أنواع التلوث ك ىو التلوث اإلشعاعي كيقصد بو كجود
قدر من ادلواد ادلشعة الصنعية يف البيئة ،سواء كانت ىذه ادلواد يف اذلواء أك يف ادلاء أك يف الًتبة أك يف الطعاـ،
كيقصد بادلواد ادلشعة الصنعية تلك ادلواد اليت صنعها اإلنساف باستخداـ ادلعجالت أك ادلفاعالت النوكية
ليستخدمها يف أغراض شىت ،كىي ختتلف عن ادلواد ادلشعة الطبيعية اليت خلقها اهلل  -سبحانو كتعاذل -كتتمثل
تلك ادلواد يف نظائر اليورانيوـ ك كالثور يوـ ،كاجلدير بالذكر أف التلوث اإلشعاعي قد حدث لكثَت من
العسكريُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية حيث أصيبوا بالسرطاف من جراء التفجَتات ،كالتعرض لإلشعاعات
الناجتة من مولدات الكهرباء النوكية اليت ذلا آثار ضارة على اإلنساف كاحليواف  ،كما حدث كذلك يف معمل
شَتنوبيل باالحتاد السوفييت حيث تساقط الغبار احململ باإلشعاع على أكربا الشرقية كالغربية ،كأدل إذل تلوث
2

احملاصيل الزراعية كادلنتجات احليوانية.

1

عبد الوىاب عبد اهلل قاسم :اؿتكاليف ادلالية ؿلتلوث الضوضائي ك كآثره ا االجتماعية على الوحدات االقتصادية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،

كلية االدارة كاالقتصاد ،األكادؽلية العربية ادلفتوحة يف الدظلارؾ،
2

العراؽ ،2008 ،ص.45

عبد القادر زلمد أبو العال :البيئة كاحلفاظ عليها من منظور إسالمي ،منظمة ادلؤدتر اإلسالمي،

 ،www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67223&d...مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/06/07 :
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رابعاً :مصادر التلوث البيئي:

1

ىناؾ عدة مصادر للتلوث البيئي ختتلف باختالؼ نوع التلوث كؽلكن ذكر البعض منها كما يلي:
- 1مصادر تلوث الهواء :للتلوث اذلوائي مصادر عديدة أعلها:
أ-أكؿ أك ثاين أكسيد الكربوف.
ب-مركبات الكربيت.
ج-مركبات النًتكجُت.
د-اذليدرككاربونات.
ه-دقائق الغبار كالشوائب األخرل.
- 2مصادر تلوث الماء :للتلوث ادلائي مصادر عديدة أعلها:
أ -النفط:

يعد النفط من أكثر مصادر التلوث ادلائي انتشارا كتأثَتا ،كتشكل ادللوثات النفطية اخطر ملوثات
السواحل كالبحار كاحمليطات ،كتعترب أخطر األماكن ادلعرضة للتلوث ىي تلك القريبة من السواحل كالشواطئ
(ادلدف الساحلية )  ،كذلك ألف انتشار بقع الزيت كسللفات النفط ادلختلفة إذل قطاع كاسع يزيد من أخطار
التلوث كآثاره الضارة على الكائنات احلية ،كعادة ما يتسرب النفط إذل ادلسطحات ادلائية إما بطريقة متعمدة
أك غَت متعمدة كعمومان فإف األسباب الرئيسية حلصوؿ التلوث بالنفط ىي:
احلوادث اليت حتدث أثناء عمليات احلفر كالتنقيب.تسرب النفط إذل البحر أثناء عمليات التحميل كالتفريغ بادلوانئ النفطية.اشتعاؿ النَتاف كاحلرائق بناقالت النفط يف عرض البحر.تسرب النفط اخلاـ بسبب التآكل يف اجلسم ادلعدين للناقلة.إلقاء ما يعرؼ مبياه ادلوازنة بالنفط يف مياه البحر ،حيث دتال الناقلة بعد تفريغ يشحناهتا مبياه ال تقل عن %60من حجمها ،من أجل توازف الناقلة أثناء سَتىا يف عرض البحر.
 احلوادث ادلختلفة كاليت من أعلها ارتطاـ ىذه الناقالت بالشعاب ادلرجانية أك ارتطاـىا ببعضىا.تسرب النفط إذل البحر أثناء احلركب كما حدث يف حرب اخلليج الثانية.1

جابر إزىار :مرجع سابق ،ص،ص.12،11،8
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ب -الصناعة:
كىي من أىم كاخطر مسببات التلوث للماء كخصوصان التلوث بادلواد الكيماكية (كاحلوامض كالقواعد
كادلواد السامة) ألهنا حتتاج لثالثة أك أربعة أضعاؼ ما حتتاجو نفايات اجملارم من األككسجُت ،كاخطر ما يف
ذلك أف ادلواد السامة اليت تدخل يف الصناعات تطرح يف ادلاء مباشرة بدكف معاجلة.
ج –مياه الصرف الصحي:
دتثل مياه الصرؼ الصحي مصدران ىامان من مصادر التلوث ادلائي حيث تلجأ معظم ادلدف إذل التخلص من
مياه رلاريها بطرحها يف البحار كاحمليطات أك األهنار اليت تطل عليها سواء كانت معاجلة أ

ك غَت معاجلة كال

شك أف إلقاء ىذه ادلياه ادللوثة بالكيماكيات كادلكركبات كالفَتكسات كثَتا ما ييفسد نوعية ادلياه ؿتصبح مرتعان
خصبان لتكاثر البكًتيا الضارة كالفَتكسات زلدثة تلوثان ميكركبيان يؤثر يف صحة اإلنساف ك منتجاتو الزراعية اليت

تعتمد على ىذه ادلياه.
د -استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية:
تتعرض مياه األهنار كالبحَتات كادلياه اجلوفية للتلوث من خالؿ ما يتسرب إليها من مواد كيماكية مع مياه
الصرؼ الزراعي نتيجة تكثيف استخداـ األمسدة الكيماكية كادلبيدات احلشرية كالعشبية ،كما تؤثر ىذه ادلبيدات
على بعض احليوانات ادلائية الالفقارية كالركبياف كاحملار إال أنو ؽلكن اعتبار األمساؾ من أكثر اإلحياء ادلائية
تسبب تىسربي ىػها من األراضي الزراعية إذل األهنار يف موت إعداد كبَتة من
حساسية لو ذه ادلبيدات حيث يى ٍ
األمساؾ.
ه -األمطار احلامضية.
1

أما فيما ؼلص مصادر تلوث التربة فيمكن ذكر البعض منها كما يلي:

 -1دتليح الًتبة ك التشبع بادلياه فاالستخداـ ادلفرط دلياه الرم أك استخداـ مياه الصرؼ الصحي ،يؤدياف إذل
اإلضرار بالًتبة.
 -2استخداـ ادلبيدات ك الكيمياكيات على ضلو مفرط يؤثر سلبا يف خصوبة الًتبة ،فقد كجد أف معظم
األمسدة النًتكجينية ذلا تأثَت على زتوضة الًتبة.
 -3الفضالت ادلنزليػة.
1

حسُت علي السعدم :أساسيات علم البيئة ك التلوث ،دار اليازكرم ،عماف،
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 -4سللفات الصناعة.
 -5التلػػوث باألسلحػػة الكيماكية.
 -6التلػػوث الن ػػوكم.
يف حُت ؽلكن ذكر بعض مصادر التلوث الضوضائي كما يلي:

1

 -1ضوضاء وسائل النقل :كفيها:
أ -ضوضاء الطرؽ كالشوارع كاليت مصدرىا السيارات كالشاحنات كالدراجات كغَتىا من ادلركبات.
ب -ضوضاء السكك احلديدية كمصدرىا القطارات.
ج -ضوضاء اجلو كمصدرىا الطائرات كخاصة الطائرات النفاثة.
د -ضوضاء البحار كاألهنار كمصدرىا كسائل النقل البحرية ادلختلفة.
 -2ضوضاء اجتماعية :كمصدرىا اجلَتاف من خالؿ:
أ -األنشطة ادلنزلية ادلتنوعة.
ب -أصوات األشخاص خاصة الناجتة عن لعب األطفاؿ داخل األحياء السكنية.
ج -الورش ادلنزلية.
 -3الضوضاء الصناعية :كأعلها:
أ -ضوضاء ادلصانع.
ب -ضوضاء ادلناجم ك ادلقالع.
ج -ضوضاء عمليات البناء.
2

أما فيما ؼلص مصادر التلوث اإلشعاعي فيمكن ذكر البعض منها كما يلي:
-1التفجَتات الذرية ك الغبار ادلتساقط منها.
-2ادلفاعالت الذرية ادلستخدمة يف توليد الطاقة.
-3ادلصادر اإلشعاعية ادلستخدمة يف الطب.

1

عبد الوىاب عبد اهلل قاسم :مرجع سابق ،ص.49

2

منتديات يزيد التعليمية ،http://www.yzeeed.com/vb/archive/index.php/t-109727.html ،مت اإلطالع عليو بتاريخ:

.2012/06/07
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امساً :آثار التلوث البيئي:
ىناؾ عدة آثار للتلوث البيئي ختتلف باختالؼ نوع التلوث كؽلكن ذكر البعض منها كما يلي:
- 1آثار التلوث الضوضائي:
1

للتلوث الضوضائي عدة آثار نذكر منها ما يلي:

أ -ييسبب التلوث الضوضائي (  )%50من األخطاء يف األعماؿ ادليكانيكية ك (  )%20من احلوادث ادلميتة ك

إضاعة ( )%20من أياـ العمل.

ب  -يؤثر سلبا على التكاثر احليواين مثل ( احليتاف كالطيور ) كيقلل من إنتاج الدجاج للبيض ،كاحلليب
بالنسبة لألبقار ،كما يؤثر على النمو النبايت كعملية الًتكيب الضوئي.
ج  -يضعف مناعة األطفاؿ كيعزز سلاطر إصابتهم بأمراض احلساسية كالصداع النصفي كارتفاع نسبة
الكوليستَتكؿ يف الدـ ،كيضعف قدراهتم على التعليم (حسب دراسة أجريت على األطفاؿ يف برلُت).
د  -يؤثر على احلالة النفسية لإلنساف ،شلا يؤدم إذل قلة نشاطو احليوم ،كيزيد من القلق كاإلثارة كاالرتباؾ
كعدـ االنسجاـ ،كيضعف الًتكيز ( فالتعرض للضوضاء دلدة ثانية كاحدة يقلل من الًتكيز دلدة  30ثانية) كقد
أجريت دراسة على طالب يتعرضوف لضوضاء شدتو (

 60-50ديسيبل) فبدأت عليهم عالمات ادللل

كاإلرىاؽ ،كاحتاج الطالب إذل فًتة أطوؿ حلل ادلسائل احلسابية.
ه  -يؤثر على اخلاليا العصبية ادلركزية للمخ عرب األلياؼ العصبية فهيجاهنا يؤدم إذل التأثَت على الدكرة
الدموية للقلب ،نتيجة التقلصات يف الشعَتات الدموية كىو رد فعل طبيعي عند التعرض لضوضاء شدتو
( 87ديسيبل) شلا يؤدم إذل ارتفاع ضغط الدـ.
و – يزيد من األخطاء كيقلل من الكفاءة كاألداء كاإلنتاج للعاملُت ادلعرضُت للضوضاء أكثر من احلد ادلسموح
بو ( 85ديسيبل) دلدة ذتانية ساعات يوميا ،كمت خفض حدة الضوضاء إذل احلد ادلسموح بو جملموعة من
العماؿ تبُت لديهم ما يلي:
اطلفضت أخطاء العاملُت بنسبة ( .)%29اطلفض التغيب عن العمل.زادت كمية اإلنتاج.1

عبد الوىاب عبد اهلل قاسم :مرجع سابق ،ص.53
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كما ؽلكن ذكر بعض األمراض اليت يسببها التلوث الضوضائي كما يلي:

1

 فقػػداف السمػػع مع مركر الوقت. التوتػػر العصبػػي. الشعػػور بالضيػق. اإلصابػة بالصداع ك آالـ الصدر. فقػػداف الشهيػػة. فقػداف الًتكيز ،ك خاصة يف األعمػاؿ الذىنية. زيػادة إفػراز بعض الغػدد يف اجلسم. األرؽ فػػي النػػوـ. ضعف فػي سرعػة الدكرة الدمويػة.- 2آثار التلوث الهوائي و التلوث المائي و التلوث اإلشعاعي:
2

تسبب ىذه األنواع من التلوث عدة أضرار ؽلكن ذكرىا كما يلي:
أ-التلـوث الهوائي:

لقد أسهم تلوث اذلواء يف انتشار الكثَت من اجلراثيم اليت تيسبب األمراض للناس كمن ذلك األنفلونزا

ك

اإلمراض الوبائية القاتلة اليت تنتشر بسرعة يف الوسط البيئي ،كمرض اجلمرة اخلبيثة كمرض الطاعوف كالكولَتا
كمرض اجلدرم ك غَتىا من األمراض  ،كما حتدث دائما حاالت تسمم لإلنساف نتيجة للتأثَتات الضارة
للمركبات ادلتطايرة من الزرنيخ بسبب النشاط ادليكركيب لبعض األنواع الفطرية ،كما أف تلوث اذلواء يؤثر بشكل
كبَت على طبقة األكزكف كيدمرىا .كيؤثر ىذا النوع من التلوث على اإلنساف كاحليواف كالنبات تأثَتا مباشرا
كؼللف آثارا بيئية كصحية كاقتصادية كاضحة متمثلة يف التأثَت على صحة اإلنساف كاطلفاض كفاءتو اإلنتاجية
كما أف التأثَت ينتقل إذل احليوانات كيصيبها باألمراض ادلختلفة كيقلل من قيمتها االقتصادية ،أما تأثَت ات ىذا

1

رشيد سادلي :أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية فػػي اجلزائػػر ،أطركحة دكتوراه غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر،

 ، 2006ص،ص.76،75

2

خلود زتيد عباس :التلوث ،جامعة ددلوف للعلوـ كالتكنولوجيا ،البحرين ،ص،ص،4،3

 ،env304.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aad98...مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/06/09 :
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الفصل الثاني:

التلوث على النباتات فهي كاضحة كمتمثلة بالدرجة األكذل يف اطلفاض اإلنتاجية الزراعية للمناطق اليت تعاين
من زيادة تركيز ادللوثات اذلوائية باإلضافة إذل ذلك ىناؾ تأثَتات غَت مباشرة متمثلة يف التأثَت على النظاـ
تؤدم إذل ظاىرة خطَتة كىي
ادلناخي العادلي حيث أف زيادة تركيز بعض الغازات ( مثل ثاين أكسيد الكربوف ) ي

ظاىرة االضلباس احلرارم.
ب-التلـوث المائي:

إف من أىم األضرار الصحية تلوث ادلاء مبخلفات الصرؼ الصحي اليت حتمل العديد من ادلسببات ادلرضية
مثل بعض األنواع البكًتية كالفطرية كالفَتكسية .كيؤدم تلوث ادلاء إذل حدكث تسمم للكائنات البحرية ،كما
يتحوؿ جزء من النفط إذل كرات صغَتة تهلتهم بواسطة األمساؾ شلا يؤثر بشكل مباشر على السلسلة الغذائية،
كييسبب ىذا النوع من التلوث العديد من األمراض منها :زتى التيفوئيد كفَتكس شلل األطفاؿ ،ككذلك أمراض
الطفيليات.

كعندما نتحدث عن التلوث ادلائي فإننا نقصد إحداث خلل كتلف يف نوعية ادلياه كنظامها اإليكولوجي
حبيث تصبح ادلياه غَت صاحلة الستخداماهتا األساسية كغَت قادرة على احتواء اجلسيمات كالكائنات الدقيقة
كالفضالت ادلختلفة يف نظامها اإليكولوجي .كبالتارل يبدأ اتزاف ىذا النظاـ باالختالؿ حىت يصل إذل احلد
اإليكولوجي احلرج كالذم تبدأ معو اآلثار الضارة بالظهور على البيئة.
ج-التلـوث اإلشعاعي:
إف من أىم األمراض اليت يتعرض ذلا اإلنساف بسبب اإلشعاع ظهور ازترار باجللد أك اسوداد يف العُت،كما
ػلدث ضمور يف خاليا النخاع العظمي كحتطم يف اخلاليا التناسلية،

كقد تظهر بعض التأثَتات يف مرحلة

متأخرة من عمر اإلنساف مثل سرطاف الدـ األبيض كسرطاف الغدة الدرقية كسرطاف الرئة،

كما يؤدم ىذا

التلوث إذل نقص يف كريات الدـ البيضاء كأمراض االلتهابات ادلعوية  ،كتتعدل أخطاره لتصل إذل النباتات
كاألمساؾ كالطيور شلا يؤدم إذل إحداث اختالؿ يف التوازف البيئي ،كإحلاؽ أضرار بالسلسلة الغذائيػة.
– 3اآلثار الصحية و اآلثار اإلنتاجية للتلوث البيئي:

1

كؽلكن عرضها من خالؿ اجلدكؿ التارل:

1

رشيد سادلي :مرجع سابق،

ص .262
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الجدول رقم (:)05
اآلثار الصحية و اآلثار اإلنتاجية للتلوث البيئي

ادلشاكػػل البيئيػػة

تلوث ادلياه ك ندرة ادلياه

األثػػر علػػى الصحػػة

األثػػر علػػى اإلنتاجيػػة

تيسبب ادلياه ادللوثة العديد من الوفيات سنويا،

األثػر السلبػي على كل من الثركة

فضال عن األمراض اخلطَتة النارتة عن ىذا السمكية ك النشاط الزراعي ك
النوع من التلوث ،كما أف

ندرة ادلياه تيسبب إنتاجية ادلواطنُت.

سلاطر صحية خاصة بالنسبة للفقراء.
إف من  300إذل  700ألف شخص ؽلوتوف اؿتأثيػر السليب على كل من :
تلػػوث اذل ػواء

سنويا بسبب تلوث اذلواء نصفهم من األطفاؿ ،األنشطة الصناعية ك الزراعية ك
فضال عن األمراض اخلطَتة اليت ييسببها ىذا اخلدمية  ،الغابات...اخل.

النوع من التلوث.
لوث الًتبػػة
ت
قطػػع الغابػػات

نقص الغذاء بسبب تلوث األراضي الزراعية .اطلفػاض إنتاجية احلقوؿ.انتشار األمراض كاألكبئة.-ادلزيد من األمراض.

فقداف مصادر اخلشب .

-األضرار الناجتة عن الفيضانات.

.

المصدر :رشيد سادلي :أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية فػػي اجلزائػػر ،أطركحة دكتوراه غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية،
جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،2006 ،ص،ص .263،262

.

المطلب الثاني :واقع حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية وفي التشريع الجزائري:
يف ىذا ادلطلب سنتطرؽ إذل زتاية البيئة من منظور إسالمي مث من منظور كضعي شلثالن يف اؿتشريع اجلزائرم.
أوالً :حماية البيئة في اإلسالم:

1

لقد اىتمت الشريعة اإلسالمية حبماية البيئة ،كمن ذلك نذكر ما يلي:

 - 1كردت الكثَت من األحاديث النبوية اليت تلفت نظر ادلسلم إذل االىتماـ بأمر البيئة كغرس األشجار كالزرع
كزتايتها ،كعدـ قطعها لغَت مصلحة عامة ،فقد يربط الغرس كالزرع باألجر من اهلل كالصدقة اجلارية.
1

عبد القادر زلمد أبو العال :مرجع سابق،

ص،ص.26،25
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تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

كقد كردت يف ىذا الصدد أحاديث كثَتة منها:
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :ما من مسلم يغرس غرساً أو
يزرع زرعاً فيأكل منو طير ،أو إنسان ،أو بهيمة إال كان لو بو صدقة " .ركاه البخارم ()2152
كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إال سألو اهلل عز
وجل عنها يوم القيامة ،قيل :يا رسول وما حقها ؟ قال :حقها أن يذبحها فيأكلها ،وال يقطع رأسها
فيرمي بو " .البيهقي يف السنن الكربل 163/3

كيف حديث آخر " :من قتل عصفورا عبثاً عج إلى اهلل عز وجل يوم القيامة يقول :يا رب إن فالناً قتلني
عبثاً ،ولم يقتلني لمنفعة " .البيهقي يف السنن الكربل 73/3

كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن ال تقوم
حتى يغرسها فليغرسها " .البخارم يف األدب ادلفرد 168/1

فقد حث النيب الكرًن على أف يظل اإلنساف ادلسلم يغرس غرسو لتجميل البيئة كحتسينها كنشر الظل حىت
لو قامت الساعة.
كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ":الناس شركاء في ثالثة :الماء والكأل والنار" .أبو داكد يف سننو
278/3

م قاؿ :قاؿ
كما قد حرص اإلسالـ على النظافة ،كجعل احملافظة عليها من اإلؽلاف ،فعن أًىيب مالك ٍاألى ٍش ىع ًر ِّ

ِ
اإليمان" .مسلم يف صحيحو 140/1
ور َشط ُْطر
رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو كسلم " :الطُّط ُه ُ
فنظافة الثوب كالبدف كادلكاف من عالمات اإلؽلاف.

كهنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف ييباؿ يف ادلاء الراكد ،فقد ركل جابر رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل
عليو كسلم قىاؿ " :ال يـبولَ َّن أَح ُد ُكم في ِ
الماء َّ
الدائم الَذي ال يج ِري ثُ َّم يَـغْطتَ ِس ُل فيو" .صحيح البخارم
َُ
َ ْط

94/1

كما أف إماطة األذل عن الطريق صدقة ،فقد أخرج الطرباين يف الكبَت ،كالبخارم يف األدب ادلفرد ،عن
ادلستنَت بن األخضر بن معاكية بن مرة عن جده قاؿ :كنت مع معقل بن يسار يف بعض الطرقات ،فمررنا
بأذل فأماطو عن الطريق ،فرأيت مثلو فنحيتو ،فأخذ بيدم كقاؿ يا ابن أخي ما زتلك على ما صنعت ؟ قلت
يا عم  :رأيتك صنعت شيئان فصنعت مثلو ،فقاؿ  :مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ " :من أماط
أذى من طريق المسلمين كتب اهلل لو حسنة" .الطرباين يف ادلعجم الكبَت 216/20
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الفصل الثاني:
كعن أًىيب ىريرةى أ َّ
ص َن َش ْطو ٍك علَى
ىف ى
رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو كسلم قى ىاؿ " :بينما َر ُج ٌل يَ ْطم ِشي بِطَ ِر ٍيق وجد غُ ْط
َّرهُ فشكر اللَّوُ لَوُ فَـغََف َر لَوُ " .صحيح البخارم  233/1كصحيح مسلم 1521/3
الطَ ِر ِيق فَأَ َ

كىكذا نرل أف اإلسالـ بتعاليمو كأحكامو حرص على كقاية البيئة من التلوث ،كأكجب على اإلنساف احملافظة
على الكوف كعمارتو .يقوؿ اإلماـ الشاطيب يف ادلوافقات " :كقد اتفقت األمة بل سائر ال ًػملى ػػل على أف الشريعة
كضعت للمحافظة على الضركريات اخلمس كىي  :الدين  ،كالنفس  ،كالنسل  ،كادلاؿ  ،كالعقل  ،كليس ؼلف ػػي

أف ثالثان على األق ػػل من ىذه الضركريات اخلمس كىي  :النفس  ،كالنسل  ،كالعقل  ،ال تكتمل احملافظة عليها
إال حبفظ الصحة " .ادلوافقات للشاطيب 38/1
1

 – 2أف مواجهة التلوث من خالؿ بعض أحكاـ الفقو اإلسالمي تكمن فيما يلي:
أ -األمر بالتطهر قاصدا ما يلي:

عموـ التطهر ،التطهر بالوضوء ،إماطة األذل عن الطريق كىو ما يدعو للنظافة يف اجلسم كادللبس كنظافة
الطريق كىو األساس الذم يبدأ منو ادلسلم يف احملافظة على نظافة بيئتو.
ب -تحريم كل أشكال الفساد في األرض وربطها بفعل الناس:
مصداقا لقولو تعاذل  ":ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
عملوا لعلهم يرجعون " الركـ ، 41/كه ذه اآلية تربط بُت حدكث الفساد كفعل اإلنساف كبذلك دتتد مسؤكليتو
حلماية البيئة برا كحبرا فتشمل رتيع ما على الكرة األرضية من أراضي كجباؿ ككدياف كغَت ذلك كما عليها من
سللوقات.
ج -حماية النبات وتخضير األرض:
يىنهى التشريع اإلسالمي عن الفساد يف الزرع يف اآلية  " :وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها

ويهلك الحرث والنسل واهلل ال يحب الفساد " البقرة ، 205/فلوال النبات ما استطاع اإلنساف أف ػليا على
األرض ،لذلك فاحملافظة عليو ق م مبثابة زلافظة على حياة اإلنساف فقد ذكرت اآلية السابقة " احلرث قبل
النسل" كتوجد آيات كثَتة تيذكرنا بنعمة النبات كقيمتو يف حياة اإلنساف يف توفَت غذاءه كغذاء األنعاـ
كاحليوانات اليت ػلتاجها للنقل ،بل كفوؽ كل ذلك يضيف النبات لإلنساف هبجة كسعادة يبعثها اللوف اخلضر

1

كوثر عبد الفتاح األجبي :زلاسبة ادلسؤكلية عن زتاية البيئة يف ضوء الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة كالعودلة ،جامعة

الزيتونة ،عماف،

األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص،ص.33،32
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

كيف ذلك يقوؿ اهلل تعاذل  ":وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بو حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا
شجرىا" النمل.60/

فيجب احلفاظ على ىذه النعم العظيمة من اإلتالؼ كاإلسراؼ يف االستخداـ مبا يدمرىا كيقضي عليها
كبذلك يرل العلماء أف الزراعة من فركض الكفاية الواجبة على اجملتمع ادلسلم لكفاية احتياجاتو.
كتوجد صور كثَتة للتلوث الذم يقضي على النبات نذكر منها ما يلي:
دفن ادلخلفات الصناعية يف الًتبة مبا يقتل الزرع كيتلف األرض. دفن ادلخلفات النوكية اخلطَتة يف األرض مبا يؤدم إذل إتالفها رمبا ألحقاب عديدة مبا يهلك احلرث أكالزرع كىو ما هنى اهلل تعاذل عنو.
 ترؾ الغازات السامة تنطلق يف اذلواء مبا يقضي أيضا على النبات. رمي ادلخلفات اخلطَتة يف مياه األهنار اليت يسقى هبا الزرع فتقضي عليو.د -حماية المياه بالنوي عن تلويثها:
أنزؿ اهلل تعاذل ادلاء طاىرا بقولو تعاذل  ":وأنزلنا من السماء ماء طهورا " الفرقاف  ،48 /كقد هنى الشرع
عن تلويث ادلياه بالنهي عن التبوؿ كقياسا على ذلك إلقاء رتيع أنواع ادلخلفات البشرية كادلواد الضارة مثل
نفايات ادلصانع كالتجارب النوكية كغَتىا كيرجع ذلك إذل سببُت:
أكذلما :أف الناس رتيعا شركاء يف أحقية استخداـ ادلياه ،كتلويثو يضرىم.
ثانيهما :أف تلويث ادلياه ؽلنع األجياؿ القادمة من االستفادة من ىذه ادلياه.
ه -النهي عن إحداث الضرر للنفس وللغير:
هنى الشرع عن الضرر كاإلضرار بكل أنواعو كأشكالو كمنو استنبط العلماء قاعدة فقهية عظيمة تقتضي
مبسؤكلية اجملتمع يف إزالة الضرر كىي " الضرر ييزاؿ " مبعٌت ضركرة اختاذ كل الوسائل دلنع حدكث الضرر ،كإزالتو
يف حالة كقوعو.

ثانياً :واقع حماية البيئة في الجزائر:

1

لقد قدمت الدكلة اجلزائرية جهود معتربة يف رلاؿ زتاية البيئة نذكر منها ما يلي:

1

سهاـ بلقرمي :جتربة اجلزائر يف زتاية البيئة ،منتدل األكراس القانوين،

اإلطالع عليو بتاريخ.2012/06/11 :
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

 - 1في مجال التلوث المائي:
تتعلق األعماؿ اجلارية بإعادة تأىيل شبكات التمويل بادلاء الصاحل للشرب كشبكات التطهَت،

كذلك

بإعادة تأىيل شبكات  10مدف يفوؽ عدد سكاهنا  02مليوف نسمة ،ك إعادة تأىيل  24زلطة للتصفية دكف
أف ننسى مبادرات الشراكة مع الدكؿ األكربية لتحسُت تسيَت ادلوارد ادلائية ،مع توسيع التنازؿ عن اخلدمة
العمومية للماء لصاحل القطاع اخلاص ك إعادة النظاـ التعريفي للماء ،كتأسيس ضرائب خاصة بنوعية ادلاء
كاالقتصاد فيو ،كيقدر الربنامج الذم شرعت يف تنفيذه كزارة ادلوارد ادلائية ك ادلتعلق بتجديد كتوسيع منشآت
التموين بادلاء مببلغ  170مليوف دينار أصلزت منو  50بادلائة.
 - 2في مجال التلوث الجوي:
إف ادلصادر الرئيسية للتلوث اجلوم يف اجلزائر ىي السيارات كالصناعات كردـ النفايات ،كقد اختذت يف
ىذا اجملاؿ عدة إجراءات أعلها اختيار أنواع من الوقود تكوف خالية من ادللوثات كالتحوؿ إذل مصادر جديدة
للطاقة كالكهرباء أك الطاقة الشمسية ،حيث بدأت بتعميم استعماؿ غاز البًتكؿ ادلميع كغاز كقودم كإدخاؿ
البنزين اخلارل من الرصاص حيث نسجل يف الوقت احلارل حوارل

 40.000سيارة حولت إذل غاز البًتكؿ

ادلميع ،كيف ادلدة األخَتة خصصت مصانع اإلمسنت استثمارات جديدة لتجديد أك إلقامة جتهيزات مضادة
للتلوث فقد استثمرت سوناطراؾ  272مليوف دكالر أمريكي للتقليل من تلوث الغازات احملركقة كالحًتاـ
التزاماهتا ال سيما الناجتة عن معاىدة األمم ادلتحدة ادلتعلقة بالتغَتات ادلناخية كباتفاقية مونرياؿ ادلتعلقة بادلواد
ادلضعفة لطبقة األكزكف ،كتنفذ اجلزائر عدة برامج سلصصا حلماية اجلو كإعداد برنامج كطٍت حلماية طبقة
األكزكف ،كتشجيع االقتصاد يف الطاقة كمكافحة التبذير.
 - 3في مجال النفايات الحضرية والصناعية:
إف عملية رتع كإخالء النفايات احلضرية يف اجلزائر تتم يف ظركؼ مقبولة نوعا ما ،غَت أف ىذه اإلزالة ال
تيؤمن أم زتاية للبيئة ،خاصة تفريغها يف مزابل فوضوية على الرغم من زلاكالت إقامة مزابل مراقبة،

كذلك

بسبب أف ادلوارد ادلالية ال تسمح سول جبمع كنقل النفايات كإف كانت يكربيات ادلدف قد خصصت ذلا
استثمارات معتربة بغرض التقليل من آثار النفايات على البيئة  ،كما أف كضعية النفايات الصناعية ىي األخرل
باعثة على القلق ،كإف كانت حوارل  50بادلائة من الوحدات الصناعية قد يجهزت بأنظمة مضادة للتلوث إال

أف معظمها معطلة حاليا لذلك جهزت مؤخرا  15كحدة صناعية مبحطات تصفية ،كمن جهة أخرل تعكف
سوناطراؾ على دراسات حوؿ ادلعاجلة الكيماكية ألكحاؿ البًتكؿ ًعوض طمرىا كىذا يف إطار القانوف رقم
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الفصل الثاني:
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 10-03ادلؤرخ يف  19رتادل األكؿ عاـ  1424ادلوافق ػؿ  19يوليو  2003ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار
التنمية ادلستدامة.
 - 4في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئية:
إف إقامة مشاريع كبرامج ملوثة ؿلشريط الساحلي زاد من تدىور كضعية البيئة يف اجلزائر ،كبالتارل قامت
الدكلة سنة  1992بعد دتويل صندكؽ البيئة العادلية للربنامج ادلغاريب دلكافحة التلوث الناجم عن احملركقات
بشراء ادلعدات الكفيلة مبكافحة التلوث البًتكرل ،كما قامت بإعادة تشغيل زلطات تفريغ زيوت البواخر
كتكوين اإلطارات ادلختصة يف ىذا اجملاؿ ،كمن جهة أخرل بادرت اجلزائر بإعداد سلطط للتهيئة الشاطئية.
 - 5في مجال الغابات وحماية السهوب:
ترمي اإلسًتاتيجية احلالية إذل إعادة هتيئة  03ماليُت ىكتار من السهوب كإعطاء أكلوية أكرب لألراضي
ادلعنية باالصلراؼ ،أما بالنسبة إذل عملية مكافحة اجلراد الصحراكم فقد مت رش أكثر من  1400ىكتار من
األراضي ادلوبوءة بَتقات اجلراد الصحراكم يف سياؽ جتربة ادلبيدات البيولوجية ادلشًتكة بُت اجلهات ادلعنية بوقاية
ادلزركعات اجلزائرية كمنظمة األغذية كالزراعة (الفاك) ،اليت أكدت بأف ىذا ادلضاد احليوم ك ادلتكوف من بذكر
الفطر كمزيج من الزيوت النباتية كادلعدنية أفضل من ادلبيدات التقليدية كونو غَت ساـ لبٍت البشر كال توجد لو
تأثَتات جانبية بيئية أخرل ،كقد قدر الربنامج اخلماسي حلماية األراضي كتوسيع الغابات ب ػمبلغ  25مليار
دينار جزائرم.
 - 6في مجال التربية والتحسيس البيئي:
إف السياسة البيئية الناجعة ىي تلك اليت دتهد الطريق أماـ نشوء كعي كثقافة بيئية يف اجملتمع  ،كىي اليت
تربط قضية زتاية البيئة بالنظاـ التعليمي  ،ففي اجلزائر مت إدراج دركس حوؿ البيئة يف الطور التعليمي األكؿ،
كطبع كتاب مدرسي دلقياس الًتبية البيئية للطور الثاين ،كما أسست برامج إذاعية كتلفزيونية حوؿ البيئة،
باإلضافة إذل األعماؿ اليت تقدمها الصحافة ادلكتوبة يف ىذا اجملاؿ.
أما بالنسبة لتجربة اجلزائر يف زتاية البيئة من النفايات فيمكن عرضها كما يلي:

1

 - 1توجد يف اجلزائر (  )3000مفرغة فوضوية تستقبل أكثر من ( 30000طن) يوميا من النفايػات ادلنزليػة ك
( )185000طن سنويا من النفايات اخلاصة كاخلطرة ك (  )126طن سنويا نشاطات العالج ،ىذا ما تنتجو

1

رشيد سادلي :مرجع سابق،

ص،ص .140،139
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بالدنا من نفايات كمقابل ىذه الوضعية ال توجد أم مفرغة يمراقب ػػة ،ك ال أم مركز للدفن التقٍت منجز كمسَت
حسب القواعد التقنية ادلعركفة عادليا ،كما أنو ال يسًتجع إال أقل من

( )% 2من النفايات القابلة للتثمُت

كللقضاء على ىذا الوضع مت إصدار قانوف خاص بتسيَت النفايات كمراقبتها كالقضاء عليها ك الذم كرس ادلبدأ
العادلي للتسيَت الصحي كالعقالين للنفايات ،باإلضافة إذل إنشاء الضريبة البيئية ( حتت مبدأ ادللوث الدافع)
كالوكالة الوطنية للنفايات كاعتماد القانوف اخلاص يف إنشاء ادلنظومة الوطنية لتسويق كتثمُت نفايات التغليف،
كل ذلك لتسهيل بركز سوؽ كطنية للنفايات  ،كبغرض احملافظة على البيئة فإنو مت تشغيل مراكز الدفن التقٍت
أم ادلػىصبات العمومية على مستول أربعُت مدينة كبَتة يف اجلزائر ،حيث يتم تصنيف كمعاجلة النفايات قبل

كضعها يف مركز الردـ التقٍت ادلصمم بطريقة تػحافظ على البيئة كحتقق التنمية ادلستدامة كقد مت إصلاز مركز للردـ

التقٍت بوالية بسكرة ،كذلك بدائرة الوطاية كقد موؿ ىذا ادلشركع عن طريق صندكؽ تنمية مناطق اجلنوب ،ك
افتتح ىذا ادلركز يف هناية سنة  2005حيث يستقبل ىذا ادلركز النفايػػات من سلتلف بلديات الوالية كعلى
مستول ادلركز يتم تصنيف ىذه النفايات حيث يوجو بعضها إلعادة الرسكلة ،يف حُت تدفن النفايات اليت
دتت معاجلتها هبذا ادلركز كهبذا تكوف الوالية قد ختلصػت من أضرار التلوث البيئي الناتج عن القمامة الفوضوية
كمن ذلك ادلنظر البشع على أبواب ادلدينة.
 - 2لضماف فعالية اإلجراءات ادلتبعة يف زتاية البيئة من النفايات سن ادلشرع اجلزائرم عدة قوانُت تضمن
االلتزاـ بإتباع تنفيذ ىذه اإلجراءات ،منها ادلرسوـ التنفيذم رقم  410-04 :ادلؤرخ يف  14ديسمرب 2004

كالذم ػلدد القواعد العامة لتهيئة ك استغالؿ منشآت معاجلة النفايات ،كشركط قبوؿ النفايات على مستول
ىذه ادلنشآت كقد أكضحت ادلادة رقػم  3من ىذا ادلرسوـ أنو يقصد مبنشأة معاجلة النفايات كل ادلنشآت
ادلوجهة لتثمُت النفايات كختزينها كإزالتها.
كما صدر قانوف رقم 19-01 :ادلؤرخ يف  12ديسمرب  2001كادلتعلق بتسيَت النفايػات كمراقبتػها
كإزالتػها ،كجاء يف ادلادة  50من ىذا القانوف ،أنو يتكفل منتجو أك حائزك النفايات اخلاصة بتكاليف نقلها
كمعاجلتها ،كما حدد ىذا القانوف اإلجراءات الردعية ( سواء كانت سجن أك غرامة مالية ) لكل من يتسبب
يف رمي كإعلاؿ النفايات يف مناطق غَت سلصصة ذلا.
ؾذلك صدر القانوف رقم  20-01ادلؤرخ يف  12ديسمرب  2001ادلتعلق بتهيئة اإلقليم ،ك القانوف رقم
 10-03ادلؤرخ يف  19يوليو سنة  2003ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة كقد نصت ادلادة رقم
 02من ىذا القانوف إذل ما يلي:
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هتدؼ زتاية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة على اخلصوص إذل ما يأيت:
أ -حتديد ادلبادئ األساسية كقواعد تسيَت البيئة.
ب -ترقية تنمية كطنية مستدامة بتحسُت شركط ادلعيشة كالعمل على ضماف إطػار معيشػي سليم.
ج -الوقاية من كل أشكاؿ التلوث كاألضرار ادللحقة بالبيئة كذلك بضمػػاف احلفػػاظ علػى مكوناهتا.
د -إصالح األكساط ادلتضررة.
ق -تدعيم اإلعالـ ك التحسيس كمشاركة اجلمهور كسلتلف ادلتدخلُت يف تدابَت زتاية البيئة.
إذف ؽلكن القوؿ أف ادلشرع اجلزائرم قاـ بإصدار القوانُت ادلنظمة دلختلف األنشطة الصناعية كالزراعية
كالعمرانية كغَتىا من األنشطة ،اليت ؽلكن أف يًتتب عليها تلوث للبيئة ،كسن اللوائح التنظيمية ادلنفذة ذلا،
معتمد يف ذلك على رتلة من الوسائل القانونية اليت من خالذلا ؽلكن تفعيل ىذه القوانُت على أرض الواقع
كبالتارل ضماف رقابة فعالة يف زتاية البيئة ،كتتمثل ىذه الوسائل فيما يلي :احلضر كالنهي؛ اإللزاـ؛ الًتخيص
1

ادلسبق؛ اإلبالغ؛ دراسة مدل التأثَت.

يف نػهاية ىذا ادلطلب الثاين يتضح أف زتاية البيئة يف كل من الشريعة اإلسالمية ك القانوف اجلزائرم تعترب
بػمثابة مصلحة ضركرية ،كأف االعتداء عليها ىو اعتداء على النفس ك ادلاؿ كغَتىا من مقومات احلياة ك
ضركراتػها 2.ففي الشريعة اإلسالمية أيعتيربت قضية زتاية البيئة مصلحة ضركرية ألهنا تتعلق بالضركريات اخلمس
(حفظ الدين؛ كالنفس؛ كالنسل؛ كادلاؿ؛ كالعقل) ،أما يف القانوف اجلزائرم فتعترب الوسائل القانونية اخلمس اليت
مت ذكرىا من قبل (احلضر كالنهي؛ اإللزاـ؛ الًتخيص ادلسبق؛ اإلبالغ؛ دراسة مدل التأثَت) مبثابة دليل ك برىاف
يف اعتبار أف زتاية البيئة ىي مصلحة ضركرية.

1

كماؿ رزيق" :دكر الدكلة يف زتاية البيئة" ،رللة الباحث ،العدد  ، 2007 ،05جامعة كرقلة ،اجلزائر،

2

زلمد بن زعيمة :زتاية البيئة دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلسالمية ك القانوف اجلزائرم ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ االسالمية ،جامعة

اجلزائر ،اجلزائر ،2002 ،ص.77
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الفصل الثاني:

المطلب الثالث :مفهوم اإلدارة البيئية و أسباب العمل بها في المؤسسة االقتصادية وأىدافها:
يف ىذا ادلطلب سيتم التطرؽ إذل مفهوـ اإلدارة البيئية كإذل أسباب العمل هبا يف ادلؤسسة االقتصادية،
إضافة إذل األىداؼ ادلراد حتقيقها من خالؿ اإلدارة البيئية.
أوالً :مفهوم اإلدارة البيئية:

ؽلكن تعريف اإلدارة البيئية على أهنا عبارة عن :إدارة للمنظمة لتبقى كاعية لتفاعالت ًسلىعها كأنشطتها مع

البيئة ،كذلك لغرض التحسُت ادلستمر دلستول األداء البيئي.

1

كما ؽلكن تعريفها على أهنا ":تنظيم يف إطار ادلؤسسة يلتزـ من خاللو رتيع األفراد بتحقيق أىداؼ ادلؤسسة
يف زتاية البيئة".

2

يف حُت يوجد من ييعرؼ اإلدارة البيئية كما يلي ":اإلدارة البيئية ىي جزء من نظاـ اإلدارة الكلي يشتمل على
رؽبة .كىي عملية يتفاعل فيها عمل العنصر البشرم
كظائف اإلدارة الرئيسة التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كا ؿ ا

بالوسائل ادلادية لتسيَت األنشطة اليت تؤثر على البيئة كلتحقيق أىداؼ ادلنشأة يف ىذا اجملاؿ كفق برامج زلددة،
3

كأف يتم مبوجبها مراجعة مستمرة لعمليات كمنتجات ادلنشأة كخدماهتا من أجل حتسُت أدائها البيئي".

كىناؾ من يقوؿ بأف ادلناقشات حوؿ اإلدارة البيئية كانت غالبان ما تصل إذل هنايات مسدكدة ،بسبب سوء
الفهم كالغموض الذم ػليطها كىذا يعود إذل أف الكلمتُت بيئة كإدارة تعٍت أشياء سلتلفة ،لذلك أكد الدارسوف
عرؼ البيئة على أهنا عبارة عن" :كل العوامل
على ادلعٌت ادلنفصل مثل ميلر (  )Milerعاـ  1994فقد ٌ
كالظركؼ اخلارجية احلية كغَت احلية اليت تؤثر على الكائنات احلية أك أم نظاـ آخر خالؿ فًتة حياتو".
ٌأما اإلدارة كنسبة إذل البيئة فقد مت تعريفها على أهنا ىي تلك الوسيلة اليت حتافظ على ادلصادر البيئية كالغابات
كادلناجم كما إذل ذلك ،كإذا مت رتع ىذين ادلفهومُت األساسيُت(بيئة كإدارة) ؽلكننا كضع عدة تعار يف سلتلفة
لإلدارة البيئية فقد عرفها ( )Groloscaعلى أهنا :اإلدارة اليت يصنعها اإلنساف كاليت تتمركز حوؿ نشطات
4

نشاطات اإلنساف كعالقاتو مع البيئة الفيزيائية كاألنظمة البيولوجية.

1

يوسف حجيم الطائي كآخركف :نظم إدارة اجلودة يف ادلنظمات اإلنتاجية كاخلدمية ،دار اليازكرم ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.372
Jonquières Michel: Le manuel du management environnemental, Edition SPA, paris, France, 2001, p 38.

3

إذلاـ ػلياكم ك آخركف :مرجع سابق ،ص.05

4

صلم العزاكم كملك الناظر :إدارة البيئة كمتطلبات ادلواصفة الدكلية ( ،)ISO 14001ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة كالعودلة ،جامعة الزيتونة،

عماف،

األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص.5
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2
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يتضح من ادلفاىيم السابقة دلصطلح اإلدارة البيئية كاليت ختتلف يف ألفاضها ك تتفق غالبا يف مضموهنا أنو
ؽلكن كضع تعريف سلتصر لإلدارة البيئية كما يلي :اإلدارة البيئية ىي عبارة عن عملية التحكم يف ادلنظمة
بطريقة تتماشى مع متطلبات احلفاظ على البيئة ،كتضمن أفضل حتسُت ألداء ادلنظمة فيما يػخص رلاؿ زتاية
البيئة من التلوث البيئي.
ثانياً :األسباب التي تجعل المؤسسة االقتصادية ترغب في العمل باإلدارة البيئية:
توجد عدة أسباب جتعل ادلؤسسة االقتصادية ترغب يف أف تعمل كفق مبادئ اإلدارة البيئية كمن ىذه األسباب
نذكر ما يلي:

1

- 1االلتزام بالتشريعات:
يسود العادل اليوـ تزايد ملحوظ يف قضايا زتاية البيئة فقد أصبحت الدكؿ تيشرع العديد من القوانُت
الردعية يف ىذا اجملاؿ ،شلا جعل الكثَت من ادلؤسسات تضطر إذل االلتزاـ هبذه القوانُت كذلك نظرا خلوفها من
العواقب اليت تناذلا جراء عدـ التزامها.
- 2تزايد الوعي بأىمية الحفاظ على البيئة:
لقد تزايد الوعي بأعلية احلفاظ على البيئة ك تزايد الضغط الشعيب على األجهزة احلكومية ك ادلؤسسات
الصناعية لوقف التلوث ك إصالح التلف البيئي شلا فرض على ادلؤسسات الصناعية اىتماما متزايدا باالستجابة
ذلذا الضغط ك حتسُت صورهتا ك إظهارىا مبظهر ادلؤسسة احلريصة على مصلحة الوطن ،خصوصا ك أف الضغط
يأخذ اآلف أشكاال جديدة مثل إشهار األداء البيئي للمؤسسة يف كسائل اإلعالـ الذم قد ييسبب ذلا مقاطعة

أك إقباال على يمنتجاهتا.

- 3المنافسة:

إف عزكؼ ادلستهلكُت عن منتجات ادلؤسسة ذات األداء البيئي ادلتدىور يؤدم إذل إضعاؼ كضعها
التنافسي ،كما أف ىذا الضعف التنافسي ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا لوجود ىدر يف ادلوارد ك
ؼف االتفاقيات الدكلية اليت حتكم األداء البيئي للدكلة كـ ؤسساهتا قد تؤدم
الطاقة ،أما على ادلستول الدكرل إ
إذل استبعاد إنتاج ادلؤسسة ادللوثة من السوؽ العادلية نتيجة لتشريعات ك لوائح تنظيمية تصدر يف أقطار بعيدة
عن دكلة ادلؤسسة ،حبيث ال دتلك ىذه األخَتة أف تتدخل يفىا ك ىناؾ اليوـ قائمة يتزايد طوذلا للمواد احملظور
1

مقدـ كىيبة :منظومة اإلدارة البيئية يف ادلنشآت االقتصادية،http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159110 ،

مت

اإلطالع عليو بتاريخ.2012/06/14 :
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استخدامها يف العادل ألسباب بيئية أك صحية ،ك قد يبدك ألكؿ كىلة أنو ليس ذلذه اإلجراءات تأثَت على
السوؽ احمللية ،إال أف مسألة ادلنافسة يف السوؽ الدكلية مسألة تستحق السعي لتحقيقها.
- 4االعتبارات المالية :كتتمثل فيما يلي:
أ -اخلسائر النارتة عن معاجلة احلوادث ذات اآلثار البيئية خارج حدكد ادلؤسسة.
ب -الضرائب ك الرسوـ اليت تفرض على ادلؤسسات ادللوثة.
ج -موقف البنوؾ من ادلؤسسة حيث قد يؤدم إذل ارتفاع تكلفة االستثمارات  ،ألف ادلشاريع اليت ال حتافظ
على البيئة حتتاج إذل أعباء إضافية (ضرائب ،تكاليف معاجلة األضرار البيئية...اخل).
ثالثاً :األىداف المراد تحقيقها من الل اإلدارة البيئية:

1

تسعى ادلؤسسة االقتصادية من خالؿ تبنيها لإلدارة البيئية إذل حتقيق األىداؼ التالية:

 -1مراجعة األكضاع البيئية احلالية كاإلشراؼ على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية اجلديدة للحد من مصادر
التلوث يف الوحدات اإلنتاجية.
 -2تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف إطار خطة شاملة لإلنتاج األنظف ،كتشجيع استخداـ ادلواد غَت ادلسببة
للتلوث ،كإدخاؿ تعديالت على ادلعدات كعلى ادلنتوج للحد من التلوث.
 -3زيادة الوعي البيئي للعماؿ كتقدًن حوافز لتشجيع ادلبادرات الطوعية دلكافحة التلوث.
كما ؽلكن القوؿ أف األىداؼ النهائية ادلراد حتقيقها من خالؿ تبٍت اإلدارة البيئية غلب أف تكوف قابلة
2

للقياس عن طريق مؤشرات األداء البيئي ،كمن بُت ىذه األىداؼ نذكر ما يلي:
 -1ختفيض استنزاؼ ادلوارد؛
 -2ختفيض انتشار ادللوثات يف البيئة؛
 -3رقابة األثر البيئي دلصادر ادلواد اخلاـ؛
 -4تركيج الوعي البيئي بُت العماؿ كاجملتمع؛
 -5تصميم سلع على أساس أثر بيئي منخفض يف اإلنتاج كاالستعماؿ.

1

سامية جالؿ سعد :اإلدارة البيئية ادلتكاملة ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،

2

رعد حسن الصرف :نظم اإلدارة البيئية ك اإليزك  ، 14000دار الرضا ،دمشق،
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القاىرة ،مصر ،2005 ،ص.234
سوريا ، 2001 ،ص.257

الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

المبحث الثاني :مفاىيم أساسية حول نظام اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة
يف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل بعض ادلفاىيم األساسية حوؿ نظاـ اإلدارة البيئية ،كالفوائد ادلرجوة من
تطبيقو يف ادلؤسسة االقتصادية ،مث يف هناية ادلبحث نتكلم عن بعض ادلفاىيم اخلاصة بالتنمية ادلستدامة.
المطلب األول :نظام اإلدارة البيئية ،مفهومو ومتطلباتو الرئيسية:

يف ىذا ادلطلب سيتم التطرؽ إذل مفهوـ نظاـ اإلدارة البيئية كإذل ادلتطلبات الرئيسية الواجب تىوفيرىا يف ً
بناءه.
ى

أوالً :مفهوم نظام اإلدارة البيئية:

قدـ الباحثوف عدة تعار يف لنظاـ اإلدارة البيئية فمنهم من عرفو على أنو عبارة عن ":أداة لتسيَت ادلؤسسة
كرتاعة من األشخاص ،حيث دتكنها من حتقيق التنظيم الذم يسمح ذلا بالتحكم يف نشاطاهتا كتقليص أثارىا
1

على البيئة".

كما يػمكن تعريف نظاـ اإلدارة البيئية كما يلي " :ىو رلموعة من السياسات ك ادلفاىيم ك اإلجراءات ك
االلتزامات ك خطط العمل اليت من شأهنا منع حدكث عناصر التلوث البيئي بأنواعو ك تيف ًه ٍم العاملُت

بالشركات ادلختلفة كل يف اختصاصو  ،ىذا باإلضافة إذل تطبيق ىذه األساليب ك اإلجراءات يف الواقع العملي
2

ك إعداد التقارير الدكرية عن نتائج ذلك التطبيق".

يف حُت أف اللجنة الفنية  207التابعة دلنظمة ادلقاييس عرفت نظاـ اإلدارة البيئية على أنو":جزء من نظاـ
اإلدارة الكلي الذم يتضمن اذليكل التنظيمي كنشاطات التخطيط كادلسؤكليات ،كاإلجراءات كالعمليات،
3

كادلوارد لتطوير كتنفيذ كحتقيق كادلراجعة كاحملافظة على السياسات البيئية".

كما ؽلكن القوؿ أف نظاـ اإلدارة البيئية ىو ذلك النظاـ الفرعي من النظاـ األكرب (ادلنظمة) يستخدـ
كأداة فاعلة للمحافظة على الدؽلومة كالتطور من خالؿ الوظائف ادلمنوحة لو ،كما أف تطبيق ىذا النظاـ غلعل
اإلدارة تبدك كحلقة كصل بُت ادلنظمة كالبيئة الطبيعية بكل زلتوياهتا لتالئم استمرار توافق النظامُت معان بال
كجود للنزاعات بينهما.

4

1

Thiombiano Taladia, économie de l’environnement et des ressources naturelles, édition l’harmattan, paris,
France, 2004, p 61.

2

مقدـ كىيبة :مرجع سابق ،ص.01

3

زلمد عبد الوىاب الغزاكم :أنظمة إدارة اجلودة كالبيئة-اإليزك ، 2000/14000دار كائل للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص.190

4

صلم العزاكم كملك الناظر :مرجع سابق ،ص.10

- 60 -

الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

أما محمد مصطفى القصيمي فيعرؼ نظاـ اإلدارة البيئية كما يلي :ىو

رلموعة من اإلجراءات ك

السياسات اليت حتدد كيفية إدارة ادلنظمة ألثارىا احملتملة على البيئة الطبيعية كعلى صحة األفراد.

1

يتضح من ادلفاىيم السابقة لنظاـ اإلدارة البيئية كاليت ختتلف يف ألفاضها ك تتفق غالبا يف مضموهنا أنو
ؽلكن كضع تعريف مػختصر ذلذا النظاـ كما يلي :نظاـ اإلدارة البيئية ىو عبارة عن

رلموعة من اإلجراءات

كاليت تأخذ بعُت االعتبار حتسُت أداء ادلنظمة فيما يػخص رلاؿ زتاية البيئة من التلوث البيئي كتضمن استغالال
رشيدا للموارد الطبيعية .
ثانياً :المتطلبات الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفات الدولية اإليزو :14001
تعرض ادلواصفة الدكلية ( )ISO14001ادلتطلبات الرئيسية الواجب تنفيذىا يف ادلنظمات الراغبة يف احلصوؿ
2

على شهادة ادلطابقة مع ىذه ادلواصفة ،كؽلكن ذكر ىذه ادلتطلبات كما يلي:
- 1السياسة البيئية:

تكوف عادة يف شكل تصريح كتايب يعرب عن التزاـ ادلؤسسة بسلسلة من األغراض البيئية ،حيث تعكس
نواياىا كمدل اىتمامها بالبيئة 3 .كما أف أساس بناء أم نظاـ لإلدارة البيئية ىو كضع سياسة بيئية كاضحة
كموثقة من قبل اإلدارة العليا ،كااللتزاـ هبا كإعالنػها فهي توضح أساسيات النظاـ ،كيتوجب على ىذه السياسة
أف تؤكد التزاـ ادلنظمة بالنقاط التالية:
أ-التوافق مع التشريعات كالتعليمات البيئية ذات العالقة.
ب -التحسُت ادلستمر للنظاـ كصوال لتحسُت األداء البيئي.
ج -اختاذ التدابَت الالزمة دلنع التلوث يف رتيع أنشطة ادلنظمة.
– 2التخطيط :كيضم اخلطوات التالية:
أ-تحديد الجوانب البيئية :تبدأ عملية التخطيط حبصر كحتديد اجلوانب البيئية ك اليت دتثل نشاطات ادلؤسسة
ادلؤثرة على البيئة ك نذكر منها ما يلي:
1

زلمد مصطفى القصيمي :بعض العوامل ادلؤثرة يف تعزيز أداء نظم اإلدارة البيئية ،ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة كالعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف،

األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص.5
2

عبد الكرًن خليل الصفار" :ظلوذج لتقوًن نظا ـ اإلدارة البيئية كفقا للمتطلبات ادلواصفات الدكلية االيزك  ، "14001رللة جامعة بابل للعلوـ

اإلنسانية ،اجمللد ،19العدد  ،2011 ،01جامعة بابل ،العراؽ ،ص-ص.11-5
3

سامية جالؿ سعد :مرجع سابق ،ص.96
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

انبعاث الغازات.استهالؾ الطاقة.تسرب ادلواد السامة.النفايات.ىدر ادلاء.تلوث الًتبة.مياه الصرؼ الصحي.ب -المتطلبات القانونية :غلب على ادلنظمة أف تضع قائمة فيها رتيع القوانُت كالتشريعات ادلتعلقة باحلفاظ
على البيئة ،مث تعمل على تطبيق ىذه القوانُت 1 .حيث تلزـ ادلواصفة ( )ISO14001ادلنظمة بوضع كإدامة
إجراءات حتدد ادلتطلبات القانونية كغَتىا من اليت ختضع ادلنظمة ذلا كادلتعلقة باجلوانب البيئية ألنشطتها
كمنتجاهتا كخدماهتا سواء كانت متعلقة بالعمليات اإلنتاجية أك متعلقة بادلنتجات ،كمن أمثلة تلك ادلتطلبات
ؽلكن ذكر ما يلي:
القوانُت البيئية السارية.الضوابط كالتعليمات ادلتعلقة بنشاط اإلنتاج.الضوابط كالتعليمات ادلتعلقة بادلنتجات كاخلدمات.الضوابط كالتعليمات اخلاصة بالقضايا البيئية العامة.اإلرشادات العادلية للحفاظ على البيئة.ج -الغايات واألىداف :أكال غلب التفريق بُت اذلدؼ البيئي ك الغاية البيئية كذلك من خالؿ تعريفهما
كما يلي:

2

 -الغاية البيئية :ىي عبارة عن اذلدؼ البيئي العاـ الناتج من السياسة البيئية اليت تسعى ادلنظمة إذل حتقيقو.

 اذلدؼ البيئي :ىو عبارة عن متطلبات أداء قابلة للقياس ؽلكن تطبيقها يف ادلنظمة حيث توضع األىداؼلتحقيق غاية معينة.
1

رعد حسن الصرف :مرجع سابق،

2

إيثار عبد اذلادم آؿ فيحاف ك سوزاف عبد الغٍت البيايت" :تقوًن مستول تنفيذ متطلبات نظا ـ اإلدارة البيئية  ISO14001 :2004دراسة حالة يف

ص .255

الشركة العامة لصناعة البطاريات معمل بابل" ،رللة اإلدارة كاالقتصاد ،العدد  ، 2008 ،70اجلامعة ادلستنصرية ،بغداد ،العراؽ،
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ص .123

الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

كمن ىذه التعار يف ؽلكن القوؿ أف الغايات البيئية عامة كطويلة األمد (مثال تقليل النفايات

الغَت

معاجلة) أما األىداؼ البيئية فهي زلددة كقصَتة األمد (مثال حتدد ادلؤسسة يف ىذه السنة كمية النفايات اليت
سوؼ تيطرح بدكف معاجلة) كتوضع لتحقيق غاية معينة.
جتدر اإلشارة إذل أف ادلواصفة ( )ISO14001تلزـ ادلنظمة بوضع كإدامة غايات كأىداؼ بيئية كاضحة كموثقة
كمتناغمة مع السياسة البيئية ادلعلنة لكل كظيفة كمستول يف اذليكل التنظيمي.
كيتوجب على ادلنظمة عند كضع كمراجعة غاياهتا كأىدافها أف تأخذ بعُت االعتبار القضايا اآلتية:
ادلتطلبات القانونية كغَتىا اليت التزمت هبا ادلنظمة.اجلوانب البيئية ادلهمة لنشاط ادلنظمة كمنتجاهتا كخدماهتا.البدائل كاخليارات التكنولوجية ادلتاحة للمنظمة.ادلتطلبات التمويلية للمنظمة.كجهات نظر أصحاب ادلصلحة.1

كمن بُت ىذه األىداؼ كالغايات البيئية نذكر ما يلي:
 ختفيض استنزاؼ ادلوارد؛ ختفيض انتشار ادللوثات يف البيئة؛ رقابة األثر البيئي دلصادر ادلواد اخلاـ؛ -تركيج الوعي البيئي بُت العماؿ كاجملتمع؛

 تصميم سلع على أساس أثر بيئي منخفض يف اإلنتاج كاالستعماؿ.د – برنامج اإلدارة البيئية:
غلب على ادلنظمة كفقا للمواصفة ( )ISO14001كضع برنامج لتحقيق الغايات كاألىداؼ البيئية كاحملافظة
عليو ،على أف يتضمن النقاط التالية:
حتديد مسؤكلية حتقيق الغايات كاألىداؼ عند كل كظيفة كمستول يف اذليكل التنظيمي.حتديد الوسائل لتحقيق تلك الغايات كاألىداؼ.كضع سلطط زمٍت زلدد لكل ما غلب حتقيقو.1

رعد حسن الصرف :مرجع سابق ،ص .257
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أم أف على ادلنظمة أف حتدد (ماذا غلب عملو؟ ككيف؟ كبواسطة من؟ كمىت؟) كما يتوجب أف يكوف الربنامج
عمليا كموثقا ،كيتم إيصالو لكافة العاملُت لديها.
 – 3التنفيذ والتشغيل:
يىستدعي تنفيذ اخلطة البيئية كجود أشخاص مؤىلُت كمدربُت كإجراءات موثقة كاتصاالت كاضحة ،فضال

عن ضركرة ضبط العمليات كالوثائق كاالستعداد للطوارئ ،كيتضمن متطلب التنفيذ كالتشغيل عدة متطلبات
فرعية 1.كاليت ؽلكن ذكرىا كما يلي:
أ –الهيكل والمسؤوليات:

تلزـ ادلواصفة ( )ISO14001ادلنظمة أف حتدد كبصورة موثقة األدكار كادلسؤكليات كالصالحيات اخلاصة
بكل فرد بادلنظمة فيما ؼلص الشأف البيئي ،كإعالف ذلك حىت يتيسر للكل العمل بفاعلية كما يتوجب أف توفر
اإلدارة ادلوارد الالزمة (التكنولوجية ،ادلالية ،ادلهارات ادلتخصصة...،اخل) لتطبيق كمراجعة سلتلف
إجراءات اخلطة البيئية.
كما تتطلب ادلواصفة تعيُت شلثل لإلدارة مسؤكؿ عن اإلدارة البيئية كلو كافة ادلسؤكليات كالصالحية كادلوارد
بصرؼ النظر عن مسؤكلياتو األخرل ،كذلك لضماف حسن تطبيق النظاـ كمتابعتو ،ك تبليغ اإلدارة العليا بأية
اضلرافات أك مشكالت تطرأ أثناء التطبيق كذلك من خالؿ إرساؿ التقارير ،شلا يسهل لإلدارة سرعة اختاذ
القرارات الالزمة للتصحيح.
ب –التدريب والتوعية:
تلزـ ادلواصفة (  )ISO14001ادلنظمة بتحديد احتياجاهتا التدريبية ،كتشَت ىذه ادلواصفة إذل نوعُت من
التدريب :األكؿ متخصص باألفراد الذين ينجم عن أعماذلم أثارا بيئية ،فهي حتث على ضماف مستول
مناسب من التدريب ذلم ،كالثاين يأخذ شكل التوعية البيئية بالقضايا اآلتية:
أعلية مطابقة السياسة البيئية مع متطلبات اإلدارة البيئية. الدكر كادلسؤكليات ادللقاة على عاتقهم يف تطبيق متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية. فهم التأثَتات البيئية الناجتة عن األنشطة ادلؤثرة يف البيئة ،كالفوائد البيئية ادلتوخاة من األداء الفردم احملسن.العواقب اليت تًتتب نتيجة عدـ االلتزاـ باإلجراءات احملددة.1

إيثار عبد اذلادم آؿ فيحاف كسوزاف عبد الغٍت البيايت :مرجع سابق ،ص .125
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ج –االتصال:
تلزـ ادلواصفة ادلنظمة بضركرة كضع إجراءات تأخذ بعُت االعتبار اجلوانب التالية:
 اتصاالت داخلية بُت ادلستويات ادلختلفة للمنظمة لضماف التنفيذ الفعاؿ للنظاـ. اتصاالت خارجية :كتكوف بُت ادلنظمة كاجلهات ادلهتمة بشؤكف البيئة  ،حبيث يتعلق موضوع ىذهاالتصاالت باألداء البيئي ؿدلنظمة كما غلب االستجابة ذلا.
د -توثيق نظام اإلدارة البيئية:
صف للعناصر األساسية للنظاـ كؼلتلف توثيق نظاـ اإلدارة البيئية من منظمة إذل أخرل
كىو عبارة عن ىك ٍ
كذلك حسب حجم كنوع كأنشطة كمنتجات ادلنظمة 1 .حيث غلب على ادلنظمة أف حتتفظ مبعلومات عن
ادلتطلبات الرئيسية لنظاـ اإلدارة البيئية ،كما ؽلكن أف تكوف تلك ادلعلومات موثقة كرقيا أك الكًتكنيا ،كمن
ذلك ؽلكن ذكر ما يلي:
الدليل البيئي :كػلتوم على السياسة البيئية كالغايات كاألىداؼ كادلسؤكليات البيئية كأم معلومات أخرل.كثائق اإلجراءات :كتوضح تدفق األنشطة كالعمليات القائمة يف ادلنظمة.كثائق تعليمات العمل :كتوضح بالتفصيل توجيهات العمل للنشاطات ادلختلفة يف ادلنظمة.السجالت :كتتضمن رتيع الوثائق اليت توضح مطابقة ادلنظمة دلتطلبات نظاـ اإلدارة البيئية.ه –ضبط الوثائق:
يتوجب على ادلنظمة كفقا للمواصفة (  )ISO14001أف تكوف لديها إجراءات كاضحة لضبط رتيع كثائق
نظاـ اإلدارة البيئية ،مبا يضمن حتقيق النقاط التالية:
أف تكوف معلومة ادلكاف كزلفوظة بطريقة منظمة.أف تتم مراجعتها دكريا.أف تكوف متاحة يف كل ادلواقع جلميع العماؿ الذين ذلم صلة بذلك.-أف تسحب الوثائق ادللغاة لضماف عدـ استخدامها.

1

ادلرجع نفسو،

ص.127
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و – ضبط العمليات:
تيعد عملية ضبط العمليات من ادلتطلبات األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية ،إذ تلزـ ادلواصفة ادلنظمة بضركرة
حتديد تلك العمليات ادلتعلقة باجلوانب البيئية ادلهمة لتوافق السياسة البيئية كحتقق الغايات كاألىداؼ البيئية
ضمن حتقيق النقاط التالية:
للمنظمة ،حبيث يي ى

1

 كضع كتنفيذ كاحلفاظ على إجراءات موثقة لضبط احلاالت اليت يؤدم غياهبا إذل االضلراؼ عن السياسة البيئيةكعن األىداؼ كالغايات البيئية.
 كضع كتنفيذ كاحلفاظ على إجراءات تتعلق باجلوانب البيئية للسلع كاخلدمات اليت تستخدمها ادلنظمة كتبليغىذه اإلجراءات كادلتطلبات ادلطبقة للموردين كادلتعاقدين.
ز -االستعداد واالستجابة للطوارئ:
يتوجب على ادلنظمة استنادا للمواصفة ( )ISO14001أف تكوف على أىبة االستعداد لالستجابة للظركؼ
الطارئة الناجتة عن احلرائق أك االنبعاثات ادلفاجئة أك غَت ذلك.
كيتم االستعداد لذلك بثالثة طرؽ كما حتددىا ادلواصفة للمنظمة ك ىي كاآليت:
أف تضع إجراءات حتدد احلوادث احملتملة ككيفية االستجابة ذلا.أف تراجع كحتدث إجراءات االستجابة للطوارئ كلما كاف ذلك شلكنا.أف يتم إجراء اختبارات دكرية تطبيقية لتلك اإلجراءات. – 4الفحص واإلجراءات التصحيحية:
حيث يتم التأكد من تطبيق كتشغيل النظاـ من خالؿ فحصو كاكتشاؼ ادلشكالت احملتملة كتصحيحها،
كيتم ذلك من خالؿ اخلطوات اآلتية:
أ –المتابعة والقياس:
تلزـ ادلواصفة (  )ISO14001ادلنظمة بضركرة كضع كإدامة إجراءات موثقة كعلى أسس نظامية دلتابعة
كقياس أنشطتها ذات التأثَت البيئي ادلهم.
كما يتوجب القياـ بصيانة أجهزة القياس كاالحتفاظ بالسجالت ادلوثقة لتلك العملية.

1

عز الدين دعاس :آثار تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية من طرؼ ادلؤسسات الصناعية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة

احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،2010 ،ص .51
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1

ب –عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية:

بعد إجراء عملية ادلتابعة كالقياس يتوصل ادلسؤكلوف إما حلالة تطابق بُت ادلخطط لو كبُت ادلنجز فعليا أك
عدـ تطابق ،كىنا تلزـ ادلواصفة ( )ISO14001ادلنظمة مبا يلي:
حتديد أسباب عدـ ادلطابقة.تنفيذ إجراءات تصحيحية.كضع اإلجراءات الوقائية لتجنب تكرار عدـ ادلطابقة.ج –ضبط السجالت:
تؤكد ادلواصفة على ضركرة قياـ ادلنظمة بوضع سجالت بيئية خاصة بالتدريب كنتائج التدقيق الدكرم ،على
أف تكوف تلك السجالت زلفوظة بطريقة يسهل الوصوؿ إليها دكف تعرضها للتلف أك الفقداف ،مع حتديد
كتسجيل فًتة صالحيتها.
د -تدقيق نظام اإلدارة البيئية:
ييعد تدقيق نظاـ اإلدارة البيئية عملية ىحتى يقق يقوـ هبا فريق تدقيق داخلي أك خارجي ،هتدؼ إذل التقييم

ادلوضوعي للنظاـ كمدل مطابقتو دلتطلبات ادلواصفة (  )ISO14001من خالؿ األدلة ادلوثقة كادلشاىدة ،كما
غلب إبالغ اإلدارة العليا بنتائج ذلك التدقيق.
 – 5مراجعة اإلدارة:
إف مراجعة اإلدارة ىي ادلرحلة النهائية من مراحل تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ،إذ تلزـ ادلواصفة ادلنظمة
بضركرة مراجعة اإلدارة العليا للنظاـ على فًتات زلددة ،للتأكد من استمرار كفايتو كفاعليتو ،حبيث تربز تلك
ادلراجعة الدكرية مدل احلاجة إلجراء تغيَتات يف السياسة كالغايات البيئية كادلتطلبات األخرل للنظاـ على أف
يتم ذلك يف ضوء نتائج التدقيق.
ؽلكن توضيح ما مت ذكره يف اجلدكؿ اآليت الذم يلخص

ادلتطلبات الرئيسية لنظاـ اإلدارة البيئية كفقا

للمواصفات الدكلية االيزك :14001

1

لطيفة برين :دكر اإلدارة البيئية يف حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة الكوابل ببسكرة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،

كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،2006 ،ص.83
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الجدول رقم (:)06

المتطلبات الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفات الدولية
الًتقيم

رقم ادلطلب

االيزو 14001

ادلتطلبات

كصف ملخص

1

4.2

السياسة البيئية

بياف ييعد كيصادؽ عليو من قبل اإلدارة العليا يعلن
التزاـ ادلنظمة جتاه البيئة كيستخدـ كإطار للتخطيط

2

4.3.1

اجلوانب البيئية

3

4.3.2

ادلتطلبات القانونية كغَتىا

4

4.3.3

الغايات كاألىداؼ

5

4.3.4

برنامج اإلدارة البيئية

6

4.4.1

اذليكل كادلسؤكرلات

مبعٌت حتديد األدكار كادلسؤكليات للعماؿ.

7

4.4.2

التدريب كالتوعية

أم تدريب العاملُت كتوعيتهم بالقضايا البيئية.

8

4.4.3

االتصاؿ

9

4.4.4

توثيق نظاـ اإلدارة البيئية

10

4.4.5

ضبط الوثائق

11

4.4.6

ضبط العمليات

يف ادلواصفة

كالتنفيذ.
أم حتديد األنشطة كادلنتجات اليت ذلا تأثَت مهم
على البيئة.
مبعٌت حتديد القوانُت كالتعليمات ادلتعلقة باحلفاظ
على البيئة.
أم كضع أىداؼ بيئية للمنظمة تتوافق مع سياستها
البيئية ككجهات نظر أصحاب ادلصاحل.
أم التخطيط لألفعاؿ بغية حتقيق الغايات ك
األىداؼ البيئية.

كضع إجراءات لالتصاؿ الداخلي كاخلارجي حوؿ
القضايا البيئية.
حفظ كإدامة ادلعلومات ادلتعلقة بنظاـ اإلدارة البيئية
كالوثائق ادلرتبطة بو.
ضماف اإلدارة الفاعلة

إلجراءات التحكم يف

الوثائق.
حتديد كإدارة العمليات كاألنشطة مبا يتوافق
الغايات كاألىداؼ البيئية.
- 68 -
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االستعداد كاالستجابة

حتديد الطوارئ احملتملة ككيفية االستجابة ذلا.

12

4.4.7

13

4.5.1

14

4.5.2

15

4.5.3

ضبط السجالت

16

4.5.4

تدقيق نظاـ اإلدارة البيئية

17

4.6

مراجعة اإلدارة

للطوارئ

أم متابعة األنشطة ادلؤثرة على البيئة.

ادلتابعة كالقياس
عدـ ادلطابقة كاإلجراءات
التصحيحية كالوقائية

حتديد ادلشاكل كتصحيحها كضماف عدـ تكرارىا.
بػمعٌت حفظ اؿسجالت الػمتعلقة بنظاـ اإلدارة
البيئية.
تدقيق دكرم للتأكد من اشتغاؿ النظاـ كما كاف
سلطط لو.
مراجعة دكرية للنظاـ مع الًتكيز على التحسُت
ادلستمر.

المصدر :عبد الكرًن خليل الصفار" :ظلوذج لتقوًن نظا ـ اإلدارة البيئية كفقا للمتطلبات ادلواصفات الدكلية االيزك ،"14001
.

رللة جامعة بابل للعلوـ اإلنسانية ،اجمللد ،19العدد  ،2011 ،01جامعة بابل ،العراؽ ،ص.11

المطلب الثاني :فوائد ومعوقات تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة االقتصادية:
أوال :فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة االقتصادية:
إف لتطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية عدة

فوائد تعود على ادلؤسسة ك على أصحاب
1

ادلصلحة (ادلوظفُت ،العمالء ،اجملتمع )... ،يف نفس الوقت ،كؽلكن ذكر البعض من ىذه الفوائد كما يلي:
 - 1رفع اإلنتاجية وتخفيض التكاليف:

إف التنافسية يف األسعار ذلا عالقة مباشرة باإلنتاجية فكلما كانت إنتاجية ادلؤسسة أعلى ككانت تكاليفها
أقل ستتمكن من حتديد أسعار إما أقل من منافسيها بقبوؿ أقل ىامش من الربح ،أك أف ختتار أف تبيع بنفس
سعر البيع لدل ادلنافسُت كحتقق بذلك ىامش ربح أعلى ،كيف ىذا اجملاؿ يساعد نظاـ اإلدارة البيئية ادلؤسسة
االقتصادية على ختفيض تكاليفها كيساىم يف زيادة اإلنتاجية من خالؿ حتقيق اآليت:
أ -ترشيد استخداـ ادلوارد كتقليل ىدر الطاقة؛

1

إذلاـ ػلياكم ك آخركف :مرجع سابق،

ص-ص.9-7
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ب-تقليل نسبة ادلعيب يف اإلنتاج؛
ج -زيادة كفاءة أداء العاملُت بفضل الربامج التدريبية كانتقاء الكفاءات؛
د-حتسُت العالقة مع ادلوردين؛
ق -زيادة إنتاجية العاملُت جبعل زليط العمل مناسب بيئيا ،إذ أشارت بعض الدراسات مؤخرا
إذل أف األبنية ادلناسبة بيئيا ؽلكن أف تزيد من إنتاجية العاملُت إذل % 15؛
ك -كفورات يف التكاليف ناجتة عن:
التخفيض يف استهالؾ الطاقة كادلوارد األخرل؛ خفض النفايات كإعادة استخدامها كتدكيرىا كبالتارل خفض نفقات التخلص منها؛الوفورات ادلتأتية من بيع ادلخلفات؛خفض أعباء النقل كالتخزين نتيجة ترشيد استهالؾ ادلوارد؛ اطلفاض األعباء ادلالية كاجلزاءات ادلفركضة بسبب التلوث نضَت التقليل من ادللوثات ،كالذم يقود بدكره إذلاطلفاض مصاريف التأمُت كالتعويضات عن األضرار البيئية؛
االستثمار يف رأس ادلاؿ الثابت :يؤدم الًتكيز على التدابَت الوقائية آلثار التلوث إذل خفض االستثمار يفمستلزمات التدابَت العالجية؛
تقليل تكاليف التدريب على ادلدل الطويل؛ اختاذ القرارات ادلناسبة حيث أف نظاـ اإلدارة البيئية يساعد على تقييم التكاليف كاألرباح ادلرتبطةبالتحسينات؛

1

االستفادة من مزايا دتويلية :ؽلكن أف تستفيد ادلؤسسات نضَت التزامها بالتشريعات البيئية من قركضكتسهيالت ائتمانية من ادلصارؼ أك تتحصل على إعانات حكومية.
 - 2تحقيق فوائد في مجال التسويق:
دتتلك ادلؤسسات اليت تنتج منتجات غَت مضرة بالبيئة حصة سوقية أكرب لكوهنا تساعد الزبائن على حتقيق
أىدافهم البيئية ،فادلنتجات اليت ؽلكن إعادة تصنيعها بعد االستخداـ أك اليت تينتىج بإتباع تكنولوجيا نظيفة تزيد
1

عثماف حسن عثماف :دكر إدارة البيئة يف حتسُت األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية ،ادلؤدتر العلمي الدكرل حوؿ التنمية ادلستدامة كالكفاءة

اإلستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر 08-07 ،أفريل  ،2008ص.16
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من قوة ادلؤسسة التنافسية.
كىنا يأيت دكر ادللصقات البيئية كاإلعالف كاإلفصاح البيئيُت يف نشر ادلعلومات حوؿ اجلوانب البيئية
دلنتجات ادلؤسسة ،األمر الذم يؤدم إذل حتسُت مسعة ادلؤسسة لدل اجلمهور كمن مث إذل زيادة اإلقباؿ على
منتجاهتا كيساىم يف فتح منافذ تسويقية جديدة ذلا ،ككنتيجة لذلك يزداد حجم مبيعات ادلؤسسة كرحبيتها
مقارنة مع ادلؤسسات اليت ال تأخذ باحلسباف االعتبارات البيئية.
كيف ىذا الصدد تشَت دراسة أدلانية بأف احلصة السوقية لشركة ( )Sonyالعادلية قد اطلفضت بنسبة  %11يف
رلاؿ التلفزيونات مقابل زيادة بنسبة  % 57لشركة ( )Nokiaبسبب نشر رللة ادلستهلك األدلاين تقييما حوؿ
التلفزيونات ع ٌدت فيو تلفزيونات ( )Nokiaاألفضل بيئيا.
كما يؤدم تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية إذل تدعيم موقف ادلؤسسة يف األسواؽ العادلية ،فمن خالؿ إعادة
النظر يف العملية اإلنتاجية بالقياـ بعدد من التدابَت منها إنتاج سلع ذات مواصفات تتالءـ كادلتطلبات البيئية
للدكؿ ادلستوردة ،كتلبية مطالبها البيئية بشأف تغليف كشحن ادلنتجات ،كغَتىا من التدابَت اذلادفة إذل جعل
السلع مالئمة للسوؽ الدكلية ،كل ىذا سيجعل للمؤسسة فرصة الظفر مبيزة تنافسية بُت منافسيها يف ىذه
السوؽ .ىذا فضال على أف التسجيل يف ادلواصفة ( )ISO14001قد أضحى متطلبا أساسيا يف العديد من
األسواؽ العادلية ،شلا غلعل ادلؤسسات ادلسجلة تتمتع بأفضلية تنافسية تزيد من فرصها السوقية اجلديدة كتعزز
مكانتها يف ادلناقصات .كتساعد يف احلصوؿ على الشارة األكركبية (  )CEاليت تيعد مبثابة جواز سفر للدخوؿ
إذل السوؽ األكركبية.
 - 3تحقيق فوائد في المجال اإلداري:
أكدت الدراسات أف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ػلقق رتلة من ادلنافع تؤثر بشكل إغلايب يف رلاؿ حتسُت
أداء الوظائف اإلدارية بادلؤسسة كمن أبرز مظاىر ىذا التحسُت ما يلي:
أ-زيادة رضا العاملُت :إف إشراؾ العاملُت يف تنفيذ متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية يزيد من كعيهم بأعلية الشأف
البيئي كيرفع من معنوياهتم شلا ينعكس على رضاىم الوظيفي؛
ب-حتسُت اإلجراءات ادلتبعة من قىبل يف رلاؿ اإلدارة البيئية؛
ج-االستفادة من مراجعة اإلدارة ألنظمة البيئة داخليا كآلية إدارية متميزة تيسهم يف التحسُت ادلستمر
البيئي ؿدلؤسسة؛
د -تشجيع التعاكف كالتنسيق بُت إدارات ادلؤسسة ادلختلفة ،كحتسُت االتصاالت الداخلية .ككذلك حتسُت
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قنوات االتصاؿ بُت ادلؤسسة كاجلهات احلكومية ادلتخصصة يف رلاؿ زتاية البيئة؛

1

2

ق-الوعي اإلدارم ادلسبق للمشاكل سوؼ يقدـ أفضل فرصة للحل الكفء؛

ك -تعرؼ العاملُت اجلدد على األعماؿ ادلطلوبة منهم بسرعة بفضل التوثيق الواضح للمسؤكليات كالصالحيات
كلتعليمات العمل.
 - 4تحقيق فوائد اجتماعية وبيئية:

3

أ-زتاية األنظمة البيئية الطبيعية؛
ب -ترشيد استخداـ ادلوارد الطبيعية (ادلياه ،الطاقة)...،؛
ج-تقليل كمية النفايات؛
د -تقليل ادلخاطر ادلؤثرة على صحة كأمن اإلنساف كالناجتة عن االنبعاثات كاإلصدارات الصناعية؛
ق -حتسُت صحة اإلنساف يف العمل؛
ك -حتسُت الصورة العامة للمؤسسة أماـ رلتمعها كقواه الفاعلة يف رلاؿ زتاية ادلستهلك؛
ز-حتسُت أداء العاملُت من خالؿ رفع الركح ادلعنوية كالرضا لديهم؛

4

5

ح  -ادلساعلة يف الوصوؿ إذل التنمية ادلستدامة للمجتمع؛

ط  -ادلساعلة يف معاجلة مشاكل االحتباس احلرارم كثقب األكزكف اليت أصبحت هتدد مستقبل األجياؿ
القادمة.
ثانياً :معوقات تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة االقتصادية:
إف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية تواجهوي عدة

معوقات كحتديات ،خاصة يف دكؿ

العادل الثالث ،كؽلكن ذكر البعض من ىذه ادلعوقات كما يلي:

1

سامية جالؿ سعد :مرجع سابق ،ص.91

2

عز الدين دعاس :مرجع سابق،

3

صلول عبد الصمد كطالؿ زلمد مفضي :اإلدارة البيئية للمؤسسات الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي ،ادلؤدتر العادلي الدكرل حوؿ األداء

ص .59

ادلتميز للمنظمات كاحلكومات ،جامعة كرقلة،
4

عثماف حسن عثماف :مرجع سابق،

5

مقدـ كىيبة :مرجع سابق.

اجلزائر9-8 ،مارس  ، 2005ص،ص .07،06

ص .17
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1

 – 1التخوؼ من ادلتطلبات الالزمة لإلقامة كتشغيل النظاـ (الوقت ،التكاليف ،اجلهد).
 – 2الثقافة السائدة يف بعض ادلنظمات كاليت ال هتمها قضايا احلفاظ على البيئة.

 – 3عدـ االستقاللية يف اختاذ القرارات من ىذا الشكل بالنسبة ؿ دلنظمات التابعة للدكلة ،كاليت تنفذ فقط
أكامر اذليئة العليا التابعة ذلا.
 – 4عدـ فاعلية جهات الضغط اليت تسعى للحفاظ على البيئة يف بعض الدكؿ ،كؽلكن توضيح ذلك يف
اجلدكؿ اآليت الذم يلخص التأثَتات البيئية دلختلف جهات الضغط:
الجدول رقم (:)07

التأثيرات البيئية لمختلف جهات الضغط
جهات الضغط
احلكومة:

التأثيرات البيئية
القوانُت كالتعليمات احلكومية الشاملة

كاليت دتثل أكرب ضغط على

ادلنظمات ادللوثة للبيئة.
ىناؾ معرفة كإدراؾ كبَت دلفهوـ البيئة كمدل تأثَت ادلستهلكُت عليها ،فقبوؿ

اؿعمالء كادلستهلكُت:

ادلستثمرين:
القول العاملة:
اجملموعات احمللية:
التمويل:

س
مفهوـ ادلنتجات اخلضراء من قبل الصناعيُت كادلستهلكُت ى
اؿنفايات ك غلعل ادلنظمة تسيطر على ادللوثات.

ييقلل من

من خالؿ تفحص السجالت البيئية األساسية ؿ دلنظمات ،حيث أصبح
ادلستثمركف يدركوف سلبيات عدـ زتاية البيئة من طرؼ منظماهتم.
عن طريق شلارسات التوظيف اليت تتطلب مهارة عالية للموظفُت لتشغيل
معدات معقدة ؽلكن بواسطتها السيطرة على التلوث.
الشكاكم اليت ترافق الضوضاء كالركائح كسلتلف ادللوثات  ،خاصة الشكاكم
اليت يتم إحالتها على احملاكم.
استخداـ أسلوب مسح ادلخاطر البيئية من قبل ادلصارؼ كشركات التأمُت
اليت تريد ادلنظمة التعامل معها.

المصدر :صلم العزاكم كملك الناظر :إدارة البيئة كمتطلبات ادلواصفة الدكلية (  ،)ISO 14001ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة
.
1

كالعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص.05

صلم العزاكم كملك الناظر :مرجع سابق ،ص .15

- 73 -

الفصل الثاني:
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1

 – 5المعوقات المالية والفنية والمعلوماتية:

أ -المعوقات المالية :كتتمثل يف النقاط التالية:
 محدودية القدرة على توفير تمويل دا لي:إف منع التلوث بادلنظمات تعًتضو عدة عوائق معقدة فيما يتعلق بالتمويل الداخلي ،حيث أف عنصر
ادلخاطرة كالشك يف أداء بعض التكنولوجيات كشلارسات اإلدارة ؽلكن أف يتسبب يف إحجاـ ادلنظمات
الصناعية عن االستثمار من خالؿ تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية  .كؽلكن أف تشمل ادلعوقات ادلالية الداخلية اليت
حتوؿ دكف تطبيق النظاـ ما يلي:
* عدـ فهم كصعوبة التكهن بالتكاليف اليت ستتحملها ادلنظمة مستقبالن (مثل تكاليف التخلص من
النفايات)؛
اإلحجاـ عن استثمار يكوف زمن االسًتداد
*الًتكيز على الفائدة ادلتحققة على ادلدل القصَت كتأثَت ذلك على
ى

فيو طويالن؛

* اإلحساس بادلخاطرة عند االستثمار يف تعديل العمليات اإلنتاجية حيث قد ال يأيت بالنتائج ادلرجوة يف نظر
بعض ادلنظمات.
 صعوبة الحصول على تمويل ارجي:مثلما تعترب زلدكدية القدرة على توفَت دتويل داخلي أحد معوقات االستثمار يف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية،
فإف صعوبة احلصوؿ على دتويل خارجي دتثل معوقان آخر .كىذه ادلشكلة تعاين منها بصفة خاصة ادلنظمات
الصغَتة كادلتوسطة بسبب نقص الضمانات الالزمة للحصوؿ على التمويل.
 محدودية الحوافز االقتصادية:قد يكوف الدعم االقتصادم الذم حتصل عليو ادلنظمة من الدكلة جراء تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية غَت كايف
يف نظرىا ىذا من جهة كمن جهة أخرل قد ال تكوف ىناؾ ضرائب ردعية للمنظمات ادللوثة للبيئة

حبيث

جتعلها تضطر إذل تطبيق ىذا النظاـ.

1

خالد مصطفى قاسم :إسًتاتيجية اإلنتاج األنظف من منظور تقنيات النانو كمدخل لتفعيل التنمية ادلستدامة يف الصناعة العربية ،ادلنتدل

الصناعي العريب الدكرل حوؿ إسًتاتيجية اإلنتاج األنظف من منظور تقنيات النانو ،ادلنظمة العربية للتنمية الصناعية ،الدكحة ،قطر 28-25 ،مام
 ،drkhaledkassem.blogspot.com/.../blog-post_19.ht... ،2010مت اإلطالع عليو بتاريخ:
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 نقص أسواق لتصريف المنتجات المصنعة من مواد معاد تدويرىا:حيث أف من العوائق األساسية اليت ىحتي ٍد من إغلاد ىذه األسواؽ ىو عدـ كجود بيانات عن نوعيات

ككميات ادلخلفات ادلطلوب فتح أسواؽ ذلا.
ب -المعوقات الفنية:

قد تفتقر بعض ا دلنظمات إذل ادلعرفة الفنية ادلتعلقة بادلمارسات اليت هتدر ادلوارد الطبيعية كفرص التطوير
أيضا التكنولوجيا ادلطلوبة لتنفيذ
كالتحسن لألداء البيئي .كقد ال يكوف لديها ن

متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية ،

كضوحا يف ا دلنظمات الصغَتة كادلتوسطة اليت تفتقر إذل ادلوارد الفنية كادلالية كاليت
كىذه ادلشكلة تكوف أكثر
ن
تكوف ـتاحة للمنظمات األكرب.

ج -المعوقات المعلوماتية:
كمن ذلك نقص يف الوعي العاـ لدل إدارة ادلنظمة (اإلدارة العليا) أك على مستول صنع القرار بػمزايا
تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية.
 - 6تعترب بعض ادلنظمات تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية مبثابة عودة

إذل النظاـ البَتكقراطي دلا يستخدمو ىذا

1

النظاـ من إجراءات كخطوات دقيقة.

المطلب الثالث :اإلطار العام للتنمية المستدامة:
أوالً :مفهوم التنمية المستدامة وأىدافها:
 - 1مفهوم التنمية المستدامة:
لقد ظهر مفهوـ التنمية ادلستدامة خالؿ مؤدتر ستوكهودل سنة  1972حوؿ البيئة اإلنسانية ،الذم نظمتو
األمم احملتدة ،كالذم كاف مبثابة خطوة ضلو االىتماـ العادلي بالبيئة.
كلقد مت االتفاؽ على أف التنمية كالبيئة علا عمليتاف متالزمتاف كال ؽلكن الفصل بينهما ،كما ال ؽلكن الفصل
بُت أىدافهما ،ذلك أنو إذا كانت البيئة ىي الظركؼ احمليطة باإلنساف ،فإف التنمية ىي سعي اإلنساف إذل
عموما.
تطوير ظركفو الطبيعية كاحلياتية ن

1

صلم العزاكم كملك الناظر :مرجع سابق ،ص .15
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الفصل الثاني:

للمرة األكذل القضايا البيئية كعالقتها بواقع الفقر كغياب التنمية يف العادل ،كمت
كقد ناقش مؤدتر ستوكهودل ٌ

اإلعالف عن أ ٌف الفقر كغياب التنمية علا أشد أعداء البيئة ،من ناحية أخرل انتقد مؤدتر ستوكهودل الدكؿ
1

كاحلكومات اليت الزالت تتجاىل البيئة عند التخطيط للتنمية.

كما ؽلكن القوؿ أف التنمية ادلستدامة ذلا عدة تعريفات ،فمن اجلانب االقتصادم تعٍت التنمية ادلستدامة
إجراء خفض يف استهالؾ الطاقة ك ادلوارد ،ك كذا توظيف ادلوارد من أجل رفع مستول ادلعيشة ك احلد من
الفقر.
ك من اجلانب االجتماعي فيقصد بالتنمية ادلستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاين ك رفع مستول
اخلدمات الصحية ك التعليمية خاصة يف الريف.
أما على الصعيػد البيئػي فتعٍت زتاية ادلػوارد الطبيعيػة ك االستخداـ األمثل لألر

اضم الزراعية ك ادلوارد ادلائية

كغَتىا من ادلوارد ادلوجودة يف الطبيعة.
ك أخَتا على الصعيد التكنولوجي فتعٍت نقل اجملتمع إذل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدـ تكنولوجيات
2

طبقة األزكف.
منظفة للبيئة ،ك تنتج احلد األدىن من الغازات ادللوثة ك احلابسة للحرارة كالضارة ب

كما يعرفها برنامج األمم ادلتحدة للتنمية كالبيئة على أهنا :تنمية تسمح بتلبية احتياجات كمتطلبات
3

األجياؿ احلاضرة دكف اإلخالؿ بقدرة األجياؿ ادلقبلة على تلبية احتياجاهتا.

يف حُت يوجد من يعرؼ التنمية ادلستدامة بأهنا عبارة عن إدارة ادلوارد ادلتاحة مبا يؤمن حاجة األجياؿ
القادمة كمان كنوعان من تلك ادلوارد .كيتضمن ذلك حتقيق نوعية من البيئة مقبولة للمجتمع من خالؿ السيطرة
على التلوث البيئي .كبعبارة أخرل حتقيق ادلوازنة بُت النمو كاحملافظة على ادلوارد مبا يؤمن حاجة األجياؿ القادمة
4

من ىذه ادلوارد ،كىذا يعٍت أف تدفق األنشطة االقتصادية غلب أف يىراعى فيو البيئة الطبيعية.

1

حيزية قاسم ك كلثوـ البز :زلاربة البطلة كحتقيق التنمية ادلستدامة :دلاذا ككيف؟ ،ادللتقى الدكرل حوؿ إسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة

كحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر 16-15 ،نوفمرب ،2011ص .05
2

رشيد سادلي :مرجع سابق،

3

كلثوـ زتيدم كحيولة إؽلاف :سبل حتقيق التشغيل الكامل يف ظل التنمية ادلستدامة ،ادللتقى الدكرل حوؿ إسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على

ص،ص .100،99

البطالة كحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة،
4

اجلزائر 16-15 ،نوفمرب  ،2011ص .05

رسلي رتيل قدك كأزتد زلمد مشعل :دكر ادلعرفة يف التنمية ادلستدامة ،ادلؤدتر الدكرل اقتصاديات البيئة كالعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف،

 23-20أفريل  ،2009ص.01
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الفصل الثاني:

من خالؿ ما مت ذكره من قبل ؽلكن كضع تعريف سلتصر للتنمية ادلستدامة كما يلي :ىي عبارة عن تنمية
تسمح بقضاء حاجات اجملتمع بطريقة تضمن عدـ ادلساس حباجات اجملتمعات القادمة.
- 2أىداف التنمية المستدامة:
اختلف الباحثوف يف حتديد أىداؼ كاضحة للتنمية ادلستدامة ،ك لكن ؽلكن عرض بعض اآلراء حوؿ ىذا
ادلوضوع كما يلي:
 هتدؼ التنمية ادلستدامة إذل إحداث تغَتات جوىرية يف اجملتمع دكف التأثَت السليب على البيئة كمن ذلكؽلكن ذكر ما يلي:

1

أ-زيادة الد ل الوطني:
تعترب زيادة الدخل الوطٍت من أىم أىداؼ التنمية ادلستدامة يف الدكؿ ادلتخلفة ،حيث أف الدافع األساسي
كمن يف فقرىا كاطلفاض مستول معيشة سكاهنا ،إال أف
الذم يدفع ىذه الدكؿ إذل إحداث تنمية مستدامة يى ي

زيادة الدخل تتوقف على إمكانيات الدكلة ،فكلما توفرت رؤكس األمواؿ ككفاءات أكرب توفرت إمكانية حتقيق

نسبة أعلى للزيادة يف الدخل الوطٍت.
ب-تحسين مستوى المعيشة:
يعترب ػتحسُت مستول ادلعيشة من األىداؼ ادلهمة اليت تسعى التنمية ادلستدامة لتحقيقها ،كما أف زيادة
الدخل الوطٍت ال تؤدم بالضركرة إذل حتسُت مستول ادلعيشة ،فزيادة السكاف بنسبة أكرب من زيادة الدخل
الوطٍت جتعل حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل أمرا صعبا ،كما أف عدـ عدالة توزيع الدخل
سيؤدم إذل حتويل معظم الزيادة إذل فئة معينة من األفراد ،كعليو غلب أف ترتبط زيادة الدخل بتنظيم الزيادة
السكانية ،كحتقيق توزيع عادؿ للدخل الوطٍت ،كمنو تعمل التنمية ادلستدامة على حتسُت نوعية حياة األفراد عن
طريق الًتكيز على اجلوانب النوعية للنمو ،كيف ىذا السياؽ غلب العمل على إشباع احلاجات األساسية لألفراد
احلالية كادلستقبلية ،كحتسُت جودة احلياة من خالؿ توفَت فرص العمل ،ككذا التعليم كالعناية الصحية كاخلدمات
االجتماعية ،باإلضافة إذل احًتاـ حقوؽ األفراد كدتكينهم من ادلشاركة يف اختاذ القرارات.

1

ناصر مراد" :التنمية ادلستدامة كحتدياهتا يف اجلزائر" ،رللة حبوث اقتصادية عربية ،العدد  ،2009 ،46مركز دراسات الوحدة العربية ،القاىرة،

مصر ،ص،ص .111،110
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

ج -تقليص التفاوت في المدا يل والثروات:
كيندرج ىذا ضمن األبعاد االجتماعية لعملية التنمية ادلستدامة ،كيف ىذا اجملاؿ تعاين الدكؿ ادلتخلفة فوارؽ
كبَتة يف توزيع الدخوؿ حيث دتلك غالبية أفراد اجملتمع نسبة ضئيلة من الثركة كنصيب متواضع من الدخل
الوطٍت ،بينما دتلك فئة صغَتة جزءا كبَتا من الثركة ك نصيب عارل من الدخل.
د -ترشيد استخدام الموارد الطبيعية:
إف حتسُت نوعية حياة اإلنساف ال غلب أف يكوف على حساب البيئة كذلك من خالؿ احلفاظ على ادلوارد
الطبيعية كاالستخداـ العقالين ذلا ،حبيث ال يتجاكز ىذا االستخداـ معدالت جتددىا الطبيعي ،باإلضافة إذل
ذلك غلب البحث عن موارد بديلة حىت تبقى ادلوارد الطبيعية ؿفًتة زمنية طويلة كما غلب أف ال تطرح اؿنفايات
بكميات تىعجز البيئة عن امتصاصها.
ه -ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع:
غلب أف توظف التكنولوجيا احلديثة مبا ؼلدـ أىداؼ اجملتمع من خالؿ توعية اجملتمع بأعلية التقنيات
احلديثة ككيفية استخدامها قصد حتسُت نوعية احلياة مع العمل على إغلاد احللوؿ للسيطرة على ادلخاطر
كادلشكالت البيئية النارتة عن استخداـ التكنولوجيا.
1

 التنمية ادلستدامة تسعى إذل حتقيق أربع أىداؼ ؽلكن ذكرىا كما يلي:أ -المساواة االجتماعية:

تعترب ادلساكاة أحد أىم القضايا االجتماعية يف التنمية ادلستدامة ،إذ تعكس إذل درجة كبَتة نوعية احلياة
كادلشاركة العامة ،كترتبط ادلساكاة مع درجة العدالة كالشمولية يف توزيع ادلوارد كإتاحة الفرص كاختاذ القرارات،
كتتضمن فرص احلصوؿ على العمل جلميع أفراد اجملتمع ك مكافحة الفقر كتقديػم اخلدمات العامة ك منها
الصحة كالتعليم.
ب -الصحة العامة:
ىناؾ ارتباط كثيق بُت الصحة كالتنمية ادلستدامة ،فاحلصوؿ على مياه شرب نظيفة كغذاء صحي كرعاية
صحية تعترب من أىم مبادئ التنمية ادلستدامة ،فالصحة تعترب من بُت القضايا اليت هتتم بػها التنمية ادلستدامة

1

سامية بن رمضاف :التنمية ادلستدامة كعال قتها باإلدماج ادلهٍت للشباب البطاؿ -الواقع كالتحديات ادلستقبلية -ادللتقى الدكرل حوؿ إسًتاتيجية

احلكومة يف القضاء على البطالة كحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة،

اجلزائر 16-15 ،نوفمرب ،2011ص .04
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

لذا غلب حتقيق احتياجات الرعاية الصحية خاصة يف ادلناطق الريفية كالسيطرة على األمراض.
ج -التعليم:
معترب التعليم متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية ادلستدامة ،كقد مت الًتكيز عليو ألنو من أىم ادلوارد اليت ؽلكن أف
ػلصل عليها الناس لتحقيق النجاح يف احلياة .كىناؾ ارتباط حسايب مباشر بُت مستول التعليم يف دكلة ما
كمدل تقدمها االجتماعي كاالقتصادم .كقد حققت الكثَت من دكؿ العادل صلاحا ملموسا يف التعليم كيف
تدريب سكاهنا على ادلعلومات احلديثة شلا أدل إذل ازدىارىا.
د-الشغل:
حيث غلب توفَت فرص أكثر للعمالة كتقليص حجم البطالة ألف من متطلبات حتسُت جودة حياة
اإلنساف توفَت مناصب العمل.
ثانيا :متطلبات التنمية المستدامة ومسؤولية المساىمة في تحقيقها:
- 1متطلبات التنمية المستدامة:
كتكوف حسب اجملاالت التالية:

1

أ-المجال االقتصادي:
ؽلكن ذكر بعض متطلبات حتقيق التنمية ادلستدامة يف ىذا اجملاؿ كما يلي:
االستخداـ العقالين كاألمثل للموارد الطبيعية :أم االقتصاد يف ادلوارد من خالؿ إجراء ختفيضات دلستوياتاالستهالؾ ادلبددة للطاقة عن طريق تغيَت أظلاط االستهالؾ (الطاقة الشمسية .)...،كيف ىذا الصدد صلد أف
ادلملكة العربية السعودية اختذت قرار بعدـ التنقيب عن اآلبار النفطية حىت يتسٌت لألجياؿ القادمة احلصوؿ
على نصيبها من النفط.
تقليص تبعية البلداف النامية للبلداف ادلتقدمة. ادلساكاة يف توزيع ادلوارد كاحلد من التفاكت يف ادلداخيل كمكافحة ظاىرة البطالة من خالؿ إتباع سياساتتشغيل فعالة.
حتديد أكلويات لإلنفاؽ احلكومي بػما يضمن حتقيق أعلى ظلو اقتصادم حاليا كمستقبليا كما يػجب احلد مناإلنفاؽ العسكرم.
1

كلثوـ زتيدم كحيولة إؽلاف :مرجع سابق ،ص-ص .07-05
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

ب-المجال االجتماعي:
ؽلكن ذكر بعض متطلبات حتقيق التنمية ادلستدامة يف ىذا اجملاؿ كما يلي:
 توزيع السكاف بشكل متوازف بُت سلتلف ادلناطق حيث أف االجتاىات احلالية تسعى إذل توسيع ادلناطقاحلضرية ألف الزيادات السكانية يف ادلدف الكبَتة ذلا عواقب بيئية خطَتة.
توفَت األمن كاخلدمات الصحية كزلاربة األمراض.القضاء على الفقر كاألمية.توفَت خدمة التعليم كتطويرىا.احلد من ظاىرة البطالة من خالؿ توفَت مناصب شغل يف سلتلف اجملاالت.ج-المجال البيئي:
ؽلكن ذكر بعض متطلبات حتقيق التنمية ادلستدامة يف ىذا اجملاؿ كما يلي:
1

-غلب أف ال يزيد معدؿ استهالؾ ادلوارد عن معدؿ ظلوىا.

احملافظة على األراضي الزراعية من التوسع العمراين كالتصحر.احملافظة على ادلياه من خالؿ التصدم لكل ما ؽلكن أف يلوثها.زتاية ادلناخ من مشكلة االحتباس احلرارم اليت أصبحت هتدد األجياؿ القادمة.د-المجال التكنولوجي:
ؽلكن ذكر بعض متطلبات حتقيق التنمية ادلستدامة يف ىذا اجملاؿ كما يلي:
استعماؿ تكنولوجيات أنظف يف كل اجملاالت السيما يف ادلناطق الصناعية.تكثيف أنشطة البحث كالتطوير.استعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ بشكل كاسع.تتطلب التنمية ادلستدامة تعزيز تكوين األشخاص يف رلاالت العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار لرفع ادلستولالعلمي كادلعريف كادلعيشي للمجتمع.

1

عبد الرحيم زلمد األمُت :تنمية ادلوارد البشرية كمتطلبات التنمية ادلستدامة ،مؤسسة الفكر العريب،

 ، www.arabthought.org/en/node/943مت اإلطالع عليو بتاريخ:

.2012/07/02
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

- 2مسؤولية المساىمة في تحقيق التنمية المستدامة:
1

تقع مسؤكلية ادلساعلة يف حتقيق التنمية ادلستدامة على عاتق األطراؼ اآلتية:
أ -الفرد:

غلب أف يتحمل الفرد مسؤكلية الشعور باآلخرين من حولو ككذلك مبن سيأيت من بعده ،فالتنمية ادلستدامة
زلورىا ىو اإلنساف كتوفَت احلياة األفضل لو ،كبالتارل فإف كل إنساف أيا كاف موقعو سواء ادلواطن الذم يراعي
ب عليهم حتقيق األفضل لكل
احتياجاتو كاحتياجات أبنائو ،أك ادلوظف الذم يؤدم كاجبو يف العمل ىك ىج ى

فطاؿما كاف زلور التنمية ادلستدامة ىو الفرد كاحتياجاتو فإف الفرد أيضا ىو األساس
ادلستفيدين من خدماهتم ،ػ

يف بناء ىذه التنمية.
ب –األسرة:
لألسرة دكر كبَت يف بناء جيل كاعي كمنتمي إذل رلتمعو كبلده ،ػلرص على أف يتمتع اجلميع مبستول من
ادلعيشة يكوف مقبوؿ كمريح ،كلعل األسرة ىي القدكة يف السلوؾ الذم يكتسبو الفرد منذ الصغر فإذا كانت
األسرة حريصة على زليطها كبيئتها فإف أفرادىا سيكونوف كذلك.
فاألسرة ىي ادلعلم األكؿ دلباد ئ التنمية ادلستدامة من حيث صقل كزيادة الوعي كاإلدراؾ للحرص على
اآلخرين.
ج –المجتمع:
يؤدم اجملتمع دكران بالغ األعلية يف معاجلة قضايا البيئة كالتنمية ادلستدامة ،فاجملتمع ىو احملرؾ األساسي يف
عملية التنمية ادلستدامة كذلك من خالؿ كجود رلتمع كاعي كمتفهم حلقوؽ اجلميع كتتحقق فيو ادلساكاة
كالعدالة االجتماعية كيف نفس الوقت ؼلرج أجياؿ حتافظ علي بيئتها كزليطها ،كحترص على أف يتمتع اجليل
القادـ مبا دتتعوا فيو من بيئة سليمة .كيقع على عاتق اجملتمع دكر ىاـ يف حتقيق ظلو اقتصادم مستداـ من
خالؿ مبادرات اجملتمع من النشاطات االقتصادية كاالجتماعية اليت هتدؼ لزيادة الدخل ،كقد شهدت
السنوات األخَتة زيادة ملحوظة يف مشاركة تنظيمات اجملتمع ادلدين يف حتقيق ذلك ،لذا أيعترب اجملتمع مبثابة أداة
قوية تعزز مقاصد التنمية ادلستدامة.

1

عبد الرزتن زلمد احلسن :التنمية ادلستدامة كمتطلبات حتقيقها ،ادللتقى الدكرل حوؿ إسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة كحتقيق التنمية

ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة،

اجلزائر 16-15 ،نوفمرب ،2011ص-ص.12-09
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

د–الحكومة:
تعترب احلكومة الطرؼ األساسي يف تنفيذ التنمية ادلستدامة ألهنا ىي اجلهة ادلعنية بتخطيط كتنفيذ ادلشاريع
التنموية يف أم دكلة من دكؿ العادل 1 .كما أهنا تقوـ بدكر رقايب لكافة نواحي التنمية من خالؿ كوادر مؤىلة
تعي مفاىيم التنمية ادلستدامة ،ككذلك يقع على عاتق اجلهاز احلكومي أف يكوف منسجم مع التوجيهات
العادلية لتحقيق التنمية ادلستدامة من خالؿ ادلشاركة يف االتفاقيات كادلواثيق الدكلية اليت حتقق ىذه الغاية
ً
كعكس ىذا التوجو على الوضع احمللي من خالؿ كضع إسًتاتيجية كطنية للتنمية ادلستدامة مث العمل على
تطبيقها بواسطة أجهزة الدكلة كمؤسساهتا.
ه -القطاع الخاص:
حيث تؤدم استثمارات القطاع اخلاص دكر ىاـ يف خدمة اجملتمع كادلواطن من خالؿ ادلشاركة الفاعلة يف
توفَت فرص العمل كحتقيق النمو االقتصادم ،كلقد ظهر القطاع اخلاص مؤخرا كطرؼ عادلي فاعل لو تأثَته اذلاـ
على االجتاىات البيئية من خالؿ ما ييتخذ من مقررات بشأف االستثمار كالتكنولوجيا ،مع ذلك يتعُت عليو

العمل على زيادة رلهوداتو حبيث تتولد عنو ثقافة جديدة تدؿ على مسؤكليتو ضلو البيئة من خالؿ تطبيق مبدأ

"ادللوث يدفع".
و –السلطة التشريعية:
كتقع على عاتقها مسؤكلية كبَتة تتمثل يف تشريع القوانُت ادلساعلة يف حتقيق التنمية ادلستدامة ،كما ؽلكنها
مراقبة تنفيذ ىذه القوانُت من طرؼ احلكومة.
2

ز –الشركات:

إف أم تنمية مستدامة مبنية على ظلو اقتصادم حتتاج إذل تعاكف الشركات كي يتم صلاحها ،كما ال ؽلكن
أف يتم النجاح ألم سياسة بيئية ختطط ذلا الدكؿ من غَت مشاركتها ،كلقد أبدل عدد من ىذه الشركات يف
السنوات األخَتة اىتماما بقضايا التنمية ادلستدامة ،رغم أف بعضها ال يزاؿ معاديا أساسا لسياسات التنمية
ادلستدامة ،فإف البعض منها يرل فيها إمكانية جديدة للنمو.

1

شفيع فالح :التنمية ادلستدامة ،www.iraker.dk/index.php?option=com... ،مت اإلطالع عليو بتاريخ:

2

ادلرجع نفسو.
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الفصل الثاني:

ثالثاً :التنمية المستدامة من منظور إسالمي:
على الرغم من حداثة مصطلح (التنمية ادلستدامة) فإف مفهومو ليس جبديد على اإلسالـ كادلسلمُت  ،فقد
كرد يف القرآف الكرًن كالسنة النبوية ادلطهرة العديد من النصوص اليت دتثل الركائز األساسية للتنمية ادلستدامة،
كتضع الضوابط اليت حتكم عالقة اإلنساف بالبيئة من أجل ضماف إستمراريتها حىت تكوف صاحلة للحياة إذل أف
يأيت أمر اهلل ،كمن اجلدير بالذكر أف مفهوـ التنمية ادلستدامة يف اإلسالـ أكثر مشوال ،بل إنو أكثر إلزاما من
ادلفهوـ ادلناظر الذم مت تبنيو يف أجندة القرف احلادم كالعشرين ادلنبثقة عن قمة (ريو)

 ،فالنظرة اإلسالمية

الشاملة للتنمية ادلستدامة توجب أال تتم ىذه التنمية مبعزؿ عن الضوابط الدينية كاألخالقية ،ألف ىذه الضوابط
ىي اليت حتوؿ دكف أية جتاكزات تفقد التنمية ادلستدامة مربرات إستمراريتها.
كيف الوقت نفسو فإف النظرة اإلسالمية الشاملة للتنمية ادلستدامة تيعٌت بالنواحي ادلادية ،جنبا إذل جنب مع
النواحي الركحية كاخللقية ،كما أف مهمة التنمية ادلستدامة يف ادلنظور اإلسالمي ىي توفَت متطلبات البشرية
حاليا كمستقبال.

1

كعند التدبر يف النظاـ االقتصادم اإلسالمي صلد فيو أف التوجو اإلظلائي مسة أساسية مرتبطة بفكره ككاقعو،
منهجا للتنمية
فعندما طيبق يف عهد الرعيل األكؿ ىح ى
قق أعلى معدالت من احلياة الطيبة مبعايَت عصرنا ،ليقدـ ن
2

حيث ييعترب اإلنساف كف نقا ذلذا ادلنهج أىم كأمسى ما يف األرض.

أما فيما ؼلص اآليات القرآنية ك األحاديث النبوية اليت تعكس دالالت االستدامة فيمكن ذكر البعض منها

ؾما يلي:

3

أ – محدودية الموارد في األرض  :كىذه حقيقة يؤكدىا قوؿ ادلوذل عز كجل  { :وإن من شيء إال عندنا
زائنو وما ننزلو إال بقدر معلوم} ( احلجر اآلية .)2

1

زلمد عبد القادر الفقي :ركائز التنمية ادلستدامة يف السنة النبوية ،ادلنتدل العريب إلدارة ادلوارد البشرية،

 ،www.hrdiscussion.com/hr19197.htmlمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/07/03 :
2

عبد احلميد الغزارل :الػمنهج اإلسالمي يف التنمية ،ادلوقع العالػمي لالقتصاد اإلسالمي،

 ،www.isegs.com/forum/archive/index.../t-2932.htm...مت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/07/03 :
3

ػلي سعيدم كصورية شنيب :نظريات التنمية ادلستدامة ،ادللتقى الدكرل حوؿ إسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة كحتقيق التنمية

ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة،

اجلزائر 16-15 ،نوفمرب ،2011ص-ص.12-09
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

ب -ضرورة المحافظة على الموارد  :فيجب احليلولة دكف فسادىا كاستنزافها ألهنا زلدكدة كقابلة للنفاذ،
كىذا كاجب ديٍت يف الدين اإلسالمي ،كذلك مصداقا لقولو تعاذل {:وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها }
(األعراؼ اآلية  ،)56كقولو تعاذل{:وال تبغ الفساد في األرض إن اهلل ال يحب المفسدين} (القصص اآلية
.)77
كيف احلديث الشريف ( :عذبت امرأة في ىرة سجنتها حتى ماتت فد لت النار ،ال ىي أطعمتها وسقتها
وال ىي تركتها تأكل من شاش األرض ) ( صحيح مسلم) ،كيف حديث آخر ( :إن قامت الساعة وبيد
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليفعل) (األلباين األحاديث الصحيحة).
ج -إدارة الموارد واستغاللها برشد وعقالنية  :يعد مبدأ االعتداؿ كالوسطية أحد ادلبادئ الرئيسة اليت يقوـ
عليها سلوؾ اإلنساف ادلسلم كذلك استجابة لقولو عز كجل  { :والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان
بين ذلك قواما } (الفرقاف اآلية  ،)67ككذلك قولو تعاذل {:وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها
كل البسط فتقعد ملوما محسورا}

( اإلسراء اآلية .)29

كيف احلديث الشريف ( :ما اب وال ندم من استشار وال عال من اقتصد ) (األلباين األحاديث الضعيفة)،
كيف حديث ً
ثاف يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( :يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا
كزاد راكب وإياك ومجالسة األغنياء وال تستخلفي ثوبا حتى ترقعيو ) (سنن اإلماـ الًتمذم) ،كيف حديث
ثالث (:طعام الواحد يكفي االثنين وطعام االثنين يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية ) ( سنن ابن
ماجة).
د -إشباع الحاجة دون ىدر وإسراف  :أمر اإلسالـ بإشباع احلاجات من ادلوارد دكف إسراؼ أك تبذير كيف
ذلك يقوؿ اهلل عز كجل {:وىو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلو
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابو كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقو ي ــوم حصاده وال تسرفوا إنو ال
يحب المسرفين } ( األنعاـ اآلية  ،)141كقولو تعاذل {:يا بني آدم ذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا
واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفين} ( األعراؼ اآلية .)31
ه -البيئة والموارد ملك ومسؤولية الجميع :البيئة كادلوارد ىي حق جلميع الناس ،كبالتارل فإف كاجب اجلميع
احملافظة عليها ،يقوؿ تعاذل {:وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان}(ادلائدة اآلية .)2
كيف احلديث الشريف ( :المسلمون شركاء في ثالث في الماء والكأل والنار ) ( سنن ابن ماجة).
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

و-استغالل الموارد وفق أسس العدل والمساواة  :كيف ذلك يقوؿ ادلوذل عز كجل {:ك ـ ـ ـ ــلوا من ثمره إذا
أثمر وآتوا حقو ي ــوم حصاده وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفين } ( األنعاـ اآلية  ،)141كيف قولو تعاذل{:
وآت ذا القربى حقو والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا } ( اإلسراء اآلية  )26كقولو تعاذل { :كلوا
من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيو فيحل عليكم غضبي } ( طو اآلية  ،)81كقولو تعاذل { :كلوا واشربوا
من رزق اهلل وال تعثوا في األرض مفسدين } (البقرة  ،اآلية  ،)60كيف احلديث الشريف (:من كان معو
فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو ومن كان لو فضل زاد فليعد بو على من ال زاد لو ) ( سنن أيب
داكد).
ز -التجديد والتعويض البيئي  :كيف ذلك يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( :ال يغرس مسلما غرسا وال
يزرع زرعا فيأكل منو إنسان وال دابة وال شيء إال كانت لو صدقة) ( صحيح مسلم).
المبحث الثالث :دراسة تأثيرات نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري كمساىمة في تحقيق
التنمية المستدامة:
يف ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إذل ادلساعلة ادلباشرة ؿ نظاـ اإلدارة البيئية يف حتقيق التنمية ادلستدامة  ،مث
ادلساعلة الغَت مباشرة ذلذا اؿنظاـ يف حتقيق التنمية ادلستدامة كذلك من خالؿ تأثَتات نظاـ اإلدارة البيئية على
أداء العنصر البشرم ،كما سيتم دراسة أىم ىذه اؿتأثَتات يف ادلطلب الثاين.
المطلب األول :مساىمة نظام اإلدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة:
إف الفوائد اليت يػحققها تطبيق الػمؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية تساىم بدرجة كبَتة يف حتقيق التنمية ادلستدامة
كلتوضيح ذلك سنتطرؽ إذل أبعاد التنمية الػمستدامة كعالقتها بالفوائد اليت يًتكها ىذا النظاـ عند تطبيقو:
أوالً :البعد البيئي للتنمية المستدامة وعالقتو بنظام اإلدارة البيئية:
إف العالقة بُت التنمية ادلستدامة كحػماية البيئة عالقة كثيقة  ،حيث تعترب قضية حػماية البيئة بػمثابة اذلدؼ
األكؿ يف برامج التنمية ادلستدامة ،كيرجع ذلك إذل أف البيئة ىي اؿ ػمصدر األساسي جلميع ادلوارد اليت تتطلبها
كمشركعاتىا ،كما أف اإلخالؿ بالتوازف البيئي يؤدم إذل تدمَت النظم البيئية كتدىور
ػ
برامج التنمية ادلستدامة
حالة ادلوارد الطبيعية (احلية كغَت احلية) كالتعجيل بنفاد بعضها أك إفسادىا ػبحيث يتعذر استخدامها بشكل
مناسب اقتصاديا ،كلذلك كانت البيئة بعدا حقيقيا للتنمية ادلستدامة.
1

حيزية قاسم ككلثوـ البز :مرجع سابق،

ص.4
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1

الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.
1

كىنا يأيت دكر نظاـ اإلدارة البيئية يف القياـ بعدة إجراءات تػهدؼ إذل زتاية البيئة كنذكر من بينها ما يلي:
 -1زتاية األنظمة البيئية الطبيعية من سلتلف ملوثات ادلؤسسة؛
 -2ترشيد استخداـ ادلوارد الطبيعية (ادلياه ،الطاقة ،األراضي...اخل)؛
 -3تقليل كمية النفايات كإعادة استخداـ ادلواد؛

 -4الػمساعلة يف معالػجة مشاكل االحتباس الػحرارم كثقب األكزكف اليت أصبحت تػهدد مستقبل األجياؿ
القادمة من خالؿ توفَت األسس الداعمة لتلك اجلهود.
ثانياً :البعد االقتصادي للتنمية المستدامة وعالقتو بنظام اإلدارة البيئية:
يعترب االقتصاد بػمثابة مػحرؾ للتنمية الػمستدامة ،إال أنو ال يػمكن بناء ىذه التنمية دكف موارد طبيعية ك
بشرية ،ك لػهذا جاء تصور التنمية ادلستدامة بوجوب إدخاؿ التكاليف البيئية ك االجتماعية يف احلسابات
االقتصادية ،حيث يػجب على التنمية االقتصادية أف تأخذ بعُت االعتبار الػمتغَتات البيئية كيف مقدمتها نظاـ
اإلدارة البيئية ،ك الػمتغَتات االجتماعية كالػحق يف السكن كغَت ذلك ،ك ذلك من أجل التخلص من
األساليب التنموية السابقة اليت كانت حتقق الرفاىية االقتصادية حاملة معها الكوارث الطبيعية ك البشرية نتيجة
التلوث البيئي.

2

كىنا يأيت دكر نظاـ اإلدارة البيئية يف الػجمع بُت مكافحة التلوث البيئي كبُت الػمساىػمة يف تػحقيق النمو
3

االقتصادم ،كعند التطرؽ إذل األبعاد االقتصادية للتنمية الػمستدامة نػجد أف من بينها ما يلي:
 -1استعماؿ األدكات االقتصادية للحفاظ على البيئة (كفرض الرسوـ كمنح التدعيمات).

 -2تشجيع مبادرات الػمؤسسات يف مػجاؿ الػحفاظ على البيئة كوضع إجراءات التخفيض من التلوث ك غَت
ذلك.
 -3كضع موارد ك ميكانيزمات مالية للحفاظ على البيئة كتقديػم قركض ميسرة للمؤسسات اليت تريد إدماج
اجلانب البيئي يف سياستها.

1

صلول عبد الصمد كطالؿ زلمد مفضي :مرجع سابق،

2

شهرزاد زغيب كعماين لػمياء" :البيئة كالتنمية :أم ارتباط؟"  ،الػمؤتػمر العلمي الدكرل التاسع حوؿ اقتصاديات البيئة كالعولػمة ،جامعة الزيتونة،

عماف،
3

ص،ص .07،06

األردف 23-20 ،أفريل  ،2009ص.7

ادلرجع نفسو ،ص.7
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

 -4تغيَت أنػماط اإلنتاج ك االستهالؾ ك جعلها أكثر استدامة كمن ذلك استخداـ التكنولوجيات النظيفة
كاالستهالؾ األخضر.
تحقيقها ،كمنو ػممكن
كعند التأمل يف ىذه األبعاد ػفجد أف تطبيق ادلؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف ػ
حقيق التنمية ادلستدامة.
القوؿ أف نظاـ اإلدارة البيئية يقوـ بدكر كبَت يف ػت
ثالثاً :البعد االجتماعي للتنمية المستدامة وعالقتو بنظام اإلدارة البيئية:
رغم أف البعد االجتماعي للتنمية ادلستدامة يتعلق بتحسُت ادلستول ادلعيشي للمجتمع كزتايتو من
األمراض كالقضاء على الفقر ك األمية كغَتىا من اآلفات االجتماعية  ،إال أف عالقة نظاـ اإلدارة البيئية هبذا
سببها التلوث الذم تطرحو ادلؤسسات خاصة القريبة من
البعد تتمثل يف زتاية اجملتمع من األمراض اليت يي ى

ػاؿرلمعات السكنية .

كيعترب التلوث البيئي بػجميع أنواعو من العوامل ادلؤثرة على نوعية حياة األفراد خاصة يف ادلناطق الفقَتة ،حيث
تشَت الدراسات إذل أف أزيد من ( )%20من األمراض اليت يعاين منها األفراد سبىبيها التلوث البيئي.

1

المطلب الثاني :تأثيرات نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري:

يؤثر نظاـ اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشرم من خالؿ مػجموعة من اؿتأثَتات اليت تؤدم يف النهاية
إذل تػحسينو كيػمكن ذكر أىم ىذه اؿتأثَتات كما يلي:
أوالً :التأثير من الل زيادة إنتاجية العاملين:
إف من بُت مزايا تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة

بجعل ـ ػحيط العمل
زيادة إنتاجية العاملُت ػ

مناسب بيئيا ،إذ أشارت بعض الدراسات مؤخرا إذل أف األبنية ادلناسبة بيئيا م

ػمكن أف تزيد من إنتاجية

العاملُت إذل  2.% 15مػما ينعكس بشكل إيػجايب على أدائهم يف العمل كيػمكن دراسة ىذه ادلسألة من خالؿ
العناصر التالية:

1

زليخة سنوسي كىاجر بوزياف الرزتاين :البعد البيئي إلسًتاتيجية التنمية ادلستدامة ،ادلؤدتر العلمي الدكرل حوؿ التنمية ادلستدامة كالكفاءة

اإلستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر 08-07 ،أفريل  ،2008ص.16
2

إذلاـ ػلياكم ك آخركف :مرجع سابق ،ص.7
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

 – 1عالقة إنتاجية العاملين باألداء البشري:
تعترب اإلنتاجية من ادلفاىيم الوثيقة الصلة باألداء ،مػما جعل الباحثُت يستعملوف ػعلا كبديلُت لبعضهما
رغم ما بينهما من فركؽ ،فاإلنتاجية تعكس درجة الرشد يف األداء البشرم سواء كاف العمل فنيا أك إداريا ،أم
كيفية استخداـ أساليب كطرؽ اإلنتاج الػمؤدية للنتائج ،كىي من الػمعايَت الكمية يف قياس األداء البشرم
(كمية اإلنتاج ،نوعية اإلنتاج ،زمن اإلصلاز ...اخل) كىذا ما يعطيها صفة اؿ ػموضوعية كالدقة يف احلكم على
األداء البشرم.

1

 – 2العوامل المؤثرة في إنتاجية العاملين وعالقتها بنظام اإلدارة البيئية:
توجد عدة عوامل تؤثر يف إنتاجية العاملُت كاليت تكوف ذلا عالقة بنظاـ اإلدارة البيئية كيػمكن ذكر البعض
منها كما يلي:
أ-الوقت الحقيقي لإلنتاج:
نتج فيو العامل فمثال الوقت ادلستغرؽ يف تشغيل اآلالت أك تغيَت ادلالبس ال يدخل
كىو الوقت الذم يي ي

ضمن ذلك ،كىنا ؽلكن القوؿ أف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية قد يرفع من مدة الوقت احلقيقي لإلنتاج إما عن
طريق ربح الوقت الذم كاف سلصص إلزالة ادللوثات بعد انتهاء عملية اإلنتاج أك عن طريق العمل يف بيئة
نظيفة ،كمػما ال شك فيو أف زيادة الوقت احلقيقي لإلنتاج ستؤدم يف النهاية إذل زيادة إنتاجية العاملُت.
ب-نسبة اإلنتاج الـمعيب:

ً
ختفيضو
إف من بُت اآلثار اليت يًتكها تطبيق ادلؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية زيادة إنتاجية العاملُت من خالؿ

لنسبة اإلنتاج ادلعيب 2.كىذا يتم عن طريق التخلص من الػملوثات اليت كانت تعرقل العامل عن إتقاف عملو.
ج-غيابات العمال:
إف من أكرب ادلشاكل اليت تواجو اإلنتاجية يف ادلؤسسة غياب العماؿ عن العمل خاصة الغيابات ادلفاجئة،
كمنو فإف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف التخفيض من أياـ التغيب عن العمل من خالؿ العناصر التالية:
زتاية العماؿ من األمراض اليت يي ىسبًبيها التلوث تػيخفض من العطل ادلرضية كفًتات الذىاب للعالج. -تقليل الغيابات ادلتعلقة بنفسية العامل الذم تضرر من التلوث ادلوجود بادلؤسسة.

1

الصاحل جيلح :مرجع سابق،

2

عز الدين دعاس :مرجع سابق،

ص .134
ص .99
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الفصل الثاني:

كقد بينت نتائج إحدل الدراسات اليت أيجريت على شركة لإلمسنت أف من بُت أسباب اطلفاض كمية اإلنتاج
هبذه الشركة ىو ارتفاع نسبة األمراض ادلهنية كبالتارل زيادة الغيابات ادلتعلقة بالعطل ادلرضية.

1

د -الجهد المبذول في العمل:
تعتمد األعماؿ اإلنتاجية عامة على الػجهد اإلنساين للعاملُت بػمختلف فئاتػهم (مهنيوف ،إداريوف،
خرباء...اخل) كىو الػمحدد األىم للعملية اإلنتاجية يف ادلؤسسة االقتصادية ،كقد حدد مكتب العمل الدكرل
رلموعة من العوامل البشرية ادلؤثرة يف إنتاجية العمل فذكر أف من بينها عنصر التعب اجلسماين أثناء العمل.

2

كمبا أف نظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف ختفيض كمية النفايات كادللوثات ادلوجودة بادلؤسسة فإف ىذا األمر ىسييوفر
للعماؿ جهد يمعترب ييستغل يف العملية اإلنتاجية مػمػا يؤدم إذل زيادة إنتاجية العاملُت.
ه -اإلجراءات ال ُـمنظمة للعمل:

تػمتاز إجراءات نظاـ اإلدارة البيئية بػميزة التوثيق لتعليمات العمل كللمسؤكليات ك الصالحيات ال يػملقاة

على عاتق العاملُت كىذه الػميزة تػجعل العاملُت يتعرفوف على الػمهاـ ادلطلوب إنػجازىا بسهولة كبسرعة فًتتفع
بذلك إنتاجيتهم.

3

و -نفسية العامل:
إف اإلجراءات اليت تتخذىا الػمؤسسة يف إطار تطبيق النظاـ فيما بػخص تػحسُت ظركؼ العمل الػمادية ذلا
أثر إيػجايب على نفسية العامل مػما ينعكس على إنتاجيتو يف العمل.
كقد حدد مكتب العمل الدكرل مػجموعة من العوامل البشرية ادلؤثرة يف إنتاجية العمل فذكر أف من بينها نفسية
العامل كذلك نظرا لػما ذلا من تأثَت كبَت على اإلنتاجية 4 .كما التحسن الذم يطرأ صحة العامل البدنية من
خالؿ زتايتو من أمراض التلوث لوي أيضا أثر إغلايب على نفسية العامل ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل يعترب
فسح اجملاؿ للعماؿ للمشاركة يف حتقيق األىدا ؼ البيئة للمؤسسة مبثابة حتفيز معنوم يرفع من معنوياهتم
كيساىم يف تعميق كالئهم ك انتمائهم للمؤسسة ،ككل ىذا يؤدم إذل زيادة إنتاجية العاملُت.

1

إذلاـ ػلياكم ك آخركف :مرجع سابق ،ص.14

2

كماؿ طاطام :مرجع سابق،

ص،ص.89،85

3

إذلاـ ػلياكم ك آخركف :مرجع سابق ،ص.9

4

كماؿ طاطام :مرجع سابق ،ص .89
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الفصل الثاني:
ز-األ طاء المهنية:

تعترب األخطاء ادلهنية من بُت ادلشاكل اليت تواجهها إنتاجية ادلؤسسة ،خاصة األخطاء اليت تؤدم إذل
طب يف اآللة اإلنتاجية أك حدكث أضرار للعاملُت شلا يتسبب يف عرقلة عملية اإلنتاج ،كمن أسباب
يحدكث عي ٍ
يت على رلموعة من العماؿ أف
ينت إحدل الدراسات اليت أيجر ٍ
ىذه األخطاء قلة الًتكيز يف العمل .كقد بى ٍ

ختفيض التلوث الضوضائي إذل احلد ادلسموح بو (  85ديسيبل) أدل إذل اطلفاض أخطاء العاملُت بنسبة

( )%29كحصوؿ زيادة معتربة يف إنتاجية العاملُت 1 .كىكذا فإف ادللوثات األخرل اليت يتعرض ذلا العامل ىي
من بُت األسباب اليت تؤدم إذل الوقوع يف األخطاء ادلهنية ،كىنا ؽلكن اعتبار تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية بػمثابة
حل كقائي ذلذه ادلشكلة.
ح -الدورات التدريبية:
إف من بُت متطلبات تنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية إحالة بعض العماؿ على دكرات تدريبية سواءا من أجل
تدريبهم على كيفية التعامل مع األعماؿ اليت تؤثر على البيئة أك على كيفية استخداـ اآلالت اجلديدة
(التكنولوجيا النظيفة) ككل ىذا يؤدم إذل زيادة إنتاجية العاملُت.
ط -بيئة العمل:
حيث تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العاملُت كلتوضيح ذلك سنذكر نتائج إحدل الدراسات اليت
أيجريت على شركة إمسنت طىبقت نظاـ اإلدارة البيئية فحصلت على شهادة اإليزك  14001يف سنة ،2005
حيث تيظهر ىذه الدراسة زيادة إنتاجية العماؿ بعد حتسُت البيئة الداخلية للشركة بفضل تطبيق النظاـ،
كاجلدكؿ رقم ( )08يوضح ذلك:
الجدول رقم (:)08
تطور إنتاجية العامل من سنة  2003إلى غاية سنة

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

إنتاجية العامل 1755

1780

2217

2431

2461

2161

السنوات
الواحد (طن)

المصدر :عز الدين دعاس :آثار تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية من طرؼ ادلؤسسات الصناعية ،رسالة ماجستَت
.

1

منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،2010 ،ص.92

عبد الوىاب عبد اهلل قاسم :مرجع سابق،

ص.53
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غَت

الفصل الثاني:
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مع العلم أف حساب إنتاجية العامل الواحد مت من خالؿ قسمة اإلنتاج السنوم على عدد العماؿ الذين
يزاكلوف عملهم يف تلك السنة.
إذف نالحظ من اجلدكؿ رقم ( )08كيف ارتفعت إنتاجية العامل بعد تطبيق الشركة للنظاـ سنة .2005

1

ي-صحة العامل:
مػما ال شك فيو أف حتسن صحة العامل ييؤثر إغلابا على إنتاجيتو فمن البديهي أف إنتاجية العامل ادلريض

أقل من إنتاجية العامل السليم ،فقد توصلت الدراسة السابقة إذل مالحظة التحسن الذم طرأ على صحة

العامل بعد تطبيق النظاـ كذلك بسبب التحكم اجليد يف النفايات خاصة النفايات اخلطَتة كالقياـ بالصيانة
ادلستمرة للمصايف كمصاصات الغبار مػما أدل إذل ختفيض االنبعاثات كمن مث خفض أضرارىا على صحة
العاملُت 2.كما أف الوسائل اليت جاء بػها النظاـ من أجهزة قياس كغَت ذلك تعترب مبثابة كقاية للعامل من
األخطار اليت ؽلكن أف تػحدث يف ادلؤسسة.
إذف ؽلكن القوؿ أف تطبيق النظاـ يف أم مؤسسة مهما كانت طبيعتها سيؤدم إذل مكافحة التلوث ادلوجود هبا
فتضمن بذلك زتاية عامليها من األمراض اليت تي ىسبًبيها ادللوثات.

ك-المعدات والتجهيزات اآللية:

سن
تتغَت إنتاجية العاملُت بػحسب التجهيزات اآللية الػموجودة بالػمؤسسة لذا يػجب على ادلؤسسة أف يحت ى
اختيار ىذه التجهيزات 3.كمن ذلك اقتناء التكنولوجيا النظيفة فمن الػمنطقي أف إنتاجية العامل الذم يعمل
على تكنولوجيا نظيفة تكوف أفضل من إنتاجية العامل الذم يعمل على غَت ذلك.
ثانياً :التأثير من الل تحسين صحة العامل البدنية والنفسية وحمايتو من المخاطر:
يؤدم تطبيق نظاـ اإلدارة البيئة إذل اإلنتاج بطريقة نظيفة كاليت من أىدافها تشغيل الوحدات اإلنتاجية
بطريقة تػحمي البيئة كادلواطنُت ،ككذلك تضمن صحة كأماف العاملُت كالتعامل اآلمن مع ادلخلفات كاستخداـ
األساليب ادلناسبة لتدكيرىا أك التخلص منها 4 .مػما ينعكس بشكل إيػجايب على أدائهم يف العمل كيػمكن
دراسة ىذه ادلسألة من خالؿ العناصر التالية:
1

عز الدين دعاس :مرجع سابق ،ص .92

2

ادلرجع نفسو ،ص.94

3

كماؿ طاطام :مرجع سابق ،ص .84

4

سامية جالؿ سعد :مرجع سابق ،ص.230
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 -1عالقة صحة العامل البدنية والنفسية بأدائو في العمل:
إف من الػمنطقي أف العامل الذم ييعاين من سوء يف الصحة البدنية أك النفسية ىو أقل تػحكما يف عملو

مقارنة بالعامل الذم ال يعاين من مشاكل صحية ،كبالتارل فمن ادلتوقع أف تعيق احلالة النفسية كالبدنية السيئة
العامل من تأدية مهامو بفاعلية ،األمر الذم قد يؤدم بو إذل خسارة مادية (خسارة مكافآت األداء اجليد) أك
خسارة معنوية (خسارة التقدير كاالحًتاـ) ،ىذا إف لػم يؤدم بو األمر إذل فقدانو لػمنصب عملو فليس من
ادلستبعد أف تعوضو الػمؤسسة بعامل آخر يتمتع بصحة بدنية ك نفسية جيدة تساعده على أداء أعمالو
بفاعلية.

1

 -2آثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية على صحة العامل البدنية والنفسية:
إف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئة يف أم مؤسسة يًتؾ عدة آثار تعود بالنفع على صحة العامل البدنية
كالنفسية ،كيػمكن توضيح ذلك من خالؿ النقاط التالية:
أ-مكافحة التلوث البيئي:
إف تلوث ادلكونات البيئية ال يؤدم فقط إذل انتشار األمراض العضوية بل يتعدل ذلك إذل انتشار
األمراض النفسية 2 .فمثال يؤثر التلوث الضوضائي على الػحالة النفسية لإلنساف بشكل كبَت فهو يقلل من
نشاطو احليوم كيزيد من القلق كيضعف الًتكيز حيث أف التعرض للضوضاء لػمدة ثانية كاحدة يقلل من الًتكيز
لػمدة  30ثانية ،كقد أيجريت دراسة على مػجموعة من الطالب حيث تػم تعريضهم إذل ضوضاء شدتػها من50

دت عليهم عالمات الػملل كاإلرىاؽ مػما أدل إذل احتياجهم لفًتة أطوؿ حلل الػمساءؿ
إذل  60ديسبل فبى ٍ

احلسابية 3.كيعترب التلوث البيئي بػجميع أنواعو من العوامل ادلؤثرة على نوعية حياة األفراد خاصة يف ادلناطق
الفقَتة ،حيث تشَت الدراسات إذل أف أزيد من (  )%20من األمراض اليت يعاين منها األفراد سبىبيها التلوث

البيئي.

1

4

شفيق شاطر :أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للموارد البشرية بادلؤسسة الصناعية دراسة ميدانية مبؤسسة إنتاج الكهرباء –سونلغاز-

جيجل ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة بومرداس،
2

رشيد سادلي :مرجع سابق ،ص.62

3

عبد الوىاب عبد اهلل قاسم :مرجع سابق ،ص.53

4

سنوسي زليخة كبوزياف الرزتاين ىاجر :مرجع سابق،

ص.16
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اجلزائر ، 2010 ،ص،ص.121،120

الفصل الثاني:
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فإذا كاف ىذا الرقم ادلفزع يتكلم عن أفراد اجملتمع فما بالك باألفراد العاملُت بادلؤسسات ادللوثة الذين ىم
على اتصاؿ دائم كمباشر بادللوثات ،كىنا تأيت أعلية نظاـ اإلدارة البيئية الذم يؤدم تطبيقو إذل التخلص من
ادللوثات ادلسببة لألمراض.
ي
ب-المساىمة في تحقيق السالمة المهنية:
إف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يؤدم إذل ادلساعلة يف حتقيق السالمة ادلهنية للعاملُت كمن ذلك إجراءات
االستجابة للطوارئ اليت تبُت كيفية التعامل مع احلرائق ك اإلنبعاثات الغازية اخلطَتة كغَت ذلك.
كتعترب مسألة السالمة ادلهنية من ادلسائل ادلهمة للمؤسسات حيث أف حتقق سالمة العاملُت يف النواحي
الصحية كالنفسية ككقايتهم من أخطار ادلهنة يؤدم إذل زيادة كفاءهتم اإلنتاجية.

1

ج-تخفيف التعب واإلرىاق:
يؤدم تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية إذل تػخفيض كمية النفايات كالػملوثات الػموجودة بالػمؤسسة مػما يؤدم
إذل تػخفيف أعماؿ النظافة كأعماؿ التعامل مع النفايات ،فيتخلص العامل بذلك من التعب اجلسماين
كاإلرىاؽ النفسي.
د-نظافة موقع العمل:
تيعترب مسألة تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة الصناعية ذات أعلية بالغة كمن ذلك اإلرشادات اليت
يضعها النظاـ كادلتعلقة بالنظافة العامة كزتاية البيئة الداخلية للمؤسسة 2 .كمػما ال شك فيو أف نظافة موقع
العمل من خالؿ ىذه اإلرشادات سيكوف ذلا أثر كبَت على صحة العامل.
ه -الـمساىمة في التقليل من األ طاء المهنية المضرة بالصحة:
يساىم نظاـ اإلدارة البيئية يف التقليل من األخطاء ادلهنية كاليت تؤدم إذل اإلضرار بصحة العامل كيكوف
حدكثها بسبب التلوث ادلوجود بادلؤسسة كاليت يسببها ىذا التلوث من خالؿ قلة الًتكيز أك غَت ذلك ،فمن
ادلؤكد أف أخطاء العامل الذم يعمل يف بيئة ملوثة ستكوف أكرب من أخطاء العامل الذم يعمل يف بيئة نظيفة
كعادة ما يختلف ىذه األخطاء الػمهنية أضرارا جسيمة على صحة اإلنساف مثل :ال يكسور ،اجليركح... ،اخل.

1

الطاىر خامرة :ادلسؤكلية البيئية كاالجتماعية مدخل دلساعلة ادلؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية ادلستدامة "حالة سوناطراؾ" ،رسالة ماجستَت

غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة كرقلة،
2

اجلزائر ،2007 ،ص.87

لطيفة برين :مرجع سابق ،ص.70
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ثالثاً :التأثير من الل زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين:
إف من بُت اآلثار اليت يًتكها تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يف الػمؤسسة على العماؿ زيادة الرضا الوظيفي
لديهم ،1مػما ينعكس بشكل إيػجايب على أدائهم يف العمل كيػمكن دراسة ىذه ادلسألة من خالؿ العناصر
التالية:
 – 1تعريف الرضا الوظيفي:
يعرؼ الرضا الوظيفي بأنو عبارة عن ":ذلك الشعور اإلغلايب الذم ػلملو ادلورد البشرم لوظيفتو عموما
(الرضا العاـ عن الوظيفة) كللعناصر الػمكونة ذلا خصوصا (الرضا عن األجر ،مػحتول العمل ،نػمط اإلشراؼ،
فرص الًتقية ،رتاعات العمل ،ظركؼ العمل)".

2

 – 2عالقة الرضا الوظيفي باألداء البشري:
أف مستول رضا
بعد نشر دراسات ىاكثورف على يد الباحث التوف مايو كزمالءه صار االعتقاد السائد ب
العماؿ يؤثر على الكثَت من جوانب سلوكهم خاصة األداء كاإلنتاجية ،لذا ييفًتض أف الرضا

مبثابة متغَت

مستقل كاألداء ىو ادلتغَت التابع لو ،مبعٌت أف ارتفاع رضا العامل يؤدم إذل ارتفاع مستول أدائو كنتيجة حتمية،
حيث يؤدم حتقيق الرضا إذل ارتفاع معنويات

العامل كتعديل نظرتو كاجتاىاتو ضلو اإلم ػجابية اجتاه ادلنظمة،

اإلمجايب ،كيػيىفسر ذلك بأف األداء ىو ناتج طبيعي كمنطقي حلالة الرضا
فينعكس ذلك على أداءه يف االجتاه ػ

اليت يكوف عليها العامل.

3

 – 3العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي وعالقتها بنظام اإلدارة البيئية:
توجد عدة عوامل تؤثر يف الرضا الوظيفي كاليت تكوف لػها عالقة بنظاـ اإلدارة البيئية كيػمكن ذكر البعض
منها كما يلي:
أ -العوائد:
يقصد بالعوائد سلتلف القيم ادلادية (األجر ،العالكات...اخل) ك غَت ادلادية ( التقدير )...اليت يتحصل
عليها ادلورد البشرم من خالؿ تأديتو لػمهاـ كظيفتو ،كيزداد شعور ادلورد البشرم بالرضا الوظيفي كل ما أدرؾ

1

عز الدين دعاس :مرجع سابق ،ص .95

2

شاطر شفيق :مرجع سابق ،ص .5

3

الصاحل جيلح :مرجع سابق،

ص .140

- 94 -
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الفصل الثاني:

بأف ىذه العوائد تليب تطلعاتو 1 .كىنا ؽلكن القوؿ بأف العامل الذم كاف ينفق األمواؿ يف عالج أمراض ىسبىبيها
التلوث (ادلوجود بادلؤسسة) سيشعر بالرضا عندما يكوف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ىسبىبنا يف إهناء معاناتو مع
ىذه النفقات العالجية ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل قد يستفيد العامل ماديا (عالكات أك زيادة يف

األجر ...،اخل) من زيادة أرباح ادلؤسسة نتيجة تطبيق النظاـ كىذا سيؤدم إذل زيادة الرضا الوظيفي عنده.
ب-محتوى العمل:
يقصد مبحتول العمل تلك ادلتغَتات اليت تي ىكو ٍف ادلهاـ اليت يؤديها ادلورد البشرم يف عملو كمن بُت أىم
ىذه ادلتغَتات صلد طبيعة أنشطة العمل 2 .فإذا كانت ىذه األنشطة يمضرة بالبيئة أك تؤثر سلبا على اجملتمع

غَت ر و
اض عن كظيفتو يف غالب األحياف ،كىنا ؽلكن القوؿ بأف العامل الذم ينفذ مهاما كلف
سيكوف العامل ى
هبا يف إطار تطبيق النظاـ سيشعر بالرضا إذا أدرؾ بأنو يساىم يف احلفاظ على البيئة من مكاف عملو.

ج -الحالة الصحية:

3

فمن ادلؤكد أنو كلما كانت احلالة الصحية للعامل جيدة كلما زاد مستول الرضا الوظيفي لديو كالعكس
صحيح فإذا كانت كظيفة العامل تيسبب لو األمراض فإنو سيكوف غَت ر و
اض عن كظيفتو .كىنا يأيت دكر نظاـ
اإلدارة البيئية يف حتسُت صحة العامل من خالؿ زتايتو من سلتلف األمراض اليت كاف ييسببها التلوث ادلوجود
بادلؤسسة ،كمنو فإف إدراؾ العامل ذلذا األمر سيزيد من مستول الرضا الوظيفي لديو.

د-حوادث العمل:
حيث أف ارتفاع معدؿ حوادث العمل يؤدم إذل اطلفاض مستول الرضا الوظيفي كتفسَت ذلك ىو أف
كثرة تعرض ادلورد البشرم إلصابات العمل جتعلوي يشعر بعدـ األماف الوظيفي فينعكس ذلك بالسلب على

شعوره بالرضا الوظيفي 4 .كإذا جئنا إذل قضية تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية صلد أف إجراءات االستجابة للطوارئ
اليت جاء هبا النظاـ جتعل العامل ػلس باألماف الوظيفي ىذا من جهة كمن جهة أخرل يؤدم التخلص من

1

شاطر شفيق :مرجع سابق ،ص .15

2

ادلرجع نفسو ،ص.8

3

أماؿ قبايلي :أثر صنع القرار على مستول الرضا الوظيفي يف ادلؤسسة االقتصادية دراسة حالة :مركب اجملارؼ كالرافعات قسنطينة ،رسالة

ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة ادلسيلة،
4

اجلزائر ،2011 ،ص.51

شاطر شفيق :مرجع سابق ،ص .40
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

التلوث ادلوجود بادلؤسسة بسبب تطبيق النظاـ إذل ادلساعلة يف تقليل حوادث العمل كاليت كاف سبىبيها التلوث،
ككل ىذا يؤدم إذل زيادة مستول الرضا الوظيفي لدل العماؿ.

ه -إشراك العمال في تحقيق أىداف المؤسسة:
إف تنفيذ العماؿ للمهاـ اليت كزعت عليهم يف إطار تطبيق ادلؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية يرفع من الركح
ادلعنوية ذلم بسبب شعورىم بأف اإلدارة تقوـ بإشراكهم يف حتقيق األىداؼ البيئية للمؤسسة.

1

و -سياسات المؤسسة:
كىي تلك اإلجراءات ادلنظمة للعمل حيث كلما كانت كاضحة كبسيطة كلما ازدادت قدرة ادلوارد البشرية
على التحكم يف عملها كىو ما يؤدم إذل زيادة مستول رضاىا الوظيفي 2 .كىنا ؽلكن القوؿ بأف إجراءات
نظاـ اإلدارة البيئية حتتوم على تعليمات يدتكن العامل من التعرؼ على مهاـ كظيفتو بسهولة ىذا من جهة
لزمها النظاـ على ادلؤسسة مبثابة إعانة للعامل للقياـ مبهاـ كظيفتو
كمن جهة أخرم تيعترب الدكرات التدريبية اليت يي ي
بأحسن كيفية ككل ىذا سيؤدم حتما إذل زيادة مستول الرضا الوظيفي لدل العماؿ.

ز-المسؤولية االجتماعية:
مناخا يربط بُت أىداؼ العماؿ ك
إف اإلدارة الواعية ىي اليت تتحمل مسؤكليتها االجتماعية كتيوفر ن

ادلؤسسة من ناحية كبُت أىداؼ اجملتمع من ناحية أخرل ليتحقق الرضا الوظيفي.

 3فعندما يرل العامل أف

مؤسستو يملتزمة بأنشطة ختدـ اجملتمع الذم ىو عضو منوي فإنو سيشعر بالرضا اجتاه ىذه األنشطة ،كييعترب
عنصر مكافحة التلوث أىم ما يف ىذه األنشطة ،كىنا يأيت دكر نظاـ اإلدارة البيئية يف ادلساعلة هبذا العنصر يف
حتقيق ادلسؤكلية االجتماعية حيث أف مكافحة التلوث تعٍت عدة أمور يف ىذا اجملاؿ كمنها:
-تقدًن يمنتجات خضراء للمجتمع.

احلفاظ على البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع من التلوث.-زتاية اجملتمع من األمراض اليت تي ىسبًبيها الغازات كسلتلف ادللوثات اليت تطرحها ادلؤسسة.

1

سامية جالؿ سعد :مرجع سابق،

2

شاطر شفيق :مرجع سابق ،ص .16

3

أماؿ قبايلي :مرجع سابق ،ص .70

ص.228
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

ح -ظروف العمل المادية:
فكلما كانت ظركؼ العمل ادلادية (نظافة  ،هتوية... ،اخل) مناسبة كلما ازدادت درجة تقبل ادلورد البشرم
لبيئة عملو ،كىو ما ينعكس باإلغلاب على مستول رضاه الوظيفي ك العكس صحيح يف حالة كجود ظركؼ
مادية سيئة للعمل 1.كىنا ؽلكن القوؿ بأف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية يؤدم إذل حتسُت ظركؼ العمل ادلادية من
خالؿ :نظافة موقع العمل ،العمل بتكنولوجيا نظيفة...اخل.
إذف يف نػهاية ىذا الػمطلب يػمكن القوؿ بأف نظاـ اإلدارة البيئية يؤثر على األداء البشرم من خالؿ ثالثة
عناصر أساسية كىي :إنتاجية العامل ،صحة العامل ،الرضا الوظيفي للعامل ،كيػمكن توضيح ذلك يف الشكل
اآليت:
الشكل رقم (:)07
تأثيرات نظام اإلدارة البيئية على األداء البشري

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على ادلبحث الثالث من ىذا الفصل.
نالحظ من الشكل رقم (  )07أف نظاـ اإلدارة البيئية يؤثر على األداء البشرم من خالؿ التأثَت اإليػجايب على
العناصر التالية:
 -1إنتاجية العامل :فمن البديهي أف زيادة إنتاجية العامل تؤدم إذل تػحسُت أدائو.

1

شاطر شفيق :مرجع سابق ،ص .16
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تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

الفصل الثاني:

 -2الرضا الوظيفي للعامل :إف زيادة الرضا الوظيفي للعامل تؤدم إذل تػحسن أدائو يف العمل كزيادة إنتاجيتو
يف نفس الوقت.
 -3صحة العمل البدنية كالنفسية :حيث أف زتاية العامل من ادلخاطر كاألمراض اليت ييسبًبيها التلوث الػموجود
بالػمؤسسة تؤدم إذل تػحسن أداء العامل كمن جهة أخرل تؤدم إذل زيادة إنتاجيتو ك زيادة الرضا الوظيفي

لديو يف نفس الوقت.
المطلب الثالث :مساىمة تأثيرات نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري في تحقيق التنمية
المستدامة:
تؤدم تأثَتات نظاـ اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشرم إذل الػمساىػمة يف ػتحقيق التنمية ادلستدامة من
خالؿ العناصر التالية:
أوالً :تحسين المستوى المعيشي للمجتمع عامة وللعاملين اصة:
يعترب ػتحسُت مستول ادلعيشة من األىداؼ ادلهمة اليت تسعى التنمية ادلستدامة لتحقيقها ،كما أف زيادة
تحسُت مستول ادلعيشة ،فزيادة السكاف بنسبة أكرب من زيادة الدخل
الدخل الوطٍت ال تؤدم بالضركرة إذل ػ
 ،ؼالتنمية ادلستدامة تعمل على

الوطٍت جتعل ػتحقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل أمرا صعبا

ػتحسُت نوعية حياة األفراد عن طريق الًتكيز على اجلوانب النوعية للنمو ،كيف ىذا السياؽ م ػجب العمل على
إشباع ػاؿحاجات األساسية لألفراد  1.كييعد تطبيق ادلؤسسة ؿنظاـ اإلدارة البيئية مكسبان لعماذلا كللمجتمع بصفة
عامة كذلك من خالؿ الػميزة اليت يًتكها ىذا النظاـ كادلتمثلة يف زيادة إنتاجية العاملُت كؽلكن توضيح ىذا

ادلكسب كما يلي:
-1على مستوى المجتمع:
حيث ػتىدؼ التنمية إذل إقامة ـ ػجتمع يتمتع بأعلػػى مستويات اؿ ػمعيشة الطيبػػة من خالؿ الزيادة يف
كتحقيق االكتفاء لكل فرد من أفراد الػمجتمع سواءا ػبجهوده اخلاصة أك
اإلنتاج إذل أقصى حد ـػمكن ،ػ
كتحقيق الوفرة االقتصادية إلػى جانب الرفاىية االجتماعية .
باجلهود العامة ػ

2

1

ناصر مراد :مرجع سابق،

2

رشيد سادلي :مرجع سابق ،ص.85

ص.110
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

-2على مستوى العاملين:
يؤدم تطبيق الػمؤسسة ؿنظاـ اإلدارة البيئية إذل حتسُت ادلستول ادلعيشي للعاملُت من خالؿ العناصر التالية:
أ-حصوؿ العامل على مكافئات نتيجة تػحسن إنتاجيتو (زيادة يف األجر أك عالكات أك...اخل).
ب-توفَت أمواؿ النفقات العالجية اليت كانت تينفق من قبل يف عالج األمراض اليت يسببها التلوث الػموجود
بالػمؤسسة.
ج -زيادة دخل العامل نتيجة زيادة أرباح ادلؤسسة بسبب تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية.
ثانيا :حـماية العاملين:
إف تػحقيق التنمية ادلستدامة لن يكوف إال بإيالء العماؿ ما يستحقونو من عناية كاىتماـ ألنو إذا اتفق
العلماء كادلفكركف يف أف احلل للبشرية يتمثل يف تػحقيق تنمية مستدامة فإف ىذه التنمية لن تتحقق إال بفضل
جهود العماؿ سواءا كانوا عماؿ الفكر أك عماؿ الساعد.

1

كيف ىذا الصدد يقوـ نظاـ اإلدارة البيئية بػحماية عماؿ ادلؤسسة من ادلخاطر اليت قد تصيبهم أثناء العمل من
خالؿ إجراءات االستجابة للطوارئ ككذلك زتايتهم من األمراض اليت كاف يسببها التلوث ادلوجود بادلؤسسة،
كمن جهة أخرل فإف من األىداؼ اليت تسعى التنمية الػمستدامة إذل تػحقيقها االعتناء بصحة أفراد ادلػجتمع،
كبػما أف العاملُت ىم جزء من ادلػجتمع فإف نظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف تػحقيق التنمية الػمستدامة من خالؿ
حػماية العاملُت.
ثالثاً :تحسين أداء العاملين في مجال حماية البيئة:
إف من بُت متطلبات تنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية تدريب العاملُت كتوعيتهم ،حيث يػجب ضماف مستول
مناسب من التدريب لألفراد الذين ينجم عن أعماذلم آثارا بيئية مهمة ،أما بالنسبة لتوعية العاملُت فيجب على
ادلنظمة توعية عامليها بػمجموعة من القضايا كاليت تصب يف مػجاؿ زتاية البيئة 2 .كبذلك يكوف نظاـ اإلدارة
البيئية قد أدل إذل حتسُت أداء العاملُت يف رلاؿ زتاية البيئة.

1

سليم مصطفى بو دبوس" :العمل كالتنمية ادلستدامة" ،صحيفة الوسط البحرينية ،العدد

 ،3524مام  ، 2012دار الوسط للنشر كالتوزيع،

 ،www.alwasatnews.com/3524/news/read/.../1.htmlمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/08/28 :
2

عبد الكريػم خليل الصفار :مرجع سابق،

ص.8
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

كمػما الشك فيو أف قضية حػماية البيئة ذلا عالقة كثيقة بالتنمية الػمستدامة حيث تعترب ىذه القضية بػمثابة
اذلدؼ األكؿ يف برامج التنمية ادلستدامة ،كيرجع ذلك إذل أف البيئة ىي اؿ ػمصدر األساسي جلميع ادلوارد اليت
كمشركعاتىا ،كلذلك كانت البيئة بعدا حقيقيا للتنمية ادلستدامة.
ػ
تتطلبها برامج التنمية ادلستدامة

1

إذف يف نػهاية ىذا الػمبحث يػمكن القوؿ بأف نظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف تػحقيق التنمية الػمستدامة
بػحيث أف ىذه ادلساىػمة قد تكوف مباشرة كقد تكوف غَت مباشرة ،ك يػمكن توضيح ذلك يف الشكل

رقم

( )08كما يلي:
الشكل رقم (:)08
المساىمة المباشرة والغير مباشرة لنظام اإلدارة البيئية في تـحقيق التنمية الـمستدامة

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على ادلبحث الثالث من ىذا الفصل.

نالحظ من الشكل رقم (  )08أف نظاـ اإلدارة البيئية لو مساىػمة مباشرة كغَت مباشرة يف تػحقيق التنمية
الػمستدامة فالػمساىػمة غَت الػمباشرة تكوف عن طريق التأثَت يف األداء البشرم فيىػنتج عن ذلك ثالثة عناصر
كما يف الشكل تساىم يف النهاية يف تػحقيق التنمية الػمستدامة ،أما الػمساىػمة الػمباشرة فتكوف عن طريق

زتاية ادلػجتمع كالبيئة من التلوث البيئي.

1

حيزية قاسم ككلثوـ البز :مرجع سابق،

ص.4
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الفصل الثاني:

تأثير نظام اإلدارة البيئية على أداء العنصر البشري ضمن إطار التنمية المستدامة.

الصة الفصل:
لقد تػم التطرؽ يف ىذا الفصل إذل عدة مفاىيم أساسية حوؿ حػماية البيئة كأداء العاملُت ،كما تػم
التأكيد على أنو من الضركرم احلفاظ على البيئة إذا أرادت الػمؤسسة الػمساىػمة يف تػحقيق التنمية الػمستدامة
جلب معو عدة
كمن أجل الوصوؿ إذل ذلك يػجب تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ،كما أف تطبيق ىذا النظاـ سيى ٍ
فوائد للمؤسسة كمن بُت ىذه الفوائد تػحسُت أداء العاملُت كذلك من خالؿ ثالث عناصر أساسية كىي:

زيادة إنتاجية العاملُت ،تػحسُت صحتهم البدنية كالنفسية ،زيادة الرضا الوظيفي لديهم.
إذف يف نػهاية ىذا الػفصل يػمكن القوؿ بأف تطبيق الػمؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية سيؤدم إذل الػمساىػمة
يف تػحقيق التنمية الػمستدامة سواءا بطريقة مباشرة (من خالؿ زتاية البيئة كالػمجتمع من التلوث البيئي) ،أك
بطريقة غَت مباشرة كاليت تكوف عن طريق النتائج اليت تًتتب عن تػحسُت أداء العامل بفضل تطبيق النظاـ.
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الفصل الثالث :دراسة

ميدانية بشركة إسمنت عين
التوتة  -باتنة-

دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
تــمهيد:

بعد تطرقنا يف الفصالن السابقان إذل اإلطار النظري لألداء البشري ولنظام اإلدارة البيئية وتأثًن ىذا النظام
على أداء العاملٌن ،سنحاول يف ىذا الفصل التطبيقي إسقاط اجلانب النظري على شركة تطبق

نظام اإلدارة

البيئية وفقا للمواصفات الدولية ( )iso 14001ولقد إخرتنا شركة إمسنت عٌن التوتة ،وسنسعى إذل التعرف على
وضعية ىذا النظام باإلضافة إذل النتائج اليت حققها للشركة بصفة عامة وللعاملٌن بصفة خاصة ،كما سنحاول
إكتشاف مدى التطابق بٌن اجلانب النظري واجلانب ادليداين للدراسة وذلك من خالل مجع البيانات ادليدانية
وحتليلها مث إستخالص سلتلف النتائج ادلتوصل إليها.
وسيتم التطرق يف ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث كما يلي:
ادلبحث األول :تقدمي عام للمؤسسة زلل الدراسة.ادلبحث الثاين :اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية.-ادلبحث الثالث :حتليل بيانات الدراسة ادليدانية وعرض نتائجها.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
المبحث األول :تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة:

يعود سبب اختيار شركة امسنت عٌن التوتة للدراسة ادليدانية إذل أن ىذه الشركة قد استفادت من تطبيقها
لنظام اإلدارة البيئية منذ سنة  2005وحتصلت بذلك على شهادة اإليزو  ،14001ىذا من جهة ومن جهة
أخرى تعترب شركات االمسنت األكثر احتياجا ذلذا النظام وذلك نظرا دلا ختلفو من آثار سلبية سواء على البيئة
أو على العاملٌن بالشركة.
وسوف ـنحاول يف ىذا ادلبحث التطرق إذل التعريف بالشركة مث دراسة ىيكل ىا التنظيمي وعمليهتا اإلنتاجية مث
يف النهاية سنتطرق إذل واقع تطبيق ىذا نظام بالشركة.
المطلب األول :التعريف بشركة إسمنت عين التوتة بباتنة:
أووً :التعريف بالشركة األم:
يعترب اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر من بٌن أىم الشركات الوطنية اليت تساىم يف ادلشاريع التنموية
للدولة ،وكان يعرف سابق بإسم الشركة الوطنية دلواد البناء (قبل نوفمرب  ،)2009حيث تأسست ىذه الشركة
بـموجب القرار رقم  380/67ادلؤرخ يف  20ديسمرب  ،1967و ينقسم ىذا اجملمع إذل أربعة مؤسسات جهوية
وىي كالتارل:
-1ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو للغرب-وىران-
-2ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو للوسط-البليدة-
-3ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو للشلف.
-4ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو للشرق -قسنطينة-
وتنقسم بدورىا ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو للشرق وادلتواجدة بوالية قسنطينة إذل مخسة شركات وىي
كالتارل:
أ-شركة إمسنت ادلاء األبيض-تبسة-
ب-شركة إمسنت عٌن الكبًنة -سطيف-
ج-شركة إمسنت حامة بوزيان -قسنطينة-
د-شركة إمسنت احلجر األسود-سكيكدة-
ه-شركة إمسنت عٌن التوتة-باتنة-
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

وتعترب الشركة األخًنة من أكرب الشركات األخرى من حيث اإلنتاج

(أكثر من مليون و  72ألف طن من

االمسنت يف سنة  )2011و من حيث عدد العمال وىي الشركة اليت ستجرى عليها الدراسة ادليدانية.
انياً :نشأة وتطور شركة إسمنت عين التوتة:
شركة إمسنت عٌن التوتة ىي مؤسسة عمومية اقتصادية مت إنشاؤىا سنة
مساعلة ) (SPAوتسًن من طرف رللس إدارة الشركة،

 1986وىي تعترب شركة ذات

كما يُقدر رأس ماذلا ب ـ ـ 2 250 000 000 :دج

وتتواجد وحدة إنتاجها ببلدية تيالطو دائرة سقانة وتبعد مسافة  50كلم على مدينة باتنة ،حيث تقع على
الطريق الوطين رقم  28الرابط بٌن دائرة عٌن التوتة و دائرة بريكة وتقدر مساحتها بـ ـ ـ

 20ىكتار ،وتتكون

الشركة من الفروع التالية:
 -1مقر ادلديرية العامة للشركة ببلدية باتنة.
 -2وحدة إنتاج اإلمسنت ببلدية تيالطو دائرة سقانة والية باتنة.
 -3وحدة توزيع اإلمسنت ببسكرة.
 -4وحدة إنتاج احلصى ببلدية تيالطو دائرة سقانة والية باتنة.
 -5وحدة توزيع اإلمسنت ببلدية تقرت والية ورقلة.
أما فيما يـخص منتوجاهتا فتتمثل فيما يلي:
-1إمسنت من نوع (  )CPJ-CEM II A 42,5ويطلق علية تسمية" :إمسنت بورتالندي مركب" كما أنو
مصنوع طبقاً للمواصفات اجلزائرية ( )NA442 : 2000ومتحصل على عالمة تاج من قبل ادلعهد الوطين
للتقييس (.)IANOR
-2إمسنت من نوع ( )CPA-CEM I 42,5 ESوىو إمسنت مضاد لألمالح.
-3احلصى والرمل.
أما عن نشأة الشركة فكانت من خالل العقد ادلربم بٌن ادلؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاتو  -قسنطينة-
وبٌن شركة البناء الداظلركية يف يوم  25ماي  ،1983ولقد تطلب إصلاز الشركة  32شهرا حيث بدأت األشغال
يف يوم  28نوفمرب  1983وانتهت يف يوم  27جويلية  1986وكانت أول جتربة لإلنتاج بتاريخ  3سبتمرب
 ، 1986لكن الطاقم ادلسًن يف ذلك الوقت كان أجنبيا حيث استلم الطاقم اجلزائري زمام التسيًن سنة .1992

وتعترب الشركة يف الوقت احلارل من بٌن أكرب الشركات اجلزائرية مساعلة يف اإلنتاج الوطين دلادة اإلمسنت حيث
تقدر الطاقة اإلنتاجية ذلا مبليون طن سنويا ،فمنتوجها يصل إذل عدة واليات من الشرق ومن اجلنوب الشرقي
- 105 -

الفصل الثالث:

دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

للوطن ،وىو منتوج ذو جودة عالية فقد حتصلت الشركة على شهادات اإليزو يف اجلودة (اإليزو

 9002و

اإليزو )9001و كذلك جائزة اجلودة اجلزائرية يف سنة  ،2004وبذلك حققت الشركة مستويات عالية من
األرباح فمثال يف سنة  2011وصل رقم أعماذلا إذل مخسة ماليًن دينار جزائري ،منها حوارل مليار ربح صايف،
كما تشغل حاليا حوارل  337عامل.
ونظرا لنوعية منتوج الشركة والشهادات ادلتحصل عليها سواءا يف اجلودة أو رلال محاية البيئة فقد زاد الطلب
على منتوجاهتا ،وأصبح للشركة زبائن من شركات أجنبية كشركة كوجال اليابانية اليت تفضل حتمل مصاريف
التنقل لشراء اإلمسنت من الشركة على شرائو من الشركات القريبة منها ،وكذلك الشركة الصينية اليت كانت
مكلفة بإصلاز الطريق السيار سابقا.
المطلب الثاني :دراسة الهيكل التنظيمي و العملية اإلنتاجية للشركة:
أووً :دراسة الهيكل التنظيمي للشركة:
يضم اذليكل التنظيمي للشركة عدة دوائر ومصاحل ،ولقد مت توضيحها أعلها يف شكل بياين وىو الذي ؽلثل
ادللحق رقم ( ،)1كما ؽلكن عرض أىم مكونات ىذا اذليكل ومهامها كما يلي:
-1المديرية العامة للوحدة:
وىي اإلدارة العليا للشركة ومهمتها اإلشراف على تسيًن الشركة وضمان حسن سًنىا وتتواجد ببلدية باتنة.
-2دائرة اإلنتاج:
و تتمثل مهمتها يف إعداد وتنفيذ برنامج اإلنتاج كما أهنا تشمل ادلصاحل التالية :مصلحة التصنيع ،مصلحة
مراقبة اجلودة ،مصلحة التحكم يف العتاد.
-3دائرة التموين:
ومن مهامها القيام بعمليات الشراء والتخزين فهي تنقسم إذل مصلحتٌن وعلا مصلحة الشراء ومصلحة
التخزين.
-4دائرة الصيانة:
و من مهامها األساسية صيانة اآلالت اإلنتاجية وغًنىا من اآلالت ،كما تقوم ب اإلشراف على ادلصاحل
التالية :مصلحة الدراسات وادلناىج ،مصلحة تنظيف ادلصايف ،مصلحة الكهرباء ،مصلحة الضبط ،مصلحة
ورشة ادليكانيك ،مصلحة صيانة البنية التحتية.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
-5دائرة المواد األولية:

وتقوم مبهمة إمداد العملية اإلنتاجية مبا حتتاجو من مواد أولية وتنقسم إذل ادلصاحل التالية :مصلحة التكسًن،
مصلحة صيانة العتاد ادلتنقل ،مصلحة استعمال احملاجر.
-6دائرة اإلعالم اآللي:
ومهمتها إعداد ومتابعة برامج اإلعالم اآلرل.
-7دائرة الموارد البشرية:
ومهمتها إدارة أفراد الوحدة حيث أن من مهامها :استقبال طلبات التوظيف ،تسجيل الغيابات ،حتضًن
ودفع الرواتب وادلكافآت ،إعداد برامج التكوين...اخل .وتنقسم ىذه اإلدارة إذل ثالث مصاحل وىي :مصلحة
تسيًن ادلستخدمٌن ،مصلحة الوسائل العامة ،مصلحة التكوين.
 -8دائرة المالية والمحاسبة:
ومن مهامها :تسجيل العمليات ادلالية ،اإلشراف على صندوق الشركة...اخل .وتنقسم ىذه اإلدارة إذل
ثالث مصاحل وىي :مصلحة احملاسبة التحليلية ،مصلحة احملاسبة العامة ،مصلحة ادليزانية.
-9دائرة التجارة:
ومن مهامها :تسجيل العمليات اليومية اخلاصة بالبيع ،مراقبة عمليات الشحن ،حتديد نصيب كل
زبون...اخل ،كما أهنا تنقسم إذل مصلحتٌن وعلا :مصلحة الفواتًن ومصلحة التسويق والبيع.
-10دائرة األمن والوقاية:
وتقوم بعدة مهام ومن بينها :مراقبة وسائل احلماية كأجهزة إطفاء احلرائق ،اإلشراف على أمن وسالمة
العاملٌن ،التدخل أثناء حدوث حوادث العمل...اخل .وتنقسم ىذه اإلدارة إذل مصلحتٌن وعلا :مصلحة
التدخل ومصلحة الوقاية.
-11دائرة الجودة:
وتقوم بعدة مهام ومن بينها :مراقبة جودة ادلنتجات ،تنفيذ ومتابعة متطلبات احلصول على شهادة اإليزو يف
اجلودة (... (ISO9001اخل.
وتنقسم ىذه اإلدارة إذل مصلحتٌن وعلا :مصلحة اجلودة ومصلحة البيئة.

- 107 -

دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
انياً :دراسة العملية اإلنتاجية للشركة:

1

تتم عملية اإلنتاج بالشركة من طرف دائرة اإلنتاج ،واليت تقوم بإدارتو للحصول على إمسنت ذي جودة،
وتتمثل مهام دائرة اإلنتاج يف إدارة عملية صنع اإلمسنت بالشركة وحتسٌن نظام اجلودة من خالل صنع منتج
مطابق للمواصفات و كذلك تلبية رغبات الزبائن .أما أىداف

ىذه الدائرة فتتمثل يف :صنع منتج مطابق

للمواصفة اجلزائرية (  ،)NA442 : 2000حتقيق برامج اإلنتاج كمية وجودة ويف الوقت ادلطلوب  ،واحرتام نسب
االستهالك للموارد ادلستهلكة كالغاز والكهرباء وادلتفجرات.
وتنتج الشركة بكل طاقتها اإلنتاجية حيث أن الطلب على االمسنت أكرب من العرض فكل ما ينتج يباع ،
وكانت الشركة قبل  9أفريل  2003تنتج اإلمسنت من النوع ( CPJ45اإلمسنت البورتالندي ادلركب من رتب
ادلقاومة ادلقدرة بـ 45ميقا باسكال) ،مث أصبحت تنتج اإلمسنت من النوع ( ،)CPJ CEM II A32,5أما حاليا
فتنتج إمسنت من النوع ( ،)CPJ CEM II A42,5وذلك منذ  2أوت .2004

وتتم صناعة اإلمسنت بالشركة وفق الطريقة اجلافة (نسبة ادلاء من

 %1إذل  )%6حيث يتم خلط ادلواد

األولية قبل دخوذلا إذل الفرن وإنتاج الكلنكر وىي مادة جافة ،أي يستغىن عن ادلاء كعامل مساعد يف حتقيق
التجانس.
وؽلكن توضيح مراحل إنتاج اإلمسنت وفق الشكل ادلوارل:
الشكل رقم (:)09
مراحل اإلنتاج بشركة إسمنت عين التوتة
التكسير

الطحن الخام
الخليط

الطهــي
الفرينة

طحن الكلنكر
كلنكر

اإلسمنت

المصدر :إذلام ػلياوي وآخرون :ضلو حتسٌن األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية من خالل تطبيق مدخل اإلدارة
البيئية ،ادلؤدتر الدورل اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن 23-20 ،أفريل  ،2009ص.10

يتبٌن من ىذا الشكل أن احلصول على ادلنتج النهائي يتطلب ادلرور بادلراحل التالية:

1

إذلام ػلياوي و آخرون :مرجع سابق،

ص-ص .12-10
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الفصل الثالث:

دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

 -1مرحلة التكسير:
تنطلق عملية اإلنتاج من خالل كسر ادلواد األولية ،واليت تصنف إذل نوعٌن :تلك ادلستخرجة من زلاجر
الشركة واألخرى يتم شراءىا من خارج الشركة.
فالنوع األول يضم الكلس والطٌن حيث يتم استخراج الكلس من احملاجر باستعمال ادلتفجرات واآلالت  ،وىنا
غلب أن ال يتجاوز حجم ىذه القطع  1500مم ،أما الطيـن فيستخرج باجلارفات وأبعاد ىذه القطع ال
تتجـاوز  800مم ،مث تنقل ىذه القطع يف شاحنات (  )Dumpersذات سعة ترتاوح بٌن  35إذل  40طن
للواحدة لتتم تغذيتها يف مطمورة الكاسر (  )concasseurاألساسي بادلطارق ذو الطاقة ادلقدرة بـ

1000

طن/ساعة.
إن ادلنتج الناجم عن عملية التكسير يسمى اخلليط حيث أن حجم حبيباتو ال تتجاوز  25مم ،وىذا اخلليط
متكون من  % 70كلس و % 30طٌن.
ولإلشارة فإن الكلس يقسم إذل نوعٌن :كلس التصحيح (اخلام) والكلس ادلساعد (اإلمسنت) ،فالنوع األول
يضاف للحصول على اإلمسنت فيما
لتصحيح الكومات الفقًنة إذل الرتكيبة الكيميائية الالزمة ،أما النوع الثاين ف
بعد.
أما بالنسبة للمواد اليت تشرتى من خارج الشركة فتتمثل يف اجلبس ومعدن احلديد ،فيتم كسرعلا يف كاسر آخر
بادلطارق يسمى كاسر ادلواد ادلساعدة ذو الطاقة ادلقدرة بـ  1000طن/ساعة.
وبعد عملية التكسير تتم عملية التخزين حيث ينقل اخلليط بأحزمة مطاطية إذل سلازن ادلواد األولية.
 -2مرحلة الطحن الخام:
ينقل اخلليـط (كلس وطٌن) ،وكلس التصحيـح ومعدن احلديـد من مطمـورات التغذية إذل طاحونيت خام يف
شكل حلقة مغلقة حيث أن طاقة الطاحونة الواحدة  140طن/ساعة .مع العلم أن أعظم معدل لرطوبة ادلواد
ادلغذية للطاحونتٌن هو  ، % 6ويتم جتفيف ادلواد داخل الطاحونتٌن بواسطة الغاز القادم من الفرنٌن أو استعمال
مولـدات احلرارة يف حالـة الضرورة .ويتم احلصـول من عملية الطحـن على بودرة تسمى بالفرينة وىي ذات دقة
تقدر ـب % 14على غربال ذو  u 90وبرطوبة عظمى تقدر ـب .% 1مث ـتمر ىذه الفرينة عرب عوازل حيث أن
اجلزئيات الدقيقة توجو ضلو مطمورات التجنيس والتخزين ،أما اجلزئيات الكبًنة تعاد للطاحونتٌن.
وكي تصبح الفرينة اخلام أكثر جتنيسا ،دتلك الشركة مطمورتٌن للتجنيس ذات سعة  8000طن للواحدة.
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الفصل الثالث:
 -3مرحلة الطهي:

يتم استخراج الفرينة اخلام من مطموريت التجنيس بواسطة ادلقتلعات (

 )Extracteursإذل سداديت أو

صمامي الطاحونة ذات سعة 65م 3للواحدة.
وختضع الفرينة اخلام ادلغذية لتسخينات مسبقة على شكل إعصار حلزوين إذل عملية إزالة الكربون نتيجة
التبادل احلراري يف االجتاه ادلعاكس ،وإن كل دورة تسخٌن مشكلة من أربعة طوابق ذات إعصارات حلزونية.
طهى الفرينة يف الفرن حتت درجة حرارة تقدر حبوارل °1400م لتعطي بعد التربيد ما يسمى بالكلنكر أي
مث ت
اإلمسنت الفج ذو درجة حرارة ترتاوح بٌن  130إذل °150م ،مث يتم نقل الكلنكر ضلو مطمورات التخزين
الثالث حيث أن سعة الواحدة  15000طن.
ولإلشارة فإنو يف حالة صنع كلنكر غًن مطهي جيد ا تعاد عملية طهيو ،كما أنو ؽلكن بيع الكلنكر كمنتج
هنائي لكون الفرن ىو أساس عملية صنع اإلمسنت.
 -4مرحلة طحن الكلنكر:
تتم عملية طحن الكلنكر يف حلقة مغلقة بواسطة طاحونتٌن لإلمسنت حيث طاقة كل واحدة تقدر بـ100

طن/ساعة .ويتم تغذية الطاحونتٌن بواسطة أربعة سلارج للطاحونتٌن :اثنتٌن للكلنكر واحدة للجبس واألخرى
للمادة ادلساعدة (كلس أو بوزوالن).
مث ينجم عن عملية الطحن ادلنتج النهائي وىو اإلمسنت ،الذي ينقل ضلو مطمورات التخزين اخلمس ذات سعة
 8000طن للواحدة.
المطلب الثالث :واقع نظام اإلدارة البيئية في الشركة:
تطبق شركة امسنت عٌن التوتة نظاما لإلدارة البيئية منذ سنة  2005وىو مصمم وفقا للمواصفات الدولية
( ، )iso 14001ولقد حتصلت الشركة على شهادة ادلطابقة مع ىذة ادلواصفة أو ما يسمى بشهادة (اإليزو
 )2004 :14001وىي آخر إصدار للمنظمة العادلية للتقييس يف رلال محاية البيئة والذي كان يف سنة
 ،2004وحتصلت الشركة على ىذه الشهادة بتاريخ  10أكتوبر 2005وىي موضوعة يف ادللحق رقم .2
أووً :دوافع تبني الشركة لنظام اإلدارة البيئية:
تتمثل الدوافع اليت جعلت شركة امسنت عٌن التوتة تتبىن نظاما لإلدارة البيئية فيما يلي:
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-1وعي الشركة بأهمية نظام اإلدارة البيئية:
حيث أن إختاذ قرار بتطبيق نظام اإلدارة البيئية ال يكون إال بعد إقتناع اإلدارة العليا للشركة مبنافع وفوائد
ىذا النظام واليت نذكر من بينها ما يلي:
أ-حتسٌن صورة ومسعة الشركة.
ب -محاية مكونات البيئة من ماء وىواء وتربة واليت كانت تعاين طيلة  20سنة من سلتلف ملوثات الشركة.
ج -إكتساب ميزة تنافسية جديدة حيث أن الشركة كانت تعرف أن وضع عالمة إيزو البيئة على أكياس
اإلمسنت سيكون لو أثر إغلاا على تزايد الطلب على منتوجاهتا مستقبالً.
د -اإلستجابة دلطالب العمال فيما ؼلص حتسٌن ظروف العمل ادلادية ومحايتهم من األمراض اليت تسببها
ادللوثات ادلوجودة بالشركة.
ه -محاية اجملتمع من سلتلف األمراض اليت تسببها صناعة اإلمسنت خاصة بعد وصول معلومات إذل الشركة
بوجود  600شخص يعانون من الربو ويقطنون بادلدن القريبة من الشركة.
و-اإلستجابة لضغوطات األجهزة احلكومية (ادلديرية الوالئية للبيئة ،البلدية ،الوالية) فيما ؼلص حتسٌن األداء
البيئي للشركة.
 -2سياسة الشركة:
واليت ىي مبنية على مسايرة ادلستجدات على الساحة الوطنية والدولية فتاريخ الشركة حافل باإلصلازات
واليت ىي موضحة يف الشكل التارل:
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الفصل الثالث:

الشكل رقم (:)10

إنجازات الشركة في مجاوت الجودة والبيئة وسالمة العاملين

المصدر :ادلوقع اإللكرتوين للشركة (  ،)http://www.scimat.dz/?action=presentation&lang=arمت اإلطالع
.

عليو بتاريخ.2012/08/28 :

نالحظ من الشكل رقم ( )10أن للشركة عدة إصلازات وؽلكن ذكرىا كما يلي:
أ -احلصول على شهادة تأكيد اجلودة (اإليزو  9002إصدار  )1994وذلك يف سنة  2000من طرف
ادلنظمة العادلية للتقييس (.)AFAQ
ب -احلصول على شهادة احلق يف وضع عالمة " تاج " لإلمسنت الذي من نوع (  )42,5 Aوذلك يف سنة
 2001من طرف ادلعهد اجلزائري للتقييس ( )IANORالتابع لوزارة الصناعة.
ج -احلصول على شهادة نظام إدارة اجلودة (اإليزو  9001إصدار  )2000وذلك يف سنة  2003من طرف
ادلنظمة العادلية للتقييس (.)AFAQ
د -احلصول على شهادة احلق يف وضع عالمة " تاج " لإلمسنت الذي من نوع (

 )32,5 Aوذلك يف سنة

 2001من طرف ادلعهد اجلزائري للتقييس ( )IANORالتابع لوزارة الصناعة.
ه -احلصول على اجلائزة اجلزائرية للجودة وذلك سنة  2004من طرف وزير الصناعة.
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و -احلصول على شهادة نظام إدارة البيئة (اإليزو  14001إصدار  )2004وذلك يف سنة  2005من طرف
ادلنظمة العادلية للتقييس ( ،)AFAQوالشهادة موضوعة يف ادللحق رقم (.)2
ز -احلصول على شهادة نظام إدارة اجلودة (اإليزو  9001إصدار  )2008وذلك يف سنة  2008من طرف
ادلنظمة العادلية للتقييس (.)AFAQ
ح -العمل على البدء يف تنفيذ متطلبات نظام إدارة السالمة والصحة ادلهنية (

 )OHSAS 18001وذلك

ابتداءا من سنة .2010
انياً :األسباب التي مكنت الشركة من تنفيذ متطلبات النظام بسهولة:
تعترب شركة امسنت عٌن التوتة من بٌن الشركات اجلزائرية األوذل اليت قامت بتنفيذ متطلبات نظام اإلدارة
البيئية وفقا للمواصفات الدولية (اإليزو  )2004 :14001وترجع سهولة وسرعة ذلك إذل األسباب التالية:
-1جتربة الشركة من قبل يف تطبيق نظام إدارة اجلودة وفقا للمواصفات الدولية (اإليزو  )9000الذي يشبو كثًنا
نظام إدارة البيئة من حيث ادلتطلبات (السياسة العامة ،التدريب ،التوثيق ،ادلتابعة والقياس ،عدم ادلطابقة
واإلجراءات التصحيحية والوقائية ،تدقيق النظام ،مراجعة اإلدارة).
ويف ىذا الصدد حتصلت الشركة على شهادات اإليزو يف اجلودة وىي كما يلي:
أ-شهادة اإليزو  1994:9002يف سنة .2000
ب-شهادة اإليزو  2000:9001يف سنة .2003
ج-شهادة اإليزو  2008:9001يف سنة .2008
وىذا يدل على التمكن اجليد للشركة يف تطبيق نظام إدارة اجلودة وفقا للمواصفات الدولية شلا ساعدىا على
تطبيق نظام إدارة البيئة.
-2الوضعية ادلالية اجليدة للشركة فكل ما يُنتج من إمسنت يباع وذلك نظرا الحتياج السوق اجلزائرية ذلذه ادلادة

منذ عدة سنوات ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى تزايد الطلب على منتوجات الشركة بسبب اجلودة اليت تتميز

هبا ىذه ادلنتجات.
وقد ساعدت الوضعية اجليدة للشركة من الناحية ادلالية يف تنفيذ متطلبات نظام إدارة البيئة ومن ذلك:
أ-اقتناء األجهزة ادلتطورة وغًنىا من ادلعدات.
ب-إنشاء مصلحة سلتصة بشؤون البيئة.
ج-حتمل نفقات تدريب العمال وتوعيتهم.
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الثاً :مميزات النظام المطبق:
يتميز نظام اإلدارة البيئية لكل شركة مبجموعة من ادلميزات وذلك حسب طبيعة نشاط الشركة حيث يتميز
نظام شركة امسنت عٌن التوتة مبا يلي:
-1السياسة البيئية :حيث أن الشركة حددت رلموعة من االلتزامات وىي كما يلي:
أ -احرتام ادلتطلبات القانونية و التشريعية.
ب -السعي ضلو احلفاظ على ادلوارد الطبيعية.
ج -مكافحة التلوث البيئي.
 -2التخطيط :ويضم العناصر التالية:
أ-الجوانب البيئية :ولقد حددت الشركة رلموعة من النشاطات ادلؤثرة على البيئة وؽلكن ذكرىا كما يلي:
-انبعاث الغازات يف اجلو خاصة أكسيد الكربون  COوثاين أكسيد الكربون  CO2وأكسيد

اآلزوت . NOx

استهالك ادلوارد الطبيعية (ادلاء ،الغاز الطبيعي ،الكهرباء).تسرب النفايات وىي نوعٌن :ادلادة األولية (وتسمى الفرينة) وجزيئات االمسنت.ب -المتطلبات القانونية وغيرها  :حيث أن الشركة حددت رلموعة من القوانٌن والتعليمات اليت ذلا عالقة
حبماية البيئة ونذكر من بينها ما يلي:
 عدم جتاوز النسبة احملددة للتلوث اجلوي و ادلقدرة بـ  50ملغ يف ادلرت ادلكعب الواحد من اذلواء. التصريح بالنفايات اخلطرة. تعيٌن مسؤول على البيئة يف الشركة.ج-الغايات واألهداف :ونذكر من بينها ما يلي:
 تقليل نسبة الغازات والنفايات ادلنبعثة يف اجلو. التوفًن يف عنصري الطاقة وادلاء. اقتناء التكنولوجيا ادلتطورة.-3التنفيذ و التشغيل :حيث أن تنفيذ اخلطة البيئية اليت تضعها الشركة يتم عن طريق العناصر التالية:
أ -الهيكل والمسؤوليات :تقوم مصلحة البيئة ادلوجودة بالشركة مبتابعة تطبيق اخلطة البيئية.
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ب -التدريب والتوعية  :إن التلوث الناتج عن الشركة سببوُ اآلالت وادلعدات ،حيث ال توجد نشاطات

للعمال تؤثر على البيئة بدرجة كبًنة لذا ال توجد دورات تدريبية دائمة يف رلال محاية البيئة ،أما بالنسبة للتوعية

البيئية فتقوم هبا ادلديرية العامة للشركة (ادلوجودة ببلدية باتنة) يف كل سنة وتدوم دلدة ثالثة أيام.
ج -اوتصال :بالنسبة لالتصاالت الداخلية فتكون عن طريق االجتماعات ادلنعقدة حول القضايا البيئية
باإلضافة إذل الدور الذي تقوم بو مصلحة البيئة يف التنسيق بٌن ادلصاحل أما بالنسبة إذل االتصاالت اخلارجية
فالشركة حريصة على احملافظة على صورهتا ومكانتها فهي تتواصل مع عدة ىيئات من بينها البلدية ومديرية
البيئة لوالية باتنة ،ادلرصد الوطين للبيئة.
د -تو يق نظام اإلدارة البيئية  :حيث دتلك الشركة عدة وثائق خاصة بالنظام ومنها دليل نظام اإلدارة البيئة
وسلتلف السجالت.
ه -اوستعداد واإلجابة للطوارئ :وىي من مهمة دائرة األمن والوقاية حيث تقوم بعدة مهام ومنها:
 مراقبة أجهزة إطفاء احلرائق وغًنىا من ادلعدات. التدخل أثناء حوادث العمل. اختاذ سلتلف اإلجراءات اليت تؤدي إذل سالمة وأمن العمال.كما أن ىذه الدائرة تنقسم إذل مصلحتٌن وعلا :مصلحة التدخل ومصلحة الوقاية.
-4الفحص و اإلجراءات التصحيحية:
أ-المتابعة والقياس  :حيث تقوم الشركة مبتابعة وقياس نشاطاهتا ادلؤثرة على البيئة ومن ذلك قياس نسبة
ادللوثات يف اجلو ويف ادلياه وقياس الكميات ادلستهلكة من ادلاء والغاز.
ب-عدم المطابقة و اإلجراءات التصحيحية  :حيث تقوم الشركة دائما باختاذ إجراءات حتسن من أدائها
البيئي ومن ذلك تركيب مصفاتٌن جديدتٌن للحد من انبعاث النفايات حيث مت اقتنائهما بقيمة مليار دينار
جزائري وعلا من التكنولوجيا احلديثة حيث ال تفرزان سوى  10ملغ يف ادلرت ادلكعب الواحد من اذلواء بينما
تقدر إفرازات ادلصفاتٌن القدؽلتٌن بـ  250ملغ يف ادلرت ادلكعب الواحد من اذلواء وبذلك تكون الشركة قد
احرتمت النسبة احملددة للتلوث اجلوي وادلقدرة بـ  50ملغ يف ادلرت ادلكعب.
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الفصل الثالث:
رابعاً :نتائج تطبيق النظام:

لقد استفادت الشركة كثًنا منذ تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية فقد حقق ذلا عدة نتائج اغلابية ونذكر من
بينها ما يلي:
 -1زيادة إنتاج الشركة من خالل تركيب ادلصفاتٌن اجلديدتٌن (ذات األذرع) فقد قدر حجم النفايات ادلنبعثة
سابقا حبوارل  34000طن سنويا أي ما يعادل إنتاج  27000طن من االمسنت.
 -2اطلفاض يف كمية ادلاء ادلستهلك فقد كان معدل استهالك الشركة للماء يقدر بـ  240000م  3سنويا مث
أصبح يف حوارل  229000م3سنويا أي توفًن  11000م 3وىو رقم يغطي حوارل  3000نسمة.
 -3احرتام القوانٌن ادلتعلقة حبماية البيئة ومن ذلك عدم جتاوز النسبة احملددة للتلوث اجلوي و ادلقدرة بـ

50

ملغ يف ادلرت ادلكعب الواحد من اذلواء.
 -4احملافظة على مكانة وصورة الشركة يف نظر اجملتمع.
 -5حتسن الوضعية ادلالية للشركة فلم تعد الشركة تطلب دتويال من البنوك ومن ذلك أهنا اقتنت ادلصفاتٌن
اجلديدتٌن بقيمة مليار دينار جزائري دون إعانة من أي بنك وجتدر اإلشارة إذل الشركة حققت يف سنة 2011

رقم أعمال يُقدر بـخمسة ماليًن دج منها حوارل مليار دج ربح صايف.

 -6الزيادة يف أجور العمال حيث أصبحت كتلة أجورىم تقدر بـحوارل  800مليون دينار جزائري باإلضافة
إذل األرباح السنوية اليت ػلصلون عليها كلما زاد اإلنتاج وادلقدرة ما بٌن

 120و  130ألف دينار جزائري

للعامل الواحد سنويا باإلضافة إذل امتيازات أخرى.
 -7إرضاء العمال من جهة أن جتديد التجهيزات كان مطلبا عماليا من قبل ومن جهة أخرى التخلص من
النفايات ادلنبعثة يف الشركة.
 -8التخلص من الرسوم اجلبائية اليت تفرض على الشركات ادللوثة للبيئة حيث تقدر بـ  40مليون سنتيم سنوياً
وذلك بعد معاينة شلثلٌن عن مديرية البيئة لوالية باتنة دللوثات الشركة.
 -9ادلساعلة يف حتقيق التنمية ادلستدامة من خالل محاية البيئة وترشيد استهالك ادلوارد من جهة ومن جهة
أخرى زيادة أرباح الشركة اليت أدت إذل توسعها فقد مت إنشاء وحدة احلصى والرمل يف سنة

 2009ببلدية

تيالطو بغالف مارل يُقدر حبوارل  600مليون دينار جزائري وبطاقة إنتاج بلغت  600ألف طن من الرمل و
احلصى سنويا شلا أدى إذل دعم مشاريع التنمية هبذه ادلواد باإلضافة إذل ما مت جلبُوُ من يد عاملة من خالل

فتح ىذه الوحدة.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
المبحث الثاني :اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية:

سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث إذل حتديد األدوات اليت مت من خالذلا مجع سلتلف بيانات الدراسة ادليدانية
مث حتديد عينة البحث وخصائصها باإلضافة إذل حتديد األدوات اإلحصائية ادلستخدمة يف الدراسة ادليدانية.
المطلب األول :أدوات جمع البيانات الميدانية:
لقد مت اإلعتماد على رلموعة من األدوات جلمع بيانات الدراسة ادليدانية وؽلكن ذكرىا كما يلي:
أووً :اوستمارة ( :أنظر ادللحق رقم .)05
إن اذلدف من إعداد االستمارة ىو ادلعرفة اجليدة لألثر الذي يرتكو تطبيق نظام اإلدارة البيئية على أداء
العاملٌن يف شركة امسنت عٌن التوتة حيث تعترب استمارة االستبيان من أفضل األدوات اليت يُعتمد عليها يف

مجع البيانات ادليدانية ،لذا حاولنا تبسيط مجلها ومفرداهتا قدر اإلمكان ،كما قد مت عرضها على رلموعة من

األساتذة من أجل حتكيمها ( أنظر ادللحق رقم .)06
ولقد تضمنت استمارة ىذه الدراسة  35سؤاالً مت صياغتها مبراعاة فرضيات البحث وىي موزعة على أربعة
زلاور كما يلي:
 -1المحور األول :وقد اشتمل على األسئلة من  01إذل  06ويتضمن بيانات عامة.
 -2المحور الثاني  :وقد اشتمل على األسئلة من  07إذل  18ويتضمن العوامل ادلساعدة على زيادة إنتاجية
العاملٌن من خالل تطبيق نظام اإلدارة البيئة وىذا دتاشيا مع الفرضية األوذل.
 -3المحور الثالث  :وقد اشتمل على األسئلة من  19إذل  25ويتضمن التأثًن اإلغلاا لنظام اإلدارة البيئية
على صحة العاملٌن البدنية والنفسية وىذا دتاشيا مع الفرضية الثانية.
 -4المحور الرابع  :وقد اشتمل على األسئلة من  26إذل  35ويتضمن العوامل اليت تؤدي إذل زيادة رضا
العاملٌن من خالل تطبيق نظام اإلدارة البيئية وىذا دتاشيا مع الفرضية الثالثة.
انياً :المقابلة:
دتثل ادلقابلة أحد أىم األدوات ادلستخدمة يف مجع بيانات الدراسة ادليدانية ولقد مت استخدام ىذه األداة يف
احلصول على عدة معلومات ومن بينها:
 -1معلومات عن نشاط الشركة.
 -2معلومات عن نتائج تطبيق الشركة لنظام اإلدارة البيئية.
 -3أسئلة دل يتم طرحها يف استمارة االستبيان الرتباطها بأشخاص زلددين (رئيس مصلحة البيئة ،رئيسة
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
مصلحة التكوين).
الثاً :الو ائق اإلدارية:

ومت االعتماد عليها يف معرفة اذليكل التنظيمي للشركة وسلتلف ادلعلومات اليت اعتمدنا عليها يف تقدمي
الشركة يف ادلبحث األول من الدراسة ،باإلضافة إذل معرفة نوعية نظام اإلدارة البيئية ادلطبق بالشركة ،حيث أن
حصولنا على الشهادة اليت حصلت عليها الشركة بعد تطبيقها ذلذا النظام (أنظر ادللحق رقم  )02مكننا من
معرفة أن متطلبات النظام ادلطبق كانت وفق ادلواصفات الدولية (اإليزو  ،)2004:14001وىنا جتدر اإلشارة
إذل التنبيو بوجود نظم لإلدارة البيئية مصممة وفقا للمواصفات األوربية وأخرى مصممة وفقا للمواصفات
 )2004:14001آخر إصدار

الربيطانية ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى تعترب ادلواصفات الدولية (اإليزو
للمنظمة العادلية للتقييس يف رلال محاية البيئة والذي كان يف سنة .2004
رابعاً :المالحظة:

حيث تعترب ادلالحظة من بٌن األدوات ادلعتمد عليها يف مجع البيانات ادليدانية ولقد مت االعتماد عليها يف
معرفة ظروف العمل ادلادية ومعرفة أشكال التلوث ادلوجود بالشركة.
المطلب الثاني :تحديد مجتمع وعينة البحث:
يقدر عدد عمال شركة إمسنت عٌن التوتة بـ  337عامل (حسب إحصائية أوت  )2012مقسمٌن بٌن
ثالث فئات ،فئة اإلطارات وفئة أعوان التحكم وفئة أعوان التنفيذ ،وؽلكن توضيح ىذه الفئات الثالث يف
اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)09
توزيع عمال شركة إسمنت عين التوتة حسب إحصائية
الفئات

أوت 2012

عمال دائمٌن

عمال مؤقتٌن

اجملموع

فئة اإلطارات

113

05

118

فئة أعوان التحكم

151

08

159

فئة أعوان التنفيذ

34

26

60

اجملموع

298

39

337

المصدر :مصلحة التكوين بشركة إمسنت عٌن التوتة.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

ومبا أن إدارة الشركة حددت عينة البحث يف حوارل  30استمارة فقد مت توزيع  34استمارة بطريقة عشوائية
على سلتلف مصاحل الشركة أي أن عينة البحث دتثل  % 10.09من رلتمع الدراسة ،وىي نسبة كافية لتعميم
نتائج الدراسة ادليدانية على مجيع أفراد الشركة .حيث عندما يكون رلتمع البحث يتكون من مئات الوحدات
فإن من األفضل أن تكون عينة البحث شلثلة بنسبة .% 10

1

المطلب الثالث :خصائص عينة البحث:
بعد توزيع استمارات االستبيان وادلقدر عددىا بـ  34استمارة مت اسرتجاع  29استمارة ومنو فإن عينة
البحث تتكون من  29مفردة وتتميز ىذه العينة مبجموعة من اخلصائص ؽلكن ذكرىا كما يلي:
أووً :الجنس :ؽلكن توضيح خاصية اجلنس ألفراد العينة يف اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)10
توزيع أفراد العينة حسب الجنس
اجلنس

التكرار

النسبة ادلئوية

ذكر

17

62.58

أنثى

12

37.41

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )10أن غالبية أفراد العينة ذكور حيث تقدر نسبتهم بـ  % 62.58بينما تقدر
نسبة اإلناث بـ  % 37.41وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الذكور.
انياً :السن :ؽلكن توضيح خاصية السن ألفراد العينة يف اجلدول التارل:

1

رشيد زروايت :تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،زاعياش للطباعة والنشر ،ط  ،4بوزريعة،

ص.248
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)11
توزيع أفراد العينة حسب السن
التكرار

النسبة ادلئوية

السن
أقل من  35سنة

13

44.82

 45-35سنة

10

34.48

أكرب من  45سنة

06

20.68

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )11أن الفئة األكرب من حيث السن ىي فئة (أقل من  35سنة) حيث تقدر
نسبتها بـ  % 44.82مث تليها فئة (من  35إذل  45سنة) بنسبة تقدر بـ  % 34.48مث يف األخًن تأيت فئة
(أكرب من  45سنة) بنسبة .% 20.68

الثاً :طبيعة الوظيفة :ؽلكن توضيح خاصية طبيعة الوظيفة ألفراد العينة يف اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)12
توزيع أفراد العينة حسب خاصية طبيعة الوظيفة
طبيعة الوظيفة

التكرار

النسبة ادلئوية

إطار

11

37.93

عون حتكم

10

34.48

عون تنفيذ

08

27.58

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )12أن الفئة األكرب من أفراد العينة إطارات حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ
 % 37.93مث تليها فئة أعوان التحكم بنسبة تقدر بـ  % 34.48مث يف األخًن تأيت فئة أعوان التنفيذ بنسبة
تقدر بـ .%27.58

ومبا أن الفئة األكرب ىي فئة اإلطارات فإن ذلك سيساعدنا يف التعرف اجليد على مدى تأثًن نظام اإلدارة
البيئية على أداء العاملٌن.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

رابعاً :األقدمية في العمل :ؽلكن توضيح خاصية األقدمية يف العمل يف اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)13
توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمل
التكرار

النسبة ادلئوية

األقدمية يف العمل
أقل من  5سنوات

09

31.03

 10 -5سنوات

11

37.93

أكرب من  10سنوات

09

31.03

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
يالحظ من اجلدول رقم (  )13أن الفئة األكرب من أفراد العينة ؽللكون أقدمية يف العمل ترتاوح ما بٌن 5

إذل  10سنوات حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 37.93أما الفئتٌن ادلتبقيتٌن (فئة أقل من  5سنوات وفئة
من  5إذل  10سنوات) فتملكان نفس العدد وتقدر نسبة كل فئة بـ .% 31.03

خامساً :المستوى التعليمي :ؽلكن توضيح خاصية ادلستوى التعليمي ألفراد العينة يف اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)14
توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
التكرار

النسبة ادلئوية

ادلستوى التعليمي
بدون مستوى

00

00

ابتدائي

01

3.44

متوسط

01

3.44

ثانوي

08

27.58

جامعي

19

65.51

29

100

اجملموع

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )14أن العينة ال حتتوي على أفراد بدون مستوى وأن الفئة األكرب من حيث
ادلستوى التعليمي ىي فئة اجلامعيٌن حيث تقدر نسبتهم بـ
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الثانوي بنسبة تقدر بـ  % 27.58أما الفئتٌن ادلتبقيتٌن (فئة التعليم ادلتوسط و فئة التعليم االبتدائي) فتملكان
نفس العدد وتقدر نسبة كل فئة بـ .% 3.44

سادساً :حضور تطبيق نظام اإلدارة البيئية :ؽلكن توضيح خاصية حضور تطبيق النظام يف اجلدول التارل:
الجدول رقم (:)15
توزيع أفراد العينة حسب خاصية حضور تطبيق نظام اإلدارة البيئية
االلتحاق بالعمل

التكرار

النسبة ادلئوية

قبل تطبيق النظام

15

51.72

بعد تطبيق النظام

14

48.27

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )15أن أن الفئة األكرب من أفراد العينة إلتحقت بالعمل قبل تطبيق نظام اإلدارة
البيئية حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 51.72أما الفئة اليت إلتحقت بالعمل بعد تطبيق النظام فتقدر بـ
.% 48.27

المبحث الثالث :تحليل بيانات الدراسة الميدانية وعرض نتائجها:
من خالل ىذا ادلبحث سوف يتم حتليل بيانات الدراسة ادليدانية اليت مت مجعها من خالل استمارة
االستبيان وذلك يف ادلطلب األول من ىذا ادلبحث مث التطرق يف ادلطلب الثاين إذل عرض نتائج ىذه الدراسة.
المطلب األول :تحليل بيانات الدراسة الميدانية:
إن اذلدف من حتليل بيانات الدراسة ادليدانية ىو معرفة مدى تأثًن نظام اإلدارة البيئية على أداء العاملٌن
يف شركة امسنت عٌن التوتة وذلك من خالل احملاور الثالث الستمارة االستبيان وادلتمثلة يف إنتاجية العاملٌن
ووضعيتهم الصحية ومستوى رضاىم الوظيفي.
أووً :تحليل البيانات المتعلقة بإنتاجية العاملين:
للتعرف على مدى تأثًن نظام اإلدارة البيئية على إنتاجية العاملٌن يف الشركة زلل الدراسة مت حساب
التكرارات والنسب ادلئوية إلجابات أفراد عينة البحث كما يلي:
إحالتك على دورة تدريبية يف إطار تطبيق النظام؟
السؤال رقم ( :)07ىل ت َـم
َ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)16
إجابات أفراد العينة حول حضورهم الدورات التدريبية التي جاء بها النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

18

62.06

ال

11

37.93

اجملموع

29

100

يتضح من اجلدول رقم (  )16أن غالبية أفراد العينة أجابت بأهنا حضرت الدورات التدريبية اليت جاء هبا
نظام اإلدارة البيئية وتقدر نسبة ىذه الفئة بـ  ،% 62.06أما الفئة اليت أجابت عكس ذلك فتقدر نسبتها بـ
 % 37.93وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
-يف حالة اإلجابة بنعم ،أَل ْـم تتغًن إنتاجيتك إذل مستوى أفضل؟

الجدول رقم (:)17

إجابات أفراد العينة حول مساهمة الدورات التدريبية للنظام في تحسين إنتاجية العاملين
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

14

77.77

ال

04

22.22

اجملموع

18

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )17أن الفئة األكرب من أفراد العينة أمجعت على أن الدورات التدريبية اليت جاء
هبا نظام اإلدارة البيئية حسنت من إنتاجيتهم ،حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 77.77بينما يرى البعض
اآلخر وىم أقلية ( )% 22.22أن الدورات التدريبية للنظام دل تغًن من إنتاجيتهم.
السؤال رقم ( :)08ىل تطبيق ادلؤسسة لنظام اإلدارة البيئية أدى إذل حتسٌن الوقت احلقيقي لإلنتاج؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)18
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في تحسين الوقت الحقيقي لإلنتاج
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

26

89.65

ال

03

10.34

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )18أن غالبية أفراد العينة أجابت بأن تطبيق النظام يساىم يف حتسٌن الوقت
احلقيقي لإلنتاج وتقدر نسبة ىذه الفئة بـ

 ،% 89.65أما الفئة اليت أجابت عكس ذلك فتقدر نسبتها

بـ  % 10.34وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق:إستغالل الوقت الذي كان سلصص إلزالة ادللوثات [ ] ،العمل يف مـحيط نظيف [ ].
الجدول رقم (:)19
إجابات أفراد العينة حول سبب تحسين الوقت الحقيقي لإلنتاج بعد تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

إستغالل الوقت الذي كان سلصص إلزالة ادللوثات

05

18.51

العمل يف مـحيط نظيف

22

81.48

اجملموع

27

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )19أن األغلبية من أفراد العينة يرون بأن نظام اإلدارة البيئية ساىم يف حتسٌن
الوقت احلقيقي لإلنتاج عن طريق العمل يف زليط نظيف حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 81.48بينما تقدر
نسبة الفئة اليت ترى أن مساعلة النظام يف حتسٌن الوقت احلقيقي لإلنتاج تتم عن طريق استغالل الوقت الذي
كان سلصص سابقا إلزالة ادللوثات بـ  ،% 18.51وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
السؤال رقم ( :)09أال تعتقد أن تطبيق النظام أدى إذل تقليل نسبة اإلنتاج ادلعيب (إنتاج منتوج بو َخلَ ْل)؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)20
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في التقليل من نسبة اإلنتاج المعيب
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

16

55.17

ال

13

44.82

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم ( )20أن ىناك تقارب يف إجابات أفراد العينة حول مساعلة النظام يف التقليل من
نسبة اإلنتاج ادلعيب حيث تقدر نسبة الفئة اليت أجابت بنعم بـ

 % 55.17مث تليها الفئة اليت أجابت بال

بنسبة تقدر بـ .% 44.82

السؤال رقم ( :)10ىل ساىم تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف تقليل فرتات الغياب عن العمل؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)21
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في التقليل من فترات الغياب عن العمل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

21

72.41

ال

08

27.58

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )21أن غالبية أفراد العينة أمجعت على أن نظام اإلدارة البيئية ساىم يف التقليل
من فرتات الغياب عن العمل حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 72.41بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس
ذلك بـ  % 27.58وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل كانت أسباب الغياب :الذىاب إذل العالج [ ] ،عطلة مرضية [ ] ،أسبابمتعلقة بنفسية العامل [ ].
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)22
إجابات أفراد العينة حول أسباب الغياب عن العمل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

الذىاب إذل العالج

08

33.33

عطلة مرضية

12

50

أسباب متعلقة بنفسية العامل

04

16.66

اجملموع

24

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )22أن الفئة األكرب من أفراد العيينة أجابت بأن سبب الغياب عن العمل
سابقا (قبل تطبيق نظام اإلدارة البيئية) ىو العطل ادلرضية حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 50مث تليها الفئة
اليت ترجع أسباب الغياب عن العمل سابقا إذل الذىاب للعالج بنسبة تقدر بـ  % 33.33بينما ىناك فئة قليلة
( )% 16.66ترى بأن أسباب الغياب عن العمل سابقا ترجع إذل أسباب متعلقة بنفسية العامل.
السؤال رقم ( :)11ىل أدى تطبيق نظام اإلدارة البيئية إذل تقليل اجلهد ادلبذول يف العمل؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)23
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في تقليل الجهد المبذول في العمل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

21

72.41

ال

08

27.58

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )23أن غالبية أفراد العينة ترى بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية أدى إذل تقليل
اجلهد ادلبذول يف العمل وذلك بنسبة تقدر بـ

 % 72.41بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ

 % 27.58وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

ِ
فت عنك بسبب تطبيق النظام؟
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي اجلهود اليت ُخف ْجهد إزالة ملوثات اآلالت [ ] ،جهد متعلق بالنفايات [ ].

الجدول رقم (:)24

فت بسبب تطبيق النظام
إجابات أفراد العينة حول الجهود التي ُخ ِف ْ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

جهد إزالة ملوثات اآلالت

07

31.81

جهد متعلق بالنفايات

15

68.18

اجملموع

22

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )24أن الفئة األكرب من أفراد العينة أجابت بأن اجلهود اليت خففت بسبب
تطبيق نظام اإلدارة البيئية ىي جهود متعلقة بالنفايات وذلك بنسبة تقدر بـ  % 68.18بينما ترى الفئة الباقية
وىي فئة قليلة ( )% 31.81أن اجلهود اليت خففت بسبب تطبيق النظام ىي جهود متعلقة بإزالة ملوثات
اآلالت.
السؤال رقم (  :)12ىل تساىم التعليمات والسجالت اليت جاء هبا النظام يف التعرف على بعض مهام
وظيفتك بسهولة؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)25
إجابات أفراد العينة حول مساهمة تعليمات وسجالت النظام في التعرف على بعض المهام بسهولة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

22

75.86

ال

07

24.13

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم ( )25أن الفئة األكرب من أفراد العينة ترى بأن تعليمات وسجالت النظام ساعلت
يف التعرف على بعض مهام العاملٌن بسهولة حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 75.86بينما تقدر نسبة الفئة
اليت أجابت عكس ذلك بـ .% 24.13
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

السؤال رقم ( :)13ىل أدى تطبيق النظام إذل حتسن حالتك النفسية أثناء العمل؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)26
إجابات أفراد العينة حول مساهمة تطبيق النظام في تحسين الحالة النفسية للعامل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

27

93.10

ال

02

6.89

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )26أن غالبية أفراد العينة أمجعت على أن تطبيق نظام اإلدارة البيئية أدى إذل
حتسن يف احلالة النفسية لديهم وذلك بنسبة تقدر بـ  % 93.10بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ
 % 6.89وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق:حتسن ظروف العمل ادلادية [ ] ،حتسن صحتك البدنية [ ] ،التخلص من ادللوثات [ ].
الجدول رقم (:)27
إجابات أفراد العينة حول سبب تحسن الحالة النفسية للعامل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

حتسن ظروف العمل ادلادية

06

20.68

حتسن صحتك البدنية

06

20.68

التخلص من ادللوثات

17

58.62

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )27أن الفئة األكرب من أفراد العينة أجابت بأن سبب حتسن احلالة النفسية بعد
تطبيق نظام اإلدارة البيئية ىو التخلص من ادللوثات وذلك بنسبة تقدر بـ  % 58.62أما الفئتٌن ادلتبقيتٌن
فتملكان نفس النسبة ( )% 20.68حيث ترى الفئة األوذل أن سبب حتسن احلالة النفسية للعاملٌن ىو
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

حتسن ظروف العمل ادلادية بينما ترى الفئة الثانية أن السبب يف ذلك ىو حتسن الصحة البدنية.
السؤال رقم (  :)14أال تساعدك إجراءات النظام يف التقليل من وقوعك يف األخطاء ادلهنية من خالل
شتت تركيزك؟
التخلص من ادللوثات اليت كانت تُ ْ

واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)28
إجابات أفراد العينة حول مساهمة إجراءات النظام في التقليل من الوقوع في األخطاء المهنية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

20

68.96

ال

09

31.03

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )28أن غالبية أفراد العينة ( )% 68.96أمجعت على أن تطبيق إجراءات نظام
اإلدارة البيئية يساىم يف التقليل من الوقوع يف األخطاء ادلهنية من خالل التخلص من ادللوثات اليت كانت
شتت الرتكيز ،يف حٌن أن الفئة الباقية وىي فئة قليلة ( )% 31.03ترى عكس ذلك.
تُ ْ
السؤال رقم ( :)15ىل تطبيق النظام يؤدي إذل توفًن بيئة عمل آمنة ومريـحة؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)29
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في توفير بيئة عمل آمنة ومريـحة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

27

93.10

ال

02

6.89

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم ( )29أن غالبية أفراد العينة أمجعت على أن تطبيق النظام أدى إذل توفًن بيئة عمل
آمنة ومريـحة وذلك بنسبة تقدر بـ  % 93.10بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ % 6.89
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
 -يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل حدث ذلك عن طريق:

إجراءات االستجابة للطوارئ [ ]،اآلالت ادلستخدمة [ ] ،التخلص من ادللوثات [ ].
الجدول رقم (:)30
إجابات أفراد العينة حول سبب مساهمة النظام في توفير بيئة عمل آمنة ومريـحة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

إجراءات االستجابة للطوارئ

06

18.75

اآلالت ادلستخدمة

10

31.25

التخلص من ادللوثات

16

50

اجملموع

32

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )30أن الفئة األكرب من أفراد العينة ترى بأن سبب توفًن بيئة عمل آمنة ومرػلة
ىو التخلص من ادللوثات وذلك بنسبة تقدر بـ  % 50لتليها الفئة اليت ترى بأن سبب توفًن بيئة عمل آمنة
 % 31.25وأخًنا ترى الفئة ادلتبقية أن السبب ىو

ومرػلة ىو اآلالت اليت جاء هبا النظام بنسبة تقدر بـ
إجراءات االستجابة للطوارئ بنسبة تقدر بـ .% 18.75

كنت تتعرض لو قبل تطبيق النظام؟
ببها التلوث الذي َ
السؤال رقم ( :)16أَل ْـم تكن تعاين من أمراض َس َ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:

الجدول رقم (:)31
ببها التلوث
إجابات أفراد العينة حول معاناتهم من أمراض َس َ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

10

34.48

ال

19

65.51

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

يتضح من اجلدول رقم (  )31أن الفئة األكرب من أفراد العينة ترى بأهنا دل تكن تعاين من أمراض سببها
التلوث بادلؤسسة حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 65.51بينما ترى الفئة ادلعاكسة للرأي األول أهنا عانت
من أمراض سببها التلوث ونسبتها تقدر بـ .% 34.48

 يف حالة اإلجابة بنعم أال ترى أن ىذه األمراض تُضعف من إنتاجك :قليالً [ ] ،كثًناً [ ].الجدول رقم (:)32
ببها التلوث على اإلنتاجية
إجابات أفراد العينة حول مدى تأ ير األمراض التي َس َ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

قليالً
كثًناً

05

50

05

50

10

100

اجملموع

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )32تعادل الفئتٌن فيما ؼلص مدى تأثًن األمراض اليت سببها التلوث على
اإلنتاجية ،حيث أن الفئة األوذل ترى أن ىذا التأثًن قليل بينما ترى الفئة الثانية أنو كثًن.
السؤال رقم ( :)17ىل التعامل مع النفايات وادلواد اخلطرة بوسائل احلماية اليت جاء هبا النظام يساعدك على
اإلنتاج أكثر؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)33
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام من خالل وسائل الحماية في زيادة اإلنتاجية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

24

82.75

ال

05

17.24

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم( )33أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 82.75ترى بأن وسائل احلماية اليت جاء
هبا نظام اإلدارة البيئية تساىم يف زيادة إنتاجيتهم ،بينما تقدر نسبة الفئة ادلعاكسة للرأي األول بـ % 17.24

وىي أقل بكثًن من نسبة الفئة األوذل.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

 يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ىذه الوسائل :مصاصة الغبار [ ] ،أجهزة القياس [ ] ،قناع لألنف والفم[ ] ،نظارات [ ] ،أخرى حدد....
الجدول رقم (:)34
إجابات أفراد العينة حول تحديد الوسيلة التي أدت إلى زيادة اإلنتاجية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

مصاصة الغبار

09

21.95

أجهزة القياس

08

19.51

قناع لألنف والفم

15

36.58

نظارات

09

21.95

أخرى

00

00

اجملموع

41

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )34أن إجابات أفراد العينة عرفت تباين يف حتديد الوسيلة اليت أدت إذل زيادة
اإلنتاجية حيث تصدر قناع األنف والفم النسبة األكرب ( )% 36.58لتليو وسيليت مصاصة الغبار والنظارات
بنفس النسبة ( )% 21.95مث تأيت بعد ذلك أجهزة القياس بنسبة تقدر بـ  ،% 19.51ودل ػلدد أفراد العينة
أي وسيلة أخرى تساىم يف زيادة اإلنتاجية.
السؤال رقم (  :)18أال تعتقد أن استخدام تكنولوجيا نظيفة يف عملية اإلنتاج يزيد من إنتاجك بدرجة:
صغًنة [ ] ،كبًنة [ ] ،ال يـحقق أي زيادة [ ].
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)35
إجابات أفراد العينة حول مدى زيادة اإلنتاجية من خالل استخدام تكنولوجيا نظيفة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

صغًنة

04

13.79

كبًنة

25

86.20

ال يـحقق أي زيادة

00

00

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )35أن غالبية أفراد العينة يرون بأن استخدام التكنولوجيا النظيفة يف عملية
اإلنتاج يزيد من اإلنتاجية بدرجة كبًنة حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 86.20بينما تقدر نسبة الفئة اليت
ترى أن استخدام ىذه التكنولوجيا يزيد من اإلنتاجية بدرجة صغًنة بـ  % 13.79يف حٌن نالحظ عدم تواجد
الرأي الذي يرى بأن استخدام ىذه التكنولوجيا دل ػلقق أي زيادة يف اإلنتاجية.
انياً :تحليل البيانات المتعلقة بصحة العاملين:
للتعرف على مدى تأثًن نظام اإلدارة البيئية على صحة العاملٌن يف الشركة زلل الدراسة مت حساب
التكرارات والنسب ادلئوية إلجابات أفراد عينة البحث كما يلي:
السؤال رقم ( :)19ىل كنت تعاين نفسياً من التلوث ادلوجود بالـمؤسسة قبل تطبيق النظام؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)36
إجابات أفراد العينة حول معاناتهم النفسية من التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

21

72.41

ال

08

27.58

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

يتضح من اجلدول رقم (  )36أن الغالبية من أفراد العينة عانوا من األمراض النفسية الناجتة عن التلوث سابقا
وذلك بنسبة تقدر بـ  % 72.41أما الفئة ادلعاكسة للرأي األول فتقدر نسبتها بـ  % 27.58وىي نسبة صغًنة
مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
 يف حالة اإلجابة بنعم:أ-ما ىي األمراض النفسية اليت كان يُسبِبُها ىذا التلوث؟ القلق [ ] ،اإلكتئاب [ ] ،الـملل [ ].
الجدول رقم (:)37

إجابات أفراد العينة حول نوع األمراض النفسية التي كان يُسبِبُها التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

القلق

13

46.42

اإلكتئاب

10

35.71

الـملل

05

17.85

اجملموع

28

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )37أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 46.42ترى بأن ادلرض النفسي الذي
يُسببو التلوث ىو القلق ،مث تأيت يف ادلرتبة الثانية الفئة اليت ترى بأن ادلرض الذي يسببو التلوث ىو االكتئاب

وذلك بنسبة تقدر بـ  % 35.71يف حٌن تأيت يف ادلرتبة الثالثة الفئة اليت تعتقد بأن التلوث يسبب مرض ادللل
بنسبة تقدر بـ .% 17.85

ب-ما نوع ىذا التلوث؟ ىوائي [ ] ،مائي [ ] ،أرضي [ ] ،ضوضائي [ ].
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)38
إجابات أفراد العينة حول تحديد التلوث الذي كان يُسبِب األمراض النفسية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

ىوائي

19

50

مائي

03

7.89

أرضي

09

23.68

ضوضائي

07

18.42

اجملموع

38

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )38أن غالبية أفراد العينة يرون بأن ادلسؤول عن األمراض النفسية ىو التلوث
اذلوائي بنسبة تقدر بـ  % 50مث يأيت يف ادلرتبة الثانية التلوث األرضي بنسبة تقدر بـ  % 23.68يف حٌن يأيت يف
ادلرتبة الثالثة التلوث الضوضائي بنسبة تقدر بـ  % 18.42أما التلوث ادلائي فقد احتل ادلرتبة األخًنة بنسبة
تقدر بـ .% 7.89

السؤال رقم (:)20ىل كنت تعــاين بدنياً من التلوث ادلوجود بالـمؤسسة قبل تطبيق النظام؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)39
إجابات أفراد العينة حول معاناتهم البدنية من التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

21

72.41

ال

08

27.58

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )39أن غالبية أفراد العينة كانت تعاين بدنياً من التلوث ادلوجود بادلؤسسة سابقا
وذلك بنسبة تقدر بـ  % 72.41بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ  % 27.58وىي نسبة صغًنة
مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:
 -يف حالة اإلجابة بنعم:

أ-ما ىي األمراض العضوية اليت َسبَبَـ َها لك ىذا التلوث؟ أمراض تنفسية [ ] ،أمراض جلدية [ ] ،أمراض
العيون [ ] ،أخرى حدد....

الجدول رقم (:)40
إجابات أفراد العينة حول نوع األمراض العضوية التي كان يُسبِبُها التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

أمراض تنفسية

16

61.53

أمراض جلدية

06

23.07

أمراض العيون

04

15.38

أخرى

00

00

اجملموع

26

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )40أن غالبية أفراد العينة أجابوا بأن األمراض اليت يسببها التلوث يف الشركة
ىي أمراض تنفسية وذلك بنسبة تقدر بـ  % 61.53لتليها األمراض اجللدية بنسبة تقدر بـ  % 23.07مث
أمراض العيون بنسبة تقدر بـ  % 15.38بينما دل ػلدد أفراد العينة أيةَ أمراض أخرى.
ب-ما نوع ىذا التلوث؟ ىوائي [ ] ،مائي [ ] ،أرضي [ ] ،ضوضائي [ ].
الجدول رقم (:)41
إجابات أفراد العينة حول تحديد التلوث الذي كان يُسبِب األمراض العضوية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

ىوائي

18

62.01

مائي

01

3.44

أرضي

07

24.13

ضوضائي

03

10.34

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

يالحظ من اجلدول رقم (  )41أن غالبية أفراد العينة يرون بأن ادلسؤول عن األمراض العضوية ىو التلوث
اذلوائي بنسبة تقدر بـ  % 62.01مث يأيت يف ادلرتبة الثانية التلوث األرضي بنسبة تقدر بـ  % 24.13يف حٌن
يأيت يف ادلرتبة الثالثة التلوث الضوضائي بنسبة بـ  % 10.34أما التلوث ادلائي فقد احتل ادلرتبة األخًنة بنسبة
تقدر بـ .% 3.44

السؤال رقم (  :)21ىل أدى تطبيق النظام إذل إنـهاء معاناتك من تلوث ادلؤسسة :نـهائياً [ ] ،بالتخفي ف
كن تعاين من التلوث [ ].
[ ] ،اـم يؤثر [ ] ،لـم تَ ْ

واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)42
إجابات أفراد العينة حول مدى إنهاء النظام للمعاناة السابقة من التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نـهائياً

07

24.13

بالتخفيف

20

68.96

اـم يؤثر

01

3.44

كن تعاين من التلوث
لـم تَ ْ

01

3.44

29

100

اجملموع

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )42أن غالبية أفراد العينة ترى بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية أدى إذل ختفيف
ادلعاناة من التلوث ،حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 68.96لتليها الفئة اليت ترى بأن تطبيق النظام أدى إذل
إهناء ادلعاناة من التلوث هنائيا بنسبة تقدر بـ  % 24.13وبعدىا تأتى الفئتٌن ادلتبقيتٌن (الفئة اليت ترى بأن
تطبيق النظام دل يؤثر على معاناهتم والفئة اليت ترى بأهنا دل تكن تعاين من التلوث) بنسبة  % 3.44لكل فئة.
السؤال رقم ( :)22ىل يساىم النظام من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ يف محايتك من ادلخاطر؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)43
حماي العاملين من المخاطر
إجابات أفراد العينة حول مساهم ة إجراءات اوستجابة للطوارئ في ة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

27

93.10

ال

02

6.89

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )43أن الغالبية من أفراد العينة يرون بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية يساىم يف
محاية العاملٌن من ادلخاطر من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ وذلك بنسبة تقدر بـ  % 93.10يف حٌن
تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ  % 6.89وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
 يف حالة اإلجابة بنعم:أ -ما ىي ىذه ادلخاطر؟ اشتعال حريق [ ] ،انبعاث غازات خطًنة [ ] ،أخرى حدد....
الجدول رقم (:)44
إجابات أفراد العينة حول تحديد المخاطر التي شملتها إجراءات اوستجابة للطوارئ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

اشتعال حريق

06

21.42

انبعاث غازات خطًنة

22

78.57

أخرى

00

00

اجملموع

28

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )44أن الفئة األكرب من أفراد العينة

( )% 78.57ترى بأن إجراءات

االستجابة للطوارئ اليت جاء هبا نظام اإلدارة البيئية تتعلق بكيفية التعامل مع انبعاث الغازات اخلطًنة مث تليها
الفئة اليت تعتقد بأن إجراءات االستجابة للطوارئ تتعلق بكيفية التعامل مع احلرائق بنسبة تقدر بـ % 21.42
كما أن أفراد العينة دل ػلددوا سلاطر أخرى ذلا عالقة بإجراءات االستجابة للطوارئ.
ب -ىل تعترب أن ىذه اإلجراءات حتسن من حالتك النفسية؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)45
إجابات أفراد العينة حول إمكانية تحسن الحالة النفسية للعاملين من خالل إجراءات اوستجابة
للطوارئ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

24

88.88

ال

03

11.11

اجملموع

27

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )45أن غالبية أفراد العينة ( )% 88.88ترى بأن ىناك حتسن يف احلالة النفسية
للعاملٌن من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ بينما ىناك عدد قليل من أفراد العينة يرون عكس ذلك
حيث تقدر نسبتهم بـ  % 11.11وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
السؤال رقم ( :)23ىل تطبيق ادلؤسسة للنظام يساىم يف تـخفيف التعب و اإلرىاق؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)46
إجابات أفراد العينة حول مساهم ة النظام في تـخفيف التعب و اإلرهاق
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

27

93.10

ال

02

6.89

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم ( )46أن غالبية أفراد العينة يرون بأن نظام اإلدارة البيئية يساىم يف ختفيف التعب
واإلرىاق ،حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 93.10بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ % 6.89

وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ادلهام ادلعنية بذلك :مهام التعامل مع النفايات [ ] ،مهام التنظيف [ ].واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)47
إجابات أفراد العينة حول تحديد المهام التي تم تخفيفها من خالل تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

مهام التعامل مع النفايات

11

35.48

مهام التنظيف

20

64.51

اجملموع

31

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )47أن الفئة األكرب من أفراد العينة يرون بأن ادلهام اليت مت ختفيفها من خالل
تطبيق نظام اإلدارة البيئية ىي مهام التنظيف حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  % 64.51بينما تقدر نسبة الفئة
اليت ترى أن ادلهام اليت مت ختفيفها ىي مهام متعلقة بالنفايات بـ .% 35.48

السؤال رقم ( :)24ىل كان موقعك يف العمل نظيف قبل تطبيق النظام؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)48
إجابات أفراد العينة حول مدى نظافة موقع العمل قبل تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

16

55.17

ال

13

44.82

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )48أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 55.17ترى بأن موقع العمل كان
نظيفاً قبل تطبيق النظام بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ .% 44.82

حالت دون نظافتو؟ ملوثات لألرض [ ] ،ملوثات للجو [ ].
 يف حالة اإلجابة بال ،ما ىي ادللوثات اليتْ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)49
نظاف موقع العمل
حالت دون ة
إجابات أفراد العينة حول تحديد الملو ات التي
ْ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

ملوثات لألرض

05

35.71

ملوثات للجو

09

64.28

اجملموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )49أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 64.28ترى بأن ادللوثات اليت كانت
تلوث موقع العمل ىي ملوثات جوية بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى بأن ادللوثات أرضية بـ  % 35.71وىي
نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
السؤال رقم (  :)25أال تعتقد أن التلوث الذي كنت تتعرض لو يف الـمؤسسة يساىم يف ارتكابك ألخطاء
تضر بصحتك؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)50
إجابات أفراد العينة حول مساهمة التلوث في ارتكاب أخطاء تضر بصحة العاملين
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

20

68.96

ال

09

31.03

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )50أن غالبية أفراد العينة ( )% 68.96يرون بأن التلوث الذي كان موجود
بادلؤسسة يساىم يف ارتكاب أخطاء تضر بالصحة ،يف حٌن تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ
.% 31.03

ِ
دمات [ ] ،أخرى حدد....
اح [ ]َ ،ك ْ
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ىذه األضرار؟ جر ْواجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)51
إجابات أفراد العينة حول تحديد األضرار الصحية التي يسببها التلوث
اإلختيارات
ِ
اح
جر ْ
دمات
َك ْ

التكرار

النسبة ادلئوية

09

39.13

07

30.43

أخرى

01

4.34

بدون إجابة

06

26.08

اجملموع

23

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )51أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 39.13ترى بأن األضرار الصحية
اليت يسببها التلوث تتمثل يف اجلراح مث تليها الفئة اليت تعتقد بأن األضرار الصحية ىي عبارة عن كدمات
حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ  ، %30.43وقد حددت إجابة أخرى بأن ىذه األضرار الصحية تتمثل يف
احلروق كما أن ىناك فئة دل جتب عن ىذا السؤال وتقدر نسبتها بـ .% 26.08

الثاً :تحليل البيانات المتعلقة بالرضا الوظيفي لدى العاملين:
للتعرف على مدى تأثًن نظام اإلدارة البيئية على الرضا الوظيفي لدى العاملٌن يف الشركة زلل الدراسة مت
حساب التكرارات والنسب ادلئوية إلجابات أفراد عينة البحث كما يلي:
السؤال رقم ( :)26ىل أدى تطبيق النظام إذل توفًن أموال كانت تصرف من قبل يف عالج أمراض ناتـجة عن
التلوث؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)52
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في توفير أموال كانت تصرف في عالج أمراض التلوث
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

20

68.96

ال

09

31.03

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
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الفصل الثالث:

يتضح من اجلدول رقم (  )52أن غالبية أفراد العينة ( )% 68.96ترى بأن تطبيق النظام أدى إذل توفًن
أموال كانت تصرف من قبل يف عالج أمراض ناتـجة عن التلوث بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك
بـ  % 31.03وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
ت من زيادة أرباح ادلؤسسة بعد تطبيق النظام؟
السؤال رقم ( :)27ىل استف ْد َ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:

الجدول رقم (:)53
إجابات أفراد العينة حول اإلستفادة من أرباح المؤسسة التي ساهم فيها النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

23

79.31

ال

06

20.68

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )53أن غالبية أفراد العينة استفادت من أرباح ادلؤسسة اليت ساىم فيها نظام
اإلدارة البيئية وذلك بنسبة تقدر بـ  % 79.31بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ  % 20.68وىي
نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
كمن ىذه االستفادة؟ استفادة مالية [ ] ،حتسن ظروف العمل ادلادية [ ].
 يف حالة اإلجابة بنعم ،فيما تَ ْواجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:

الجدول رقم (:)54
إجابات أفراد العينة حول نوعية اإلستفادة من أرباح المؤسسة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

استفادة مالية

05

20

حتسن ظروف العمل ادلادية

20

80

اجملموع

25

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.
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الفصل الثالث:

يالحظ من اجلدول رقم (  )54أن غالبية أفراد العينة ( )% 80استفادوا من أرباح ادلؤسسة من خالل
حتسن ظروف العمل ادلادية بينما تقدر نسبة الفئة اليت استفادت ماليا من أرباح ادلؤسسة بعد تطبيق نظام
اإلدارة البيئية بـ .% 20

لفت مبجموعة من ادلهام يف إطار تطبيق النظام؟
السؤال رقم ( :)28ىل ُك َ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:

الجدول رقم (:)55
إجابات أفراد العينة حول تكليف العاملين بمهام نظام اإلدارة البيئية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

13

44.82

ال

16

55.17

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )55أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 55.17ترى بأنو دل يتم تكليفها
مبهام جاء هبا نظام اإلدارة البيئية بنما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ .% 44.82

 يف حالة اإلجابة بـنعم ،أال تشعر بالرضا ألنك تساىم يف احلفاظ على البيئة من مكان عملك؟الجدول رقم (:)56

إجابات أفراد العينة حول شعورهم بالرضا من خالل مساهمتهم في الحفاظ على البيئة
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

13

100

ال

00

00

اجملموع

13

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )56أن مجيع أفراد العينة يرون بأن قيامهم مبهام يف إطار احلفاظ على البيئة
يشعرىم بالرضا.
السؤال رقم (:)29ىل تساىم إجراءات النظام يف تقليل حوادث العمل؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)57
إجابات أفراد العينة حول مساهمة إجراءات النظام في التقليل من حوادث العمل
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

29

100

ال

00

00

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )57أن مجيع أفراد العينة يرون بأن إجراءات نظام اإلدارة البيئية ساعلت يف
تقليل حوادث العمل.
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل يتعلق األمر ب ـ :إجراءات االستجابة للطوارئ [ ] ،تـحسن ظروف العملالـمادية [ ].
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)58
إجابات أفراد العينة حول سبب التقليل من حوادث العمل بعد تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

إجراءات االستجابة للطوارئ

15

45.45

حتسن ظروف العمل ادلادية

18

54.54

اجملموع

33

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )58أن الفئة األكرب من أفراد العينة ترى بأن حتسن ظروف العمل ادلادية بعد
تطبيق نظام اإلدارة البيئية ىو ادلسؤول عن تقليل حوادث العمل حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ

% 54.54

بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى بأن قلة حوادث العمل جاءت من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ بـ
.% 45.45

ت من اإلجراءات اإلدارية اليت جاء هبا النظام؟
السؤال رقم ( :)30ىل استف ْد َ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)59
إجابات أفراد العينة حول اإلستفادة من اإلجراءات اإلدارية لنظام اإلدارة البيئية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

22

75.86

ال

07

24.13

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )59أن غالبية أفراد العينة أجابوا بأهنم استفادوا من اإلجراءات اإلدارية لنظام
 % 75.86بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ

اإلدارة البيئية حيث تقدر نسبة ىذه الفئة بـ

ـ % 24.13وىي نسبة صغًنة مقارنة بنسبة الفئة األوذل .
كمن ىذه االستفادة؟ االستفادة من دورة تدريبية [ ] ،سهولة التعرف على
 يف حالة اإلجابة بنعم ،فيما تَ ْبعض مهام وظيفتك (بادللصقات والتعليمات) [ ].

الجدول رقم (:)60
إجابات أفراد العينة حول تحديد اإلستفادة من اإلجراءات اإلدارية للنظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

االستفادة من دورة تدريبية

17

62.96

سهولة التعرف على بعض ادلىام

10

37.03

اجملموع

27

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )60أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 62.96أجابت بأن االستفادة من
اإلجراءات اإلدارية للنظام تكمن يف الدورات التدريبية بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترجع االستفادة إذل سهولة
التعرف على بعض ادلهام بـ .% 37.03

حتسن حالتك الصحية نتيجة التخلص من تلوث ادلؤسسة؟
السؤال رقم ( :)31ىل ساىم تطبيق النظام يف ْ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)61
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في تحسين الحالة الصحية للعاملين
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

26

89.65

ال

03

10.34

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يتضح من اجلدول رقم (  )61أن غالبية أفراد العينة ( )% 89.65ترى بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية
ساىم يف حتسٌن احلالة الصحية للعاملٌن من خالل التخلص من التلوث الذي كان موجود بادلؤسسة سابقاً،
بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ  % 10.34وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
ـحس باألمان؟
السؤال رقم ( :)32أال تعتقد أن إجراءات االستجابة للطوارئ اليت جاء هبا النظام تـجعلك تَ ْ
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:

الجدول رقم (:)62
إجابات أفراد العينة حول مساهمة إجراءات اوستجابة للطوارئ في إحساس العاملين باألمان
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

27

93.10

ال

02

6.89

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )62أن غالبية أفراد العينة ( )% 93.10ترى بأن إجراءات االستجابة للطوارئ
جتعل العاملٌن ػلسون باألمان بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ  % 6.89وىي نسبة ضئيلة جدا
مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل تشعر بالرضا من ىذه اإلجراءات؟واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-

الفصل الثالث:

الجدول رقم (:)63
إجابات أفراد العينة حول شعور العاملين بالرضا تجاه إجراءات اوستجابة للطوارئ
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

26

96.29

ال

01

3.70

اجملموع

27

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )63أن غالبية أفراد العينة ( )% 96.29تشعر بالرضا جتاه إجراءات االستجابة
للطوارئ اليت جاء هبا نظام اإلدارة البيئية بينما يوجد فرد فقط من أفراد العينة يرى عكس ذلك.
السؤال رقم ( :)33ىل تعتقد أن تطبيق النظام ساىم يف حتسٌن ظروف العمل ادلادية؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)64
إجابات أفراد العينة حول مساهمة النظام في تحسين ظروف العمل المادية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

26

89.65

ال

03

10.34

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )64أن غالبية أفراد العينة يرون بأن نظام اإلدارة البيئية ساىم يف حتسٌن ظروف
العمل ادلادية حيث تقدر نسبتها بـ  % 89.65بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى عكس ذلك بـ

% 10.34

وىي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الفئة األوذل.
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق :نظافة موقع العمل [ ] ،استخدام تكنولوجيا نظيفة [ ].واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الجدول رقم (:)65
إجابات أفراد العينة حول سبب تحسن ظروف العمل المادية بعد تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نظافة موقع العمل

10

32.25

استخدام تكنولوجيا نظيفة

21

67.74

اجملموع

31

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )65أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 67.74ترى بأن سبب حتسن ظروف
العمل ادلادية بعد تطبيق النظام ىو استخدام تكنولوجيا نظيفة يف عملية اإلنتاج بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى
بأن السبب ىو نظافة موقع العمل بـ .% 32.25

السؤال رقم ( :)34ىل تشعر بالرضا من أن تطبيق النظام أدى إذل حتقيق نتائج إغلابية للمجتمع؟
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)66
إجابات أفراد العينة حول شعورهم بالرضا من خالل النتائج اإليجابية التي حققها النظام للمجتمع
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

28

96.55

ال

01

3.44

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )66أن غالبية أفراد العينة ( )% 96.55تشعر بالرضا جتاه النتائج اإلغلابية اليت
حققها نظام اإلدارة البيئية للمجتمع بينما يوجد فرد فقط من أفراد العينة يرى عكس ذلك.
 يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل من بٌن ىذه النتائج :محاية اجملتمع من األمراض اليت يُسببها التلوث [ ]،احلفاظ على البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع [ ].

واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
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الجدول رقم (:)67
إجابات أفراد العينة حول تحديد النتائج اإليجابية التي تحققت للمجتمع بعد تطبيق النظام
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

محاية اجملتمع من األمراض اليت يُسببها التلوث

14

41.17

20

58.82

34

100

احلفاظ على البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع
اجملموع

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم ( )67أن الفئة األكرب من أفراد العينة ( )% 58.82يعتربون بأن النتائج اإلغلابية اليت
حققها النظام للمجتمع تتمثل يف احلفاظ على البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع بينما تقدر نسبة الفئة اليت ترى
بأن ىذه النتائج اإلغلابية تتمثل يف محاية اجملتمع من األمراض اليت كان يسببها التلوث سابقا بـ .% 41.17

السؤال رقم (  :)35ىل يـمكن القول أن تنفيذ إجراءات النظام أدى إذل زيادة الرضا عن وظيفتك بدرجة:
صغًنة [ ] ،كبًنة [ ] ،ال يـحقق أي زيادة [ ].
واجلدول التارل يوضح إجابات أفراد العينة حول ىذا السؤال:
الجدول رقم (:)68
إجابات أفراد العينة حول مدى الشعور بالرضا الوظيفي بعد تطبيق نظام اإلدارة البيئية
اإلختيارات

التكرار

النسبة ادلئوية

صغًنة

07

24.13

كبًنة

18

62.06

ال يـحقق أي زيادة

04

13.79

اجملموع

29

100

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان.

يالحظ من اجلدول رقم (  )68أن غالبية أفراد العينة ( )% 62.06يرون بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية
يؤدي إذل زيادة الرضا الوظيفي لديهم بدرجة كبًنة يف حٌن تأيت يف ادلرتبة الثانية الفئة اليت ترى بأن تطبيق ىذا
النظام يؤدي إذل زيادة الرضا الوظيفي بدرجة صغًنة بنسبة تقدر بـ  % 24.13وأخًنا تأيت الفئة اليت تعتقد أن
تطبيق النظام ال ػلقق أي زيادة يف رضاىم الوظيفي بنسبة تقدر بـ .% 13.79
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المطلب الثاني :عرض نتائج الدراسة الميدانية:
تتمثل أىم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة ادليدانية فيما يلي:
أووً :النتائج المتعلقة بإنتاجية العاملين:
إن النتائج ادلتوصل إليها من خالل احملور ادلتعلق بإنتاجية العاملٌن تؤكد وجود زيادة يف إنتاجية العاملٌن
بشركة امسنت عٌن التوتة بعد تطبيق نظام اإلدارة البيئية ،فمن خالل بنود ىذا احملور ؽلكن استخالص النتائج
التالية:
 -1حضور غالبية عمال شركة امسنت عٌن التوتة للدورات التدريبية اليت جاء هبا نظام اإلدارة البيئية حيث تنظم
ىذه الدورات من قبل ادلديرية العامة للشركة يف كل سنة ،وقد أكدت غالبية العمال الذين حضروا ىذه
الدورات أن ىناك حتسن يف إنتاجيتهم بعد حضور ىذه الدورات وىذا يعود إذل أحد األسباب التالية:
أ-االستفادة من خربة األشخاص الذين ينضمون ىذه الدورات.
ب -التدريب على اآلالت اجلديدة اليت مت اقتنائها يف إطار تطبيق نظام اإلدارة البيئية.
وجتدر اإلشارة إذل أن ادلواصفة (  )iso 14001تلزم ادلنظمة بإدامة تنظيم الدورات التدريبية للعمال الذين ينتج
عن نشاطهم آثار بيئية مهمة وذلك حسب ادلطلب الثالث من متطلبات ىذه ادلواصفة (مطلب التنفيذ
والتشغيل).
 -2إن غالبية عمال شركة امسنت عٌن التوتة ترى بأن تطبيق نظام اإلدارة البيئية ساىم يف حتسٌن الوقت
احلقيقي لإلنتاج إما عن طريق العمل يف زليط نظيف (فمن ادلؤكد أن الوقت احلقيقي للعامل الذي يعمل يف
بيئة نظيفة أحسن من الوقت احلقيقي للعامل الذي يعمل ببيئة ملوثة).
أو عن طريق استغالل الوقت الذي كان سلصصا إلزالة ادللوثات بعد إنتهاء عملية اإلنتاج يومياً.
 -3لقد أكد العديد من عمال شركة امسنت عٌن التوتة أن تطبيق نظام اإلدارة البيئية ساىم يف تقليل نسبة
اإلنتاج ادلعيب وىذا قد يرجع إذل زيادة تركيز العامل بسبب نظافة بيئة عملو ،وجتدر اإلشارة إذل أن حدوث
أي خلل يف مراحل إنتاج منتوج االمسنت يؤدي إذل تعطل يف العملية اإلنتاجية.
 -4حدوث نقص يف فرتات الغياب عن العمل بعد تطبيق الشركة لنظام اإلدارة البيئية ويرجع ذلك إذل أحد
األسباب التالية:
أ -الذىاب إذل العالج خاصة وأن العمال الذين يعملون يف صناعة اإلمسنت يعانون كثًنا من األمراض
التنفسية.
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ب -اإلحالة إذل عطلة مرضية وذلك بعد اإلصابة مبرض معٌن سببو التلوث ادلوجود بالشركة سابقا.
ج-نفسية العا مل الذي يكره العمل يف بيئة ملوثة.
 -5مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف التقليل من اجلهد ادلبذول يف العمل وىذا قد يرجع إذل التخلص من بعض
ادلهام ادلتعلقة جبمع النفايات سواءا بسبب اآلالت اجلديدة (مصاصات الغبار) أو بسبب أن قلة ادللوثات
ال ُـمنتجة تؤدي إذل تقليل يف جهود النظافة.

 -6مساعلة نظام اإلدارة البيئية من خالل التعليمات والسجالت يف تسهيل التعرف على بعض ادلهام ادلوكلة
إذل عمال ُمعينٌن.

 -7لقد ساىم تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف حتسٌن احلالة النفسية للعاملٌن خاصة بعد التخلص من سلتلف
ملوثات الشركة باإلضافة إذل حدوث حتسن يف كل من صحة العاملٌن البدنية وظروف العمل ادلادية.
-8لقد ساىم التلوث الذي كان يَنتج عن نشاط الشركة سابقا يف وقوع العاملٌن يف األخطاء ادلهنية ولقد أدى
تطبيق نظام اإلدارة البيئية إذل التخلص منو وبالتارل ؽلكن القول أن تطبيق ىذا النظام ساىم يف زيادة تركيز

العاملٌن بالشركة.
 -9مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف توفًن بيئة عمل آمنة ومرػلة للعاملٌن بالشركة عن طريق أحد األسباب
التالية:
أ-التخلص من ادللوثات.
ب-اآلالت ادلستخدمة (مصاصات الغبار وادلصايف).
ج-إجراءات االستجابة للطوارئ.
-10التخلص من األمراض اليت تسببها صناعة اإلمسنت (أمراض تنفسية ،أمراض جلدية....اخل) بعد تطبيق
النظام واليت تضعف من إنتاجية العاملٌن.
 -11مساعلة الوسائل اليت جاء هبا نظام اإلدارة البيئية يف زيادة إنتاجية العاملٌن واليت من بينها:
أ -مصاصات الغبار واليت تساىم يف تنظيف بيئة العمل وإرجاع ادلواد الضائعة إذل العملية اإلنتاجية.
ب -أجهزة القياس واليت تقيس نسبة الغازات ادلنبعثة يف اجلو وترجع أعلية ىذه األجهزة يف طمئنت العاملٌن،
خاصة مع خطورة الغازات ادلنبعثة من صناعة اإلمسنت (أكسيد الكربون

CO

وثاين أكسيد الكربون

وأكسيد اآلزوت .)NOx
ج-ختصيص وسائل احلماية (قناع لألنف و الفم ،نظارات...اخل) للعمال الذين يتعاملون مع النفايات.
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-12مساعلة ادلصايف ذات األذرع وغًنىا من ادلصايف (التكنولوجيا النظيفة) يف زيادة إنتاجية العاملٌن بدرجة
كبًنة خاصة بعد ختفيض إفرازات الشركة (برتكيب ىذه ادلصايف) من  250ملغ إذل أقل من 10ملغ يف ادلرت
ادلكعب الواحد من اذلواء.
انياً :النتائج المتعلقة بصحة العاملين:
إن النتائج ادلتوصل إليها من خالل احملور ادلتعلق بصحة العاملٌن البدنية و النفسية تؤكد وجود حتسن يف
صحة عمال شركة امسنت عٌن التوتة بعد تطبيق نظام اإلدارة البيئية ،فمن خالل بنود ىذا احملور ؽلكن
استخالص النتائج التالية:
 -1مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف حتسٌن صحة العامل البدنية من خالل مكافحة التلوث الذي كان يسبب
األمراض العضوية (أمراض تنفسية ،أمراض اجللدية ،أمراض العيون...اخل).
 -2مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف حتسٌن صحة العامل النفسية من خالل مكافحة التلوث الذي كان يسبب
األمراض النفسية كالقلق واالكتئاب وادللل.
 -3يعترب التلوث اذلوائي من أكرب ادللوثات اليت تضر بصحة العاملٌن بشركة إمسنت عٌن التوتة مث يأيت بعد ذلك
التلوث األرضي يف ادلرتبة الثانية.
 -4يساىم نظام اإلدارة البيئية من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ يف محاية العاملٌن من سلتلف ادلخاطر
واليت من بينها اشتعال احلرائق وانبعاث الغازات اخلطًنة ويكون ذلك عن طريق تعليم العاملٌن مبا غلب فعلو
عند حدوث ىذه ادلخاطر .ولقد أكدت غالبية أفراد عينة البحث أن ىذه اإلجراءات حتسن من حالتهم
النفسية.
 -5مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف ختفيف التعب واإلرىاق عن طريق التقليل من مهام التنظيف ومهام التعامل
مع النفايات.
 -6مساعلة التلوث الذي كان موجود بالشركة قبل تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف ارتكاب أخطاء تضر بصحة
العاملٌن ،ومبعىن أخر كان من بٌن األسباب اليت أدت إذل حدوث أخطاء أضرت بصحة العاملٌن (جراح،
حروق،كدمات...اخل) التلوث ادلوجود بالشركة ،وىذا قد يرجع إذل قلة الرتكيز (لوجود ادللوثات يف بيئة العمل
سابقا) أو إذل كون العامل ادلخطئ مرىق مبرض سببو التلوث الذي كان موجود بالشركة.

- 153 -

دراسة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتة  -باتنة-
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الثاً :النتائج المتعلقة بالرضا الوظيفي لدى العاملين:

إن النتائج ادلتوصل إليها يف ىذا اإلطار تؤكد وجود زيادة يف رضا العمال عن وظائفهم بدرجة كبًنة من
خالل النقاط التالية:
 -1حتسن صحة العمال أدى إذل توفًن أموال كانت تصرف من قبل يف عالج أمراض ناجتة عن التلوث الذي
كان موجود بالشركة.
 -2أدى تطبيق نظام اإلدارة البيئية إذل زيادة أرباح الشركة وبالتارل زيادة النسبة ادلخصصة للعمال من األرباح
ىذا من جهة ومن جهة أخرى استفاد العمال من زيادة أرباح الشركة بتحسن ظروف العمل ادلادية (إقتناء
ادلصاصات و ادلصايف وغًنىا من اآلالت).
-3إشراك العمال يف قضية احلفاظ على البيئة.
 -4إحساس العاملٌن بالشركة باألمان الوظيفي من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ اليت جاء هبا نظام
اإلدارة البيئية.
 -5االستفادة من اإلجراءات اإلدارية اليت جاء هبا النظام كالدورات التدريبية وادللصقات اليت تسهل القيام
ببعض ادلهام.
 -6حتسن احلالة الصحية للعاملٌن بسبب التخلص من سلتلف ادللوثات اليت كانت تسبب األمراض ذلم.
 -7مساعلة نظام اإلدارة البيئية يف حتسٌن ظروف العمل ادلادية من خالل نظافة موقع العمل واستخدام
التكنولوجيات النظيفة (ادلصايف ومصاصات الغبار).
-8حتقيق نظام اإلدارة البيئية لنتائج إغلابية للمجتمع واليت من بينها ما يلي:
أ-محاية اجملتمع من األمراض اليت يُسببها التلوث.

ب -احلفاظ على البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع.
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خالصة الفصل:
ؽلكن القول يف هناية ىذا الفصل أن تطبيق شركة امسنت عٌن التوتة لنظام اإلدارة البيئية جاء بعد وعي
الشركة بفوائد ىذا النظام ،واليت استفادت منها فعال بعد تطبيقو خاصة فيما ؼلص تأثًنه على أداء عامليها،
حيث أثر ىذا النظام على أداء العاملٌن بالشركة من خالل ثالثة زلاور أساسية تتمثل فيما يلي:
احملور األول :زيادة إنتاجية العاملٌن من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :الدورات التدريبية ،حتسٌنالوقت احلقيقي لإلنتاج ،تقليل فرتات الغياب عن العمل ،توفًن بيئة عمل آمنة ومرػلة ،استخدام تكنولوجيا
نظيفة...اخل.
احملور الثاين :حتسٌن صحة العاملٌن البدنية والنفسية ومحايتهم من ادلخاطر ادلهنية من خالل رلموعة منالعناصر واليت من بينها :التخلص من ادللوثات اليت كانت تسبب أمراضا عضوية كاألمراض التنفسية واألمراض
اجللدية ،التخلص من ادللوثات اليت كانت ترىق العمال نفسيا كالقلق و االكتئاب ،نظافة موقع العمل... ،اخل.
احملور الثالث :زيادة الرضا الوظيفي للعاملٌن من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :حتسٌن ظروفالعمل ادلادية ،االستفادة من زيادة أرباح الشركة ،حتسن احلالة الصحية للعاملٌن... ،اخل.
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الخاتمة:
الخاتمة:
لقد تناولنا يف موضوع ىذا البحث دراسة تأثري نظام اإلدارة البيئية على األداء البشري يف إطار التنمية
ادلستدامة وقد مت التوصل إىل أن نظام اإلدارة البيئية يساىم يف حتقيق التنمية ادلستدامة من خالل طريقة مباشرة
تتمثل يف محاية اجملتمع والبيئة من التلوث البيئي ،وبطريقة غري مباشرة من خالل تأثري ىذا النظام على أداء
العاملني (بزيادة إنتاجيتهم وحتسني صحتهم وزيادة الرضا الوظيفي لديهم) حيث ينتج عن ىذا التأثري مجلة من
النتائج تتمثل فيما يلي:
 -1تحسين المستوى المعيشي للمجتمع عامة وللعاملين خاصة:
أ -للمجتمع من خالل أن زيادة إنتاجية العاملني تؤدي إىل ادلسامهة يف حتقيق االكتفاء أو الوفرة االقتصادية
ألفراد اجملتمع.
صوهذلم على زيادة يف الدخل سببُها زيادة أرباح الشركة أو كمكافئة على حتسن
ب -للعاملني من خالل أن ُح ُ
إنتاجيتهم ىذا من جهة ومن جهة أخرى توفري أموال النفقات العالجية.

 -2حـماية صحة العاملين:
مبا أن االعتناء بصحة أفراد اجملتمع من بني أىداف التنمية الـمستدامة فإن نظام اإلدارة البيئية يساىم يف
حتقيق التنمية الـمستدامة من خالل االعتناء بصحة العاملني وذلك عن طريق:
أ -إجراءات االستجابة للطوارئ واليت حتمي العمال من سلتلف ادلخاطر اليت قد تصيبهم أثناء العمل.
ب -محايتهم من األمراض اليت كان يُسببها تلوث ادلؤسسة.

 -3تحسين أداء العاملين في مجال حماية البيئة:

حيث أن من بني متطلبات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية تدريب العاملني وتوعيتهم يف مـجال محاية البيئة.
أما بالنسبة للمحاور األساسية اليت من خالذلا أثر نظام اإلدارة البيئية على أداء العاملني فتتمثل فيما يلي:
المحور األول  :زيادة إنتاجية العاملني من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :الدورات التدريبية،حتسني الوقت احلقيقي لإلنتاج ،تقليل فرتات الغياب عن العمل ،توفري بيئة عمل آمنة ومرحية ،استخدام
تكنولوجيا نظيفة...اخل.
المحور الثاني  :حتسني صحة العاملني البدنية والنفسية ومحايتهم من ادلخاطر ادلهنية من خالل رلموعة منالعناصر واليت من بينها :التخلص من ادللوثات اليت كانت تسبب أمراضا عضوية كاألمراض التنفسية واألمراض
اجللدية ،التخلص من ادللوثات اليت كانت ترىق العمال نفسيا كالقلق و االكتئاب ،نظافة موقع العمل... ،اخل.
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الخاتمة:
المحور الثالث  :زيادة الرضا الوظيفي للعاملني من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :حتسنيظروف العمل ادلادية ،االستفادة من زيادة أرباح الشركة ،حتسن احلالة الصحية للعاملني... ،اخل.
وسنوضح فيما يأيت احلكم على فرضيات ىذا البحث من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة
ادليدانية باإلضافة إىل تقدمي بعض االقرتاحات اليت قد تفيد الشركة مستقبال ،مث نتطرق يف األخري إىل آفاق
الدراسة واليت قد تفيد من يريد البحث مستقبال يف ىذا اجملال.
أووًال :اختبار الفرضيات:
بناءا على النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة ادليدانية ذلذا البحث ديكن اختبار فرضيات البحث
كما يلي:
-1اختبار الفرضية األولى" :يؤثر نظام اإلدارة البيئية على إنتاجية العاملين"
أثبتت نتائج الدراسة ادليدانية أن بعد تطبيق شركة امسنت عني التوتة لنظام اإلدارة البيئية تأثرت إنتاجية
العاملني إجيابا من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :الدورات التدريبية ،حتسني الوقت احلقيقي
لإلنتاج ،تقليل فرتات الغياب عن العمل ،توفري بيئة عمل آمنة ومرحية ،استخدام تكنولوجيا نظيفة...اخل.
وعليه يمكن تأكيد صحة الفرضية األولى.
-2اختبار الفرضية الثانية" :يؤثر نظام اإلدارة البيئية على صحة العاملين"
كشفت نتائج الدراسة ادليدانية أن بعد تطبيق شركة امسنت عني التوتة لنظام اإلدارة البيئية تأثرت صحة
العاملني إجيابا من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :التخلص من ادللوثات اليت كانت تسبب
األمراض العضوية (أمراض تنفسية ،جلدية... ،اخل) ،التخلص من ادللوثات اليت كانت ترىق العمال نفسيا،
نظافة موقع العمل... ،اخل.
وعليه يمكن تأكيد صحة الفرضية الثانية.
-3اختبار الفرضية الثالثة" :يؤثر نظام اإلدارة البيئية على الرضا الوظيفي للعاملين"
من خالل نتائج الدراسة ادليدانية تبني لنا أن بعد تطبيق شركة امسنت عني التوتة لنظام اإلدارة البيئية تأثر
رضا العاملني عن وظائفهم إجيابا بدرجات سلتلفة من خالل رلموعة من العناصر واليت من بينها :حتسني
ظروف العمل ادلادية ،االستفادة من زيادة أرباح الشركة ،حتسن احلالة الصحية للعاملني... ،اخل.
وعليه يمكن تأكيد صحة الفرضية الثالثة.
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الخاتمة:

.

-4اختبار الفرضية الرابعة  " :هناك نقص وعي لدى المؤسسة اوقتصادية الجزائرية بأهمية نظام اإلدارة
البيئية"
أثبتت لنا الدراسة ادليدانية أن شركة امسنت عني التوتة كانت على علم بأمهية نظام اإلدارة البيئية فلوال
اقتناعها بذلك دلا عمدت إىل تطبيقو خاصة وأن القانون اجلزائري ال يفرض تطبيق ىذا النظام.
وعليه يمكن نفي الفرضية الرابعة.
ثانياًال :اوقتراحات:
رغم النجاح الذي حققتو شركة امسنت عني التوتة يف رلال محاية البيئة بعد تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية
غري أننا نرى أن ىناك بعض االقرتاحات اليت قد تفيد الشركة مستقبال واليت ديكن ذكرىا كما يلي:
-1تشكيل مصلحة (أو فريق) تسند إليها سلتلف مهام التنظيف من أجل ضمان تنظيف دائم ألرضية الشركة
خاصة فيما خيص األماكن ادلخصصة لإلنتاج واليت يرتاكم فيها يوميا الغبار الناتج عن العملية اإلنتاجية.
 -2تفعيل االىتمام بصحة العاملني من خالل عالج ادللوثات اليت أدت إىل إصابة العمال باألمراض.
 -3عالج التلوث الضوضائي من خالل اقتناء واقيات األذن للعمال الذين يعملون يف أماكن مرتفعة الضجيج
فلقد أثبتت العديد من الدراسات أن للتلوث الضوضائي نتائج سلبية على إنتاجية العاملني.
 -4اقتناء ادلزيد من األجهزة اليت تصنف مع التكنولوجيات النظيفة مثل أجهزة الطاقة الشمسية.
-5إعادة النظر يف مدة مراجعة نظام اإلدارة البيئية واليت تقدر حاليا بثالث سنوات.
 -6تطبيق النظام على فروع الشركة لتعميم فوائده على العاملني هبذه الفروع خاصة وحدة إنتاج احلصى والرمل.
-7اإلسراع يف تنفيذ إجراءات نظام إدارة السالمة والصحة ادلهنية (  )OHSAS 18001والذي بدأت الشركة يف
تصميمو منذ سنة .2010

 -8االىتمام مبحيط الشركة حيث الحظنا وجود الغبار على األشجار و الطرقات احملاذية للشركة وىنا نقرتح
على الشركة وضع برنامج أو سلطط عمل لضمان دديومة نظافة ىذا احمليط.
-9غرس ادلزيد من األشجار سواءا داخل الشركة أو يف زليطها اخلارجي.
-10حتسيس الزبائن بالنتائج اليت حققتها الشركة يف رلال محاية البيئة (اختاذ ذلك كميزة تنافسية) ألن بعد
سنة  2014سيكون عرض منتوج االمسنت أكرب من الطلب عليو (انتهاء الربنامج اخلماسي وفتح مصانع امسنت
ك الشهادات اليت
جديدة) ،ويف ىذا اإلطار ننصح الشركة بالبدء يف تسويق منتوجاهتا خارج الوطن فهي دتلِ ْ
تسمح ذلا بذلك.
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الخاتمة:
ثالثاًال :آفاق الدراسة:
ديكن تقدمي بعض ادلواضيع اليت ذلا عالقة مبوضوع البحث كما يلي:
 -1أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية على سلوك ادلستهلك.
 -2دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني رضا العمالء.
 -3معوقات تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية.
 -4دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني صورة ادلؤسسة أمام رلتمعها وزبائنها.
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربية:

.

ووًال :الكتب:
-1
-2

إبراىيم مهدي رلرب :األمانة يف األداء اإلداري ،مكتبة اخلدمات احلديثة ،جدة ،السعودية.1994 ،

أرناؤوط السيد زلمد :اإلنساف وتلوث البيئة ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ،مصر.1999 ،

-3

خبيت إبراىيم :مطبوعة بعنواف :الدليل ادلنهجي يف إعداد وتنظيم البحوث العلمية ،قسم العلوـ
االقتصادية،كلية احلقوؽ والعلوـ االقتصادية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،السنة اجلامعية.2007/2006 :
الربعي عبد اهلل زلمد :معجم ادلصطلحات اإلدارية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،السعودية.2007 ،
بيل أرثر :إدارة األفراد ،ترمجة خالد العامري وآخروف ،دار الفاروؽ للنشر والتوزيع ،ط  ،2القاىرة ،مصر،

-6
-7

ثابت زىري :كيف تقيم أداء الشركات والعاملني ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.2001 ،

محود كاظم خضري و اخلرشة كاسب ياسني :إدارة ادلوارد البشرية ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،عماف،
األردف.2007 ،

-8
-9

حنفي عبد الغفار :السلوؾ التنظيمي و إدارة األفراد ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.1997 ،

خطاب عايدة :العودلة و إدارة ادلوارد البشرية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر.2001،

-10

درة إبراىيم عبد الباري :العامل البشري واإلنتاجية يف ادلؤسسات العامة ،دار الفرقاف للنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.1982 ،
درة إبراىيم عبد الباري :تكنولوجيا األداء البشري ،أكادميية نايف للعلوـ األمنية ،الطائف ،السعودية،

-12

الدوري زكريا وآخروف :مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرف احلادي والعشرين ،دار اليازوري،
عماف ،األردف.2012 ،
ديري زلمد زاىد :السلوؾ التنظيمي ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2011 ،
راشد زلمد السعيد فاروؽ :التنظيم الصناعي و اإلداري ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاىرة،

-4
-5

.2001

-11

.1998

-13
-14

مصر.2001 ،
-15
-16
-17

زروايت رشيد :تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوـ االجتماعية واإلنسانية ،زاعياش للطباعة
والنشر ،ط  ،4اجلزائر.2012 ،
سعد جالؿ سامية :اإلدارة البيئية ادلتكاملة ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.2005 ،
السعدي علي حسني :أساسيات علم البيئة و التلوث ،دار اليازوري ،عماف ،األردف.2006 ،
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-18

سليماف زلمود زلمد :اجلغرافيا والبيئة ،اذليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،سوريا.2009 ،

-19

السيد زلمد إمساعيل :تنمية ادلهارات القيادية والسلوكية ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر،
.1997
الشيخ صاحل زلمد :اآلثار االقتصادية وادلالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها ،مكتبة اإلشعاع الفنية،
اإلسكندرية ،مصر.2002 ،
الصرف حسن رعد :نظم اإلدارة البيئية و اإليزو  ،14000دار الرضا ،دمشق ،سوريا.2001 ،
الطائي حجيم يوسف وآخروف :نظم إدارة اجلودة يف ادلنظمات اإلنتاجية واخلدمية ،دار اليازوري،
عماف ،األردف.2009 ،
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-38
-39
-40
-41
-42
-43

ادلخادمي رزيق عبد الرزاؽ :التلوث البيئي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ، 2بن عكنوف ،اجلزائر،
.2006
نظمي شحاذة و آخروف :إدارة ادلوارد البشرية ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف.2000 ،
النمر زلمد سعود وآخروف :اإلدارة العامة األسس والوظائف ،مكتبة الشقري ،الرياض ،السعودية،
.1997
اذلييت عبد الرحيم خالد :إدارة ادلوارد البشرية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عماف ،األردف.2003 ،
ويتوف دافيد وكامريوف تيم :العالقات ..التفاعل االجيايب ،ترمجة زلمد زلمود عبد العليم ،سلسلة
إصدارات دبيك ،القاىرة ،مصر.2001 ،
ويرنر جوف :تنمية ادلوارد البشرية ،اجلزء الثاين ،ترمجة سرور علي إبراىيم ،دار ادلريخ ،الرياض ،السعودية،
.2011

ااياًال :األبحاث والمقاوت:
-1

إزىار جابر " :تلوث اذلواء وادلاء أنواعو ،مصادره ،أثاره" ،رللة جامعة بابل للعلوـ اإلنسانية ،اجمللد ،19
العدد  ،02جامعة بابل ،العراؽ.2011 ،

-2

آؿ فيحاف عبد اذلادي إيثار و البيايت عبد الغين سوزاف" :تقومي مستوى تنفيذ متطلبات نظاـ اإلدارة
البيئية  ISO14001 :2004دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطاريات معمل بابل" ،رللة اإلدارة
واالقتصاد ،العدد  ،70اجلامعة ادلستنصرية ،بغداد ،العراؽ.2008 ،
األجبي عبد الفتاح كوثر :زلاسبة ادلسؤولية عن محاية البيئة يف ضوء الفكر اإلسالمي ادلعاصر  ،ادلؤمتر
الدويل اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009

-4

بن رمضاف سامية :التنمية ادلستدامة وعال قتها باإلدماج ادلهين للشباب البطاؿ -الواقع والتحديات
ادلستقبلية -ادللتقى الدويل حوؿ إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة،
جامعة ادلسيلة ،اجلزائر 16-15 ،نوفمرب.2011
حجازي بساـ :انعكاسات التحوالت اجلديدة يف رلاالت اإلدارة على تعزيز وتطوير إدارة ادلوارد البشرية،
ادلؤمتر الدويل اختيار االختصاص دلن ،فندؽ رجينسي باالس  ،أدما ،لبناف9-6 ،جواف .2005

-6

احلسن زلمد عبد الرمحن :التنمية ادلستدامة ومتطلبات حتقيقها ،ادللتقى الدويل حوؿ إسرتاتيجية احلكومة
يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر 16-15 ،نوفمرب.2011
محيدي كلثوـ وحيولة إمياف :سبل حتقيق التشغيل الكامل يف ظل التنمية ادلستدامة ،ادللتقى الدويل حوؿ
إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر16-15 ،

-3

-5

-7

نوفمرب.2011
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-8
-9
-10
-11
-12

-13
-14
-15

-16

-17
-18

-19
-20

اخلناؽ عبد الكرمي سناء :مظاىر األداء االسرتاتيجي و ادليزة التنافسية ،ادللتقى الدويل األداء ادلتميز
للمنظمات واحلكومات ،كلية احلقوؽ والعلوـ االقتصادية ،ورقلة ،اجلزائر ،مارس .2005
رزيق كماؿ" :دور الدولة يف محاية البيئة" ،رللة الباحث ،العدد  ،05جامعة ورقلة ،اجلزائر.2007 ،
زغيب شهرزاد وعماين لػمياء" :البيئة والتنمية :أي ارتباط؟" ،الػمؤتػمر العلمي الدويل التاسع حوؿ
اقتصاديات البيئة والعولػمة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009
سعيدي حيي وشنيب صورية :نظريات التنمية ادلستدامة ،ادللتقى الدويل حوؿ إسرتاتيجية احلكومة يف
القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر 16-15 ،نوفمرب.2011
سنوسي زليخة وبوزياف الرمحاين ىاجر :البعد البيئي إلسرتاتيجية التنمية ادلستدامة ،ادلؤمتر العلمي الدويل
حوؿ التنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر،
 08-07أفريل .2008
الصفار خليل عبد الكرمي" :منوذج لتقومي نظاـ اإلدارة البيئية وفقا للمتطلبات ادلواصفات الدولية االيزو
 ، "14001رللة جامعة بابل للعلوـ اإلنسانية ،اجمللد ،19العدد  ،01جامعة بابل ،العراؽ.2011 ،
العبادي غازي عمر وآخروف :االستثمار األجنيب ادلباشر يف قطاع الصناعة واآلثار السلبية على البيئة،
ادلؤمتر الدويل اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009
عبد الصمد جنوى و مفضي زلمد طالؿ :اإلدارة البيئية للمؤسسات الصناعية كمدخل حديث للتميز
التنافسي ،ادلؤمتر العادلي الدويل حوؿ األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر9-8 ،
مارس .2005
عثماف حسن عثماف :دور إدارة البيئة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية ،ادلؤمتر العلمي
الدويل حوؿ التنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،
اجلزائر 08-07 ،أفريل .2008
العزاوي جنم و الناظر ملك :إدارة البيئة ومتطلبات ادلواصفة الدولية (  ،)ISO 14001ادلؤمتر الدويل
اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009
قاسم حيزية والبز كلثوـ :زلاربة البطلة وحتقيق التنمية ادلستدامة :دلاذا وكيف؟ ادللتقى الدويل حوؿ
إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر16-15 ،
نوفمرب.2011
قدو مجيل رسلي و مشعل زلمد أمحد :دور ادلعرفة يف التنمية ادلستدامة ،ادلؤمتر الدويل اقتصاديات البيئة
والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009
القصيمي مصطفى زلمد :بعض العوامل ادلؤثرة يف تعزيز أداء نظم اإلدارة البيئية ،ادلؤمتر الدويل
اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة ،عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009
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-21
-22
-23

كاظم عبد اهلل زلمد":تقومي واقع ممارسات إدارة ادلوارد البشرية" ،رللة القادسية للعلوـ اإلدارية،
اجمللد ،11العدد  ،02جامعة القادسية ،العراؽ.2009 ،
 ،46مركز
مراد ناصر" :التنمية ادلستدامة وحتدياهتا يف اجلزائر" ،رللة حبوث اقتصادية عربية ،العدد
دراسات الوحدة العربية ،القاىرة ،مصر.2009 ،
حيياوي إذلاـ و زغيب مليكة وعبد الصمد جنوى  :حنو حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية
اجلزائرية من خالؿ تطبيق مدخل اإلدارة البيئية ،ادلؤمتر الدويل اقتصاديات البيئة والعودلة ،جامعة الزيتونة،
عماف ،األردف 23-20 ،أفريل .2009

اللاًال :المذكرات واألطروحات:
-1

برين لطيفة :دور اإلدارة البيئية يف حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة الكوابل
ببسكرة ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر،

.2006
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بن زعيمة زلمد :محاية البيئة دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية و القانوف اجلزائري ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية العلوـ اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2002 ،
كلية العلوـ
جيلح الصاحل :أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملني ،رسالة ماجستري غري منشورة،
االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2006 ،
احلسيين عبد اهلل أمحد :عالقة اإلشراؼ اإلداري بكفاءة أداء العاملني ،رسالة ماجستري منشورة ،أكادميية
نايف للعلوـ األمنية ،الطائف ،السعودية.2003 ،
دعاس عز الدين :آثار تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية من طرؼ ادلؤسسات الصناعية ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر.2010 ،
سادلي رشيد :أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية فػػي اجلزائػػر ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوـ
االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2006 ،
شاطر شفيق :أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للموارد البشرية بادلؤسسة الصناعية دراسة ميدانية
دبؤسسة إنتاج الكهرباء –سونلغاز -جيجل ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية العلوـ االقتصادية،
جامعة بومرداس ،اجلزائر.2010 ،

-8

شنويف نور الدين :تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2005 ،
كلية العلوـ
طاطاي كماؿ :دور التكوين يف رفع إنتاجية ادلؤسسات ،رسالة ماجستري غري منشورة،
االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2002 ،

-10

الطاىر خامرة :ادلسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل دلسامهة ادلؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية

-9
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كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة ورقلة،

-11
-12

-13

-14

ادلستدامة "حالة سوناطراؾ" ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلزائر.2007 ،
عزيرو راشدة :إشكالية تقييم مردودية الدورات التدريبية يف ادلؤسسة اجلزائرية ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة ابن خلدوف ،تيارت ،اجلزائر.2006 ،
قاسم عبد اهلل عبد الوىاب :التكاليف ادلالية للتلوث الضوضائي و وآثرىا االجتماعية على الوحدات
االقتصادية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،األكادميية العربية ادلفتوحة يف الدمنارؾ،
العراؽ.2008 ،
قبايلي أماؿ :أثر صنع القرار على مستوى الرضا الوظيفي يف ادلؤسسة االقتصادية دراسة حالة :مركب
اجملارؼ والرافعات قسنطينة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة ادلسيلة،
اجلزائر.2011 ،
ناصر أديب سومر :أنظمة األجور وأثرىا على أداء العاملني يف القطاع العاـ ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين ،سوريا.2004 ،

رابعاًال :المواقع اإللكترواية:
http://kenanaonline.com

-

1
2
3
4
5

http://www.ahlalhdeeth.com

-

6
7
8
9
10

http://drkhaledkassem.blogspot.com

-

12
13
14
15
16
17

http://www.altadreeb.net
http://www.hrdiscussion.com
http://www.shura.gov.sa
http://ar.wikipedia.org

http://www.yzeeed.com/vb
http://env304.wordpress.com
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
http://kenanaonline.com/users

http://www.arabthought.org
http://www.iraker.dk
http://www.hrdiscussion.com
http://www.isegs.com
http://www.alwasatnews.com

18 - http://www.scimat.dz
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.
123456789-

:المصادر والمراجع باللغة األجنبية
Batal Christian: la gestion des R H dans le secteur Public, Editions d’organisation,
2eme Edition, paris, France, 2000.
le Duff Robert: Encyclopédie du gestion et de management, édition dalloz, paris,
France, 1999.
Marshall B, Romney: Accounting Information System, 8th ed, Prentice Hall, 2001.
Martory(B), Crozet(D): Gestion des ressources humaines, imprimerie chirat, paris,
France, 2002.
Michael Hitt and others: Strategic Management: Competitiveness and Globalization,
4th Ed, U.S.A, 2000.
Michel Jonquières: Le manuel du management environnemental, Edition SPA, paris,
France, 2001.
Sekiou Lakhdar et autres: Gestion des ressources humaines, 2ed, De Boeck Université,
canada,2001.
Taladia Thiombiano: économie de l’environnement et des ressources naturelles,
édition l’harmattan, paris, France, 2004.
Weiss Dimitri: ressources humaines, deuxièmes éditions, Edition d'organisation, paris,
France, 2003.
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الـــم ـــالحـــق

الملحق رقم (:)01
الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر :دائرة ادلوارد البشرية للشركة.

- 169 -

الملحق رقم (:)02
شهادة (اإليزو)2004 :14001

المصدر :ادلوقع اإللكرتوين للشركة ( ،)www.scimat.dzمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/08/28 :

- 170 -

الملحق رقم (:)03
صورة تبين حجم الغازات المنبعثة قبل تطبيق نظام اإلدارة البيئية

المصدر :ادلوقع اإللكرتوين جلريدة الفجر،

( ،)http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=175842%3Fprintمت اإلطالع عليو بتاريخ.2012/08/28 :
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الملحق رقم (:)04
صورة تبين حجم الغازات المنبعثة بعد تطبيقنظام اإلدارة البيئية

.

المصدر :ادلوقع اإللكرتوين للشركة ( ،)http://www.scimat.dz/?action=investissement&lang=arمت اإلطالع عليو
بتاريخ.2012/08/28 :
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الملحق رقم (:)05
إستمارة اإلستبيان
بسم اهلل الرحم ــن الرحي ــم
جامعة ادلسيلة
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية
قسم علوم التسيري
ختصص إدارة ادلنظمات
األخ الكريـم  /األخت الكريـمة :السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته:
تـحية طيبة وبعد ....
يف إطار إعداد الدراسة ادلكملة لنيل شهادة الـماجستري يف علوم التسيري -تـخصص إدارة ادلنظمات -بعنوان "
تأثير نظام اإلدارة البيئية على األداء البشري في إطار التنمية المستدامة " نضع بني أيديكم ىذا االستبيان راجني
منكم اإلجابة على فقراتو وذلك بوضع إشارة (×) يف اخلانة اليت تعرب عن رأيكم ،مع العلم أن ما تدلون بو من
إجابات سيتم احلفاظ على سريتو ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي ،كما أُحيطكم علما بشرح لبعض
ادلصطلحات الواردة يف ىذا االستبيان:
أي تغيري يف مكونات البيئة حبيث يشكل ضرراً لإلنسان أو للبيئة ،وقد يكون يف شكل مواد غازية أو
 التلوث :ىو ْمواد سائلة أو مواد صلبة أو إشعاعات أو ضوضاء.

 التكنولوجيا النظيفة :ىي التكنولوجيا اليت ال تشكل ضرراً على البيئة. ظروف العمل المادية  :ىي الظروف ادلادية اليت تتميز بـها البيئة الداخلية للمؤسسة مثل :التهوية ،الضوضاء،احلرارة ،اآلالت...،اخل.
 نظام اإلدارة البيئية  :ىو تلك اإلجراءات اليت طبقتها شركتكم للحفاظ على البيئة وحتصلت من خالذلا علىشهادة (.)ISO14001
ويف األخري تقبلوا مين فائق التقدير و االحرتام.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو.
الطالب :يـخلف مجال الدين
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المحور األول :البيانات العامة:
 /1اجلنس :ذكر [ ] ،أنثى [ ].
 /2السن ]...[ :سنة.
 /3الوظيفة.... :
 /4األقدمية يف العمل ]...[ :سنة.
 /5ادلستوى التعليمي :بدون مستوى [ ] ،ابتدائي [ ] ،متوسط [ ] ،ثانوي [ ] ،جامعي [ ].
 /6إلتحقت بالعمل :قبل تطبيق نظام اإلدارة البيئية [ ] ،بعد تطبيق النظام [ ].
المحور الثاني :تأثير نظام اإلدارة البيئية على إنتاجية العاملين:

إحالتك على دورة تدريبية يف إطار تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /7ىل ت َـم
َ
يف حالة اإلجابة بنعم ،أَل ْـم تتغري إنتاجيتك إىل مستوى أفضل؟ نعم [ ] ،ال [ ].

 /8ىل تطبيق ادلؤسسة لنظام اإلدارة البيئية أدى إىل حتسني الوقت احلقيقي لإلنتاج؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق:
إستغالل الوقت الذي كان خمصص إلزالة ادللوثات [ ] ،العمل يف مـحيط نظيف [ ].
 /9أال تعتقد أن تطبيق النظام أدى إىل تقليل نسبة اإلنتاج ادلعيب (إنتاج منتوج بو َخلَ ْل)؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /10ىل ساىم تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف تقليل فرتات الغياب عن العمل؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل كانت أسباب الغياب :الذىاب إىل العالج [ ] ،عطلة مرضية [ ] ،أسباب متعلقة
بنفسية العامل [ ].
 /11ىل أدى تطبيق نظام اإلدارة البيئية إىل تقليل اجلهد ادلبذول يف العمل؟ نعم [ ] ،ال [ ].
ِ
فت عنك بسبب تطبيق النظام:
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي اجلهود اليت ُخف ْ
جهد إزالة ملوثات اآلالت [ ] ،جهد متعلق بالنفايات [ ].
 /12ىل تساىم التعليمات والسجالت اليت جاء هبا النظام يف التعرف على بعض مهام وظيفتك بسهولة؟ نعم[ ]،ال
[ ].
 /13ىل أدى تطبيق النظام إىل حتسن حالتك النفسية أثناء العمل؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق:
حتسن ظروف العمل ادلادية [ ] ،حتسن صحتك البدنية [ ] ،التخلص من ادللوثات [ ].
 /14أال تساعدك إجراءات النظام يف التقليل من وقوعك يف األخطاء ادلهنية من خالل التخلص من ادللوثات اليت
شتت تركيزك؟ نعم [ ] ،ال [ ].
كانت تُ ْ
 /15ىل تطبيق النظام يؤدي إىل توفري بيئة عمل آمنة ومريـحة؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل حدث ذلك عن طريق:
إجراءات االستجابة للطوارئ [ ]،اآلالت ادلستخدمة [ ] ،التخلص من ادللوثات [ ].
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كنت تتعرض لو قبل تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
ببها التلوث الذي َ
 /16أَل ْـم تكن تعاين من أمراض َس َ

يف حالة اإلجابة بنعم أال ترى أن ىذه األمراض تُضعف من إنتاجك :قليالً [ ] ،كثرياً [ ].
 /17ىل التعامل مع النفايات وادلواد اخلطرة بوسائل احلماية اليت جاء هبا النظام يساعدك على اإلنتاج أكثر؟نعم[ ]،
ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ىذه الوسائل :مصاصة الغبار [ ] ،أجهزة القياس [ ] ،قناع لألنف والفم [ ]،
نظارات [ ] ،أخرى حدد....
 /18أال تعتقد أن استخدام تكنولوجيا نظيفة يف عملية اإلنتاج يزيد من إنتاجك بدرجة :صغرية [ ] ،كبرية [ ] ،ال
يـحقق أي زيادة [ ].
ـمحور .. ..............................................................
ىل من معلومات إضافية حول ىذا ال :
.........................................................................................................
المحور الثالث :تأثير نظام اإلدارة البيئية على صحة العاملين البدنية والنفسية:
 /19ىل كنت تعاين نفسياً من التلوث ادلوجود بالـمؤسسة قبل تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم:
ما ىي األمراض النفسية اليت كان يُسبِبُها ىذا التلوث؟ القلق [ ] ،اإلكتئاب [ ] ،الـملل [ ].-ما نوع ىذا التلوث؟ ىوائي [ ] ،مائي [ ] ،أرضي [ ] ،ضوضائي [ ].

 /20ىل كنت تعــاين بدنياً من التلوث ادلوجود بالـمؤسسة قبل تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم:

ما ىي األمراض العضوية اليت َسبَبَـ َها لك ىذا التلوث؟ أمراض تنفسية [ ] ،أمراض جلدية [ ] ،أمراض العيون[ ]،أخرى حدد....

ما نوع ىذا التلوث؟ ىوائي [ ] ،مائي [ ] ،أرضي [ ] ،ضوضائي [ ]. /21ىل أدى تطبيق النظام إىل إنـهاء معاناتك من تلوث ادلؤسسة :نـهائياً [ ] ،بالتخفيف [ ] ،اـم يؤثر [ ] ،لـم
كن تعاين من التلوث [ ].
تَ ْ
 /22ىل يساىم تطبيق النظام من خالل إجراءات االستجابة للطوارئ يف محايتك من ادلخاطر؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم:
 -ما ىي ىذه ادلخاطر؟ اشتعال حريق [ ] ،انبعاث غازات خطرية [ ] ،أخرى حدد....

 ىل تعترب أن ىذه اإلجراءات حتسن من حالتك النفسية؟ نعم [ ] ،ال [ ]. /23ىل تطبيق ادلؤسسة للنظام يساىم يف تـخفيف التعب و اإلرىاق؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ادلهام ادلعنية بذلك :مهام التعامل مع النفايات [ ] ،مهام التنظيف [ ].
 /24ىل كان موقعك يف العمل نظيف قبل تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
حالت دون نظافتو؟ ملوثات لألرض [ ] ،ملوثات للجو [ ].
يف حالة اإلجابة بال ،ما ىي ادللوثات اليت
ْ
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 /25أال تعتقد أن التلوث الذي تتعرض لو يف الـمؤسسة يساىم يف ارتكابك ألخطاء تضر بصحتك؟ نعم [ ] ،ال
[ ].
ِ
دمات [ ] ،أخرى حدد....
اح [ ]َ ،ك ْ
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىي ىذه األضرار؟ جر ْ
ـمحور ................................................................
ىل من معلومات إضافية حول ىذا ال :
. ............................. ...........................................................................
المحور الرابع :تأثير نظام اإلدارة البيئية على الرضا الوظيفي للعاملين:

 /26ىل أدى تطبيق النظام إىل توفري أموال كانت تصرف من قبل يف عالج أمراض ناتـجة عن التلوث؟ نعم [ ]،
ال [ ].
ت من زيادة أرباح ادلؤسسة بعد تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /27ىل استف ْد َ
كمن ىذه االستفادة؟ استفادة مالية [ ] ،حتسن ظروف العمل ادلادية [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،فيما تَ ْ

لفت مبجموعة من ادلهام يف إطار تطبيق النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /28ىل ُك َ
يف حالة اإلجابة بـنعم ،أال تشعر بالرضا ألنك تساىم يف احلفاظ على البيئة من مكان عملك؟ نعم [ ]،ال [ ].
 /29ىل تساىم إجراءات النظام يف تقليل حوادث العمل؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل يتعلق األمر ب ـ :إجراءات االستجابة للطوارئ [ ] ،تـحسن ظروف العمل الـمادية [ ].
ت من اإلجراءات اإلدارية اليت جاء هبا النظام؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /30ىل استف ْد َ

كمن ىذه االستفادة؟ االستفادة من دورة تدريبية [ ] ،سهولة التعرف على بعض مهام
يف حالة اإلجابة بنعم ،فيما تَ ْ
وظيفتك (بادللصقات والتعليمات) [ ].
حتسن حالتك الصحية نتيجة التخلص من تلوث ادلؤسسة؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /31ىل ساىم تطبيق النظام يف ْ
ـحس باألمان؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /32أال تعتقد أن إجراءات االستجابة للطوارئ اليت جاء هبا النظام تـجعلك تَ ْ
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل تشعر بالرضا من ىذه اإلجراءات؟ نعم [ ] ،ال [ ].
 /33ىل تعتقد أن تطبيق النظام ساىم يف حتسني ظروف العمل ادلادية؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل مت ذلك عن طريق:
نظافة موقع العمل [ ] ،استخدام تكنولوجيا نظيفة [ ].
 /34ىل تشعر بالرضا من أن تطبيق النظام أدى إىل حتقيق نتائج إجيابية للمجتمع؟ نعم [ ] ،ال [ ].
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل من بني ىذه النتائج :محاية اجملتمع من األمراض اليت يُسببها التلوث [ ] ،احلفاظ على
البيئة اليت يعيش فيها اجملتمع [ ].
 /35ىل يـمكن القول أن تنفيذ إجراءات النظام أدى إىل زيادة الرضا عن وظيفتك بدرجة :صغرية [ ] ،كبرية [ ]،
ال يـحقق أي زيادة [ ].
ـمحور .. ..............................................................
ىل من معلومات إضافية حول ىذا ال :
.........................................................................................................
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الملحق رقم (:)06
قائمة األساتذة المحكمين لإلستمارة اإلستبيان

األستاذ /دعاس عز الدين :جامعة باتنة (كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري)الدكتور /سعيدي حيي :جامعة ادلسيلة (كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري)األستاذة /عبد الصمد جنوى :جامعة باتنة (كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري)-الدكتور /عمر شريف :جامعة باتنة (كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري)

-الدكتورة /حيياوي إذلام :جامعة باتنة (كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري)
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:الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير نظام اإلدارة البيئية عمى أداء العاممين في المؤسسة االقتصادية باإلضافة إلى توضيح

 وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة،مساهمة هذا النظام في تحقيق التنمية المستدامة من خالل حماية البيئة والمجتمع من التموث البيئي

 حيث أن العديد من المؤسسات تجهل فوائد هذا النظام فيما،إبراز فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية عمى مستوى العاممين بالمؤسسة االقتصادية
.يخص تأثيرِه عمى أداء ُعمالها

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تَ َـم مسح الدراسات السابقة التي تطرقت إلى نظام اإلدارة البيئية ثم تَ َـم إعداد الجانب النظري
 وفي األخير قُمنا بإعداد الجانب التطبيقي لمدراسة من خالل دراسة حالة شركة اسمنت عين التوتة،لمدراسة بإتباع المنهج الوصفي التحميمي

، المقابمة،استمارة االستبيان

الواقعة بوالية باتنة وذلك باستخدام منهج دراسة الحالة حيث استخدمنا مجموعة من األدوات والمتمثمة في

نظام اإلدارة البيئية يؤثر عمى األداء البشري من خالل ثالثة عناصر تتمثل في زيادة إنتاجية

. الوثائق اإلدارية،المالحظة

لقد توصمت هذه الدراسة إلى أن

.العاممين وتحسين صحتهم البدنية والنفسية وزيادة الرضا الوظيفي لديهم

. إنتاجية العاممين، التنمية المستدامة، األداء البشري، التموث البيئي، نظام اإلدارة البيئية:الكممات المفتاحية
Abstract:
This study aimed to clarify the impact of the environmental management system on the workers’
performance in economic enterprise, in addition to clarifying its contribution to sustainable development
through the protection of the environment and society from environmental pollution. The importance of this
study is that it is considered an attempt to highlight the benefits of the application of the environmental
management system at the level of the economic institution staff, because of the lack of the economic
enterprises awareness of the system’s benefits and positive impact on the workers’ performance.
In order to achieve the objectives of this study, an over flight of previous studies that addressed the
environmental management system had been made. The theoretical part of the study was based on a
descriptive analytical method whereas the empirical part was a case study of the “Cement Company of Ain
Touta in Batna”, where a set of study tools had been used such as, questionnaire, interview, observation and
administrative documents.
The study found that the environmental management system affects human performance through
three components namely the increase of worker productivity, improve their physical and psychological
well-being and increase job satisfaction
Keywords: Environmental Management System, Environmental Pollution, Human Performance,
Sustainable Development, Worker Productivity.
Résumé:
Cette étude visait à préciser l'étendue de l'impact du système de gestion de l'environnement sur la
performance des travailleurs dans l'entreprise économique, ainsi que de clarifier sa contribution au
développement durable à travers la protection de l'environnement et de la société de la pollution
environnementale. L'importance de cette étude est qu'il est considéré comme une tentative de mettre en
évidence les avantages de l'application du système de management environnemental au niveau des
travailleurs de l'institution économique, où la plupart des institutions ignorent les avantages de ce système en
ce qui concerne son impact sur la performance de leurs travailleurs.
Afin d'atteindre les objectifs de cette étude un vol sur des études antérieures qui portaient sur le
système de management environnemental a été faite. La partie théorique de l'étude était basée sur une
méthode d'analyse descriptive alors que la partie pratique est une étude de cas de la «Cement Company de
Ain Touta à Batna», où un ensemble d'outils d'étude avait été utilisé comme, questionnaire, entretien,
observation et documents administratifs.
L'étude a révélé que le système de gestion de l'environnement influe sur la performance humaine à
travers trois composantes à savoir l'augmentation de la productivité des travailleurs, d'améliorer leur bienêtre et la satisfaction au travail physique et psychologique.
Mots clés: système de management environnemental, la pollution environnementale, la performance
humaine, le développement durable, la productivité des travailleurs.

