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امليستخلـــص :

إن االهتمام العام بتقييم وتحسين أداء أنظمة إدارة البيئة ) (E.M.S.في منظمات األعمال من

أجل االرتقاء بالمستوى المطلوب ألدائها بشكل يتوافق مع معايير منظمة االيزو الدولية في ضمن

سلسلة إصداراتها ) (ISO14000قد حفز على دراسة أنظمة إدارة البيئة في منظمات األعمال

العراقية (القطاع النفطي) باستخدام سيناريوهات تجريبية لمقارنة مؤشرات أداء األنشطة
والممارسات البيئية لها ،وخلصت الدراسة إلى بيان القصور في عمليات التخطيط البيئي الذي أدى
إلى فشل تنفيذ السياسات البيئية في منظمات األعمال العراقية .
املقدمـة

ازداد التلوث البيئي الناتج عن منظمات األعمال بشكل ملحوظ وخطير في العقود األخيرة

نتيجة عدم قدرة وكفاءة الطرق التقليدية القائمة على معالجة المشاكل البيئية ،لذا تعد عملية تبني
أنظمة معيارية إلدارة الملف البيئي في منظمات األعمال أحد المداخل المهمة في معالجة التلوث
البيئي بطريقة مرنة وفاعلة تعتمد تحسين مستوى األداء من خالل التقييم المستمر لمجموعة
معيارية من العمليات والممارسات واإلجراءات ،وفضال عن الظروف االستثنائية التي مر بها
العراق في العقود الماضية إذ لم يكن االهتمام كافيا بتأثيرات التلوث البيئي الناتج عن منظمات
األعمال لذا كان االهتمام بدراسة أنظمة إدارة البيئة ( )E.M.S.وأساليب تطويرها في منظمات

األعمال العراقية من خالل توظيف عملية التصميم التجريبي لمؤشرات األداء البيئي ومقارنتها مع

المعايير المتبعة دوليا .

أوال :منهجية الدراسة
مشكلة الدراسة :

تسعى الكثير من منظمات األعمال لتطبيق مجموعة من األنشطة والممارسات البيئية

للسيطرة على التأثيرات البيئية الناتجة عن مزاولة أعمالها ،إال إن هذه األنشطة والممارسات
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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مازالت غير دقيقة بسبب انعدام وجود نتائج معيارية واضحة يجب أن تحققها لالرتقاء بمستوى
األداء الكلي للبيئة في منظمات األعمال ،لذلك فقد اتجهت المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة
لتنظيم األنشطة والممارسات البيئية في منظمات األعمال ضمن ما يعرف بأنظمة إدارة البيئة
وتم تناول مشكلة الدراسة ضمن مرحلتين متكاملتين ،تمثلت األولى منها بالمعضلة الفكرية للدراسة
التي أفضت بدورها إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالمشكلة الميدانية للدراسة ،حيث تم صياغة

المعضلة الفكرية للدراسة على وفق التساؤل اآلتي :

( هل تحتاج منظمات األعمال إلى تبني أنظمة معيارية إلدارة البيئة لالرتقاء بمستوى أدائها
البيئي؟)

وتشمل المعضلة التساؤالت الفكرية اآلتية:



كيف يمكن تقييم مستوى أداء األنشطة والممارسات البيئية في منظمات األعمال ؟



كيف يمكن تقييم مستوى األداء البيئي الكلي في منظمات األعمال ؟




كيف يمكن تشخيص مواقع الخلل التي تعيق االرتقاء بمستوى األداء البيئي في منظمات األعمال؟

كيف يمكن إثبات الحاجة إلى تبني أنظمة معيارية لالرتقاء بمستوى األداء البيئي في منظمات

األعمال ،أي بمعنى كيف يمكن توظيف سالسل المعايير البيئية الصادرة عن منظمة ()ISO

الدولية ضمن إصداراتها الخاصة بإدارة شؤون البيئة ) (ISO/14000لمعالجة مواقع الخلل

البيئي في منظمات األعمال ؟

وبناء على ذلك فان المشكلة الميدانية للدراسة تبحث في جوانب القصور في األنشطة

والممارسات البيئية المتبعة في منظمات األعمال العراقية والذي تسبب بعجزها عن تحقيق
المستوى المقبول من األداء البيئي الذي يضمنه تطبيق األنظمة البيئية المعيارية الصادرة عن
المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة  ،و بناء على المعضلة الفكرية يمكن صياغة مشكلة
الميدانية للدراسة على وفق التساؤل اآلتي :
( هل تحتاج منظمات األعمال العراقية إلى تبني أنظمة معيارية إلدارة البيئة لالرتقاء بمستوى أدائها
البيئي ؟)

أهداف و أهمية الدراسة :

تهدف الدراسة بشكل أساسي لبناء منهجية علمية متكاملة لتقييم وتطوير مستوى األداء

البيئي في منظمات األعمال ،وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية :


التعريف بأنظمة اإلدارة البيئية في منظمات األعمال و العناصر األساسية المكونة لها.
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التعريف بمعايير سلسلة منظمة المعايير الدولية ) (ISO/14000الخاصة بقياس مستوى أداء



عناصر نظام اإلدارة البيئية في منظمات األعمال.


التعريف بمؤشرات قياس األداء اإلجمالي لألنظمة اإلدارية وتوظيفها في قياس أداء أنظمة
اإلدارة البيئية.



التعريف بعملية التصميم التجريبي وتوظيفها في بناء سيناريوهات عمل افتراضية لدراسة
وتحليل األنشطة والممارسات البيئية في منظمات األعمال ،بهدف تشخيص مواقع الخلل التي

تعيق تحقيق االرتقاء بالمستوى اإلجمالي لألداء البيئي .
وتنبع أهمية الدراسة من ضرورة مواكبة التوجهات الحديثة للمنظمات العالمية تجاه الحراك
الدؤوب نحو االهتمام بالبيئة وعدم اإلضرار بها .

مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الرئيسة الثالث التي تعمل في حقل صناعة النفط في

جنوب العراق لدعم وإسناد أعمال شركة نفط الجنوب وهي ( شركة حفر الجنوب و شركة مصافي
الجنوب و شركة غاز الجنوب ).

عينة الدراسة :
اعتمدت الدراسة عينة طبقية في الشركات الثالث تتمثل (بالمدراء العامين للشركات و
مدراء اإلدارات اإلنتاجية و مدراء شؤون البيئة والسالمة المهنية و رؤساء األقسام و مهندسي

البيئة) ،وقد تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل لعينة الدراسة في تجميع البيانات ( الناصر،
المرزوق  )10:1989:توخياً للدقة العالية في النتائج المستحصلة.

أدوات الدراسة :

اعتمدت الدراسة ثالث أدوات رئيسة شملت اآلتي:


استمارة

الفحص

البيئي

الصادرة

عن

منظمة

المعايير

الدولية

(،)I.S.O.

) (Global Environmental Management Initiative,1996:7والخاصة بتقييم مستوى

أداء األنشطة والممارسات البيئية في منظمات األعمال ومقاربتها مع عناصر نظام إدارة البيئة
.


مؤشر قياس األداء اإلجمالي لألنظمة الذي تم تطويره في شركة ايستمان كوداك .
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Training Resources & Data Exchange Performance-Based Management
))Special Interest Group,2001:20
حيث تم توظيفه في تقييم األداء البيئي اإلجمالي في منظمات األعمال .



مصفوفة التصميم التجريبي ( (kelton,2000:34لبناء مجموعة من سيناريوهات العمل

االفتراضية لدراسة وتحليل تأثير تفعيل االرتقاء بمستوى أداء األنشطة والممارسات البيئية
على المستوى اإلجمالي لألداء البيئي في منظمات األعمال.
األساليب اإلحصائية للدراسة :
 الوسط الحسابي (باستخدام برنامج  (SPSSلحساب المتوسط العام لإلجابات المستحصلة من
المنتسبين حول كل سؤال من أسئلة قائمة الفحص.

 مخطط القطع الدائري(( )Pie-chartباستخدام برنامج  (Excelلتوضح تفاصيل خصائص

عينة الدراسة.

 خرائط التعاقب (باستخدام برنامج  (Excelلدراسة سلوك عناصر نظام إدارة البيئة وفقا
لسيناريوهات عملية التصميم التجريبي .

خوارزمية الدراسة :

أوال  :توظيف قائمة الفحص البيئي الصادرة عن منظمة المعايير الدولية ،لقياس أداء األنشطة
والممارسات البيئية في الشركات الثالثة قيد الدراسة.
ثانيا  :توظيف مؤشر أداء شركة ايستمان كوداك ،لقياس األداء البيئي اإلجمالي في الشركات

الثالث قيد الدراسة.
ثالثا  :توظيف مصفوفة التصميم التجريبي لبناء سيناريوهات عمل (تجارب افتراضية ) لدراسة
تأثير تفعيل االرتقاء بمستوى أداء األنشطة والممارسات البيئية على المستوى اإلجمالي لألداء

البيئي في منظمات األعمال.
رابعا  :توظيف نتائج سيناريوهات العمل المقترحة في مصفوفة التصميم لتحليل ودراسة مدى
توافق أداء األنشطة والممارسات البيئية في منظمات األعمال مع النهج اإلداري المعياري لبناء
أنظمة إدارة البيئة ،للكشف عن مواقع الخلل في األداء البيئي في الشركات الثالثة قيد الدراسة .
خامسا  :البحث في مدى قدرة سالسل المعايير البيئية الصادرة عن منظمة ( )ISOالدولية في

ضمن إصداراتها الخاصة بإدارة شؤون البيئة ( )ISO/14000على معالجة مواقع الخلل البيئي في
الشركات الثالثة قيد الدراسة .
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ثانيا :اجلانب النظري

مفهوم نظام إدارة البيئة (: )Environmental Management System - EMS
عرفت أدبيات اإلدارة البيئية نظام إدارة البيئة في ضمن توجهين أساسيين ،يسعى األول منها

إلى تعريفه طبقا لدوره في صياغة العالقة بين منظمة األعمال والبيئة الطبيعية المحيطة بها ،حيث

تعرفه ) (Kirkland,1997,p.3وفقا لذلك بأنه نظام إداري يمكن المنظمة من إدارة عالقتها
بالبيئة الطبيعية المحيطة بها بطريقة علمية ومستقرة ،و يعرفه المركز األمريكي للتطوير الدولي
)  )USAID: 1999,P.5بأنه مدخل تنظيمي إلدارة الشؤون البيئية في منظمات األعمال،ويتفق

)  )Andrew & etal: 1998,P.16مع وكالة حماية البيئة األمريكية )(EPA:2001,P.2

على تعريفه بأنه مجموعة السياسات واإلجراءات التي تحدد أسلوب إدارة المنظمة لتأثيراتها البيئية
على العالم الطبيعي وصحة المجتمع المحيط بالمنظمة،وتعرفه ( Gallagher & etal, 2001 :
 )P.91بأنه إطار عمل يهدف لتخفيض وتقليل التأثيرات البيئية ويضمن تطبيق المنظمة للقوانين

والتشريعات البيئية وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية ،وتؤكد ( )Gallagher, 2000 : P.129
لثالثة أبعاد رئيسة

بان بناء أنظمة إدارة البيئة يتم وفقا لعالقتها مع بيئتها المحيطة وطبقا

تمثل(مستوى المشاركة في تصميم نظام إدارة البيئة و مستوى استيفاء الشرعية الخارجية لنظام
إدارة البيئة و مستوى اتساع ألهداف البيئة التي تسعى المنظمة لتحقيقها في نظام إدارة البيئة )
وكما هو موضح في الشكل( )1في أدناه :
بعد مستوى استيفاء الشرعية
الخارجية
المؤهلة
الشركات
وفقا لشهادة
14001االيزو
الشركات
المؤهلة ذاتيا
بعد سعة
المشاركة في

EMSتصميم

المجتم
ع

) EHSفريق (
وجهات
أخرى داخل
الشركة

فريق الصحة
والسالمة
EHS

الشركات غير
المؤهلة
االمتثال للقوانين والتشريعات البيئية
االمتثال للقوانين والتشريعات البيئية ومكافحة
التلوث البيئي

تطوير منتجات الشركة
وفق

EMSرؤية نظام

الشكل( )1بناء أنظمة إدارة البيئة على وفق عالقتها بالبيئة المحيطة
( )Source : Gallaghar,2000:P.130
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في حين يسعى التوجه الثاني إلى تعريف نظام إدارة البيئة طبقا لطبيعة بنائه ووجوده داخل منظمة
األعمال ،حيث يعرفه رائد الجودة دمنك ( )Demingبأنه اإلطار اإلداري لاللتزام بالتحسين
المستمر لألداء البيئي في المنظمة من خالل تنفيذ البيئي لدورة ( )PDCAالتي تتكون من المراحل

األربعة (التخطيط والتنفيذ والفحص و المراجعة) ) ،(Darnal & etal: 2008 ,P.365في حين
يعرفه ( )Dalhammar : 2000 ,P 12كجزء من النظام اإلداري الكلي للمنظمة

يتضمن

مسؤولية متابعة وإدامة السياسة البيئية للمنظمة من حيث البناء التنظيمي البيئي وتخطيط األنشطة

البيئية وتحديد الصالحيات والمسؤوليات الخاصة بها وتأسيس الممارسات واإلجراءات الضرورية
والموارد الالزمة للتنفيذ والتطوير والصيانة ،وتعرفه تبعا لذلك ( Gallagher & etal, 1999:

 )P.26بأنه الهيكل التنظيمي الذي يقيم التأثيرات البيئية لمنظمة األعمال من خالل تقييم التأثيرات

البيئية لكل نشاط من أنشطة المنظمة على حده ويسعى لتحقيق التوافق والتناغم بين انجاز أنشطة
المنظمة وانجاز أهدافها البيئية والتي تشمل علي اقل تقدير التوافق مع األنظمة والقوانين
والتشريعات البيئية وتحقيق عملية التحسين المستمر لألداء البيئي للمنظمة  ،ومن أمثلة أنظمة

اإلدارة البيئية الصادرة عن المنظمات البيئية الدولية التي تتفق مع هذا المدخل في بناء مفهوم نظام
إدارة البيئة :
 )1نظام إدارة البيئة( )ISO/DIS 14001الصادر عن منظمة االيزو الدولية .
( International Standardization Organization/Draft International Standard
)14001
 )2نظام اإلدارة والتدقيق البيئي ) (EU/EMASالصادر عن االتحاد األوربي .
ISO/IEC
JTC1/SC7,2003:P.1)(European
Union
/Environmental
))Management & Audit System
 )3نظام إدارة البيئة ( المواصفات ودليل االستخدام ) ( (BSENISO:14001:1996الصادر عن
المملكة المتحدة بالتعاون مع منظمة المعايير الدولية .
(British Environmental Management System-Specification with Guidance for
)use
 )4نظام إدارة البيئة ( المتطلبات ودليل االستخدام ) ) (BESNISO:14001:2004الصادر عن
المملكة المتحدة بالتعاون مع منظمة المعايير الدولية (Brady ,2005:113).
(British Environmental Management System-Requirement with Guidance
)for use
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ويعد نظام إدارة البيئة الصادر من منظمة المعايير الدولية ( )ISO/DIS14001ونظام اإلدارة
والتدقيق البيئي الصادر عن االتحاد األوربي ( )EU/EMASمن أهم أنواع أنظمة اإلدارة البيئية
وأكثرها شيوعاً واستخداماً ( ،)Dalhammar: 2000 ,P.15والجدول ( )1أدناه يوضح المقارنة

بين النوعين من األنظمة :

الجدول ()1
المقارنة بين نظام ( )ISO/DIS14001ونظام ( )EU/EMAS
ISO/DIS 14001
ت EU/EMAS
 1نظام اإلدارة والتدقيق البيئي  EMASهو نظام إدارة البيئة ()ISO/DIS14001هو نظام
معياري تم تأسيسه من مجموعة من منظمات أعمال
قانون ملزم تم تأسيسه من االتحاد األوربي.
العالمية بإشراف منظمة المعايير الدولية.
 2يتطلب إقرار بيئي عام ومعلن للجميع لكل ال يتطلب إقرار بيئي وإنما يتطلب فقط اإلعالن عن
السياسة البيئية.
موقع عمل.
 3التسجيل للحصول على شهادة التأهيل مسموح التسجيل للحصول على شهادة التأهيل متاح للشركات
بها فقط للشركات التي تعمل ضمن حدود العاملة كافة في دول العالم كافة ألنها شهادة دولية.
االتحاد األوربي وبعض الدول األخرى فقط.
هو نظام قابل للتطبيق على مستوى مواقع العمل أو
 4هو عبارة عن نظام محدد بموقع عمل واحد.
على مستوى األنشطة أو على مستوى المنظمة
بأكملها.
 5هو نظام يتطلب االمتثال للقوانين والتشريعات هو نظام ال يتطلب االمتثال للقوانين والتشريعات
البيئية وانما يشترط فقط أن تتضمن السياسة البيئية
البيئية الدولية والمحلية.
مبدأ االلتزام باالمتثال للقوانين والتشريعات البيئية.
 6ترتبط به مجموعة من المالحق الملزمة ترتبط به مجموعة من المالحق غير الملزمة التطبيق.
التطبيق.

()Dalhammar: 2000 ,P 15

ويتضح من الجدول( )1أعاله أن رؤية منظمة المعايير الدولية ألنظمة اإلدارة البيئية أشمل من

مثيلتها األوربية ،فنظام إدارة البيئة ( )ISO/DIS14001يعتمد في بنائه األسس اإلدارية والفنية

ذات المعايير الدولية مما يسمح بتطبيقه في أي منظمة أعمال حول العالم ،لذلك فقد أولت الجمعية

السويسرية للجودة واألنظمة اإلدارية السويسرية ) (SQS,2008:5اهتمامها بأنظمة اإلدارة البيئية

الصادرة عن منظمة المعايير الدولية ،حيث صنفت سلسلة وثائق إصدارات االيزو()ISO 14000

طبقا لذلك ضمن أربعة محاور أساسية هي ( سلسلة اإلصدارات المختصة باإلدارة البيئية ،وسلسلة

اإلصدارات المختصة بأدوات االهتمام بالمنتج ،وسلسلة اإلصدارات المختصة بأدوات التقييم
والتدقيق البيئي ،وسلسلة اإلصدارات المختصة بأدوات دعم اإلدارة البيئية ) وكما هو موضح في
الشكل( )2في أدناه :
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أدوات التوجه نحو المنتج

اإلدارة البيئية

أدوات التقييم والتدقيق

تقييم دورة حياة المنتج ()LCA

أنظمة إدارة البيئة
)(EMS
(Environmental

()14040:2006

)Systems

تقييم األداء البيئي ()EPE
(Environmental
Performance
)Evaluation
()14031:1999
()14032:1999

( Life Cycle

)Assessment

Management

()14044:2006

()14001:2004

()14040:2006

اإلرشادات البيئية حول
المبادئ واألنظمة
واألساليب الداعمة )(EM
(Environmental

()14047:2003
()14048:2002
()14049:2000

التدقيق البيئي ()EA

Environmental
))Auditing
()14015:2001
()19011:2002

)Management

العالمات البيئية ()EL

()14004:2004

Environmental
))Labeling

غازات المنازل
الخضراء()GHG

()14025:2006

Gases

()14020:2000
()14021:1999
()14024:1999

( (Greenhouse

غازات المنازل الخضراء () GHG

()Greenhouse Gases
(الشرعية،المصداقية ،التأهيل)

(التكميم والمتابعة

()14066

وإعداد التقارير حول
العوادم وإزالتها)

()14064:2006
أدوات إضافية لدعم اإلدارة البيئية
)14065:2007
)14050:2002
( (
)(14062:2002
)(14063:2006

الشكل()2
سلسلة وثائق إصدارات االيزو ()ISO 14000

)(SQS,2008:5
حيث يتضح من الشكل( )2في أعاله أن جميع سالسل اإلصدارات تدعم توجه اإلدارة البيئية .
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وعليه يمكن أن نستخلص أن مفهوم نظام إدارة البيئة وفق الرؤية المعيارية للمنظمات البيئية
الدولية يبدأ بتوجيه االهتمام نحو البنية الداخلية للعمليات البيئية في منظمات األعمال من خالل
تخطيط ومراقبة تنفيذ العمليات البيئية للتخلص التدريجي من التأثيرات البيئية السلبية للمنظمة،
والذي ينعكس بالنتيجة على حماية المجتمع من التأثيرات البيئية السلبية للمنظمة .
بدأ االهتمام بدراسة التأثيرات البيئية للشركات والمصانع في بداية عقد السبعينات من القرن

السابق في الواليات المتحدة األمريكية حيث تركز االهتمام على العوادم الملوثة واقتصر التوجه
حينها لالعتماد على مجموعة التشريعات الفيدرالية الخاصة بالسيطرة على العوادم الملوثة للماء
والهواء والتربة ومعالجة الهدر للطاقة في المنظمات اإلنتاجية وعرفت هذه التشريعات حينها
بأنموذج االمتثال التقني للتشريعات البيئية ) )Compliance- Technology Modelنظرا لما
كانت هذه التشريعات تؤكده من توفير مستلزمات المعدات والتقنيات الخاصة بتقليل العوادم والهدر
في الطاقة ( ،)Yarnell,Patrick,1999:P.19وشكلت هذه التشريعات في تلك المدة عبئاً على
منظمات األعمال ألنها كشفت عن حالة عدم الكفاءة في عملياتها اإلنتاجية،وبدأت التشريعات

القانونية تأخذ طابع اإللزام في بداية عقد الثمانينات حيث بدأت العديد من منظمات األعمال
بممارسات التدقيق البيئي للتكييف مع هذه التشريعات إال أن هذه الممارسات بدأت باالنتشار بشكل
سريع بعد كارثة مصنع يونيون كاربايد في الهند أو ما أطلق عليها حينها بكارثة بوبال حيث انفجر
مصنع المبيدات لشركة يونيون كاربايد في الثالث من ديسمبر عام ( )1984مما أدى إلى إطالق

غاز مثيل ايزيسيتان مما تسبب بوفاة ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص وتضرر أكثر من
ستين ألف نسمه ( ،)Government of Madhya pardesh ,2010:17وفي بداية عام ()1986

فرضت التشريعات الدولية قانون " التقرير المعلن للتلوث بالسموم" الذي ينص على اإلعداد
واإلعالن في جميع الشركات لتقرير سنوي يحدد فيه نسبة التلوث بالسموم التي تسببه الشركة،
وكان ذلك أول توثيق كمي لعمليات التلوث التي تسببها الشركات العاملة في القطاعات الرئيسة،

وشكل ذلك دافعاً أساسياً لجميع الشركات للبحث في هذه الكميات وأساليب تخفيضها.
( ،)Darnall,2000:P.106وتوجهت العديد من الشركات بعد تلك المدة إلى دمج األمور المتعلقة

بالبيئة مع اإلجراءات والتعليمات والخاصة بتوفير معامالت الصحة واألمان تحت مسؤولية إدارة

واحدة هي إدارة البيئة والصحة واألمان ( )nvironment-Health & Safety management
معلنة بذلك نهاية عهد أنموذج االمتثال التقني وبداية توظيف مدخل إداري لقيادة الشؤون البيئية
يعتمد بناء أنظمة إدارة البيئة (،)Andrew & etal,2001:P.59وبعد قيام مؤتمر(قمة األرض-
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 )Earth Summitبإشراف األمم المتحدة إصدار المجلس العالمي للتطوير المستدام ( The
 )World Business Council for Sustainable Development -BCSDتصريحه حول
الرؤية الجديدة " للروابط غير القابلة للتفكيك "  ،والتي أشارت إلى وجود سلسة من األواصر القوية
وغير القابلة للكسر بين ثالثة جوانب هي ( النمو االقتصادي وحماية البيئة وإشباع الحاجات
األساسية للجنس البشري) ،ودعا المجلس منظمات األعمال حول العالم إلى تبني هذه الرؤية والبحث
عن طرائق جديدة النجاز عمليات أعمالها بأسلوب يتناسب مع هذه الرؤية لتحقيق االستقرار

االجتماعي والبيئي ( ،)Wilcox 2007:P.4وتأسيسا على ذلك فقد شكلت منظمة  ISOالدولية ما

يعرف " بالمجموعة اإلستراتيجية لالستشارات " التي أثمر وجودها عن إصدار سلسلة ISO/
 14000الخاصة بمعايير إدارة البيئةGlobal Environmental Management Initiative .

) ،),1996 :5وأصبح هنالك توجه عام للمنظمات حول العالم في نهاية عقد التسعينات إلى تبني
عملية ( التنظيم الذاتي  )Self– Regulationلحماية البيئة وتخفيض التلوث البيئي ،وأصبح

االستقرار البيئي منذ ذلك الوقت مطلباً يتبناه الجميع ،واتجهت وفقا لذلك منظمة االيزو واالتحاد
األوربي إلى تقييم الجهود المبذولة من قبل المنظمات لتحقيق عملية التنظيم الذاتي بمنح الشركات
الرائدة في هذا المجال شهادة ( )ISO: 14001من منظمة االيزو الدولية وشهادة ( )EMASمن

قبل مجلس االتحاد األوربي)Dalhammar: 2000 ,P 11( .

إطار عمل نظام إدارة البيئة :
تنتهج جميع المنظمات الدولية في بناء األنظمة اإلدارية ،مثل نظام إدارة الجودة ( ISO
 )9000الصادر عن منظمة المعايير الدولية  ISOونظام اإلدارة البيئية ( )EU/EMASالصادر

عن االتحاد األوربي ،إلى اعتماد منهجيات متماثلة من أربعة عناصر أساسية هي ( تأسيس النظام
وبناؤه وتطبيقه ثم مطابقة نتائجه )) ،)Viadiu&et al:2006:P142وعليه فقد قدمت منظمة

المعايير الدولية  ISOضمن مسودتها المتعلقة بأنظمة إدارة البيئة

Draft International

) )Standard–DISوالتي أطلقت عليها ( )ISO/DIS 14001إطار عمل لبناء وتطوير أنظمة

إدارة البيئة باعتماد تطبيق نموذج دورة ديمنك ( )Plan-Do-chick-Actعلى مجموعة عناصر
النظام إداري ،والموضحة في الشكل) )3أدناه ):)Cheremisinol&et al:2001:P10
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السياسة البيئية.1
التخطيط البيئي.2

.5
المراجعة
البيئية

التحسين المستمر
فحص وتصحيح انحرافات .4
نظام إدارة البيئة (المطابقة
البيئية )

تنفيذ وتشغيل .3
البرنامج البيئي

الشكل( )3إطار عمل نظام إدارة البيئة

)(Source :Cheremisinol & etal:2001 :P10
ويؤكد ) (Belhau&Manager:2004,P.9أن بناء نظام إدارة البيئة يقوم على التكامل بين

أداء مجموعة من العناصر التي يجب أن تعمل معا لتعطي نتائج ذات داللة بيئية معنوية وتشمل

(السياسات البيئية ،و العمليات البيئية ،و قياس المؤشرات البيئية و إعداد التقارير البيئية ،ومراجعة

التعليمات البيئية ،وتدقيق االمتثال للقوانين والتشريعات البيئية ) ،ويمكن إجمال الخصائص
األساسية لعناصر األساسية نظام إدارة البيئة وفقاً لآلتي :




السياسة البيئية الموثقة والمعلنة :
يجب أن تتضمن األهداف اآلتية  (:االلتزام بالتحسين المستمر ،و مكافحة التلوث ،و االمتثال
للتشريعات البيئية ) وإطار عمل النجاز هذه األهداف)Zhang&etal,2000:145( .
التخطيط البيئي:
تأسيس برنامج النجاز أهداف السياسة البيئية يتضمن ( توزيع الصالحيات والمسؤوليات ،و تحديد
جدول زمني لتنفيذ البرنامج) ))Global Environmental Management Initiative,1996:3



التشغيل والتنفيذ:
تشغيل وتنفيذ النظام البيئي تتضمن ( تحديد وتوثيق األدوار وتعطيل االتصاالت بينها ،وتنظيم
برامج التدريب المالئمة ،وتأسيس برنامج إداري موثق مع إجراءات رقابية مالئمة ،وتوثيق
إجراءات االستجابة للحاالت الطارئة))Chen,2004:P.23) .



الفحص وتصحيح االنحرافات:
هي مجموعة من اإلجراءات تتضمن ( متابعة وقياس األنشطة األساسية ،وتوثيق إجراءات
الصيانة وإجراءات التدقيق ألداء نظام إدارة البيئة)(Cheremisinol & etal:2001 :P10).
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 المراجعة اإلدارية الدورية ألداء نظام إدارة البيئة.
تهدف هذه المراجعة إلى ( ضمان استقرار نظام إدارة البيئة وضمان الكفاءة والمرونة لمواجهة
التغيرات غير المتوقعة في ظروف العمل))Zhang&etal,2000:145( .


التحسين المستمر ألداء نظام إدارة البيئة:
هي العملية التي تشمل االسترشاد بتقارير البيئة الدورية وتدقيق أداء عناصر نظام إدارة البيئة
(العناصر الخمسة السابقة ) ،لتحديد مساحات ومواقع عدم المطابقة مع أهداف وفرص تطوير نظام
إدارة البيئة  ,واتخاذ المواقف التصحيحية الالزمة (. )CVOPB,2009:23
قياس األداء البيئي في منظمات األعمال طبقا لمنظمة المعايير الدولية :
تصف المؤسسة العلمية لشؤون الطاقة في الواليات المتحدة عملية قياس األداء بأنها (خوارزمية
تتضمن رصد قيم ومستويات انجاز البرامج وإعداد التقارير المتعلقة بذلك ومتابعة عملية االنجاز
لألهداف المثبتة مسبقاً ) (  ،)PBM SIG V.5:2001 :P3في حين يرى ( Bourne & etal :

 )2003:3بأنها (عملية تكميم فاعلية وكفاءة األنشطة ) ،و تعرف عملية قياس األداء البيئي بأنها

العملية التي توفر مجموعة النتائج البيئية التي تعكس مدى حالة التزام منظمات األعمال بحماية

البيئة

الطبيعية

والمحافظة

عليها

Management

Environmental

(Global

) Initiative,1998:8في حين عرفها ) (Henri&etal:2008,P.165عملية توفير المعلومات
البيئية من خالل القياس الكمي للتأثيرات البيئية للمنظمة ،وقد قدمت منظمة المعايير الدولية
) )Global Environmental Management Initiative,1996:1في ضمن مسودتها

الخاصة بسلسلة اإلدارة البيئية ( )ISO/DIS 14001قائمة فحص لقياس األداء البيئي في منظمات
األعمال ،والتي تتضمن  31سؤاالً موزعاً ضمن خمسة أجزاء تمثل العناصر الخمسة لنظام اإلدارة

البيئية ،ولكل سؤال ثالث إجابات محتملة تمثل ثالثة مستويات متدرجة لبلوغ المستوى األمثل ،وقد
تم تصميم قائمة الفحص بطر يقة يتم فيها تحقيق عملية مقاربة بين األنشطة والممارسات البيئية
المتبعة في منظمات األعمال وبين العناصر الخمسة لنظام إدارة البيئة ،حيث يتم توزيع األنشطة
والممارسات البيئية المتبعة ضمن العناصر الخمسة لنظام إدارة البيئة ،ويجري تبعا لذلك قياس أداء
هذه العناصر الخمسة من خالل النقاط المتراكمة من إجابات األسئلة الخاصة بكل عنصر ،وكما هو
موضح في الجدول ( )2أدناه :
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جدول ()2
قياس أداء النظام البيئي وفقا ً لمسودة سلسلةISO/140001
العنصر
البيئي

عدد
األسئلة

القيمة اإلجمالية
لمجموع
الدرجات

مستويات توزيع
الدرجات
المستحصلة
مستوى متدني
()5-0درجات

السياسة
البيئية

7

 7أسئلة× 2
مستويات اثنتين
فاعلة = 14
درجة

مستوى متوسط
()10-6درجات

التخطيط
البيئي

التنفيذ
والتشغيل
للبرنامج
البيئي

فحص
وتنفيذ
البرنامج
البيئي
وتفعيل
اإلجراءات

5

13

5

التصحيحية

المراجعة
البيئية

 5أسئلة× 2
مستويات اثنتين
فاعلة = 10
درجة

 13سؤاالً× 2
مستويات اثنتين
فاعلة =26
درجة

 5أسئلة× 2
مستويات اثنتين
فاعلة = 10
درجة

1

ال تملك المنظمة سياسة بيئية أو إن سياستها البيئية تفتقد
لعناصرها األساسية مثل ( االلتزام والتحسين المستمر).

مستوى عالي
( )14-11درجات

تمتلك المنظمة سياسة بيئية تضمنت جزءاً من
العناصر األساسية الالزمة وتفتقر إلى عناصر أخرى
أساسية لها .
تمتلك المنظمة سياسة بيئية تملك جميع أو اغلب
عناصرها األساسية

مستوى متدني
()3-0درجات

خططت المنظمة لتأسيس برنامج بيئي يشمل القليل
جداً من األهداف الالزمة لتحقيق السياسة البيئية.

مستوى متوسط
()6-4درجات
مستوى عالي
( )10-7درجات
مستوى متدني
()8-0درجات
مستوى متوسط
()18-9درجات
مستوى عالي
()26-19
درجات
مستوى متدني
()3-0درجات
مستوى متوسط
()7-4درجات
مستوى عالي
( )10-8درجات
مستوى متدني
( )0درجة
مستوى متوسط
( )1درجة

 3أسئلة× 2
مستويات اثنتين
فاعلة =  6درجة

تفسير توزيع الدرجات المستحصلة

مستوى عالي
( )2درجات

أحرزت المنظمة تقدماً في تأسيس برنامج بيئي يشمل
العديد من األهداف الالزمة لتحقيق السياسة البيئية
ولكنها ما زالت بحاجة لتحرز تقدما ً كبيراً.
أسست المنظمة برنامجا ً بيئياً شامالً لجميع األهداف
واإلجراءات الالزمة لتحقيق السياسة البيئية.
اإلجراءات البيئية ال تشمل الجميع ومازالت هنالك
حاجة للموارد والمؤهالت لتحقيق عمليات التنفيذ و التشغيل

اإلجراءات البيئية شملت اغلب أنشطة المنظمة لكنها
ال تضمن اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع المواقف
البيئية الطارئة فالحاجة مستمرة للموارد والمؤهالت.
اإلجراءات البيئية شملت جميع أنشطة المنظمة
وإجراءات طوارئ خاصة واعدت قنوات االتصال
الالزمة لها خصصت الموارد والمؤهالت المطلوبة .
إجراءات الفحص وتصحيح االنحرافات نادرة ومعدومة.
تم تأسيس العديد من المقاييس وإجراءات التقييم
المعيارية ولكن ما زالت هنالك حاجة كبيرة لعمليات
تطويرية لمطابقة أداء البرنامج البيئي مع المعايير.
تم تأسيس اغلب مقاييس وإجراءات التقييم وتم تعديل
إجراءات لمطابقة أداء البرنامج البيئي مع المعايير
والكشف عن العمليات البيئية المنفذة غير المطابقة.
ال تقوم المنظمة بتنفيذ عملية مراجعة دورية لنظام
إدارة البيئة .
تقوم المنظمة بتنفيذ عملية مراجعة دورية لنظام إدارة
البيئة (ولكنها غير موثقة وغير دقيقة).
تقوم المنظمة تنفيذ عملية مراجعة دورية لنظام إدارة
البيئة وهي موثقة ودقيقة.

( المصدر :من إعداد الدراسة باالستعانة بقائمة الفحص البيئي لمنظمة المعايير الدولية)
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ويتضح من خالل الجدول ( )2في أعاله إمكانية قياس األداء البيئي لكل عنصر من العناصر

الخمسة لنظام اإلدارة البيئية ،من خالل تراكم النقاط المستحصلة عن إجابات األسئلة الخاصة به
في استمارة الفحص  ،ومقارنتها بمستويات األداء الخاصة بذلك العنصر في الجدول ( )2أعاله ،

فعلى سبيل المثال يمكن قياس األداء البيئي لعنصر( السياسة البيئية للمنظمة) من خالل تراكم النقاط

المستحصلة من اإلجابة عن األسئلة السبعة الخاصة بالسياسة البيئية في ضمن استمارة الفحص،
حيث تتراوح اإلجابة عن كل سؤال بثالث نقاط ( ،)2,1,0فان كان حاصل تراكم النقاط لألسئلة
السبعة يعادل (  8نقاط) فان هذا يعني إن قياس األداء للسياسة البيئية وفقا للجدول ( )2في أعاله

يقع في المستوى المتوسط ( من  10-6نقاط) وهذا يعني أن السياسة البيئية في المنظمة تمتلك

جزءاً من عناصرها األساسية الالزمة لها وتفتقر ألجزاء أخرى أساسية في ضمن مكوناتها ،وبذات
األسلوب يمكن قياس أداء العناصر األربعة لنظام إدارة البيئية .

استخدام المؤشرات ( )The Indexesفي عملية قياس األداء :
يختلف الهدف من عملية قياس األداء باختالف أهدافها والغرض منها كالتخطيط
وتوجيه الجهود المبذولة

واتخاذ القرار وتخصيص الموارد والرقابة

:

والتقييم

Behn : 2006

)، )p,587إال إن استخدام المقاييس ( )Measurementsفي عملية قياس األداء قد يجعل

المعلومات الناتجة عن عملية قياس األداء غير مجدية أحيانا بدون عملية إعداد التقارير الخاصة
بإيجاز توجهات وتأثيرات هذه المقاييس ( ،)ApdexAlliance,Inc.,2007:2فالبعض من
المقاييس قد تكون مهمة في مجال الرصد والمتابعة ولكنها غير فاعلة في قيادة وتوجيه إستراتيجية

المنظمة ،لذلك تلجأ المنظمات إلى إجمال مقاييس األداء ضمن مؤشر أداء منفرد يعكس األداء
الكلي للمنظمة)Henri & etal : 2006:31 ( .

ويمكن اإلشارة إلى ثالثة مؤشرات أداء عالمية :



مؤشر المؤسسة العلمية لشؤون الطاقة لإلصابة الصحية

The (DOE) Occupational

 Injury Indexوهو ابسط أنواع المؤشرات ويتم حسابه من خالل تحديد مجموعة من
مقاييس األداء وتحديد أوزان نسبي ة لكل منها وبالتالي يتم احتساب قيمة المؤشر وفقاً للصيغة اآلتية:
حيث إن :

)DOE Index = ( p1*w1) + ( p3 * w2) + ----- + (pn xwn

 : Pهي مقياس األداء .
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 :Wالوزن النسبي لكل مقياس أداء .


()PBM SIG V.5:2001 :P23

مؤشر هانفورد إلدارة األحداث التشغيلية Hanford conduct of operations event Index
يستخدم هذا المؤشر لقياس مستوى أداء المنظمة كل ( )20000ساعة عمل طبقا لمجموعة من
مقاييس األداء ،والصيغة الرياضية لهذا المؤشر هي :
حيث ان :

Hanford Index =200.000 * ( A+B+C+D+E+F)/H

) : (F , E , D , C , B , Aمجموعة المقاييس الموظفة في النظام .

( :)Hالمعدل العام إلجمالي ساعات عمل الموظفين في المنظمة خالل الفترة ذاتها PBM ( .
)SIG:2001 :P24


Eastman Kodak Safety performance

مؤشر سالمة األداء لشركة ايستمان كوداك

تعتمد الفكرة األساسية لمنهجية مؤشر كوداك على بناء المصفوفة في الشكل ( )4أدناه ،يثبت فيها
مستويات متدرجة)  ) Scaleألداء كل مقياس ذو أهمية نسبية في النظام ،ثم يجري تنفيذ مجموعة
من الخطوات للتعامل مع القيم التي يتم تحديدها لتلك المقاييس ،ليتم في النهاية جمع القيم الناتجة
للمقاييس مع بعضها للحصول على قيمة مؤشر ايستمان كوداك PBM SIG V.5:2001 ( .
):P19
Calculations
Score

Wt
*100

Performance levels
Indicators

Level

Value

10

9

8

6 7

4 5

1 2 3
مقياس األداء A
مقياس األداء B
مقياس األداء C
مقياس األداء D
مقياس األداء E

Stretch
goal

Goal

Base Line

1.00

الشكل ( )4مصفوفة مؤشر األداء لشركة ايستمان كوداك
)(Source : PBM SIG:2001 :P19

يتضح من الشكل ( )4في أعاله أن الجزء األول من المصفوفة يقتصر على العمود األول

وهو عمود المؤشرات () Indicatorsالذي يشمل مقاييس األداء المستخدمة لقياس أجزاء النظام،

في حين يشمل الجزء الثاني من المصفوفة األعمدة المتسلسلة من) (10-1ويمثل هذا الجزء
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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مقياساً متدرجاً ) (Scaleيتكون من عشرة مستويات لألداء ( ،)Performance Levelsأما

الجزء الثالث من المصفوفة فيشمل الجوانب الحسابية ()Calculationsالتي يتم من خاللها

احتساب قيمة مؤشر األداء الكلي للنظام ويشمل هذا الجزء األعمدة األربعة األخيرة من المصفوفة.
ويتم تشغيل المصفوفة وفقاً للخوارزمية اآلتية): (Source : PBM SIG:2001 :P22
 .iانتقااء مجموعااة ماان المقاااييس المناساابة( )A,B,C,D,Eذات أهميااة نساابية فااي النظااام وإدراجهااا
ضامن الجازء األول مان المصاافوفة وإدراج أهميتهاا النسابية (مضااروبة فاي  )100ضامن عمااود
الوزن ( )Wt*100ضمن الجزء الثالث من المصفوفة.
 .iiتثبياات قيمااة كاال مقياااس ضاامن مسااتوى خااط األساسااي ( )Baselineالااذي يمثاال الحااد األدنااى
المقبول ألداء المقياس في النظام ( ويتمثل بالعمود الرابع ضمن الجزء الثاني من المصفوفة).
 .iiiتثبيت قيمة كل مقياس ضمن المستوى المستهدف ( )Goalوالذي يمثل مستوى األداء المستهدف
ألداء كااال فاااي النظاااام ويتمثااال بالمساااتوى الثاااامن ( العماااود الثاااامن ضااامن الجااازء الثااااني مااان
المصفوفة).
 .ivتثبيت قيمة كل مقيااس ضامن المساتوى المثاالي المساتهدف ( )Stretch Goalوالاذي يعبار عان
مسااتوى األداء المثااالي المسااتهدف لكاال مقياااس فااي النظااام ويتمثاال بالمسااتوى العاشاار( العمااود
العاشر ضمن الجزء الثاني من المصفوفة ).
 .vتثبياات ثالثااة أقيااام تقديريااة متسلساالة تقااع دون مسااتوى خااط األساااس لمقاااييس األداء وإدراجهااا
ضمن األعمدة ( )3,2,1لمستويات األداء العشرة .
 .viتثبياات ثالثااة أقيااام تقديريااة متسلساالة تقااع بااين مسااتوى خااط األساااس والمسااتوى المسااتهدف لكاال
مقياس أداء وإدراجها ضمن األعمدة (  )7,6,5لمستويات األداء العشرة .
 .viiتثبياات قيمااة تقديريااة تقااع بااين المسااتوى المسااتهدف والمسااتوى المسااتهدف المثااالي لكاال مقياااس
وإدراجها ضمن العمود ( )9من مستويات األداء العشرة .
.viiiحساب مؤشر األداء ( )Performance Indexعلى وفق الخطوتين اآلتيتين :
 .Aقياس القيم الفعلية ألداء كال مقيااس فاي النظاام وتثبيتهاا فاي عماود ( القيماة  ) Valueفاي الجازء
الثالث من المصفوفة ،ثم مقارنتها ماع مساتويات األداء العشارة لتحدياد المساتوى المناا ر لهاا(أو
األعلى منها إن لم تكن لها قيمة منا رة) وتثبيت ذلك المستوى فاي عماود ( المساتوى )Level
في الجزء الثالث من المصفوفة.
 .Bتمثل قيم العمود  Scoreفي الجزء الثالث من المصفوفة حاصل ضرب قيم العمود ( )Levelمع
القيم المنا رة لها في العمود (الوزن  )Wtومجموع أقيام (العمود  )Scoreتمثال القيماة النهائياة
لمؤشر النظام .
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استخدام مؤشرات األداء في قياس األداء نظام إدارة البيئة
تعد مؤشرات األداء البيئي ( )Environmental-performance Index–EPIأدوات مهمة

لقياس أداء أنظمة إدارة البيئة وتتمثل بمحصلة رقمية واحدة تمثل األداء الكلي لنظام إدارة البيئة.
) ، (Global Environmental Management Iniliative,1998:p.11ويعرفه &(Starkey
) etal:2001 :P87بأنه عملية اختزال المعلومات المتعلقة بشؤون البيئة في المنظمة بقيمة رقمية
واحدة تمثل األداء اإلجمالي لنظام إدارة البيئة في المنظمة ،وقد أكدت منظمة االيزو الدولية في

ضمن فلسفتها الخاصة بأنظمة إدارة البيئية ( )ISO/DIS14001بان عملية قياس األداء الكلي

لنظام إدارة البيئة في منظمات األعمال يرتبط بعملية التكامل بين أداء عناصر نظام إدارة البيئة

) ، (Bourni & etal:2001 :P16و كما هو موضح في الشكل ( )5أدناه :

السياسة البيئية.1

المراجعة البيئي ة.5

التخطيط البيئي.2
التحسين
المستمر

فحص وتصحيح .4
انحرافات نظام إدارة
البيئة

قياس
(األداء البيئي ومستوى
االمتثال للقوانين والتشريعات
البيئية)

تنفيذ وتشغيل .3
البرنامج البيئي

نظام إدارة البيئة البيئي ة

الشكل( )5قياس أداء نظام إدارة البيئة
)(Source :Bourni & etal:2001 :P16
و عليه فقد توجهت الدراسة لبناء مؤشر لألداء البيئي لقياس األداء البيئي الكلي لمنظمات األعمال
من خالل إجراء عملية مطابقة ( )Matchingلمعطيات قائمة الفحص لمنظمة االيزو الدولية

( )ISO/DIS14001متمثلة بالجدول ( )3أدناه مع مؤشر سالمة األداء لشركة ايستمان كوداك.
الجدول ()3
معطيات قائمة فحص منظمة االيزو الدولية
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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عناصر اإلدارة البيئية

مستويات إدارة البيئة المتوقعة
وفقاً لتحصيل النقاط
مستوى مستوى
مستوى
متوسط عالي
متدني

السياسة البيئية

)(5-0

(10)6

(14)11

التخطيط البيئي

)(2-0

)(6-3

التنفيذ والتشغيل للبرنامج
البيئي
والتصحيح
الفحص
البيئي
المراجعة البيئية
المجموع

)(8-0

(18)9
)(7-4

)(0

)(1

(10)7
(26)19
(10)8
)(2

)(3-0

تفاصيل مشتقة من قائمة الفحص تمر خالل المصفوفة
كوداك
المستوى
المستوى
مجموع الوزن مستوى
المستهدف المثالي
النسبي خط
النقاط
األساس
14
11
6 0.225
14
10

0.161

3

7

10

26

0.719

9

19

26

10

0.161

4

8

10

2
62

0.032
1.000

1

1

2

(المصدر  :من إعداد الدراسة باالستعانة بقائمة الفحص البيئي لمنظمة المعايير الدولية)

ينقسم الجدول ( )3أعاله على نصفين يتناول األول منهما مستويات األداء البيئي المتوقعة

وفقاً لتحصيل النقاط في استمارة الفحص ،في حين يشتق النصف الثاني تفاصيل جديدة من قائمة
الفحص لتكون مدخالت لبناء مصفوفة مؤشر أداء ايستمان كوداك ،فمفردات العمود األول من
النصف الثاني للجدول( عمود مجموع النقاط ) تستخدم في حساب مفردات العمود الثاني من

الجدول (عمود الوزن النسبي )،حيث أن الوزن النسبي لكل عنصر من عناصر النظام البيئي يمثل
النسبة بين المجموع الكلي لنقاط كل عنصر إلى المجموع الكلي لنقاط جميع عناصر نظام اإلدارة
البيئية ( 62نقطة) ،في حين إن (عمود مستوى خط األساس) الذي يعبر عن ادني مستوى مقبول
من األداء لكل عنصر من عناصر نظام اإلدارة البيئية تم تمثيله من خالل قيم الحد األدنى

في(عمود المستوى المتوسط) في النصف األول من الجدول ،كما أن (عمود المستوى المستهدف)
الذي يعبر عن المستوى المستهدف من األداء لكل عنصر من عناصر نظام اإلدارة البيئية ضمن
اإلمكانات المتاحة والقيود المفروضة قد تم تمثيله من خالل قيم الحد األدنى في(عمود المستوى
العالي) في النصف األول من الجدول ،أما العمود األخير (عمود المستوى المثالي ) فقد اعتمدت
الدراسة في تمثيله قيم الحد األعلى للمستوى العالي ألداء كل عنصر من عناصر نظام اإلدارة

البيئية كمستوى أداء تطمح المنظمة لتحقيقه بهدف تحقيق إلي حالة األمثلية ،وبعد إدراج أقيام
وسيطة ومتدرجة بين المستويات الثالثة (مستوى خط األساس ،والمستوى المستهدف ،والمستوى
المثالي ) لكل عنصر من عناصر النظام البيئي ،يصبح توظيف مصفوفة مؤشر أداء ايستمان
كوداك طبقا للشكل ( )6أدناه :
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Performance levels

Calculations

Score

Wt *100

Level

Value

Indicators
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22.5

14

13

12

10.5

9

8.5

6

4

2

0

السياسة البيئية

16.1

10

8

6

5.25

4.5

3.75

3

2

1

0

التخطيط البيئي

41.6

26

22.5

19

16

13

10

9

6

3

0

التنفيذ البيئي

16.1

10

9

8

7

6

5

4

2.5

1

0

الفحص البيئي

3.2

2

1.75

1.5

1.4

1.3

1.2

1

.5

.25

0

المراجعة البيئية

S. G.

G.

B.L.

الشكل ( )6تو يف مصفوفة مؤشر كوداك لقياس األداء البيئي
(المصدر :من إعداد الدراسة باالستعانة بالمصفوفة األولية اليستمان كوداك و معطيات قائمة الفحص البيئي
لمنظمة المعايير الدولية)

تمثل المصفوفة في الشكل ( )6أعاله الصيغة النهائية للمطابقة بين مصفوفة مؤشر األداء

لشركة ايستمان كوداك واستمارة فحص إدارة البيئة في منظمات األعمال الصادرة عن منظمة
االيزو الدولية ،فلو افترضنا على سبيل المثال بان مستويات األداء الفعلي لعناصر نظام إدارة البيئة
في منظمة معينة وفقاً الستمارة الفحص كانت على التوالي ( ،)1.5 , 7 , 14 , 5 , 9فيتم

إدراج هذه القيم في العمود ( )Valueفي الجزء الثالث من المصفوفة،كما هو موضح في الشكل
( )7أدناه ،وإدراج المستوى المناظر لها (أو األعلى منها مباشرة إن لم تكن لها قيمة مناظرة )،
وفقاً للتدرج في المستويات العشرة في المصفوفة ،ضمن العمود (  )Levelفي الجزء الثالث من

المصفوفة ،والتي ستكون ( )8 , 7 , 5 , 4 , 6على التوالي،كما هو موضح في الشكل ()7
أدناه ،وكمحصلة نهائية يتم حساب أقيام عمود ( )Scoreمن خالل ضرب كل قيمة في عمود
( )Levelفي القيمة المقابلة لها في عمود ( )Wt*100فتكون القيم الناتجة على التوالي هي ( 135

 ،), 64.4 , 208 , 112.7 , 25.16ثم يتم جمع هذه القيم للحصول على القيمة النهائية لعمود
( )Scoreوهي ( )680.6التي تمثل قيمة األداء الكلي لنظام إدارة البيئة في تلك المنظمة .
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Performance levels

Calculations

Score

Wt *100

level

Value

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

135.5
112.9
293.5
112.9

22.5
16.1
41.6
16.1

6
7
7
7

9
5
14
7

14
10
26
10

13
8
22.5
9

12
6
19
8

10.5
5.25
16
7

9
4.5
13
6

8.5
3.75
10
5

6
3
9
4

4
2
6
2.5

2
1
3
1

0
0
0
0

25.81

3.2

8

1.5

2

1.75

1.5

1.4

1.3

1.2

1

.5

.25

0

680.6

Indicators

S.
G

G.

السياسة البيئية
التخطيط البيئي
التنفيذ البيئي
الفحص البيئي
المراجعة
البيئية

B.
L.

الشكل ( )7مثال في تو يف مصفوفة مؤشر كوداك لقياس األداء البيئي
(المصدر :من إعداد الدراسة باالستعانة بالمصفوفة األولية ال يستمان كوداك ومعطيات قائمة الفحص البيئي لمنظمة المعايير الدولية)

ولكي تصبح قيمة مؤشر أداء النظام البيئي في مصفوفة ايستمان كوداك في الشكل ( )7أعاله ذات

داللة اكبر فقد طورت الدراسة بعض التفاصيل المتعلقة بالمصفوفة  ,حيث أضافت عمودين في
الجزء الثالث من المصفوفة ،يمثل العمود األول (قيمة مؤشر األداء عند خط األساس Baseline

 )Scoreالذي يمثل قيمة مؤشر أداء نظام إدارة البيئة عند مستوى خط األساس ويحتسب رياضيا
على وفق المعادلة االتية:

قيمة مؤشر األداء عند خط األساس =
 4قيمة مستوى عمود خط األساس * القيم المقابلة لها في عمود Wt *100
= ( 400 = ) 3.2*4 +16.1*4 +41.6*4 +16.1*4 +22.5*4
في حين يمثل العمود الثاني ( قيمة مؤشر األداء عند المستوى المثالي المستهدف Stretch

 )Goal Scoreالذي يمثل قيمة مؤشر أداء نظام إدارة البيئة عند مستوى األداء المثالي،ويحتسب

رياضيا وفق المعادلة:

قيمة مؤشر األداء عند المستوى المثالي=
 10قيمة مستوى العمود المستهدف المثالي * القيم المقابلة لها في عمود Wt *100
= ( 1000 = ) 3.2*10 +16.1*10 +41.6*10 +16.1*10 +22.5*10
وهذا من شأنه أن يعطي المصفوفة ميزة إضافية لتصبح لوحة سيطرة ( ،)Dashboardالتي

تعرف بأنها نظام تنفيذي للمعلومات يحدد قيمة أداء مقياس معين ضمن مستويات أداء ذات أوزان
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كمية متدرجة ( ،)PBM SIG V.3:2001 :P58والشكل ( )8أدناه يوضح الصورة النهائية

المقترحة لمؤشر األداء البيئي في مصفوفة ايستمان كوداك:
Calculations
Stretch G.
Score

Score

Base line
Score

Wt *100

Level

1000

680.
6

400

value

32.3

25.8

12.9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

90.3

22.5

6

9

14

13

12

10.5

9

8.5

6

4

2

0

64.5

16.1

7

5

10

8

6

5.25

4.5

3.7

3

2

1

0

167.
7

41.6

7

14

26

22.
5

19

16

13

10

9

6

3

0

64.5

16.1

7

7

10

9

8

7

6

5

4

2.5

1

0

3.2

8

..
5

2

1.7
5

1.5

S
G

G

1.4

1.3

1.2

1

.5

.25

0

Indicators

225.
8
161.
3
419.
4
161.
3

135.
5
112.
9
293.
5
112.
9

Performance levels

السياسة
البيئية
التخطيط
البيئي
التنفيذ
البيئي
الفحص
البيئي
المراجعة
البيئية

B
L

الشكل ()8

الصياغة النهائية لتوظيف مصفوفة مؤشر شركة ايستمان كوداك في قياس األداء البيئي
(المصدر :من إعداد الدراسة باالستعانة بالمصفوفة األولية اليستمان كوداك و معطيات قائمة الفحص البيئي لمنظمة
المعايير الدولية)

وتأسيساً على ذلك فان مؤشر أداء كوداك الذي تم التوصل له في المثال السابق بقيمة

( )680.6أصبح ذات داللة اكبر وفقاً للصيغة الجديدة لمصفوفة ايستمان كوداك فهو يعكس

مستوى متدني نسبياً ألداء نظام اإلدارة البيئية في المنظمة ألنه يميل أكثر نحو االقتراب من قيمة

مؤشر األداء عند مستوى خط األساس ،وخالصة القول يمكن اعتماد ما توصلت له الدراسة في
هذه المرحلة ،من خالل المطابقة بين مؤشر األداء لشركة ايستمان كوداك وقائمة فحص أداء

عناصر نظام إدارة البيئة الصادرة عن منظمة االيزو ،كإجابة عن التساؤل الثاني للمعضلة الفكرية
للدراسة المتعلق بكيفية قياس األداء الكلي لنظام اإلدارة البيئة ) )E.M.S.في منظمات األعمال
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دراسة وتحليل هيكلية العالقة بين عناصر نظام إدارة البيئة باستخدام عملية التصميم
التجريبي
تسعى عملية قياس األداء إلى تحقيق مجموعة من الغايات مثل (بناء وتطوير األهداف ،بناء
الخطط والسياسات ،تقييم القدرات واإلمكانات ،تحسين جودة األداء)

Lichiello&etal:

) ،)1996,P.25بمعنى إن عملية قياس األداء ليست هدف بحد ذاتها وإنما هي أداة الالزمة
إلدارة أكثر كفاءة و فاعلية ،ولكي تحقق منظمة األعمال االفادة الفاعلة من عملية قياس األداء البد
لها أن تكون قادرة على االنتقال من عملية قياس األداء إلى عملية إدارة األداء
) ، (Hopf&etal:1998,P.35وهذا ما تعبر عنه وكالة تقييم األداء البيئي الكندية (Canadian

) Environmental Assessment Agency:2003,P.4بان األداء البيئي الذي يمكن قياسه
يمكن إدارته بفاعلية ،وتعتمد عملية إدارة األداء للنظام البيئي ( )E.M.S.وفقا لرؤية منظمة
المعايير الدولية ( )I.S.O.على توظيف عملية قياس أداء عناصره لالرتقاء نحو إدارة الهيكلية
التي تنظم العالقة بين هذه العناصر بداً بتطبيق السياسة العامة البيئية باعتبارها اإلطار العام الذي
تعمل بموجبة بقية العناصر) ،(Gallagher&etal:1999,P.28ويؤكد( )Paudel,2009:37أن

أهمية السياسة العامة للنظام تنبع من تداخل دورها بين عمليتي تحديد أهداف النظام والتنفيذ المادي

لها ،مما يتطلب بدوره إ دارة التعاقب في تنفيذ جانبين يشمل األول تنظيم الجهود الالزمة لتحويل
األهداف والقرارات إلى واقع العمليات والتي تمثل عنصر التخطيط في النظام ،في حين يشمل

الثاني تنظيم الجهود الالزمة لتحقيق االستمرارية في انجاز التغيرات المفترضة في قرارات

السياسة العامة والتي تمثل عناصر التنفيذ المطابقة والمراجعة في النظام ،و تدعم الفقرة ( )4.2من
سلسلة إصدارات منظمة المعايير الدولية ( )SR EN 14001هذه الرؤية

(Ciobanu& et

) al:2009,P.12فتؤكد أن اإلدارة الفاعلة للهيكلية التي تنظم العالقة بين عناصر نظام إدارة البيئة
( )E.M.S.يجب أن تتسم باالتي:


يجب أن يبدأ نظام إدارة البيئة ( )E.M.S.دورته بتنفيذ عنصر السياسة البيئية .



يجب الحفاظ على عملية التعاقب في تطبيق مراحل دورة ديمنك( )Plan-Do-chick-Act



يجب أن يسعى نظام إدارة البيئة ( )E.M.S.إلى تحقيق عملية التحسين المستمر وفقا لنتائج

عند تنفيذ دورة عمل العناصر الخمسة لنظام إدارة البيئة (.)E.M.S.

تنفيذ دورة عمل عناصره .
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و تبعا لذلك فقد قد أعاد كل من) (Iyer&Mastorakis:2008,P.3صياغة هيكلية العالقة بين
عناصر نظام إدارة البيئة ( )E.M.S.وفقا للشكل( )9اآلتي :

السياسة البيئية
التخطيط البيئي

التحسين

المراجعة البيئية

المستمر

تنفيذ وتشغيل البرنامج
البيئي

فحص وتصحيح انحرافات نظام
إدارة البيئة (المطابقة البيئية )

الشكل()9
هيكلية العالقة بين عناصر نظام إدارة البيئة )(Source: Iyer & Mastorakis:2008 :P.3

حيث يتضح من الشكل( )9أعاله للتأكيد على اآلتي :


أهمية عنصر السياسة البيئية كإطار عمل لبقية عناصر النظام ،فالعناصر األربعة األخرى

تعمل في الحدود التي تثبتها السياسة البيئية للنظام ،وقد عرف (Puvanasvaran&etal:
) 2010:P.3نظام إدارة البيئة تبعا ألهمية عنصر السياسة البيئية

بأنه النظام اإلداري

المسئول عن إدارة وتنظيم شؤون السياسة البيئية من حيث بناء الهيكل التنظيمي المالئم
لتطبيقها وإعداد الخطط التي تمثلها وتحديد األنشطة والمسؤوليات والممارسات واإلجراءات
والعمليات والموارد الالزمة لها وتطبيقها وانجازها ومراجعتها وصيانتها


يترجم عنصر التخطيط البيئي في تعامله مع عناصر النظام عملية تنفيذ السياسة البيئية
المعتمدة في منظمة األعمال .



إن عملية التحسين المستمر تستهدف عملية تطوير تنفيذ عنصر السياسة البيئية بطريقة غير
مباشرة من خالل تعاقب تنفيذ العناصر األربعة األخرى طبقا لرؤية السياسة البيئية للنظام،
وهذا ما يدعمه ( )Baiges:2007:P.7من خالل رؤيته لخوارزمية دورة عملية التحسين
المستمر وفقا للشكل ( )10أدناه :
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الفحص
المراجعة
التخطيط

التنفيذ

التخطيط

التنفيذ

التنفيذ
التخطيط
المراجعة

التخطيط

الفحص
المراجعة
الفحص

الشكل()10
خوارزمية دورة عملية التحسين المستمر )(Source: Baiges:2007 :P.7

وعليه فقد اتجهت الدراسة لتوظيف هذه الرؤية في تصميم هيكلية العالقة بين عناصر النظام
اإلداري و التي تعكس (األهمية النسبية لعنصر السياسة العامة بين عناصر النظام اإلداري وأهمية
التعاقب في تنفيذ بقية العناصر) لتقييم مدى توافق األداء الفعلي لألنشطة والممارسات البيئية في
منظمات األعمال مع هذا النهج العلمي الدقيق بهدف تشخيص مواقع الخلل التي تعيق تحقيق

االرتقاء بالمستوى العام لألداء البيئي ،وقد تم اعتماد أسلوب التصميم التجريبي لبناء سيناريوهات
عمل افتراضية تدرس تأثير تفعيل االرتقاء بمستويات أداء العناصر الخمسة لنظام إدارة البيئة و
تقييم مدى توافق األداء المتوقع لعناصر نظام إدارة البيئة في منظمات األعمال مع هذه الرؤية،
فالتصميم

التجريبي

أسلوب

علمي

يدرس

استجابة

النظام

للتغيرات

في

مدخالته

( ، (kelton,2000:35حيث يسمح بالسيطرة الكاملة على متغيرات الدراسة من خالل االنتقاء
الشامل المنظم لجميع التجارب المحتملة للتفاعل والتداخل بين المتغيرات وبالتالي يساعد في

التخلص من حالة عدم الكفاءة الناتجة عن االنتقاء العشوائي لبعض التجارب التي تسمح بمتابعة
جزء من التداخل والتفاعل بين المتغيرات ( ،(kenna,2008:8وقد تم تطوير عملية تصميم
التجارب في عقد الثالثينيات من القرن الماضي لمواجهة صعوبة السيطرة الكاملة على الظروف

التجريبية في التجارب الصناعية ،)Kleignen,2001:2)،وتتحدد اإلبعاد الكاملة لمصفوفة التصميم

التجريبي وفق المعادلة

(

) M= LK

حيث إن :

 : Mهي عدد السيناريوهات (التجارب) التي يمكن تنفيذها على لنظام.
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 : Kهي عوامل النظام التي يتم تغييرها خالل التجارب.
 : Lهي اإلبعاد التي يمكن إن تأخذها قيم العامل .

((kenna,2008:9

يشير) )Kleignen,2009:5إلى إن تغيير عدد التجارب يتم من خالل إعادة صياغة المعادلة
كاألتي :
 -1دراسة جميع التجارب المتمثلة في النظام تستخدم المعادلة () M=LK

 -2دراسة نصف العدد الكلي للتجارب المحتملة في النظام تستخدم المعادلة () M=LK-1
 -3دراسة ربع العدد الكلي للتجارب المحتملة في النظام تستخدم المعادلة )( M=LK-2
وتأسيسا على ذلك إن كانت عدد العوامل خمسة كما هو الحال في نظام اإلدارة البيئية ولكل عامل
منها مستويان يشمل األول الوضع اآلني الذي يشغله العامل والثاني يرتبط بالمستوى المستهدف
( المستوى الثامن في مصفوفة ايستمان كوداك) فأن عدد سيناريوهات مصفوفة التصميم التجريبي
لنظام إدارة البيئة يحسب على وفق المعادلة اآلتية :

((M = L k = 25 = 32

ويصنف هذا العدد من السيناريوهات ضمن ستة أنواع هي :


سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا للوضع اآلني (عددها سيناريو واحد) .



سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير عنصر واحد من عناصر



سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير عنصرين من عناصر نظام

نظام إدارة البيئة في كل سيناريو(عددها خمسة سيناريوهات طبقا لعدد عناصر النظام البيئي).
إدارة البيئة في كل سيناريو ( عددها عشرة سيناريوهات) .


سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير ثالثة من عناصر نظام
إدارة البيئة في كل سيناريو ( عددها عشرة سيناريوهات) .




سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير أربعة من عناصر نظام
إدارة البيئة في كل سيناريو ( عددها خمسة سيناريوهات) .
سيناريوهات تقيس استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير العناصر الخمسة لنظام
إدارة البيئة في كل سيناريو ( عددها سيناريو واحد) .
وتأسيساً على ذلك فان الشكل ( )11اآلتي يمثل بناء مصفوفة التصميم التجريبي لنظام إدارة
البيئة .
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عناصر نظام إدارة البيئة
سيناريوهات مصفوفة التصميم التجريبي
ت

السيناريوهات

المتغيرات الفاعلة في السيناريو

1

سيناريو يقيس استجابة أداء
النظام وفقا للوضع اآلني

السياسة
البيئية

التخطيط
البيئي

التنفيذ
البيئي

الفحص
البيئي

-

-

-

P.I. 1

-

-

P.I. 2

-

-

P.I. 3

-

P.I. 4

-

P.I. 5

6

) ( X5

-

-

-

-

+

P.I. 6

7

) ( X1 , X2

+

+

-

-

-

P.I. 7

8

) ( X1 , X3

+

-

+

-

-

P.I. 8

9

) ( X1 ,X4

+

-

-

+

-

P.I. 9

10

) ( X1 , X5

+

-

-

-

+

P.I. 10

) ( X2 , X3

-

+

+

-

-

P.I. 11

) ( X2 , X4

-

+

-

+

-

P.I. 12

) ( X2 , X5

-

+

-

-

+

P.I. 13

14

) ( X3 , X4

-

-

+

+

-

P.I. 14

15

2
3
4
5

11
12
13

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير عنصر واحد
من عناصر نظام إدارة البيئة

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير عنصرين من
عناصر نظام إدارة البيئة

ال يوجد

-

-

) ( X1

+

-

-

) ( X2

-

+

-

) ( X3

-

-

+

-

) ( X4

-

-

-

+

المراجعة
البيئية

مؤشر أداء
النظام

) ( X3 , X5

-

-

+

-

+

P.I. 15

16

) ( X4 , X5

-

-

-

+

+

P.I. 16

17

) ( X1 ,X2 ,X3

+

+

+

-

-

P.I. 17

18

) ( X1 ,X2 ,X4

+

+

-

+

-

P.I. 18

19

) ( X1 ,X2 ,X5

+

+

-

-

+

P.I. 19

) ( X1 ,X3 ,X4

+

-

+

+

-

P.I. 20

) ( X1 ,X3 ,X5

+

-

+

-

+

P.I. 21

) ( X1 ,X4 ,X5

+

-

-

+

+

P.I. 22

) ( X2 ,X3 ,X4

-

+

+

+

-

P.I. 23

24

) ( X2 ,X3 ,X5

-

+

+

-

+

P.I. 24

25

) ( X2 ,X4 ,X5

-

+

-

+

+

P.I. 25

26
27
28
29
30
31

) ( X3 ,X4 ,X5

+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

P.I. 26

P.I. 29

+

+

+

+

+

P.I. 32

20
21
22
23

32

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير ثالثة من
عناصر نظام إدارة البيئة

) ( X1 ,X2 ,X3 ,X4

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير أربعة من
عناصر نظام إدارة البيئة

)( X1 ,X2,X3 ,X5
)( X1 ,X2 ,X4 ,X5
)( X1 ,X3 ,X4 ,X5
) ( X2 ,X3 ,X4 ,X5

سيناريو يقيس استجابة أداء
نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل
تأثير جميع عناصر نظام إدارة
البيئة

(X1 , X2 ,X3 ,X4
) ,X5

P.I. 27
P.I. 28
P.I. 29
P.I. 28

الشكل ( )11مصفوفة التصميم التجريبي لنظام إدارة البيئة ( المصدر  :من إعداد الدراسة)
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إن عناصر مصفوفة التصميم التجريبي في الشكل ( )6أعاله لها مستويان ( ) + ،-

فاإلشارة ( )+تشير إلى تفعيل تأثير العامل من خالل االرتقاء بمستوى أدائه من المستوى اآلني إلى
المستوى المستهدف ( المستوى الثامن في مصفوفة ايستمان كوداك) ،في حين أن اإلشارة ()-

تشير إلى إيقاف تأثير العامل من خالل إبقاء مستوى أدائه ضمن الحدود اآلنية،ويتضح في مصفوفة
التصميم التجريبي في الشكل ( )6أعاله ،وجود مجموعة تجارب تدرس العالقات بين العناصر
الخمسة للنظام بطريقة متعاقبة تتمثل بالمجموعة الثانية من السيناريوهات (سيناريوهات تقيس

استجابة أداء نظام إدارة البيئة وفقا لتفعيل تأثير عنصر واحد) ،والتي يمكن عزلها كما في الشكل
( )12اآلتي :

عناصر نظام إدارة البيئة

سيناريوهات مصفوفة التصميم التجريبي
ت
السيناريوهات
2
3
4
5
6

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير عنصر واحد
من عناصر نظام إدارة البيئة

المتغيرات
الفاعلة
في
السيناريو
) ( X1
) ( X2
) ( X3
) ( X4
) ( X5

X1
السياسة
البيئية

X2
التخطيط
البيئي

X3
التنفيذ
البيئي

X4
الفحص
البيئي

X5
المراجعة
البيئية

P.I.
مؤشر
أداء
النظام

+
-

+
-

+
-

+
-

+

P.I.
2
P.I.
3
P.I.
4
P.I.
5
P.I.
6

الشكل ()12
مجاميع التجارب المتعاقبة في مصفوفة التصميم التجريبي لنظام إدارة البيئة

( المصدر  :من إعداد الدراسة)

وسيتم توظيف معطيات ونتائج السيناريوهات الخمسة ضمن الشكل ( )7أعاله في دراسة سلوك

استجابة نظام إدارة البيئة في منظمات األعمال لعمليات تحسين األداء المقترحة للعناصر الخمسة
للنظام و تشخيص مواقع الخلل التي تعيق االرتقاء بمستوى األداء العام لنظام إدارة البيئة في
منظمات األعمال من خالل دراسة مدى توافق نتائج السيناريوهات الخمسة أعاله مع الرؤية
اإلدارية الدقيقة في تصميم هيكلية العالقة بين عناصر النظام اإلداري و التي تعكس (األهمية
النسبية لعنصر السياسة العامة

بين عناصر النظام اإلداري وأهمية التعاقب في تنفيذ بقية
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العناصر) ،ويمكن اعتماد ذلك كإجابة عن التساؤل الثالث للمعضلة الفكرية للدراسة المتعلق بكيفية
تشخيص مواقع الخلل التي تعيق االرتقاء بمستوى األداء العام لنظام إدارة البيئة في منظمات
األعمال .

توظيف سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO 14000لمعالجة مواقع
الخلل التي تعيق االرتقاء بمستوى األداء العام لنظام إدارة البيئة في منظمات األعمال :
قدمت منظمة االيزو الدولية الشكل ( )13أدناه الذي يعكس مواقع توظيف سلسلة إصدارات

الوثائق البيئية ( )ISO 14000في خوارزمية نموذج دورة ديمنك ( )Plan-Do-chick-Act
لالرتقاء بمستوى األداء البيئي.

سلسلة (  )ISO 14001إرشادات االستخدام

سلسلة (  )ISO 14040تقييم دورة حياة المنتج
LCA
سلسلة (  )ISO 14062التصميم البيئي

سلسلة (  )ISO 14004إرشادات عامة

تصرف ()ACT

خطط ()PLAN

افحص ()CHECK

نفذ () DO

سلسلة (  )ISO 14030تقييم األداء البيئي
للمنظمة
سلسلة ( )ISO 19011تدقيق نظام إدارة البيئة

سلسلة ( )ISO 14020المعلومات والتعليمات البيئية

سلسلة ( )ISO 14063تامين قنوات اتصال النجاز األداء
البيئي

الشكل()13
تو يف وثائق معايير سلسلة االيزو ( )ISO 14000لالرتقاء بمستوى األداء البيئي
)(Source :Moutchnick:2003 :P.4

في حين قدم ) )Pineiros & etal:2000 :P.30الشكل ( )14أدناه يوضح عالقة عناصر نظام

إدارة البيئة (الذي سبق توضيحه ضمن إطار عمل نظام إدارة البيئة في الشكل( )3السابق الذكر)

مع خوارزمية نموذج دورة ديمنك ( ،)Plan-Do-chick-Actحيث تقع مرحلتي (السياسة
البيئية والتخطيط البيئي) ضمن المرحلة األولى من خوارزمية نموذج دورة ديمنك (مرحلة خطط

  ،) Planو تقع كل من المراحل( التنفيذ البيئي والمطابقة البيئية والمراجعة البيئية) ضمنمجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد

154

تقييم وتحسين أداء أنظمة إدارة البيئة في منظمات األعمال

المراحل الثانية والثالثة والرابعة (المراحل نفذ  ،Do -افحص – ،Checkتصرف  )Act -على

التوالي من خوارزمية نموذج دورة ديمنك:

التحسين المستمر

المراجعة البيئية
فحص وتصحيح االنحرافات

خطط ()PLAN

تصرف ()ACT

نفذ ()DO

افحص ()CHECK

السياسة البيئية
التخطيط البيئي
التنفيذ والتشغيل البيئي

التحسين المستمر

الشكل()14
مخطط عالقة عناصر نظام إدارة البيئة مع خوارزمية نموذج نموذج دورة ديمنك
))Pineiros & etal:2000 :P.30
وعليه فقد اتجهت الدراسة إلى إجراء عملية مطابقة ( )Matchingبين معطيات الشكل()13

ومعطيات الشكل( )14أعاله ،لبناء الشكل ( )15أدناه الذي يوضح كيفية توظيف سلسلة إصدارات
الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO 14000لالرتقاء بمستوى أداء عناصر نظام إدارة البيئة في
منظمات األعمال .

سلسلة (  )ISO 14001إرشادات االستخدام

سلسلة (  )ISO 14040تقييم دورة حياة المنتج LCA

سلسلة (  )ISO 14062التصميم البيئي

سلسلة (  )ISO 14004إرشادات عامة
التحسين المستمر

المراجعة البيئية
فحص وتصحيح االنحرافات

تصرف ()ACT

خطط ()PLAN

افحص ()CHECK

السياسة البيئية
التخطيط البيئي

نفذ ( )DOالتنفيذ والتشغيل البيئي
سلسلة ( )ISO 14020المعلومات والتعليمات البيئية

سلسلة ( )ISO 14030تقييم األداء البيئي للمنظمة
التحسين المستمر

سلسلة (  )ISO 19011تدقيق نظام إدارة البيئة

سلسلة (  )ISO 14063تامين قنوات اتصال النجاز
األداء البيئي

الشكل()15
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تو يف وثائق معايير سلسلة االيزو ( )ISO 14000لالرتقاء بمستوى األداء عناصر نظام إدارة البيئة
( المصدر  :من إعداد الدراسة)

يظهر من الشكل ( )15المقترح أعاله بان عنصري (السياسة البيئية والتخطيط البيئي) يمثالن
المرحلة األولى (خطط )Plan-من خوارزمية نموذج دورة ديمنك ،وبالتالي فان سلسلة إصدارات
الوثائق البيئية لمنظمة االيزو( )ISO: 14000الالزمة لتنفيذ عنصري السياسة البيئية والتخطيط

البيئي تتمثل بالوثائق اآلتية :



السلسلة ( )ISO: 14040الخاصة بوصف األداء البيئي لعملية اإلنتاج .

السلسلة ( )ISO: 14062الخاصة بالتحسين األداء البيئي لعملية اإلنتاج .

و أن عنصر التنفيذ البيئي في نظام إدارة البيئة يمثل مرحلة (نفذ )DO -من خوارزمية نموذج

دورة ديمنك ،وبالتالي فان سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO 14000الالزمة
لتنفيذ عنصر التطبيق البرنامج البيئي تتمثل بالوثائق اآلتية :



السلسلة ( )ISO: 14020الخاصة بالمعلومات والتعليمات البيئية لعملية اإلنتاج .

السلسلة ( )ISO: 14063الخاصة بتامين قنوات االتصال لتحقيق النجاز لألداء البيئي .

أما عنصر الفحص فيمثل المرحلة الثالثة (افحص–  )CHECKمن مراحل خوارزمية نموذج دورة

ديمنك ،وعليه فان سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO: 14000الالزمة
لمعالجة لتنفيذه تتمثل بالوثائق اآلتية:


سلسلة ( )ISO: 19011الخاصة باإلجراءات العامة للتدقيق البيئي .



سلسلة ( )ISO: 14030الخاصة بتقييم األداء البيئي للمنظمة .

في حين أن عنصر المراجعة البيئية يمثل المرحلة (تصرف )ACT -من خوارزمية نموذج دورة

ديمنك ،وبالتالي فان سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO 14000الالزمة لتنفيذه

تتمثل بالوثائق اآلتية :


السلسلة ( )ISO: 14001الخاصة بإرشادات االستخدام واستعراض عناصر نظام إدارة



السلسلة ( )ISO: 14004الخاصة باإلرشادات العامة النجاز لألداء البيئي .

البيئة.

وعليه يمكن اعتماد ما توصلت إليه الدراسة في الشكل ( )15أعاله الذي يوضح كيفية

توظيف سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو ( )ISO 14000لالرتقاء بمستوى أداء

عناصر نظام إدارة البيئة في منظمات األعمال ،إجابة عن التساؤل األخير للمعضلة الفكرية
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للدراسة المتعلق بكيفية توظيف سالسل المعايير البيئية الصادرة عن منظمة المعايير الدولية ()ISO

ضمن إصداراتها ( )ISO/14000الخاصة بإدارة شؤون البيئة لمعالجة مواقع الخلل البيئي في
منظمات األعمال و إثبات حاجة منظمات األعمال إلى تبني أنظمة معيارية لالرتقاء بمستوى أدائها

البيئي .

وبناء على ما تقدم يمكن اعتماد المعالجات مقترحة للتساؤالت الفكرية التي طرحتها الدراسة

كإجابة عن المعضلة الفكرية الرئيسة للدراسة ،حيث يمكن تقييم مدى حاجة منظمات األعمال إلى
تبني أنظمة معيارية إلدارة البيئة من خالل تحديد مواقع خلل األداء البيئي وفقا لنتائج سيناريوهات
مصفوفة التصميم التجريبي مما يسمح بتوظيف سلسلة إصدارات الوثائق البيئية لمنظمة االيزو
( )ISO 14000لمعالجتها واالرتقاء بمستوى أدائها البيئي.

ثالثا :اجلانب العملي للدراسة

تتضمن هذه الفقرة ثالثة جوانب أساسية تتناول األولى منها التعرف على خصائص

عينة الدراسة ،في حين تستعرض الثانية تنفيذ مراحل خوارزمية الدراسة في الشركات الثالث،
وسيتم تحليل نتائج الدراسة في الجانب الثالث لهذه الفقرة.
 ).خصائص عينية الدراسة :
تم توزيع مائة وثمانين استمارة فحص في الشركات الثالث لتحقيق الحصر الشامل لعينة
الدراسة وبواقع ستين استمارة فحص لكل شركة ،وقد بلغت عدد االستمارات المستحصلة ()165
استمارة (أي بنسبة استرداد  ،) 92%توزعت بشكل متقارب على الشركات الثالث ،وكما هو
موضح في الجدول ( )4اآلتي :
الجدول ()4
توزيع استمارات الفحص بين الشركات الثالثة
الشركات
عدد استمارات الفحص الموزعة
عدد استمارات الفحص
المستردة
نسبة االسترداد

الكلي

الحفر العراقية
60

مصافي الجنوب
60

غاز الجنوب
60

180

56

51

58

165

93%

85%

97%

92%

( المصدر  :من إعداد الدراسة)
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وقد توزعت خصائص عينة الدراسة كما ظهرت من خالل قوائم الفحص المستحصلة وفقا
لمخططات القطع الدائري في الشكل ( )16أدناه:
توزيع العينة وفقا للموقع الوظيفي

2
1
0

المدراء
رؤساء األقسام
موظفين

2
31%
3
58%

1
11%

2
1
0

توزيع العينة وفقا لعدد سنوات الخدمة
2
47%
دون ()15سنة 3

من()30-15سنة 37%
أعلى من( )30سنة

1
16%

الشكل ()16
توزيع خصائص عينة الدراسة على وفق مخططات القطع الدائري
(المصدر:من إعداد الدراسة)

وتعكس مخططات القطع الدائري الخصائص اآلتية لعينة الدراسة:
)1
)2

توزعت عينة بشكل متزن بين الموظفين بنسبة ( )55%من جهة و بين المدراء ورؤساء
األقسام من جهة أخرى بنسبة ( ،)45%مما يشكل نقطة دعم لدقة اإلجابة .
المستبينون الذين ال تقل عدد سنوات خدمتهم عن خمسة عشر عاماً يمثلون نسبة
( )84%من إجمالي عينة الدراسة مما يؤكد القدرة العالية لعينة الدراسة على استيعاب
أهداف ومضامين فقرات قائمة الفحص و االلتزام بدقة اإلجابة .

 )2تنفيذ مراحل خوارزمية الدراسة في الشركات الثالث:
المرحلة األولى  :قياس أداء عناصر نظام إدارة البيئة باستخدام قائمة الفحص البيئي الخاصة
بمنظمة المعايير الدولية .
يمكن تلخيص المتوسطات العامة إلجابات المنتسبين عن فقرات استمارة قائمة الفحص البيئي
في الشركات الثالث من خالل الجدول ( )5أدناه :
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الجدول ()5
المتوسط العام إلجابات المنتسبين عن فقرات استمارة قائمة الفحص البيئي
عناصر
النظام
البيئي
السياسة
البيئية
التخطيط
البيئي
التنفيذ
البيئي
الفحص
البيئي
المراجعة
البيئية

المستويات ضمن فترات
متدني

متوسط

عالي

)(0-5

(10)6

)(3-0

)(6-4

)(8-0

(18)9

)(3-0

)(7-4

(14)11
(10)7
(26)19
(10)8

)(0

)(1

)(2

نتائج أداء عناصر النظام البيئي في الشركات الثالث
شركة مصافي
شركة غاز الجنوب
شركة الحفر
الجنوب
الدرجة المستوى الدرجة المستوى الدرجة المستوى

المتوسط العام ألداء
الشركات
الدرجة المستوى

5

متدني

6

متوسط

8

متوسط

6

متوسط

5

متوسط

5

متوسط

6

متوسط

5

متوسط

16

متوسط

9

متوسط

12

متوسط

12

متوسط

6

متوسط

2

متدني

3

متدني

4

متوسط

1

متوسط

.4

متدني

1

متوسط

.8

متوسط

( المصدر  :من إعداد الدراسة)

تظهر نتائج الجدول ( )5أعاله وجود تقارب كبير بين مستويات أداء عناصر النظام إدارة البيئة

في الشركات الثالثة ،حيث تراوح األداء بين المستويين الضعيف والمتوسط ولم يرتق أبدا لمستوى
أعلى من ذلك ،وهذا ما أكده المتوسط العام إلجابات المنتسبين في الشركات الثالث الذي عكس
مستوى أداء متوسط لجميع عناصر نظام إدارة البيئة ،مما يؤكد وجود حالة توافق في الرؤية
العامة بين العاملين في منظمات األعمال العراقية حول مستوى التطبيق الفعلي للعناصر الخمسة
لنظام إدارة البيئة.
المرحلة الثانية  :قياس أداء أنظمة إدارة البيئة باستخدام مؤشر ايستمان كوداك :
تم توظيف المتوسط العام لألداء البيئي للشركات الثالث وفقا لمعطيات الجدول ( )13كمدخالت
لمصفوفة مؤشر ايستمان كوداك ،كما هو موضح في الشكل ( )17أدناه :
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Calculations
Stretch
G. Score

Score

Baseline
Score

Wt *100

32.25
8

12.09

12.
90

3.2

4

1000

532.25

40
0

251.6

Level

161.2
9

64.52

64.
51

16.
1

4

161.2
9
419.3
5

112.9

Value

90.
32
64.
51
16
7.7

22.
5
16.
1
41.
6

المؤشرات

225.8

90.32

Performance levels

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

6.3

14

13

12

10.5

9

8.5

6

4

2

0

7

5.3

10

8

6

5.25

4.5

3.75

3

2

1

0

6

12.3

26

22.
5

19

16

13

10

9

6

3

0

3.7

10

9

8

7

6

5

4

2
.
5

1

0

الفحص
البيئي

0.8

2

1.7
5

1.5

1.4

1.3

1.2

1

.
5

.
2
5

0

المراجعة
البيئية

S.
G

G.

السياسة
البيئية
التخطيط
البيئي
التنفيذ
البيئي

B
.
L
.

الشكل ( )17قياس أداء أنظمة إدارة البيئة في شركة غاز الجنوب باستخدام مؤشر ايستمان كوداك
( المصدر  :من إعداد الدراسة)

يظهر في الشكل ( )17أعاله التدني الكبير في مستوى المتوسط العام لألداء الكلي لنظام إدارة

البيئة للشركات الثالث حيث بلغت قيمته )،(532أي بمستوى اقرب لمستوى خط األساس من
المستوى المستهدف ،وهذا يستدعي تحليل نتائج سيناريوهات العمل المقترحة ضمن مصفوفة
التصميم التجريبي للكشف عن مواقع الضعف في أداء أنظمة إدارة البيئة للشركات الثالث وتحديد
المعالجات المناسبة لها وفقا للمعايير الدولية لمنظمة االيزو الدولية .
المرحلة الثالثة  :توظيف مصفوفة التصميم التجريبي لبناء سيناريوهات التجارب االفتراضية
لدراسة تأثير تفعيل التغيير في عناصر نظام اإلدارة البيئية على مستوى األداء اإلجمالي للنظام).

يعكس الجدول ( )6أعاله مستويات أداء العناصر البيئية الفعلية والمستهدفة التي سيتم توظيفها
كمدخالت لبناء مصفوفة التصميم التجريبي
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الجدول ()6
استخالص معطيات مؤشر ايستمان كوداك لقياس أداء أنظمة إدارة البيئة في شركة غاز الجنوب

العناصر البيئة

السياسة

ومستوياتها

البيئية

المستوى الحالي
() -
المستوى
المستهدف ()+

تنفيذ البرنامج

الفحص

المراجعة

البيئي

البيئي

البيئية

6.3

5.3

12.3

3.7

0.8

12

6

19

8

1.5

التخطيط البيئي

( المصدر  :من إعداد الدراسة)
والشكل ( )18أدناه يوضح نتائج السيناريوهات المقترحة لمصفوفة التصميم التجريبي للشركات
الثالث:

عناصر نظام إدارة البيئة

سيناريوهات مصفوفة التصميم
التجريبي
ت

السيناريوهات

1

سيناريو يقيس استجابة أداء
النظام وفقا للوضع اآلني

2
3
4
5
6

سيناريوهات تقيس استجابة
أداء نظام إدارة البيئة وفقا
لتفعيل تأثير عنصر واحد
من عناصر نظام إدارة البيئة

المتغيرات
الفاعلة في
السيناريو
ال يوجد
تفعيل عنصر
السياسة البيئية
تفعيل عنصر
التخطيط
عنصر
تفعيلالبيئي
التنفيذ البيئي
تفعيل عنصر
الفحص البيئي
تفعيل عنصر
المراجعة
البيئية

X5
المراجعة
البيئية

P.I.
مؤشر
أداء
النظام

X1
السياسة
البيئية

X2
التخطيط
البيئي

X3
تنفيذ
البرنامج
البيئي

X4
الفحص
البيئي

532

8

6

12

3

1

12

6

12

3

1

623

8

6

12

3

1

548

8

6

19

3

1

616

8

6

12

8

1

597

8

6

12

3

1.5

545

الشكل ()18

مصفوفة التصميم التجريبي لنظام إدارة البيئة في شركة غاز الجنوب
( المصدر  :من إعداد الدراسة)
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 )3تحليل النتائج :

تشمل عملية تحليل النتائج المرحلة الرابعة والخامسة لخوارزمية الدراسة والخاصة بتوظيف

نتائج سيناريوهات العمل في مصفوفة التصميم للكشف عن مواقع الخلل في األداء البيئي في
الشركات الثالث ومعالجتها،حيث يمكن استعراض نتائج سيناريوهات مصفوفة التصميم التجريبي
باستخدام خرائط التعاقب الموضحة في الشكل ( )19اآلتي :
626

610

597

548

السياسة

التخطيط

545

التنفيذ

الفحص

المراجعة

الشكل()19
تو يف خرائط التعاقب في عرض نتائج سيناريوهات التصميم التجريبي
(المصدر :من إعداد الدراسة)

يعكس المخطط في الشكل( )19أعاله صورة متكاملة لنتائج سيناريوهات العمل المقترحة في

مصفوفة التصميم التجريبي في الشركات الثالث ،حيث يظهر أن عنصر السياسة البيئية له األولوية
األعلى بين عناصر نظام إدارة البيئة حيث عكس سيناريو االرتقاء بهذا العنصر أعلى قيمة لمؤشر

األداء ،وتدنى عنصر التخطيط البيئي ليكون في األولوية الرابعة بعد عنصر الفحص البيئي،

فالخلل في تسلسل األولويات قد انحصر في وجود رؤية مشتركة لدى العاملين في الشركات الثالث
حول وجود نوع من القصور في عمليات التخطيط البيئي ،فعلى الرغم من أنها قد عكست مستوى
أداء مماثالً لبقية عناصر النظام في نتائج قائمة الفحص ،إال إن التركيز على عمليات التخطيط
البيئي ضمن مصفوفة التصميم التجريبي كشف عن وجود قصور في القدرات التخطيطية أدى إلى
حالة التداخل في األولويات ،ويمكن إيعاز هذا التداخل كما يشير ( )Paudel,2009:35إلى انعدام
وجود نظرية علمية تقدم منهجية عامة (خوارزمية عمل عامة) لتطبيق السياسة في النظام على
الرغم من مرور ثالثة أجيال على الدراسات التي تناولت موضوع تطبيق عنصر السياسة في
النظام ،و تفسر ( )Talen,1996:P.37هذا التداخل بوجود قصور في إدراك و تنفيذ مفهومين هما
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تطبيق الخطة وتخطيط التطبيق ،فالمفهوم األول (تطبيق الخطة)Plan Implementation -
يعكس تنفيذ تفاصيل الخطة ،في حين أن المفهوم الثاني (تخطيط التطبيق Planning -

 )Implementationهو ما يقصد به (منهجية العمل أو خطة العمل) فعملية التخطيط يجب أن
تكون قادرة على انتقاء وتحديد طرائق لتنفيذ الخطة من خالل تحديد الفجوة بين الخطة

والمخرجات،وهو ما يعبر عنه ( )Drucker,2004:4بمفهوم (خطة العمل –  )Action planالتي
تمثل خطة لمطابقة النتائج المتحققة مع ما هو متوقع وكال المفهومين(تطبيق الخطة وتخطيط

التطبيق) يقع ضمن مساحة التخطيط لسياسة النظام،إال إن عدم وجود منهجية علمية عامة لتطبيق
السياسة في النظام قد يؤدي إلى عجز اإلدارة العليا في منظمات األعمال عن ممارسة تنفيذ المفهوم

الثاني (تخطيط التطبيق  ،)Planning Implementation -وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى التداخل
بين أداء العناصر البيئية ،فعدم شمول عنصر التخطيط البيئي في الشركات الثالث على خطة عمل
لتطبيق السياسة البيئية قد ألقى مسؤولية بناءها على عاتق األفراد العاملين في عملية التنفيذ

والفحص البيئي مما أعطاها أولوية أعلى عنصر التخطيط البيئي ،وقد ركزت المنظمات الدولية
المعنية ببناء أنظمة معيارية إلدارة البيئة اهتمامها لحل هذه المشكلة ،فقد أكدت منظمة المعايير
الدولية ()ISO

ضمن الفقرة ( )ISO 14001 4.3.4من سلسلة إصداراتها الوثائقية

( )ISO14001على ضرورة اهتمام منظمات األعمال بعملية (تخطيط التطبيق Planning -

 )Implementationمن خالل تأسيس خوارزميات دورية للعمل تضمن تطابق تنفيذ نظام إدارة
البيئة مع السياسة والخطط والمعايير والتشريعات البيئية ( ،)Martin,1998:36و قدمت المنظمة

ضمن سلسلة إصداراتها الوثائقية ( )ISO14004خوارزمية عامة لعملية تخطيط التطبيق للسياسة

البيئية ) ،(Zobel,2005:P.3وكما هو موضح في الشكل ( )20اآلتي :
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تحديد المظاهر البيئية :
( مجموعة أنشطة ومنتجات وخدمات المنظمة التي تؤثر في البيئة )
تحديد التأثيرات البيئية :
( أي تغيرات بيئية ايجابية أم سلبية ناتجة عن أنشطة ومنتجات وخدمات المنظمة )

التدريب

تقييم المظاهر البيئية

بناء السياسة البيئية

اإلجراءات والتعليمات
تأسيس األهداف العامة





القوانين و التشريعات البيئية
.
الخيارات التقنية .
المتطلبات اإلدارية والمالية
والتشغيلية .
اهتمامات وتوجهات الجهات
المعنية بالبيئة .

تأسيس األهداف الفرعية
تأسيس البرنامج اإلداري
تأسيس مؤشرات األداء البيئي

تقييم األداء البيئي

الشكل()20
خوارزمية االيزو ( )ISO 14001لعملية تخطيط التطبيق البيئي
)(Source:Zobel,2005:P.3
وعليه فان معالجة مواقع الخلل في األداء البيئي في الشركات الثالث يتطلب إعادة تنظيم
أنشطتها وممارساتها البيئية ضمن رؤية معيارية إلدارة نظام البيئة كرؤية نظام (ISO/
) 14000الصادر عن منظمة االيزو ،لالستفادة من سلسلة إصداراته الوثائقية

( )ISO14004التي تقدم منهجية عامة لعملية تخطيط التطبيق للسياسة البيئية والتي تقع

ضمن مرحلة (تصرف )ACT -من خوارزمية نموذج دورة ديمنك وكما هو موضح في

الشكل ( )21أدناه :
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سلسلة (  )ISO 14001إرشادات االستخدام

سلسلة (  )ISO 14004إرشادات عامة
التحسين المستمر

السياسة البيئية
المراجعة البيئية

تصرف ()ACT

خطط ()PLAN

فحص وتصحيح االنحرافات

التخطيط البيئي
التنفيذ والتشغيل البيئي

افحص ()CHECK

نفذ ()DO

التحسين المستمر

الشكل()21

معالجة مواقع الخلل بتو يف وثائق معايير سالسل االيزو ( )ISO14000الخاصة بمرحلة
(تصرف)ACT -
( المصدر  :من إعداد الدراسة)
ويتضح من الشكل( )21أعاله أن المرحلة (تصرف )ACT -من خوارزمية نموذج دورة
ديمنك تتضمن توظيف السلسلة ( )ISO: 14004التي تتضمن اإلرشادات العامة النجاز لألداء

البيئي بما فيها المنهجية العامة لعملية تخطيط التطبيق للسياسة البيئية ،إضافة إلى توظيف السلسلة
( )ISO:14001الخاصة بإرشادات توظيف النظام المعياري إلدارة البيئة واستعراض عناصر
هذا النظام ،وبالتالي فان التالزم بين هذه السلسلتين يؤكد بان عملية معالجة مواقع الخلل في
الشركات الثالثة قيد الدراسة يتطلب توظيف النظام المعياري إلدارة البيئة إضافة إلى االلتزام
باإلرشادات العامة النجاز لألداء البيئي ،وهذا يعني بان المرحلة (تصرف )ACT -من خوارزمية

نموذج دورة ديمنك تهدف لمعالجة نقاط القصور في الدورة القادمة من خوارزمية نموذج دورة
ديمنك وهكذا تبقى دورة التحسين باالستمرار ،وهو ما يؤكده ( )As,2006:P.14بان جوهر فلسفة

عملية التحسين المستمر لألداء البيئي ترتكز على مدى قدرة المنظمة على االرتقاء بمستوى أداء
المرحلة (تصرف )ACT -من خوارزمية نموذج دورة ديمنك ،وكما هو موضح في الشكل ()22

اآلتي :
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األداء البيئي

تطوير نظام إدارة البيئة
Plan
Plan
Do
Che Act
Che Act
ck
ck

Do

ضمان جودة األداء البيئي
الزمن

الشكل()22
التحسين المستمر لألداء البيئي في منظمات األعمال
( )source: As,2006:P.14

والنتائج التي توصلت لها الدراسة في جانبها العملي تتوافق مع محتوى الشكل ( )22فمعالجة
مواقع الخلل واالرتقاء بمستوى األداء البيئي لمنظمات األعمال العراقية يتطلب التأكيد على تبني
أنظمة معيارية إلدارة البيئة (مثل نظام ) (ISO/14000الصادر عن منظمة االيزو) في المرحلة
(تصرف )ACT -لغرض تحقيق اإلزاحة في خوارزمية األداء البيئي نحو تطوير نظام إدارة

البيئة.
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رابعا :االستنتاجات والتوصيات :

أوال  :االستنتاجات

في ضوء النتائج النهائية للدراسة يمكن التوصل إلي االستنتاجات اآلتية :

 تعتمد عملية تصميم األنظمة اإلدارية على التأكيد على األهمية النسبية لعنصر السياسة العامة
بين بقية عناصر النظام اإلداري وعلى أهمية التعاقب في تنفيذ بقية عناصر النظام .

 عكست حالة التدني في مستوى أداء األنشطة والممارسات البيئية حالة القصور في الفكر
اإلدار ي المتبع بإدارة أداء األنشطة والممارسات البيئية في تلك الشركات .
 كشفت عملية توظيف مؤشرات األداء لدراسة أنظمة البيئية في الشركات الثالثة ،عن حالة
التدني في مستويات األداء الكلي لشؤون البيئة في تلك الشركات.
 كشفت النتائج عن وجود حالة قصور في عمليات التخطيط البيئي تؤدي إلى فشل تنفيذ السياسة
البيئية في منظمات األعمال العراقية .
 إن التزام منظمات األعمال بتطبيق فلسفة التحسين المستمر لالرتقاء بأدائها البيئي يرتكز على
مدى قدرتها على االرتقاء الدوري بمستوى عملية المراجعة البيئية

ثانيا  :التوصيات

استنادا إلى ما جاء في نتائج الدراسة واستنتاجاتها يمكن التوصية باالتي :
 إن معالجة مواقع الخلل في الشركات الثالث قيد الدراسة يتطلب توظيف نظام المعياري إلدارة
البيئة مثل نظام إدارة البيئة الصادر عن منظمة االيزو الدولية .
 توجيه الدراسات إلى البحث في ميكانيكيات ومتطلبات تطبيق األنظمة المعيارية إلدارة البيئة
مثل نظام إدارة البيئة الصادر عن منظمة االيزو الدولية في منظمات األعمال العراقية
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