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 المستخلص
شركة الفي  والصحة والسالمة المهنية األنظف اإلنتاج مبادئ العالقة بين إيجاد إلىيهدف البحث  

هام في تحقيق الصحة  لها دور األنظف اإلنتاج مبادئ إن ،لتمثل عينة البحثالعامة للسمنت الشمالية 

استمارة االستبانة لجمع البيانات على  دعتماوتم اال، منةآوالسالمة المهنية للعاملين من خالل توفير بيئة عمل 

 . SPSS برنامج وذلك باستخداموالمعلومات لتحدد العالقات بين متغيرات البحث 

ما طبيعة عالقات االرتباط  :اآلتي الرئيسعلى التساؤل  اإلجابةوبشكل عام يحاول هذا البحث  

وقد توصل البحث الى ؟ المبحوثة  الشركة في مبادئ اإلنتاج األنظف والصحة والسالمة المهنيةبين  والتأثير

االنتاج االنظف  مبادئ معنوية بين وتأثير: وجود عالقة ارتباط  برزهاأ كانمجموعة من االستنتاجات 

من  ا"واعتمادا على االستنتاجات التي توصل إليها الباحث ،فقد قدم عدد ،والصحة والسالمة المهنية

زيادة اهتمام الشركة قيد البحث بمبادئ اإلنتاج األنظف : أبرزها سجمة مع االستنتاجات مننالتوصيات الم

 لما لها من أهمية في تحقيق الصحة والسالمة المهنية للعاملين . 

 

  .الصحة والسالمة المهنية ،األنظف اإلنتاج : الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The aim of the research is to find the relationship between the principles of cleaner 

production and occupational health and safety in the General Company for Northern 

Cement to represent the research sample. The principles of cleaner production have an 

important role in achieving the occupational health and safety of the employees by 

providing a safe work environment. The questionnaire was used to collect data and 

information to determine Relationships between search variables using the SPSS 

program. In general, this research attempts to answer the following main question: What 

is the nature of the correlation and influence relationships between the Cleaner 

Production and Occupational Health and Safety principles of the company being 

investigated? The research found a number of conclusions, the most prominent of which 

were: the correlation between the principles of cleaner production and occupational health 

and safety, and based on the conclusions reached by the researcher, made a number of 

recommendations in line with the findings, notably: increasing the interest of the 

company under the principles of cleaner production Because they are important in 

achieving the occupational health and safety of employees. 

 

Keywords: cleaner production, occupational health and safety. 

 

 المقدمة
داء البيئي داخل شكل خاص لتحسين األفي الشركات مهم ب األنظف اإلنتاجتشجيع  إن

على امتداد سالسل التوريد الخاصة بها وعلى نطاق واسع للمجتمع .وقد استكشفت  الشركات،

)المبدأ التحوطي والمبدأ الوقائي والمبدأ  ربعة مبادئ وهيأن هنالك أدبيات االنتاج االنظف بأ

 ،في تعزيز دور الصحة والسالمة المهنيةمن المبادئ  أمبد راطي والمبدأ الشمولي( ويسهم كلالديمق

تنفذ التي و قل تلوثا  بيئة العمل األف ،نظفحد المستفيدين الرئيسين من االنتاج األأن العمال هم إ ذإ

وتحسن ظروف  لألخطارخرى تقلل تعرض العمال التدابير الجيدة والممارسات التشغيلية السليمة األ

كثر شيوعا أن مخاطر مكان العمل إ ذإ ،الجيدةارسات العمل من خالل تعزيز وعي العمال والمم

. وقد تضمن البحث و غير كافيةأفرة اتكون المعدات الواقية غير متوا وغالبا م ،كثر خطورةأو
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نظف، المبحث األ اإلنتاج المبحث الثاني:، ول: منهجية البحث)المبحث األ تية:الحالي المباحث اآل

: االستنتاجات الخامسالمبحث  ،الجانب الميداني :الرابعلمبحث ا ،الصحة والسالمة المهنية :الثالث

 والتوصيات(.

 منهجية البحث

  مشكلة البحث -والا أ
نظف في الشركات الصناعية العراقية بصورة على ضرورة تنفيذ االنتاج األ التأكيدالبد من 

ستراتيجية جل تطبيق مستمر الأمن عامة والشركات الصناعية في محافظة نينوى بصورة خاصة 

بيئية وقائية متكاملة تطبق على العمليات والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة العامة ،والحد من 

شركة السمنت في  وليةأ من هنا فقد قام الباحثان دراسة استطالعيةمخاطر على االنسان والبيئة .ال

م خاللها مقابلة عدد من ت ، 1104 /4 / 01لغاية 1104/ 0 / 01خالل المدة من نينوى في  الشمالية

انعكاسات )االرتباط ن هنالك فهما  محدودا لديهم حول طبيعة أوتبين  ،المدراء حول موضوع البحث

في  الكتابة علىن يمما حفز الباحث ‘االنتاج االنظف والصحة والسالمة المهنية  مبادئبين  (والتأثير

ما طبيعة عالقات  تي:التساؤل اآل طرح من خالل  . ويمكن تحديد مشكلة الدراسة هذا الموضوع

 المبحوثة؟ الشركةفي  نظف والصحة والسالمة المهنيةاأل االنتاج مبادئبين  والتأثيراالرتباط 

ا   البحثهداف أ -ثانيا

 تي:تتمثل باآل و المتعلقة بالبحث هدافعدد من األ تم تحديد 

االنتاج االنظف والصحة هومي لمبحوثين عن مفازيادة المعرفة النظرية والميدانية لدى األفراد  .0

 بصورة خاصة. نظفاالنتاج األ ومبادئبعامة  والسالمة المهنية

 .والصحة والسالمة المهنية نظفاالنتاج األ مبادئ تحديد عالقات االرتباط والتأثير بين .1

ا   بحثال  أنموذج -ثالثا

 ( بينوالتأثيرط الذي يشير الى عالقات )االرتبا 0الدراسة وكما في الشكل  نموذجأ تم تصميم

 .والصحة والسالمة المهنية  نظفاالنتاج األ مبادئ

 

 

 

 

 

                                       

 

 
                     

 1الشكل 

 نموذج البحثأ
 

 ولى: الفرضية الرئيسة األفرضيات الدراسة -رابعا
 والصحة والسالمة المهنية عةمجتم نظفمبادئ االنتاج األتوجد عالقة ارتباط معنوية بين  

 الفرعية آالتية: اتوتنبثق منها الفرضي.‘قيد البحثفي الشركة  

 .والصحة والسالمة المهنية المبدأ التحوطي توجد عالقة ارتباط معنوية بين -

 .والصحة والسالمة المهنية المبدأ الوقائيتوجد عالقة ارتباط معنوية بين  -

 والصحة والسالمة المهنية.بدأ الديمقراطي المتوجد عالقة ارتباط معنوية بين  -

 مبادئ اإلنتاج األنظف  

 المبدأ الشمولي  المبدأ الديمقراطي  المبدأ التحوطي

 

 المبدأ الوقائي

  الصحة والسالمة المهنية
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 والصحة والسالمة المهنية.المبدأ الشمولي توجد عالقة ارتباط معنوية بين  -

 الفرضية الرئيسة الثانية
في  مبادئ االنتاج االنظف مجتمعة والصحة والسالمة المهنية معنوية بين  تأثيرتوجد عالقة 

 الفرعية آالتية: اتوتنبثق منها الفرضي. الشركة  المبحوثة

 .والصحة والسالمة المهنية التحوطيالمبدأ معنوية بين  تأثيرتوجد عالقة  -

 .والصحة والسالمة المهنية المبدأ الوقائيمعنوية بين  تأثيرتوجد عالقة  -

 .والصحة والسالمة المهنيةالمبدأ الديمقراطي معنوية بين  تأثيرتوجد عالقة  -

 .والصحة والسالمة المهنيةأ الشمولي المبدمعنوية بين  تأثيرتوجد عالقة  -

ا   بحثلحدود ا – خامسا

دارة هذه إبسبب تعاون  الشركة العامة للسمنت الشماليةعلى  البحثقتصر الحدود المكانية: ا .1

 في مجال عملها. خبرتها الواسعةفضال عن  ،الشركة مع الباحثين

تم جمع كافة البيانات والمعلومات تتمثل الحدود الزمانية بالمدة الزمنية التي  الحدود الزمانية: .1

ولية في الشركة أجراء دراسة استطالعية إحيث تم  ،1104وهي سنة ،التي تتعلق بها 

  . 01/4/1104الى  1104 /01/0المبحوثة ومقابالت مع المسؤولين خالل المدة 

ا   أساليب جمع البيانات والمعلومات - سادسا
 البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث :تم االعتماد على األساليب اآلتية في جمع 

عن الدوريات والرسائل التي لها عالقة  فضال   ،االعتماد على المصادر األجنبية والعربية .0

بموضوع الدراسة مع عدد من البحوث على شبكة االنترنيت لتغطية الجانب النظري ودعم 

 الجانب الميداني .

لبيانات التي افضال عن  ،المبحوثين باألفرادخاصة للحصول على البيانات ال* انةباستمارة االست .2

عداد إوقد تم  ،بحثتسهم في التوصل إلى تحديد عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات ال

 ،Thorpe, 1999) ) تيةاآلعلى المصادر  باالعتماد نظفاأل االنتاجبمبادئ العبارات الخاصة 

(Chisas, 2008) (Regeringskansliet, 2002) (Nilsson Persson 2007) تم  في حين

 على عدد من المصادر منها باالعتماد بمتغير الصحة والسالمة المهنيةعداد العبارات الخاصة إ

(Library, 2006)  (Rand, 2008( )OSHA,2015)  (Mrema et al, 2015). 

ا سابع  الوسائل اإلحصائية المستخدمة -ا
ديد عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات استخدمت مجموعة من الوسائل اإلحصائية لتح

باستخدام الحاسوب من خالل برنامج التحليل  ،بحثبهدف استخالص نتائج ال البحث

 . SPSSاإلحصائي

ا ث  اختبار ثبات االستبانة -امنا
-ALPha) هدف التعرف على مدى صالحية المقياس وثبات االستبانة تم استخدام مقياسي

Cronback) ( وهي قيمة معنوية عند مستوى 0.866معامل المقياس المذكور ) وقد بلغت قيمة

 .( وتشير هذه النتيجة إلى قوة ثبات االستبانة المستخدمة0.05معنوية )

 االنتاج االنظف

 مفهوم اإلنتاج األنظف -أوالا 

اإلنتاج األنظف انطلقت من خالل برنامج األمم المتحدة  لمفهومهمة مإن الخطوة األولى  وال

وعي وكان الهدف الرئيس هو زيادة  (0191)والصناعة واالقتصاد في عام  اقسم التكنولوجي للبيئة

                                                             
  .(1) رقم الملحق في االستبيان استمارةأنموذج *
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وقد  ،(EI-Haggar, 2007,21)وفوائد تطبيق اإلنتاج األنظف  في المنظمات ن أهمية أالمنظمات بش

 وبالتحديد سنة (10) جدول أعمال القرن ووضحاعتمد عدد من البلدان والوكاالت والمنظمات 

ستراتيجية هامة لتنفيذ العديد من االقتباسات لمفهوم اإلنتاج األنظف التي ذكرت بأنها "إ (0111)

 ةتابعمو مفهوم من خالل رفع الوعي حول اإلنتاج األنظف تطوير مفهوم عموما " وقد بدأاالستدامة

 شروقد تم ن .واإلنتاج المشاريع الرائدة في قطاعات الخدمات بما في ذلك بناء القدرات دراسات

م تو تبادل المعلومات، واآلليات المالية وشبكات تشكيل شراكات اإلنتاج األنظف بواسطة تطبيقات

 (41) المراكز الوطنية لإلنتاج االنظف الى ما يقارب تتعدد .اإلصالحات السياسية الالزمة تنفيذ

نظف اج األنتيجة لبرامج االمم المتحدة التي تجعل مفهوم االنت (0114) في عام ا  وطني ا  مركز

 في بلدانهم ومناطقهم عن طريق كتيبات النشر، وإجراء أنشطة التدريب، والمشاريع وغيرها ا  معروف

(UNEP, 2002, 7-14). ويمثل االنتاج االنظف احد المداخل االساسية في تضمين البعد البيئي في

 ا"استباقي "حال اإلنتاج األنظف يعد.كما و(1104،196)اسماعيل ادارة االنتاج والعمليات 

  .عمليات اإلنتاج أثناء عند المنبع الحد من الملوثات أو من خالل القضاء لمشاكل التلوث "ومتكامال

حماية البيئة وسوف تصبح أفضل نهج  في تاريخ "التلوث منع" لعهد جديد  بداية اإلنتاج األنظفن إ

 دورة الحياة الكاملة عواقب علىلها  اإلنتاج األنظف مفاهيمو .هذا القرن الجديد في لمكافحة التلوث

اإلنتاج  في تصميم المنتجات، واختيار المواد الخام، والكفاءة التحسينات في ويمكن أن تعزز ،للمنتج

 والمواد القابلة للتدوير القابلية، أثناء عملية التصنيع واستخدام المستهلك، واستخدام الطاقة، والسالمة

(,1280  Vinesh et al,2012) .ويؤكد (R. Nowosielski et al ,2007, 529) اإلنتاج  نأب

عمليات والمنتجات للحد من لمتكاملة ل وقائيةو بيئية إلستراتيجية المستمر مثل التطبيقي األنظف

والطاقة، والقضاء  المواد الخام المحافظة على اإلنتاج األنظف ويشمل ،البشر والبيئة المخاطر على

ن أب (69، 1112، )النعمة ويؤكدجميع النفايات . ض كمية وسميةالسامة و تخفي المواد الخام على

 Nilson) ويشيرستخدام الموارد . الالعمليات تركز على تحقيق الكفاءة  إلدارةنظف فلسفة االنتاج األ

et al ,2007,20)  للعمليات  وقائية متكاملةو بيئية إلستراتيجية تطبيق مستمر إلنتاج األنظفن األى إ

المحافظة على المواد  تتضمنالبشر والبيئة لعمليات اإلنتاج، التي  حد من المخاطر علىوالمنتجات لل

 جميع االنبعاثات والنفايات السامة، و تخفيض كمية وسمية المواد الخام لقضاء على الخام والطاقة و

الحياة دورة  على طول التأثيرات تقليل اإلستراتيجية على للمنتجات، وتركز .العملية تغادر قبل أن

 ويتم تحقيق. المنتج بعد استهالك  النهائي التخلص الخام إلى المواد استخراج من الكاملة للمنتج،

وبتغيير  التكنولوجيا، من خالل تحسينوذلك  ،التطبيق بأساليبالمعرفة من خالل  اإلنتاج األنظف

 المنهجيات .

لمستمر الستراتيجية بيئية نظف هو التطبيق ااالنتاج األن "أيتبين  السابقةومن المفاهيم 

والحد من والخدمات لزيادة الكفاءة البيئية  والمنتجاتوقائية متكاملة تطبق على العمليات 

ويمكن تطبيق االنتاج االنظف على العمليات  .المخاطر التي يتعرض لها االنسان والبيئة

 ."جتمع وعلى المنتج نفسه وعلى الخدمات المقدمة في الم صناعة، يأ المستخدمة في

ا   أهمية اإلنتاج األنظف -ثانيا

 :بما في ذلك اإلنتاج األنظف مفهوم تنفيذ يتعين على الشركات العديد من األسباب التي هناك

 التنافسية، القدرة والمواد الخام وتوفير الطاقة، وزيادة المنتجات والعمليات تحسين

 الصحة السامة، ويحسن جة النفاياتلمعال الحاجة التنظيم البيئي، ويقلل من وتقليل الحاجة إلى

 العامة الصورة زيادة اإلنتاجية، ويحسن مما يؤدي إلى ،معنوياتال وسالمة العاملين، ويحسن

احية االقتصادية ولكن هو ننظف ليس فقط من الهمية االنتاج األأن إ إذ ويخفض التكاليف ،للشركة
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توضح و ،تكون أكثر نجاحا سوف ن أنهافضال ع ،في الحياة االجتماعية والبيئية همية أله  أيضا

 (Rene, 1999, 3) :تييحقق اآل في مجال اإلنتاج األنظف أن االستثمارات األمثلة

يمكن أن  اإلنتاج األنظف خيارات :والطاقة والمياه من المواد على المدخالت الحد من النفقات -

 تحقيق وفورات وبالتالي ة،وحدة منتج لكل استهالك المياه أوو /  من المواد، والطاقة، تقلل

 .(Nilsson and Persson, 2007, 271) الطبيعية الموارد تكاليف هذه بشأنمكتسبة 

 نفقات خفض وبالتالي الهواء، ومياه الصرف الصحي، وانبعاثات الحد من النفقات الصلبة -

 . (Massot and Santi, 2013, 9) النفايات واالنبعاثات لمعالجة والتخلص منا

 نتاجإ كفاءة يزيد من في معظم األحيان اإلنتاج األنظف :اإلنتاج ائداتع زيادة -

 Aguilar et) اإليرادات وبالتالي زيادة كمية اإلنتاج، مستويات أعلى من العمليات، مما أدى إلى

.al, 2017 ,4) 

عمليات  مستوى السيطرة على يحسن من عادة اإلنتاج األنظف تطبيق :لمنتجلجودة  أفضل -

 .(Pawel, 2002, 17)  وجودة المنتج المستوى العام تزيد من عادة ما مختلفة، والتيال اإلنتاج

 ،البيئية والمواصفات القانونيةفي التزام الشركات والمؤسسات بالتشريعات  مهما   ا  دورؤدي ي -

، همية في مجاالت الصحة والسالمة المهنية والبيئية )قدوريأوتحقيق  وتحسين بيئة العمل،

101،1100.) 

ا   مبادئ اإلنتاج األنظف  -ثالثا
 المواقف، وممارسة تغيير وجودها تطلبوياإلنتاج االنظف  دناه تشكلأالمبادئ األربعة 

ويدعو أيضا إلى تغييرات جوهرية ليس  .اإلدارة البيئية المسؤولة والتشجيع على تغيير التكنولوجيا

قا لذلك، ينبغي تعزيز الحوافز وف .فقط على المستوى الصناعي، ولكن أيضا على مستوى التشريع

 .وسياسات جديدة في المستقبل القريب من أجل تيسير اعتماد هذا المفهوم

 :لمبادئ األربعة لإلنتاج األنظفلي توضيح أتوفيما ي

(Thorpe,1999 ,4)Chisas, 2008, 28-27) )(Nilsson, Persson, 2007, 24). 

  المبدأ التحوطي  -والا أ
المتعلقة  واإلجراءاتالسياسات  المعارف وباستخدام كافة العلوم والتحوطي  المبدأيمثل 

وذلك من خالل فحص شامل لجميع البدائل الخاصة بالمشاكل البيئية التي قد  باتخاذ القرارات البيئية،

ان تبني .(Tickner J, 2003, 23) اإلنسانصحة ل أو للبيئة ا  و تسبب ضرر ،تحدث في المستقبل

القادمة المستقبلية كوكبا يساعدهم  ولألجيالالصناعات يقدم كثيرا للجيل الحالي التحوطي في  المبدأ

عادة التدوير وانقاذ المواد الخام إخالل تخفيض التكاليف وتقليل النفايات و على الحياة والرفاهية من

 ،1112)اليوسفي، ومواجهة ظاهرة االحتباس الحراري ووضع حلول تحوطية للتحديات البيئية

 تحوطيةتدابير  يثير النشاط تهديدات من ضرر على البيئة أو صحة اإلنسان، ينبغي اتخاذ دماعن.(04

فهم  هذا المبدأ، ينبغي وبموجب .تماما حتى لو لم يتم إنشاء بعض العالقات بين السبب والنتيجة علميا

التكلفة لمنع  لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث أن عدم علمي كامل بالتأكيد يجب أال تستخدم كسبب

 .التدهور البيئي

ا   المبدأ الوقائي -ثانيا
كثر أرخص وألى النهج الوقائي وهو إيعمل على التحول من النهج التصحيحي  المبدأهذا 

و عالج ذلك سوف يتطلب فحص عمليات االنتاج أدارة إفعالية لمنع الضرر البيئي من محاولة 

وسيشجع ذلك على تطوير المزيد من البدائل البيئية  ،الى المنتج النهائي من المواد الخام ،بأكملها

وتجنب استخدام المواد  ،نظف للحد من توليد مياه الصرف الصحيالصديقة وفرص االنتاج األ
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 الكيميائية السامة في عملية االنتاج وسيحث على استبدال هذه المواد الكيمائية الى مواد كيمائية غير

 . (Chisas, 2008, 28) ةوالبيئاالنسان  سامة لتجنب تدهور

خطار الناجمة عن األ دعمال تعالعديد من منظمات األن أ (11 ،1102 ،ويبين )حنظل

وهذا يتطلب وضع  ،نظفهم الدوافع لتبني االنتاج األأتجاه البيئة واالنسان من اعملياتها االنتاجية ب

وارد الطبيعية على حد لى المالحفاظ على صحة االنسان والحفاظ ع على تعملسياسات استراتيجية 

ويقلل من استخدام الموارد  ،يساعد االدارة على زيادة االنتاجالوقائي س المبدأن تطبيق . إسواء

دارة النفايات ومراقبة التلوث والحد من إتخفيض تكاليف و ،الطبيعية والتكاليف المرتبطة بها

 المخاطر على سالمة االنسان والبيئة .

ا   يالمبدأ الديمقراط -ثالثا
 ،ويستند على نظام حكم ديمقراطي ،من قبل نهج االستدامة السويدية اهوهو من المفاهيم المتبن

االستهالك التي تتسم بالكفاءة في أنماط اإلنتاج وتعزز  منظماتمما يجعل من الممكن حكم وانشاء 

جميع  اإلنتاج األنظف يشملوسالمة اإلنسان، ف وتدافع عن البيئة والمنتجات استخدام الموارد

 المتضررين من األنشطة الصناعية، بما في ذلك العمال، والمستهلكين، والمجتمعات المحلية

(Regerin, 2002, 8).  توفير المعلومات والمشاركة في صنع القرار، إلى جانب وهذا يتطلب

 ن يكون لدى المجتمع المعلومات المتعلقةأيجب  .السلطة والموارد، لضمان وجود رقابة ديمقراطية

وسجالت التلوث وخطط الحد من المواد السامة في سياق االنتاج وكذلك  باالنبعاثات الصناعية،

 البيانات المتعلقة بتكوين المنتجات.  

مشاركة كاملة من جميع األطراف المشاركة في من خالل تنفيذ اإلنتاج األنظف  هذا سيحقق

 .واالستهالك عملية اإلنتاج

 المبدأ الشمولي -رابعاا 
الجهل فاعتماد نهج متكامل الستخدام الموارد الطبيعية واالستهالك،  إلى المنظماتج حتات

ن تقليل إ .الهواء والماء والتربة بتلوثيسمح  السبل القديمة لإلنتاج بالمنهج المعاصر واالعتماد على

لحصول على يمكن او ،بنفسه الى تقليل الضرر الناتج يال يؤد باإلنتاجالمرتبطة واالنبعاثات الناتجة 

في  ومع االهتمام بالمواد المستخدمة ،بأكملهادورة حياة المنتج  مراعاتهطر من خالل تقليل المخا

  األنظف اإلنتاج إلىتحول ال سيساعد نحوالطاقة كيفية استخدام تدفق المياه وق ائوطر ،اإلنتاجعملية 

 ,Thorpe)كلي  و شامل نهجتحقيق  تعمل علىالتي دوات تحليل دورة الحياة هي واحدة من األف

1995,9) Kruszewska, and I., تخدام الموارد البيئية على المجتمع اعتماد نهج متكامل السو

اإلنتاج واالستهالك  تحقيق تساعد على بناء التحالفات من أجلالتي المعلومات  وتوفير.  واالستهال

إزالة كافة المشاكل التي تسبب  يعمل على شموليا   أيضا أن تتخذ نهجا   المنظمات وعلى.  المستدام

 (24 ،1102 )الشاوي، ىلقاء اللوم من منظمة إلى أخرإواالبتعاد عن  تهاعلى البيئة وسالم ا  ضرر

التشغيلية تمنع  األقسام وإداراتالعليا  اإلداراتبين  المنظمة وخارج اتفاقية شاملة داخل يجب توفر

 التلوث من المصدر .

 الصحة والسالمة المهنية

 وأهميتها  الصحة والسالمة المهنية مفهوم -والا أ
مثل الطب  فيه تخصصات متعددة تدخل مفهوم واسع النطاقالصحة والسالمة المهنية هو 

الرفاه العقلي والعاطفي  تكريس وكلها تصب في والقانون والتكنولوجيا واالقتصاد وعلم النفس،

 Tawiah and)نجاح أي منظمة  على  تأكيدبالوهذا سيساعد  ،بأعماله خالل القياموالبدني للعامل 

Baah, 2011, 119).  اهمية  الصحة والسالمة المهنيتان من القضايا المثيرة للجدل واالكثر دتعحيث

ن إهمية الصحة بالقول أ Schopenhauerالفيلسوف االلماني  أكدو .في نجاح التنمية الصناعية
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شيء" لذلك التعريف المحدد للصحة  كل شيء ال ولكن بدون الصحة، "الصحة ليست كل شيء،

والسالمة وتكامل االثنين يمكن اعتبار الصحة والسالمة المهنية منهجا شموليا نحو الرفاهية الكاملة 

 . (Kassu  and Daniel, 2017, 373)للعاملين في مكان العمل

التي  الصحة والسالمة المهنية جميع االنشطة والفعالياتن أ (051 ،1102 )العامري، يبين

حمايتهم من الحوادث واصابات وجل الحفاظ على صحة وسالمة العاملين أتقوم بها المنظمة من 

 ،كثر قدرة وقابلية على تنفيذ المهمات والمسؤوليات المناطة بهم بكفاءة وفاعليةأالعمل وبما يجعلهم 

 عمل الدولية وفقا لمنظمة ال ضرار الناجمة.ة التعويضات عن االوتجنب خسائر توقف العمل وكلف

(ILO)، الت افان الصحة والسالمة المهنية هي مجال ذو نطاق واسع يشمل العديد من المج

على درجة من الرفاه البدني أتعزيز وصيانة  :ن تهدف الىأينبغي  المتخصصة بمعناه الواسع،

بب لضارة على الصحة بسالعمال من االثار ا تقي والعقلي واالجتماعي للعمال في جميع المهن،

وضع  ،ر الناجمة عن عوامل معاكسة للصحةحماية العمال في عملهم من المخاط ،ظروف عملهم

ن أب (kalejaiye, 2013, 17)ويبين  العقلية.العمال في بيئة مهنية تتكيف مع االحتياجات البدنية و

ن الصحة والسالمة المهنية مفهوم متعدد التخصصات يهدف حماية وصحة وسالمة ورفاهية العاملي

فهو يحمي العمال عن طريق الحد من العوامل المهنية والظروف المهنية للصحة  في مكان العمل.

  ،ويعزز الرفاه المادي والذهني واالجتماعي للعمال ،و القضاء عليهاأوالسالمة المهنية في العمل 

 ي العمل .في العمل وكذلك التنمية المهنية واالجتماعية ف قدراتهم والحفاظ عليهاويدعم تطوير 

 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تشمل الصحة المهنية االجراءات الخاصة بالطب المهني،

 التأهيلواعادة  وبيئة العمل، والعالج الطبيعي، ،والسالمة ،م النفس المهنيوعل ،والنظافة المهنية

 .(Hughes, 2008, 2)تشمل حماية االشخاص من االذى الجسدي  من جانب آخروالسالمة  ،الخ

لتي يجب بان الصحة والسالمة المهنية مجموعة من االجراءات ا (91 ،1101 ،ويعرف )السماك

 باألمراض اإلصابةمنا من أكثر أجل تحقيق بيئة عمل أالبداية من  ن تتبع بصورة صحيحة منذأ

العاملين والمحافظة على المكائن والمعدات المستخدمة في  لألفرادالمهنية والحوادث الصناعية 

 العمل .

ن أو ن يكسبوا رزقهم،بأهمية الصحة والسالمة المهنية من مصلحة العمال وممثليهم أإن 

اقضة ولكنها مكملة لمصالح هذه المصالح ليست متن الى الشيخوخة وهم بصحة جيدة، ايصلو

ئلة مرتبطة بالمنظمات ن البحوث السابقة تكشف عن تكاليف مالية وبشرية هاإذلك ف وعلى، الشركة

اخصائيو الموارد البشرية بوضع برامج وانشطة الصحة والسالمة المهنية في  أوقد بد ،الصحية غير

والمساعدة في جذب  ،من زيادة تكاليف الرعاية الصحية ماكن العمل كمصدر للميزة التنافسية للحدأ

 "تلبية . العمالفضل العالقات بين صاحب العمل وأدارة إو ،العاملينواقتناء واستبقاء 

 ,Tawiah and Baah)حتياجات قوى عاملة متزايدة التنوع وتعزيز معنويات العاملين ال

 حد االعتبارات الهامة لجميع المنظمات،أولذلك تظل الصحة والسالمة المهنية  .(120 ,2011

التعدين وقطع االشجار  والسيما المنظمات العاملة في العمليات عالية المخاطر مثل صناعات

بل تعمل  ،منا فحسبأكثر أر ممارسات الصحة والسالمة المهنية الجيدة بيئة عمل توف ال والبناء.

ت الصحة والسالمة ايضا على تحسين الروح المعنوية ورفع االنتاجية من خالل اتباع الممارسا

صابات العمل وتزيد من معدالت االحتفاظ بالعاملين إقل من أتواجه الشركات عددا و ،المهنية الجيدة

جدد  عاملينوتعيين  في االنتاج، بالتأخيروهذا يقلل من التكاليف المرتبطة  ،ورة الشركةوتحسين ص

 العمل . في العمل على الزمالء وضغطواستبدال المعدات وتجنب عدم اليقين الناتج 
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ا   العناصر األساسية لمبادئ إدارة برنامج الصحة والسالمة المهنية  -ثالثا

برامج الصحة والسالمة المهنية البد من مشاركة العمال لكي يتحقق نجاح أي برنامج من 

فعل العمال المشاركة في تطوير وتنفيذ جميع العناصر لبرنامج الصحة والسالمة المهنية ،فهذا 

التركيز على مشاركة العمال يتوافق مع قانون وسياسات وإجراءات  الصحة والسالمة المهنية والتي 

وهذا يتطلب  ،ائل الصحة والسالمة المهنية في مكان العملدوار العمال في مسأتعرف بحقوق و

تعتني كل العناية المعقولة لحماية ورفاهية العاملين في فالعليا  اإلدارةمن  ا  وملموس ا  واضح ا  التزام

 ,NBHSP) بأمانالبد من اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة في الظروف لتنفيذ العمل  إذ ،بيئة العمل

 تي:دارة برنامج الصحة والسالمة المهنية باآلإ لمبادئساسية العناصر األوتبرز  (7 ,2014
(Library, 2006, 25) (Rand, 2008, 3-5( )OSHA, 2015, 4) (Mrema et al, 2015, 545) 

 القيادة االدارية : .1

وتوصيل هذا  االدارة العليا التزامها بالتحسين المستمر في الصحة والسالمة المهنية، تبين -

 توقعات البرامج ومسؤولياته . وتحديد ام للعمال،االلتز

وتحديد  يجعل المدراء على جميع المستويات الصحة والسالمة المهنية قيمة تنظيمية جوهرية، -

 .هداف الصحة والسالمةأ

 مشاركة العمال : .2

وتحديد  بما في ذلك تحديد االهداف، –يشارك العمال وممثلوهم في جميع جوانب البرنامج  -

 وتتبع التقدم . والتحقيق في الحوادث، ،االبالغ عنهاالمخاطر و

ي اطار ادوارهم ومسؤولياتهم ف ،ونوالعمال المؤقت ونبما في ذلك المقاول يفهم كل العمال، -

 يحتاجون اليه لتنفيذهم . وما ،البرنامج

 :البرنامج وتحسينه تحديد وتقييم .3

 مرار وتقييم المخاطر .يتم وضع االجراءات الالزمة لتحديد مخاطر مكان العمل باست -

وجه القصور في أوتحديد  والتحقق من تنفيذ البرنامج، داء البرنامج،أنشاء عمليات لمراقبة إ -

البرنامج وفرص التحسين واتخاذ االجراءات الالزمة لتحسين البرنامج واالداء العام 

 للصحة والسالمة المهنية .

 :منع المخاطر والسيطرة عليها .4

و منعها أرباب العمل والعمال لتحديد الخيارات المتاحة للتخلص من مخاطر العمل أيتعاون  -

 و التحكم فيها .أ

وتتبع التقدم والتحقق من  وتوفير الحماية المؤقتة، تم وضع خطة تضمن تنفيذ الضوابط، -

 فعالية عناصر التحكم .

 التعليم والتدريب: .5

مج وكيفية تنفيذ المسؤوليات المنوطة العمال على فهم كيفية عمل البرنا عيتم تدريب جمي -

 بهم بموجب البرنامج .

وفهم تدابير الرقابة التي  ،يتم تدريب جميع العمال على التعرف على مخاطر مكان العمل  -

 تم تنفيذها .

 الجانب الميداني

وعلى النحو وعينته  البحثيمكن وصف مجتمع  :وتشخيصها تهوعينالبحث  وصف مجتمع  -والا أ

 : االتي
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   البحثوصف مجتمع  
وتقوم  في العراق محافظة نينوى 0165الشركة العامة للسمنت الشمالية تأسست في عام 

تم  موقع سنجار( موقع حمام العليل، )موقع بادوش، لسمنتبإدارة ثالثة مواقع إلنتاج االشركة 

 تية:اآل لألسباب البحث إلجراءميدانا  بحثاختيار الشركة قيد ال

 ة من كبريات الشركات الموجودة في محافظة نينوى.تعد الشركة واحد .0

 .نينوىالعريقة في محافظة ات ذ تعد من الشركإ ،دارة الشركةإالخبرة الواسعة التي تمتلكها  .1

 خرى في العراق الحبيب . والمحافظات األ نينوىسواق محافظة أمنتجات الشركة تغطي  .2

  بحثوصف عينة ال 

من الذين يمتلكون الخبرة والمعلومات كة قيد الدراسة تمثلت عينة البحث بالمدراء في الشر

أي  ،( استمارة26( استمارة واسترجعت )41وقد تم توزيع )مهام الشركة وعملياتها اإلنتاجية. عن 

 .يبين وصف االفراد المبحوثين 2 ( والجدول%11ن نسبة االستجابة )إ
 

 1 الجدول

 وصف اإلفراد المبحوثين

 المركز الوظيفي

 معاملالمدراء  شعبالمدراء  قسامالامدراء 

 % عدد % عدد % عدد

02 26 00 21 01 24 

 التحصيل الدراسي

 بكالوريوس دبلوم فني اعدادية

 % عدد % عدد % عدد

2 9 6 02 12 25 

 سنوات الخدمة

 فاكثر – 01 5-01 0-5

 % عدد % عدد % عدد

0 2 1 5 22 11 

 

 نإفي حين  ،(%26للشركة قيد البحث تمثل ) االقسامنسبة مدراء  نأ 0ن من الجدول ييتب

من اجمالي ( %24فقد بلغت ) المعاملما نسبة مدراء أ ،(%21للشركة تمثل ) نسبة مدراء الشعب

بان غالبية افراد العينة هم لديهم خبرة في التعامل مع  0كما يبين الجدول االفراد المبحوثين. 

هم من خريجي الجامعات وحاصلين على شهادة  (%25)استمارات االستبانة متمثلة بنسبة 

بان اغلب  0اما سنوات الخدمة فقد بين الجدول  .هذا ما يؤكد الخبرة العلميةو البكالوريوس

( وهذا ما يؤكد الخبرة العملية %11لديهم خدمة اكثر من عشر سنوات متمثلة بنسبة ) المبحوثين

 فراد العينة .أالتي تمتلكها 

ا   الصحة والسالمة المهنيةو  مبادئ االنتاج االنظفرتباط بين عالقات اال -ثانيا
الصحة و مبادئ االنتاج االنظفبهدف التعرف على طبيعة واتجاه عالقات االرتباط بين 

الذي يشير الى وجود عالقة ارتباط  1عداد الجدول إفي الشركة قيد الدراسة تم  والسالمة المهنية

وقد بلغت قيمة المؤشر الكلي  .المهنيةالصحة والسالمة و جتمعةمبادئ االنتاج االنظف م معنوية بين

بمبادئ دارة الشركة المبحوثة إن زيادة اهتمام ألى إ( . وتشير هذه النتيجة .7380*لمعامل االرتباط )

وبهذا تتحقق الفرضية االولى والتي  .الصحة والسالمة المهنيةسيسهم في تعزيز  االنتاج االنظف
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الصحة والسالمة و مجتمعة  مبادئ االنتاج االنظف عالقة ارتباط معنوية بيننه توجد أتنص على 

 في الشركة المبحوثة .المهنية 
 

 2 الجدول

 في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنية و مبادئ االنتاج االنظفعالقات االرتباط بين  نتائج

  المعتمدالمتغير                             

  ستقل المالمتغير 

 الصحة والسالمة المهنية 

 

  مبادئ االنتاج االنظف

 *0.827 المبدأ التحوطي

 *0.733 المبدأ الوقائي

 *0.630 المبدأ الديمقراطي

 *538 .0 المبدأ الشمولي

 *0.873 المؤشر الكلي  

P ≤ 0.05        N=36      * 
    

الصحة والسالمة و نظفاالنتاج األ مبادئعطاء مؤشرات تفصيلية للعالقة بين إ ومن أجل

ولى تم تحليل عالقات بثقة عن الفرضية الرئيسة األنالم الفرضية الفرعية وفي ضوء المهنية

 : على النحو االتيو الصحة والسالمة المهنيةو مبادئ االنتاج االنظف من أمبد االرتباط بين كل

: يوضح في الشركة المبحوثة مهنيةالصحة والسالمة الو مبدأ التحوطيالعالقات االرتباط بين  .0

كانت عالقة  الصحة والسالمة المهنيةو مبدأ التحوطيالن عالقة االرتباط بين أ 1الجدول 

بالمبدأ دارة الشركة إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على .8270*وقد بلغت ) ،موجبة

 .الصحة والسالمة المهنيةسيسهم في تعزيز التحوطي 

: يوضح في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنيةو  مبدأ الوقائيالط بين عالقات االرتبا .1

 ،وجبةكانت عالقة م الصحة والسالمة المهنيةو الوقائيمبدأ الن عالقة االرتباط بين أ 1الجدول 

سعزز  الوقائيمبدأ بالدارة الشركة إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على .7330*وقد بلغت )

 .والسالمة المهنية الصحة من

: في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنيةو مبدأ الديمقراطيالعالقات االرتباط بين  .2

كانت  الصحة والسالمة المهنيةو ديمقراطيمبدأ الالن عالقة االرتباط بين أ 1يوضح الجدول 

 بالمبدأة الشركة دارإ( وتدل هذه النتيجة على ان زيادة اهتمام .6300*وقد بلغت ) ،عالقة موجبة

 .الصحة والسالمة المهنيةسيسهم في تعزيز  الديمقراطي

: يوضح في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنيةو  مبدأ الشموليالعالقات االرتباط بين  .4

 ،كانت عالقة موجبة الصحة والسالمة المهنيةو مبدأ الشموليالن عالقة االرتباط بين أ 1الجدول 

 الشمولي بالمبدأدارة الشركة إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على *0.538وقد بلغت )

 .الصحة والسالمة المهنيةسيسهم في تعزيز 

ا اواتس  المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى . تقبل الفرضية الفرعية مع ما تقدم قا

ا   الصحة والسالمة المهنيةفي  نظفاالنتاج األ مبادئتأثير  -ثالثا
الصحة تؤثر معنويا كمتغيرات مستقلة في  نظف مجتمعةمبادئ االنتاج األن أ 2ل يبين الجدو

المحسوبة التي بلغت قيمتها  Fمعتمد ويدعم ذلك قيمة  بوصفها متغيرا معتمدا   والسالمة المهنية 

 ( 1,35)( عند درجتي حرية 4.084كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أ( وهي قيمة معنوية 108.495)

( من %1.67ن )أ(على 0.761) البالغة  2Rوتدل قيمة معامل التحديد  ،(0.05معنوية ) ومستوى

فيما االنتاج االنظف  لمبادئ في الشركة المبحوثة تعود  الصحة والسالمة االختالفات المفسرة في 
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ار نها غير داخلة في أنموذج االنحدإو أيعود الباقي الى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها 

كبر أوهي  (10.416)المحسوبة بلغت  Tن قيمة أ نتبين Tواختبار  βصال . ومن خالل متابعة قيمة أ

بذلك نقبل و(. 0.05ومستوى معنوية ) (1,35)عند درجة حرية   (1.684من قيمتها الجدولية البالغة )

في  مجتمعة نظفاالنتاج األ مبادئلد تأثير معنوي ووج الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على

 في الشركة المبحوثة .الصحة والسالمة المهنية 

 3 الجدول

   الشركة  في االنتاج االنظف مجتمعة في الصحة والسالمة المهنية مبادئ تأثير

 *  P ≤ 0.05        N=36     d.F(1,35)           المحسوبة    T قيمة الى تشير)(  
 

في  االنتاج االنظف منفردا مبادئكل مبدأ من  تأثيرحول  ةتفصيلوألجل اعطاء مؤشرات 

 .4عداد الجدول إتم  الصحة والسالمة المهنية
 

 4 الجدول

 ةفي الشركة المبحوثالصحة والسالمة المهنية في  االنتاج االنظف  مبادئمن  أكل مبد تأثير

 *  P ≤ 0.05        N=36     d.F(1,35)          المحسوبة    T قيمة الى تشير)( 

 نأ 4 يبين الجدول :في الشركة المبحوثةمهنية  على الصحة والسالمة ال مبدأ التحوطيالتأثير  .0

الصحة والسالمة المهنية في  مستقال   بوصفها متغيرا    االنتاج االنظف لمبادئ ا  معنوي ا  تأثيرهنالك 

( وهي قيمة معنوية واكبر 73.382المحسوبة البالغة ) Fويعزز ذلك قيمة  معتمدا   متغيرا  بوصفها 

وقد بلغت  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,35)ند درجتي حرية ( ع4.084من الجدولية والبالغة )

 .(1.684كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أ( وهي قيمة معنوية أيضا و8.566المحسوبة ) T قيمة 

ن أ 4 يبين الجدول :في الشركة المبحوثةمبدأ الوقائي على الصحة والسالمة المهنية التأثير  .1

بوصفها  الصحة والسالمة المهنيةفي  مستقال   بوصفه متغيرا   وقائيلمبدأ ال ا  معنوي ا  تأثيرهنالك 

( وهي قيمة معنوية واكبر من 39.405المحسوبة البالغة ) Fويعزز ذلك قيمة  ا  معتمد  متغيرا  

 المعتمد المتغير

 المستقل المتغير

 الصحة والسالمة المهنية
F 

β0 β1 R2 
 الجدولية المحسوبة

 0.241 مبادئ االنتاج االنظف
0.956 

(10.416) 
0.761 108.495 4.084 

 

 الصحة والسالمة المهنية
F 

β0 

 
β1 R2 

 الجدولية المحسوبة

 

 مبادئ االنتاج االنظف

 1.542 المبدأ التحوطي
0.641 

(8.566) 
0.683 73.382 4.084 

 1.755 المبدأ الوقائي
0.567 

(6.277) 
0.537 39.405 4.084 

 1.452 المبدأ الديمقراطي
0.661 

(4.727) 
0.397 22.349 4.084 

 2.000 المبدأ الشمولي
0.506 

(3.721) 
0.289 13.843 4.084 
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وقد بلغت قيمة  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,35)( عند درجتي حرية 4.084الجدولية والبالغة )

 T  (.1.684كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أقيمة معنوية أيضا ووهي  ،(6.277)المحسوبة 

ن أ 4 يبين الجدول :في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنيةفي  مبدأ الديمقراطيالتأثير  .2

 الصحة والسالمة المهنيةفي  مستقال   بوصفه متغيرا   لمبدأ الديمقراطي ا  معنوي تأثيرا  هنالك 

( وهي قيمة معنوية 22.349المحسوبة البالغة ) Fويعزز ذلك قيمة  ا  معتمد ،بوصفها متغيرا  

وقد  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,35)( عند درجتي حرية 4.084كبر من الجدولية والبالغة )أو

واكبر من قيمتها الجدولية البالغة  ( وهي قيمة معنوية أيضا  4.727المحسوبة ) T بلغت قيمة 

(1.684.) 

ان  4 يبين الجدول :في الشركة المبحوثة الصحة والسالمة المهنيةفي  ليمبدأ الشموالتأثير  .4

بوصفها  الصحة والسالمة المهنيةفي  مستقال   ا  متغيربوصفه  لمبدأ الشموليمعنوي  تأثيرهنالك 

كبر من أ( وهي قيمة معنوية و13.843المحسوبة البالغة ) Fويعزز ذلك قيمة  ا  معتمد متغيرا  

وقد بلغت قيمة  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,35)( عند درجتي حرية 4.084الجدولية والبالغة )

 T ( 1.684( وهي قيمة معنوية أيضا واكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.721المحسوبة.) 

 الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية.    اتيمكن قبول الفرضي آنفا   ذكر واتساقا مع ما  

 لتوصياتاالستنتاجات وا

 االستنتاجات -والا أ

لديهم الخبرة إذ  ،الخبرة في نشاطات الشركةب استطلعت آراؤهمالذين تم  األفرادغلب أيتميز  .0

ها االفراد الخبرة والمعرفة التي فيكتسب اسنوات  عشرمن  ألكثرالفعلية في نشاطات الشركة 

 .ة المهنيةالصحة والسالمو االنظف باإلنتاجفكار تتعلق أهم على تقديم تساعد

درجة علمية جيدة تمكنهم من فهم استمارة بغلب المجيبين على استمارة االستبانة أيتمتع  .1

 يجابي.إاالستبانة والتعامل معها بشكل 

 .والصحة والسالمة المهنية األنظف اإلنتاج مبادئ معنوية بين وتأثيروجود عالقة ارتباط  .2

المبدأ التحوطي والمبدأ الوقائي والمبدأ  وهي ،غلب الباحثينأوجد أربعة مبادئ اتفق عليها  .4

 الديمقراطي والمبدأ الشمولي .

 ،الديمقراطي الوقائي، )التحوطي، بالمبادئالمتمثل  األنظف اإلنتاجهنالك عالقة مباشرة بين  .5

 الشمولي( والصحة والسالمة المهنية في الشركة عينة البحث.

وقد برز ذلك  ،لى الصحة والسالمة المهنيةع تأثيرها أهميةفي  األنظف اإلنتاج مبادئتتباين  .6

 ثم ،ثم المبدأ الديمقراطي ،ثم يليه المبدأ الوقائي ،األعلى التأثير ذاالتحوطي بوصفه  المبدأفي 

 من خالل متابعة قيم المعامالت الخاصة بهم. المبدأ الشمولي اخيرا  

ا   التوصيات  - ثانيا
توصل اليه الباحثان من استنتاجات نتقدم على ما  وتأسيساواستكماال لمتطلبات المنهجية 

   : هي على النحو االتيبمجموعة من التوصيات 

زيادة اهتمام الشركة قيد البحث بمبادئ اإلنتاج األنظف لما لها من أهمية في تحقيق الصحة  .0

 والسالمة المهنية للعاملين. 

لشمالية والمراكز البحثية المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الشركة العامة لإلسمنت ا إقامة .1

 واألقسام العلمية في مجال اإلنتاج األنظف والصحة والسالمة المهنية.

والصحة والسالمة  اإلنتاج األنظف، مجاالت في واإلقليمية الدولية الخبرات من االستفادة تعزيز .2

 .الخبرات تلك من لالستفادة التعاون جسور المهنية وبناء
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ة الترتيب المناسب ألولويات العمل بمبادئ اإلنتاج األنظف بما ضرورة استخدام إدارة الشرك .4

 يمكنها من تحقيق بيئة خالية من التلوث وتؤمن صحة وسالمة للعاملين. 

، وعلى المكائن، مالبس العمل، و على جدران الشركة)على القبعات و على  تخصيص أماكن  .5

( وهذا سيعزز من المبدأ ميعالجؤولية البيئة مس)شعار وعلى غالف المنتج....الخ( لوضع

 الديمقراطي ضمن مبادئ اإلنتاج األنظف.

جل معالجة المشاكل البيئية التي تخلفها أإشراك جميع العاملين وفي جميع المستويات من  .6

 وهذا سيعزز المبدأ الشمولي ضمن مبادئ اإلنتاج األنظف.  ،العمليات اإلنتاجية

 المصادر

 العربيةالمصادر باللغة  -أوالا 
ادارة الجودة البيئية الشاملة واثرها في ممارسات تكنولوجيا االنتاج  ،1104، عمر علي، سماعيلا .0

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات –االنظف 

 جامعة الموصل.، 005العدد ،26المجلد ، مجلة تنمية الرافدين، الطبية في نينوى

دور تقانات اإلنتاج األنظف في دعم إستراتيجية التميز: دراسة  ،1101 ،محمد إبراهيم ،وريالجب .1

رسالة ماجستير غير  ،ميدانية في الشركة الغربية لكيمياويات المنظفات في محافظة صالح الدين

 جامعة الموصل. ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،منشورة

االنتاج االنظف وعمليات سلسلة التجهيز العكسي في  التكامل بين عمليات ،1102 ،قاسم احمد ،حنظل .2

مجلة تكريت للعلوم  ،رؤية تطبيقية في شركة الهالل الصناعية في محافظة بغداد الشركات الصناعية:

 جامعة تكريت. ،21االصدار  ،2المجلد  ،االدارية واالقتصادية

زيز دور الصحة والسالمة مساهمة عمليات ادارة المعرفة في تع ،1101 ،بشار عزالدين ،السماك .4

المهنية للعاملين /دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في قسم الصحة والسالمة المهنية في 

 ،21العدد  ،مجلة بحوث مستقبلية ،الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في الموصل

 .لمستقبليةمركز الدراسات ا ،كلية الحدباء الجامعية

دور ادارة معايير االنتاج النظيف في تقليل المخاطر االقتصادية  ،1102 ،هاني فاضل جمعة ،يالشاو .5

اليابانية بحث استطالعي الراء عينة من فنيي شركة غاز  (Jidokaوالبيئية والصحية وفقا لفلسفة )

 جامعة البصرة. ،45االصدار  ،01المجلد  ،مجلة العلوم االقتصادية ،البصرة

تطوير منهجية لتقييم األثر البيئي بما يتالئم مع حاجة المجتمع  ،1116 ،مد يوسفرياض حا ،عامر .6

 جامعة النجاح. ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،الفلسطيني التنموية والبيئية

–( في اداء العاملين OSHاثر ادارة الصحة والسالمة المهنية ) ،1102 ،عامر عبد اللطيف ،العامري .2

 .10العدد ،مجلة كلية المامون الجامعية، ة لقطاعات وزارة الصناعة والمعادن العراقيةدراسة تحليلي

مجلة مركز  ،االنتاج االنظف فرصة ام ضرورة حماية البيئة في الصناعة: ،1100 ،سحر ،قدوري .9

 .24االصدار  ،الجامعة المنستنصرية ،المستنصرية للدراسات العربية والدولية
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