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 اقرار المشرف
أاشهد الموسومة الرسالة هذه اعداد "ن متطلدور الّتكنولوجي اإلنتاجفيباتالّتغيير ابعاد
جرىبأشرافيفي"معملسمنتبادوش/دراسةاستطالعيةفيمعاونيةالّسمنتالّشمالية:األخضر

متطلباتنيلشهادةوهيجزءمن/قسماالدارةالصناعية/كليةاالدارةواالقتصاد/جامعةالموصل
.الماجستيرفياالدارةالصناعية

:التوقيع
داالءحسيبالجليلي.م.أ:المشرف
:التاريخ

 اقرار المقّوم اللغوي 
:ابعاداإلنتاجاألخضرفيباتالّتغييرالّتكنولوجيمتطلدور"نهذهالرسالةالموسومةأاشهد

قدتمتمراجعتهامنالناحية"معملسمنتبادوش/دراسةاستطالعيةفيمعاونيةالّسمنتالّشمالية
ةوبذلكاصبحتمؤهلةللمناقشةبقدرتعلقاللغويةوتصحيحماوردفيهامناخطاءلغويةوتعبيري

.االمربسالمةاالسلوبوصحةالتعبير
:التوقيع
دايناسوليدأسعد.م.أ:االسم
 :التاريخ

 اقرار رئيس لجنة الدراسات العليا
بناًءعلىالتوصيتينالمقدمتينمنقبلكلمنالمشرفوالمقوماللغويارشحهذهالرسالة

.للمناقشة
:التوقيع

دميسرابراهيمالجبوري.أ:االسم
 :التاريخ

 اقرار رئيس قسم االدارة الصناعية
بناًءعلىالتوصياتالتيتقدمبهاكلمنالمشرفوالمقوماللغويورئيسلجنةالدراسات

:التوقيع.ياارشحهذهالرسالةللمناقشةالعل
دميسرابراهيمالجبوري.أ:االسم

:التاريخ
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قرارلجنةالمناقشة
دور)بأنناقداطلعناعلىهذهالرسالةالموسومةبـ,التقويموالمناقشةنشهدنحنأعضاءلجنة

دراسة استطالعية في معاونية الّسمنت : بعاد اإلنتاج األخضرأ فيالّتكنولوجي متطلبات الّتغيير 
معمل سمنت بادوش/الّشمالية ) الطالب أحمد عبدالكريم يوسف ابراهيم)وناقشنا محتوياتها( في

.وأنهاجديرةلنيلشهادةالماجستيرفياإلدارةالصناعية0202//بهابتاريخوفيمالهعالقة
 

:التوقيع  
حسيندمحم مصطفى : االسم  

   (عضوا  )
 
 

:التوقيع  
الستار الحافظعلي عبد : االسم  

(عضوا  )  
 

:التوقيع  
اآلء حسيب الجليلي: االسم  

(عضوا  ومشرفا  )  

:التوقيع  
فتحيسلطان عبدالرحمن : االسم  

(رئيسا  )  
 

 قرار مجلس الكلية
بجلستهإ واالقتصاد اإلدارة كلية مجلس بتاريخ....................................جتمع المنعقدة

.وقررمنحالطالبشهادةالماجستيرفياإلدارةالصناعية0202//
 

:التوقيع  
عالء عبد السالم يحيى. د.أ: االسم  

(الكليةمقرر مجلس )  
0202:   /     / التاريخ  

:التوقيع  
ثائر أحمد سعدون السمان. د.أ: االسم  

(عميد كلية اإلدارة واالقتصاد)  
0202:    /    / التاريخ  
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 هداءاال
 رحيمالرمحن ال اهللبسم                                                                                

                                                   مؤنوو امل عمل و ورسولو واهللقل إعملوا فسريى و  

االلحظاتالوالتطيببطاعتكاالنهارالواليطيببشكركاالليلالاليطيبهيال
وأدىةالرسالبلغمنىالبرؤيتكاالجنةالتطيبوالبعفوكاالخرةاآلتطيبوالبذكرك

مينالعالونوررحمةالنبيىالمةاألونصحمانةاأل
وسلمعليههللاصلىدمحمنبينا

منأرجومنىالانتظاربدونعطاءالعلمنيمنىالوقارالوهيبةالبهللاهكللّمنىال
نجومكلماتكوستبقىنتظاراطولبعدقطافهاحانقدثماراًرىلتعمركفييمدأنهللا

بداألىالوغدالوفييومالفي
الغاليديالو

حياةالبسمةىالتفانيالوحنانالمعنىىالوحبالمعنىىال
حبايبالأغلىىالجراحيبلسموحنانهانجاحيسردعائهاكانمنىال

ةالغاليوالدتي
معهممنىالصافيالصدقالينابيعىالعطاءالووفاءالبوتميزواخاءاإلباتحلوّمنىال

خيرالونجاحالطريقعلىمعيكانوامنىالسرتوبرفقتهمسعدت
وأخواتيأخوتي

جهداليكمأهديهذاال
 

 
 باحثال                                                           
 كريم يوسفالعبدأحمد 
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 شكر وثناء


والُشكُرأواًلوآخرًاِنعمهورضانفسهوزنةعرشهوِمدادكلماتهخلقهوحمُدهللعددالحمُدهللُثمال
صًاالأنيجعلهخوتعالىهسبحانهالجهدوأسالهذاهللتعالىوحدهالذيوفقنيوأعاننيعلىإتمام

.جههالكريموأنيتقبلهمنيلو

دمحمصلميناألصادقنيرسيدناوحبيبناومعلمناالمُىالبشيرالنذيروالسراجالسالمعلالصالةوالو
.لمتسليمًاكثيرًاالىيومالدينميامينوسالطيبينالطاهرينوأصحابهالُغرالهالوعلىهللاعليهوسلم

لتاليهاآلنمنتوفيقهللاهلالج لجنأنيماوصتيأظوالبُحسنصحابتيثمُأثنيبالشكرألحقالبشر
جزاءوأنُيعيننيالاعنيخيرمأنيجزيههللاالوأس(يةالغالأميويالغالأبي)اليمبسببُدعائه

.يجعلهذاالعملفيميزانحسناتهأنهما,كماأسالهسبحانهوتعالىعلىبر

الدعاءوالثناءوالشكروالتقديرالىأتقدمبأخلص( هللاناس لم يشكر المن ال يشكر ) ومنباب
وفراألحظالاذيكانلهالاالءحسيبالجليليةدكتورالمساعدالستاذاألةفاضلاليتمعلميوأستاذ

 هللابعد هذا إنجاز الفي عمل المتواضع والعلى أمينًة ناصحًة والذيوجدتها اآلن عليه هو ما
وأنيجزيهاهللُاعافيةالصحةوالوالسدادوأنيعطيهاهللاالتوفيقبالهدعاءالباالاستطيعأنأجازيهأ

أنينفعهللاالشكرموصوللعميدالكليةاألستاذالدكتورثائرالسمان,وأسال,وعنيخيرالجزاء
وأنيجزيهمعنيخيرالجزاء,به أتقدمبشكريوتقديريالىجميعتدريسيوموظفيمجميعًا وكما

.صناعيةرةالقسماإلدا

اإلثماليفوتنيأنأشكروأثنيعل فيتقييمإستمارة الذينأسهموا خيرًا وكذلكىاألساتذة ستبانة,
وهمرئيسوأعضاءلجنةالمناقشةوذلكلتشريفهمليبقبولمناقشةفاضلاألشكريوتقديريللسادة

.متواضعةرسالتيال

سبحانهوتعالىهللاالوأسعلياالدراساتالزمالئيطلبةجميعليشكرأقدمواجبعلًيأنالوأرىمن
علم,ال,وكلمنسلكطريقووجدواماحلواأنينفعبهمأينعلميةوالأنيوفقهمجميعًافيمسيرتهم

وأودعىليبظهرالغيبأونصيحةًاًكلمنأسدىليمعروفكذلكلو الىكلمنفاتنيأن,
.ناسمأمولُليفالعفوعندكرامالعذرالوعفوالهمتمسمنالوأشكرهم
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ذينال(عزاءاألخوتيإ)أشركهمفيأمريوِختامًاشكريوثنائيودعائيالىمنشّدهللُابهمأزريو
.جزاءالعنيخيرراسيةوكانوالياعوانًاعلىالخير,فاللهمإجزهمدالرحلتيالعناءمدةتحملوامعي



باحثال
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 صلخسصامل
بوصفهالّتكنولوجيالّتغييرتعّرفعلىمتطلباتالىالهاأهدافدراسةفيمضامينفلسفةالسعت
جديدةلتطويرالتقنياتالستخداماو,اإلنتاجيبالفيأنماطوأسالّتغييرو,عملاليبالفيأسالّتغيير

اًبوصفهتوجهاألخضراإلنتاجأبعادخدماتعلىوفقمسواءكانتمنتجاتأ,يةاإلنتاجعملياتال
ملحةفيع اليمثلضرورة صناعيةبسببازديادمعدالتالملوثاتواالنبعاثاتال؛يومالالعماالم

محافظةعلىالبيئةوالمنظماتمسؤوليتهاتجاهحمايةالبةبضرورةتحملكافةالمطالو,مهددةللبيئةال
.طبيعيةالمواردها

بوك القيام مجذلك في جديدة مداخل الالتبني العمليات منتجاتالتصنيعية عنها ينتج ذي
التصنيعوفقمضمونبيئةأثناءعملياتالخضراءصديقةللبيئةوالينتجعنهاآثارسلبيةمضرةب

.صناعيةمنهاالهاوخاصةالمنظماتبشتىأشكالذيتبنتهالواألخضراإلنتاج

هيكالًوقد وضع لتم خالالحاللدراسة من إطارينلية :وضع اإلتناول جانبالاألولطار
األخضربوصفهمتغّيرًااإلنتاجو,بوصفهمتغّيرًاتفسيرّياًالّتكنولوجيالّتغييرالمتعلقبمعرفيالنظريال

مستجيباً حين, في االتمثل بالطار الثاني الجانب الحالّيةحاإلعملي الدراسة لمتغّيرات ,صائي
:اآلتيسئلةتتلخصباألدراسةبمجموعةمنالغرضتمصياغةمشكلةالهذاتحقيقلو

مدىتصّور -1 فيمدراالما الّسمنتء معاونية )الّشمالية بادوشسمنتمعمل الّتغييرعن(
 ؟الّتكنولوجيواإلنتاجاألخضر

ال -2 توجه مستوى معملما القيد لتطبيق الّتكنولوجيالّتغييردراسة تحقيق اإلنتاجبهدف
 ؟األخضرفيالقطاعالذيتعملفيه

 ؟الّتكنولوجيواإلنتاجاألخضرالّتغييرمعنويةبينارتباطهلتوجدعالقة -3
 ؟يرالّتكنولوجيفياإلنتاجاألخضرهليوجدتأثيرمعنويللتغي -4
؟األهميةوالتأثيرفياإلنتاجاألخضرحيثمنالّتكنولوجيالّتغييرهلتتباينمتطلبات -5

الكتبوالرسائلواألمنمصادرتالع مِوجُ والطاريح يالفيمجتالمؤتمراوالمجالتجامعية
سمنتختيرمعملأُلغرضتغطيةالجانبالنظري,إذوذلك؛األخضراإلنتاجوالّتكنولوجيالّتغيير

عمليوجمعتالجانبالمعلوماتعناللبياناتولاًيةفيهليكونمصدرالحالدراسةالبادوشإلجراء
اإلستبانةالتيصممتمنتسبالمعلوماتمنالبياناتوال بوصفهاينفيالمعملعنطريقاستمارة



 ب

 

عديدمنالنموذجفرضيللدراسةووضعتاغةصيوتمسةوزعتعلىالمنتسبينفيالمعمل,أداةرئي
ارتباطاليباإلحصائيةفيتحليلهاكمعاملساألفرضياتباستخدامالاختباروتمبعدذلك,فرضياتال

متدرجللتعرفالبسيطوالنحداراالدراسة,ومعاملالبينمتغيراتسبيرمانلقياسعالقاتاالرتباط
ىمجموعةمنالدراسةالعلىذلكتوصلتيروالتباينبينمتغيراتالدراسة,وبناءًتأثالعلىعالقات

:ستنتاجاتأهمهااال

1-  عالقة اطارتبوجود موتأثير بين معنوي إيجابي وبين الّتكنولوجي الّتغيير أبعادتطلبات
تاالمبحوثةفيمجالمنظمةالتدعمالّتكنولوجيالّتغيير,أيأنمتطلباتاألخضراإلنتاج
 .األخضراإلنتاجأبعادتطبيق

 .األخضراإلنتاجبتأثيرهاوفقاألهميةحيثمنالّتكنولوجيالّتغييرتتباينمتطلبات -0

باحـثمجموعـةمـنالقتـرحإيـة,فقـدالحالدراسـةاليهـافـيالتوصـلالتـيتـمالسـتنتاجاتااللومنخـال
ضـرورةومـنابرزهـاقيـدالدراسـةمعمـلالسـلبياتفـيالجـةالممكـنأنتقـومبمعالتـيمـنالمقترحاتال

نتـؤثرعلـىأتـييمكـنالمتطلبـاتالهـمأتعـرفعلـىالوالّتكنولوجيالّتغييرمفهوممعملالإدارةتبني
زيادةإهتمامإدارةالمعملقيدالدراسـةبمتطلبـاتالّتغييـرالّتكنولـوجيوأبعـاداإلنتـاجفضاًلعن,أدائها

تدريبيــةالدوراتالــوتمــؤتمراالعقــدلمــنخــالوذلــكعمــلعلــىتطبيقهــابشــكلســليمالواألخضــرمعــاً
.العاملينللمديرينو



  خضراألنتاجاإل,الّتكنولوجيالّتغيير,الّتغيير :مفتاحيةالكلمات ال
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 صصوياتاحمل ثبت
 صفحةال موضوعال

 ب-أمستخلصال
 ث-ت محتوياتالثبت
 ح-ث جداولالثبت
 حالشكاالثبت
 ح مالحقالثبت

 2-1 مقدمةال

28-3دراسةال ومنهجية مرجعيةال دراساتال: الفصل األول
14-4يةالحالدراسةالعالقةبمتغيراتالمرجعيةذاتالدراساتال:ولاألمبحثال
02-11 دراسةالمنهجية:ثانيالمبحثال

04-01وتحليلهابياناتالجمعيبالأس:ثالثالمبحثال
02-01وصفمجتمعوعينةالدراسة:رابعالمبحثال

 63-02 الّتكنولوجي الّتغيير :ثانيالفصل ال
 46-32 الّتكنولوجيلتغييرلالمفاهيمياإلطار:ولاالمبحثال
 49-47 الّتكنولوجيالّتغييرنجاحخطوات:ثانيالمبحثال
 62-50الّتكنولوجيالّتغييرمتطلبات:ثالثالمبحثال

87-63 األخضر اإلنتاج:ثالثالفصل ال
 72-64 اإلطارالمفاهيميلإلنتاحاألخضر:ولاالمبحثال
 75-73 األخضراإلنتاجممارساتومبادئنظام:ثانيالمبحثال

87-76األخضراإلنتاجأبعاد:ثالثالمبحثال
104-88 عملي للدراسةالطار اإل :رابعالفصل ال

95-89متغيراتالدراسةشخيصوصفوت:ولاالمبحثال
104-96دراسةالفرضياتاختبار:ثانيالمبحثال

111-105 مقترحاتالستنتاجات و اال :خامسالفصل ال
107-106ستنتاجاتاال:ولاالمبحثال
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 111-108 والدراساتالمستقبليةالمقترحةمقترحاتال:ثانيالمبحثال
 134-112 مصادرالقائمة

  مالحقال
 A-B نكليزيةااللغةالمستخلصبال

 
 داو اجلثبت 

 صفحةال جدولالعنوان  جدولالرقم 
6-4 الّتكنولوجيالّتغييربالمتعلقةعربيةالدراساتال 1
2-6الّتكنولوجيالّتغييرمتعلقةبالجنبيةاالدراساتال 0
11-2األخضراإلنتاجمتعلقةبالعربيةالدراساتال 3
14-11األخضراإلنتاجمتعلقةبالجنبيةاألدراساتال 4
00مكوناتهيكلاإلستبانة 5
00اإلستبيانإستمارةإعدادفيموثقةالمصادرال 6
03بادوشيمعملسمنتاخففاكرونبالاختبارنتائج 7
 06ستجابةاالمستلمةونسبةالموزعةوالستماراتعدداإل 8
 02(الجنس)دراسةحسبالتوزيعأفرادعينة 9
 02(عمريةالفئاتال)دراسةحسبالتوزيعأفرادعينة 12
 02-02(األكاديميالمؤهل)دراسةحسبالتوزيعأفرادعينة 11
02(سنواتالخدمةالوظيفية)دراسةحسبالتوزيعأفرادعينة 10
36-34الّتغييرالّتكنولوجيالباحثينحولمفهومعددمنآراء 13
50متطلباتالّتغييرالّتكنولوجيعددمنالباحثينحولآراء  14
67-67اإلنتاجاألخضرالباحثينحولمفهومعددمنآراء 15
 76أبعاداإلنتاجاألخضرعددمنالباحثينحولآراء 16
17 

 
ال التوزيعات الوساطاألوتكرارية معياريةالواالنحرافاتحسابية
تطويرالبحثوالمتطلبل

89-90



 ج

 

ال 18 التوزيعات الوساطاألوتكرارية معياريةالواالنحرافاتحسابية
الّتكنولوجياالبتكارمتطلبل

90-91

معياريةالواالنحرافاتحسابيةالوساطاألوتكراريةالتوزيعاتال 19
معلوماتاللمتطلبتكنولوجيا

91 

ال 20 التوزيعات الوساطاألوتكرارية معياريةالواالنحرافاتحسابية
مستدامالاإلنتاجلبعد

92 

معياريةالواالنحرافاتحسابيةالوساطاألوتكراريةالتوزيعاتال 21
مستدامةالخضراءالعملياتاللبعد

93 

22 
 

معياريةالواالنحرافاتحسابيةالوساطاألوتكراريةالتوزيعاتال
خضراءالتوريداللبعدسلسلة

94 

معياريةالواالنحرافاتحسابيةالوساطاألوتكراريةالتوزيعاتال 23
بيئيةالاإلدارةلبعد

95

مجتمعةالّتكنولوجيالّتغييربينمتطلباتاالرتباطنتائجعالقة 24
دراسةالقيدمعملالمجتمعةعلىمستوىاألخضراإلنتاجأبعادو

97

     
25 
 

 عالقة االرتباطنتائج متطلبات من متطلب كل الّتغييربين
مجتمعةعلىمستوىاألخضراإلنتاجأبعادمنفرداوالّتكنولوجي

دراسةالقيدمعملال

98

26  متطلبات تأثير أبعادالّتغييرنتائج في مجتمعة الّتكنولوجي
دراسةالقيدمعملالمجتمعةفياألخضراإلنتاج

99

 
27 

من متطلب كل تأثير معنتائج الّتكنولوجي الّتغيير متطلبات
دراسةالقيدمعملالمجتمعةفياألخضراإلنتاجأبعاد

100 

  
28 

 

اإل تحليل نتائج النحدار تباينStepwise))متدرج لبيان
أبعادوالتأثيرفيهميةاألحيثاتالّتغييرالّتكنولوجيمنمتطلب

دراسةالقيدمعملالفياإلنتاجاألخضر


102 

 103الّتكنولوجيالّتغييرتمييزيلمتطلباتالتحليلال 29
بعضها 30 عن الّتكنولوجي الّتغيير لمتطلبات التمييزي  103التحليل



 ح

 

البعض
31  متطلبات تأثير الّتكنولوجيالّتغييرتسلسل فياألهميةحسب

(Runs)اختبار
104

 
 ا شكاالثبت 

 صفحةال شكلال عنوان شكلالرقم 
 12فتراضيمخططالدراسةاإل 1
 37الّتكنولوجيالّتغييرمفهوم 0
 49 وظيفيةالاألعمالداءأمحددات 3
 66األخضراإلنتاجدورة 4
 86 بيئيةالاإلدارةنظامستراتيجياتإ 5

 
الح املثبت 

 صفحةال عنوانال ملحقالرقم 
  صدقاإلستبانة 1
  ستمارةاإلستبانةإأنموذج 0
  ستمارةاإلستبانةإلمحكمينسادةالأسماء 3
دراسةالداخليلمتغيراتالتساقاإل 4
  معملالمديرينفياللقاءاتمعبعضالمقابالتوال 5

6 
لمعاونية(األقساموالشعب)العامتنظيميالهيكلال

بادوشمعملسمنت/الّسمنتالّشمالية




1 

 

 قدمةامل
وأ,مختلفةالاتالّتغييريومموجةمنالشركاتالتواجه نابعةمننجوهرهذه الّتغييراتاليوم

ال أصبحتالّتكنولوجيا تتي موقع الشركات,الصدارةحتل بين تستمر الولكي صناعيةالشركات
يتسمباليجبأنتستخدمهذهالشديدةمنافسةالعملفيبيئةتتميزبالب حديثًا مرونةالشركاتنهجًا
والو االتكيف الستجابة للتغييرات حاصلةالسريعة , أحدث المّما من الساألعديد يمكناليب تي

حدىأهمهذه,ةالحالاستخدامهافيتلك .ّتكنولوجيالالّتغييريبهيالساألوا 
تبعو للقطاع فإن لذلك الًا لعملياته إفرازات اإلنتاجصناعي بعضالية في وصفها يمكن تي
األ قاسيةتجاه الطبيعية,ممّحيانبأنها ستنزافمواردها البيئةوا  البحثعنستدإا عىذلكضرورة

منظماتبتبنيهبوصفهجزءًاالتيقامتالللبيئةاًبوصفهصديقاألخضراإلنتاجتمثلبيمدخلمهم
المن تجاه المجتمعبالتزامها والمسؤولية واالبيئية نوذلكأل؛قتصاديةاالخالقيةوحتىاألجتماعية

الباالعتناء والبيئة الطبيعية في عليها المحافظة الشاغلسنوات الشغل اصبحت وعلىاألخيرة
.بشريةجمعاءالدوليةإذيهممصيرالمنظميةوالفرديةمنهاوالكافًةمستوياتال

 عاتق على الوتقع مسؤولية الجميع بيئة على االمحافظة عليهارض نعيش هذهو,التي
لذلك,بيئةالتييمكنأنتساهمفيحمايةهذهالخدميةالصناعيةوالمنظماتالمسؤوليةتقععلىال

 الجاءت الحالدراسة نحو للتوجه دعمًا بوصفها ب؛الّتكنولوجيالّتغييرية لالرتقاء منظماتالوذلك
تيتكونلهاتأثيرواضحعليهفيالخططالتوالمهارااوتطويركافةالّتكنولوجيالعراقيةفيمجال

ستباقيفيعقليةوفكريةعلىالمنهجاإلهبوصفهاتمثلوسيلةأبعادمتمثاًلباألخضراإلنتاجاطار
عملياتالمباشرعلىالمسؤولال؛ألنهالخصوصهاعلىوجهبيئيةمنالحداثعامًةواألتعاملمعال
.بيئةالتصنيعيةومايطرحمنملوثاتمضرةبال

لمّ تقدّوتحقيقًا ا تضمنت الم الحالدراسة ية ِصخُ:فصولخمسة لعرضص  األول الفصل
مبحثالتناولللفصلثالثةمباحثنطاقوذلكضمن,يةالحالدراسةالومنهجيةمرجعيةالدراساتال

فتناولمنهاثانيالمبحثالماأية,الحالدراسةالبمتغيراتذاتالعالقةمرجعيةالدراساتالمنهاولاأل
 المنهجية ,يةالحالدراسة مشكلة أورد والإذ وأهميتها أهدافدراسة ومخططها اوفرضياتهفرضيالها

الدراسة ومنهج ثالثالمبحثالناولتفيحين, المبحثبياناتالجمعيبالأسمنها أما وتحليلها,
وصفومبرراتالدارسةفيالمنظمةالمبحوثةفضاًلعندراسةالنبذةتعريفيةبميدانالرابعفتناول

متغيرلعرضالثانيفصلالخصصفيحين,للدراسةزمانيةالمكانيةوالالحدودومبحوثينالفراداأل
مباحثلوذلكمنخالالّتكنولوجيالّتغيير االمبحثالتناولثالثة المفاهيميلول لتغييراإلطار
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الوعرضالّتكنولوجي ثانيالمبحث نجاح الّتكنولوجيالّتغييرخطوات فيما التناول الثالثمبحث
وذلكاألخضرمتغيراإلنتاجثللتعرفعلىالثالفصلال,وخصصمتطلباتالّتغييرالّتكنولوجي

مفهوم,ال)اإلطارالمفاهيميلإلنتاجاألخضرمنهاولاالمبحثلاتناولخمسةمباحثلمنخال
الاألهدافاألهمية ثانيالمبحثالوعرض(مزاياالفوائد, األخضراإلنتاجممارساتومبادئنظام
مبحثال,وعرضاماإلنتاجاألخضروعواملتنفيذهىنظالتحولالمنهجيةثالثالمبحثالوعرض

دراسةالنظريةبينمتغيراتالعالقةالالمبحثالخامسفيحينعرضاألخضراإلنتاجأبعادرابعال
مبحثينخصصتناولرابعفقدالفصلالامّأ,(الّتكنولوجيوأبعاداإلنتاجاألخضرالّتغييرمتطلبات)
ال األمبحث ول منها وتشخيصلوصف تناول,دراسةالمتغيرات حين في الثاني اختبارالمبحث

ولاألمبحثالمبحثينتناولشكلتناولهاعلىتماألخيرفقدوخامسالفصلالماأ,فرضياتالدراسة
.يةالحالدراسةالوصتبهاأهمالمقترحاتالتيأالمبحثالثانيفيماتناول,ستنتاجاتاالمنها
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 األو فا  ال
 دراسةالرجعية ومنهيية املدراسات ال


اليتطلب لإلطار التمهيد يذالميدانيللدراسةعرضالمنهجية مشكلةالقام باحثفيتحديد

معلوماتالبياناتوالمتبعةفيجمعاليبالساألهاوبناءمخططهاوفرضياتهاوأهدافدراسةوأهميتهاوال
فكرالتيقدمتهاإسهاماتالطراألدراسةومسوغاتاختيارهوفقالوصفمجتمعوكذلكوتحليلها,

مجاإل في الداري والواإلنتاجإدارةي ,االّتكنولوجيعمليات عن الفضاًل واقع قيدللمعملالميداني
:ةاآلتيمباحثالفصلالوبناًءعلىماتقدمفقدتضمنهذا,دراسةال

 
  .دراسةالعالقة بموضوع المرجعية ذات الدراسات ال:ولاأل مبحث ال
 .دارسةالمنهجية : ثانيالمبحث ال
  .بيانات وتحليلهااليب جمع الأس: ثالثالمبحث ال
  .الدراسةوصف مجتمع وعينة : رابعالمبحث ال
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 و االبث  امل
 دراسة العالتقة مبصوضصوع الرجعية ذات املدراسات ال

همتفياسعددمنالدراساتالتيالباحثضيستعردراساتالخاصبالنظريالتمهيدًالإلطار
الّتغييـرالّتكنولــوجيعيبــاحثينموضـوالعديـدمـنالدراسـةوتــأطيرمنهجيتـه,فقـدتنــاولالبنـاءمخطـط

متطلبــاتاســةعــنباحــثســيقدمدرالبشــكلمســتقلومــنجوانــبمختلفــة,غيــرأّناألخضــرواإلنتــاج
الــىأهميــةتهــدفنهنــاكأشــاراتنظريــةأاإلنتــاجاألخضــر,إذأبعــادوربطهــابالّتغييــرالّتكنولــوجي

ـــرب ـــرين,وسيســـتعرضالباحـــثال ـــينالمتغي ـــدطب ـــةدرالمـــنالعدي ـــةوالميداني ذاتالعالقـــةاســـاتالنظري
.منهااالستفادةتاالموضوعومجالب


:لقة بمتطلبات الّتغيير الّتكنولوجيمتعالدراسات ال :اوال  
:عربيةالدراسات ال-أ

 الّتكنولوجي الّتغييرمتعلقة بمتطلبات ال العربيةدراسات ال (1)جدول ال

.1 
 (0212/ خفاجي وعزيزال) دراسة 

وفقا  للتغييرات  اإلنتاجضائع لتحسين الوقت ال لاستغال  دراسةالعنوان 
 ةالّتكنولوجي

مشكلة
دراسةال

 مشكلة الدراسةتنطلق حقيقة في العممايشهده والعمل المنافسة احتدام من اليوم لالصناعي
والدؤـالم قبوستمر من ب ل التطورا؛الصناعيةالشركات وتوظيف استيعاب للهائلغرض

ف التكنولوجياـوالمتسارع ي والسّيوتمتد, الصناعية للبيئة التطبيقية الميادين في فيالمشكلة ما
العراقيةكاتالشر إ,الصناعية من يتحققا ان الباحثان استطاع المعذ خالهذهم من لالمشكلة

.يةتالصناعكاالشرإلحدىالمعالجةالميدانية

أهداف
دراسةال

 الدراسةيهدف الوصوفي الل االهداف تاليةالى وتحلي: دراسة العمل متغيرات تلكل وحاجة
العالقةاختبارو,المتغيراتذاتالطبيعةالفنيةالتكنولوجيةلتشخيصنقاطالضعفونقاطقوةفيها

تحديدمستوىاإلنتاجونوعتكنولوجيااالنتاجو,لوجيةواألثربينأحداثبعضالتغيراتالتكنو
.ستخدمةفياالنتاجـالمممكنةباستثمارالمواردلكفاءةالذييحققافض

أهم
ستنتاجاتاال

تيالضغطالإجراءتغييراتفيمستوياتلوقتمنخالاليةنتيجةاستثماراإلنتاجوجودزيادةفي
.معملالتعاملمعهافيالتم

أهم
توصياتال

ةإنتاجيةزيادألهميتهافيضائعالوقتالفيمايتعلقبالدراسةيهاالتيتوصلالنتائجالمناالستفادة
المنظمة متابعة وضرورة وال, التغيرات مجالتطورات في الحاصلة الّتكنولوجياستخدام حديثةالا
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داريةاإلكفاءاتالبرفعمستوىاالعتناء,وملينفيتنميةمهاراتهمبشكلعامعاالباالعتناءو,خاصة
.مصانعووظائفهالللمسؤولينعنتخطيط




2.
 (0213 /صواف واخرون ال) دراسة 

عنوان
دراسةال

مخرجات الودوره في تحسين جودة  الّتكنولوجيستجابة للتغيير اال
 موصلالطبي بالقطن الضماد و الة في معمل الدراسة ح

مشكلة
دراسةال

 بالهناكتساؤالتحول تتمثل :اآلتيموضوع هناكضرورة معملعنطريقتوسيعالإلقامةهل
مبرراتالوماهي,؟الحقيقيةللمعملحاجةالمستخدمةمعالاالّتكنولوجيوهلتتواكب,؟اإلنتاجيخطال

.؟المعملإلقامةالستخدامتكنولوجياحديثة

أهداف
دراسةال

مدىمساهمةأهدافكمنت في الدراسة الّتغييرهذه جودة تحسين صورةالاتفي منتجاتوتقديم
 عن نظريالّتكنولوجيالّتغييرواضحة ,بشكل مخرجات تطوير في ذلك دور معملالومدى

الو,مبحوثال دور للتغييراتاالتعرفعلى تحالّتكنولوجيستجابة في سة ةالمنتجاتكحالينجودة
.مبحوثالمعملالميدانيةواقعيةفي

أهم
ستنتاجاتاال

الّتكنولوجياتالّتغييرتعدّ من أة السهاماتاالهم في والحقيقية االتطوير من والبد االعتناءستثمار
 والتطوراتالومراقبة فيها االحاصلة في جراءمناسبالوقتالستجابة الوا  التحسينات تيالمستمرة

كفوءةإدارةلفاعلةمنخالىاجراءتغييراتتكنولوجيةالحاجةال,وساسيللمنظماتأتمثلهدف
ناجحةواستثمارإدارةمندونإذاامكلفةالّتكنولوجيذتعدإ,اتالّتغييرقابليةعلىاستثمارهذهاللها
.جيد

أهم
توصياتال

ادخال سرعة على الّتغييرالتاكيد الّتكنولوجيات نّأل؛جديدةالة هذه مثل في ندرة مشاريعالهناك
اخذمنهج منظمةكافةوتشكيلحلقاتللجودةالمستمرللمنتجاتعلىمستوىالتحسينالوضرورة

,معملالفي واكتشافالجتماعيةواالعالقاتالويقععلىعاتقها واشتراك,خطاءاالتحسينللجودة
ال استخدام على بدوراتتدريبية الّتكنولوجيعاملين ,حديثةالا وحدة لمتابعةالبحثوالواقامة تطوير

.ةالّتكنولوجيتاالّتغيير
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3.

 (0214  /قريشي)دراسة 

عنوان
دراسةال

الّتغيير الّتكنولوجي وأثره على اداء المؤسسات االقتصادية من 
منظور بطاقة االداء المتوازن دراسة حالة مؤسسة صناعة 

 .   بسكرة –فرع جنرال  –الكوابل 
ةمشكل

دراسةال
االالسؤال هم الدراسة علىاداءمؤسسةصناعةالّتكنولوجيالّتغييريمدىيؤثرألهوفيهذه

.؟الكوابل

أهداف
دراسةال

داءاالمستوىوالّتكنولوجيالّتغييرتعرفعلىمستوىال:ةاآلتياألهدافىتحقيقالالدراسةيسعى
مبحوثينالةاحصائيةبينتصوراتلتعرفعلىوجودفروقذودالالو,فيمؤسسةصناعةالكوابل

.عزىللمتغيراتالشخصيةوالوظيفيةمؤسسةتالداءفياالوالّتكنولوجيالّتغييرحولمستوى

أهم
ستنتاجاتاال

الّتكنولوجيتكيفمعال وتحسينالواإلنتاجتيتتناسبمعمتطلباتالا تنافسيةفيالقابلياتالجودة
المساهمةال,ومؤسسةال فعالية ىاسواقالدخولالانهيمكن,فضاًلعناالداريةوظائففيزيادة

.يةاإلنتاجعملياتالحديثةفيالاتالّتكنولوجينتيجةالستخدامالعماالرغبةفيانجازالجديدةو

أهم
توصياتال

عيوب,الهدروالالقضاءعلىمختلفاشكالجديدة,والمنتجاتالمؤسسةفيدعمالزيادةاستثمارات
 االواستخدام النظمة عمليات في واإلنتاجمتطورة اال, الستثمار في الجيد وحثالموارد بشرية,

.ترحاتالزبائنفيتطويرالمنتجاتعمل,واخذمقالفةسلوكياتوقواعدالعاملينعلىعدممخال


 :الدراسات األجنبية-ب


 اتكنولوجي الّتغييرمتعلقة بمتطلبات الجنبية األدراسات ال (2)جدول ال

1.

 ( Antonelli & Quatraro/2242)دراسة 

عنوان
دراسةال

The effects of biased technological changes on 

total factor productivity: a rejoinder and new 

empirical evidence. 

: عاملالي إنتاجية العلى إجم االساسيةة الّتكنولوجيتغيرات الآثار 
.رد ودالئل تجريبية جديدة

مشكلة
دراسةال

االبتكارتعكستنوععملياتحياديةكانتإذاالّتكنولوجيتغيرالقائلةبأنأنواعالفرضيةالتوضيح
ن,عملالفي قائلةالفرضيةالوروبيةتختبراألمناطقالىوجودعينةكبيرةمنالتيتشيرالدلةاألوا 

.تغييراتتكنولوجيةالبشكلأفضلعلىإدختساعداالبتكاراتبأننظم
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أهداف
دراسةال

ةلهالّتكنولوجياتالّتغييرنظريةبأنإتجاهالالمسائلاختبارتحسينتوضيحوهيدراسةالهدفمنال
.اإلنتاجاتآثارمحددةعلىكفاءةعملي

أهم
ستنتاجاتاال

صحيحةالمحاسبيةالمنهجيةالعالقاتبشأنالستكشافإلمناقشاتالفيديذكروجهيكنهناكلم
ا للنموو التجاه االبتكارمنجهةوخصائصعملياتالّتكنولوجيتغير مناالبتكارفيإطارنظم
.أخرىجهة

أهم
توصياتال

التخفيضال للمدخالت النسبي إلنتاج معينمنتجالزمة الاستنادا االى عن مدخالتالستعاضة
.بمدخالتأرخصمنالمواداالوليةكثرتكلفةاأل




0.

 ( et al. Tian / 2019)دراسة 

دراسةالعنوان

Technological Change and its Impacts on 

Supply Chain Evolution-The Case of Samsung 

Group.  

ة الحدراسة  -توريدالوأثره على تطور سلسلة  الّتكنولوجي الّتغيير
.مجموعة شركات سامسونج

مشكلة
دراسةال

رئيسيةلتحسينالدفعالقوةتمثلمنتجاتالتكنولوجىورفعمستوىالالّتغييرالمشكلةفيهلأنتكمن
ريةنظالناحيةالشركاتكانلغزامنالتوريدفىالتطورسلسلةهلو؟ستراتيجىللمنظماتاالتحولال

.؟بسببالتحولاالستراتيجى

أهداف
دراسةال

التهدف الدراسة تحسين الالّتكنولوجيالّتغييرى يؤدي الذي سلسلة تطور هذهالى وتوسع توريد
ال الدراسة ى النظرية ,ستراتيجياالتجديد عن فضاًل عملية االتوفير نظريالرشاد شركاتالعلى
  .سوقالياتاقتصادفيتحولللصينيةلبناءسلسلةال

أهم
ستنتاجاتاال

 سامسونج شركات مجموعة خالالّتكنولوجيالّتغييربقامت وتركيزهالمن إستراتيجياتها تعديل
من(Samsung)جراءتطورتتقنيةاإلهذالوخال,مختلفةالتنميةالمراحللتجارىبنجاحخالال

المنتجاتالتجميع ناشئةالتاالمجالستثمارفياالىالمستقلالاإلنتاجمكوناتوالنهائيةوتصميم
 الّتكنولوجيمثل ؛حيويةالا في تقدم لتحقيق إنتاج والأشباه رقائقالموصالت إتقان, فان وعليه

.االستثماراتساسلتحديداتجاهاألاهوالّتكنولوجي

أهم
توصياتال

وضماناستمرارية,عملياتمجموعةشركاتسامسونجتطويرلتطويرالبحثوالستثمارفيقسماال
السوقفيالشركةتوريدوتحديدوضعالسلسلة , باستمرارمعمروراليتغيرشكلسلسلةإذ توريد

.تغيراتالرئيسيةللتكيفمعالولوياتاألتوريدمنالفيسلسلةاإلنتاجبحثوالقطاعاوأن,وقتال
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3.
 ( caliskan / 2245)دراسة 

 .Technological Change and Economic Growthدراسةالعنوان

.قتصادياالنمو الو  الّتكنولوجي الّتغيير

مشكلة
دراسةال

كانللنموانعكاساتعلىحياةإذا:ةاآلتيسئلةاأليتمطرحمشكلةالدراسةىالتوصلالمنأجل
فرصالجميعبالوهليتمتع,؟الّتكنولوجيالّتغييرعمليةمعشخاصمندمجوناألهل:ناسأمالال
.؟قادمةالالجياألوهليخططلمستوىرفاهية,؟الّتكنولوجيالّتغييرتييحركهاال

أهداف
دراسةال

؛اتعلىنحوأكثركفاءةالّتكنولوجيفرادمنإستخداماألمؤسساتوالىتمكينالدراسةالأهدافيشير
يؤديألن اإلنتاجوتحسين,يفالتكالإنخفاضىالهذا جديدةيمهدالاتالّتكنولوجييةوأنإستخدام
.تنافسيةىتحقيقميزةالايؤديممّ,إنتاجسلعجديدةطريقأمامال

أهم
ستنتاجاتاال

 الّتكنولوجيتغيراتالإن في الة عمترحاضالوقت على الل للسياسات والتحفيز قتصاديةاالعلمية
قتصاديغيراالنموالةتجلبالّتكنولوجياتالّتغييرنأو,تنميةالقتصاديواالنموالمعتمدةلضمانال

 يحسن الأنه االثروة مستويات بزيادة ناحية من والجتماعية إجتماعيةالدخل مشاكل ويسبب ثروة
.معينةمنناحيةأخرى

أهم
توصياتال

 الّتكنولوجيالّتغييرإن مهمعامل معدل زيادة الفى يقتصاداالنمو العلى زيادةويكلالمستوى
تعليميةلضمانالسياساتالللشركات,وينبغيإجراءتنقيحاتضروريةعلىيةسوقالحصةالرباحواال

  .قتصادياالنموالتيتدعمالمؤهالتالبشريةذاتالمواردالتنمية
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 :األخضر اإلنتاج أبعادالدراسات المتعلقة ب: ثانيا  
 :عربيةالدراسات ال -1

 األخضر اإلنتاج أبعادمتعلقة بالعربية الدراسات ال (3)جدول ال

1.

 (0213/سبعاوي العزاوي و ال)دراسة 

عنوان
دراسةال

تنمية الفي تعزيز  األخضرتصنيع ال ستراتيجياتإدور 
شركة المدراء في العينة من  راءدراسة استطالعية آل:مستدامةال
 .طبية في نينوى المستلزمات الدوية و االعامة لصناعة ال

مشكلة
دراسةال

منظمةالعاملينفيالفراداالهلهناكتصورواضحلدى:ةالدراسةبمعرفةاالسئلةاآلتيةتتمثلمشكل
؟وكيفيكونالمستدامةتنميةالومفهومهأهدافواألخضرتصنيعالبحثعنمفهوماستراتيجياتالقيد
.المستدامةفيالمنظمةقيدالبحث؟تنميةالفيتعزيزاألخضرتصنيعالستراتيجياتإتأثير

أهداف
دراسةال

نظري اطار التقديم الى في المدراء استراتيجياتالشركة يوضح المبحوثة أبعادواألخضرتصنيع
مستدامةفيالتنميةالفيتعزيزاألخضرتصنيعالاستراتيجياتتأثيروقياسمدى,مستدامةالتنميةال
 .مبحوثةالشركةال

أهم
ستنتاجاتاال

اإلستخدامنفاذتدويرهابعدنحويسهلمنعمليةمنتجةعلىالسلعةالتصميمفيحرصالمنظمة
بيئةعنطريقاعدادالمستمرةعلىالرقابةاليةواإلنتاجعملياتالمنظمةعلىمتابعةاللها,وحرص

.األخضرتصنيعالتدريبيةللعاملينلتحسينمستوىادائهمفيمايخصعملياتالدوراتال

أهم
توصياتال

 ادراك الضرورة المنظمة الهميةألمبحوثة ,واستراتيجياتهاألخضرتصنيع عن امتالكهافضاًل
األخضرتصنيعالأهميةبوعيالمنظمية,وتعميقالجوانبالتصوراتورؤىعنهاوعنتاثيراتهافي

وطرقللحدمنيبالبأسصناعيةوا عادةاستخدامهااوتدويرهاالمخلفاتالتخلصمنالعنطريق
اال الضرار تلك مراعاة وضرورة ستراتياالبيئية, قبل الجياتمن اثناء تصميمالمنظمة بعملية قيام

.منتجاتهاوتصنيعهاوتطويرها

 

0.

 (0213 /حنظل)دراسة 

عنوان
دراسةال

تنافسي الموقع النظف في تعزيز األ  اإلنتاجعمليات  أبعاداثر 
منظفات العربية لكيمياويات الشركة الللشركة دارسة تحليلية في 

 دينالفي محافظة صالح 

مشكلة
دراسةال

مبحوثةعنعملياتالصناعيةالمنظمةالعاملينفيالمدراءالدراسةفيمدىتصورالتتمثلمشكلة
فيها؟نظاالاإلنتاج التنافسية واالستراتيجيات ف طبيعة هي وماهي الأبعادو, بينتأثيرالوعالقة

.مبحوثةالمنظمةالتنافسيةفيالستراتيجياتواإلنظفاالاإلنتاجعمليات
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أهداف
دراسةال

تنافسيةفيالقدرةالنظففيتعزيزاالاإلنتاجاثرعملياتاختبارللدراسةفيالرئيسهدفالتتمثل
 :ةاآلتياألهدافىتحقيقالمبحوثةكمايهدفالمنظمةال

 .مبحوثةالساسيةللمتغيراتاالمفاهيمالبيان -1
 .منظمةالمبحوثةفيالمتغيراتالومعنوياتهابينثراألوعالقةالتحليلمعطيات -0

أهم
ستنتاجاتاال

إ ستنتج مفادها أساسية فكرة نّأالباحث متطلبات وجودةالتحقيق كلفة ذات منتجات في زبائن
حديثةمنشانهاانتحافظعلىاستدامةمتطلباتوأنظمةيبالتبنياسلمناسبينتتحققمنخال

ال البيئة حدة بموجبها زادت التي بين المنافسة ممّ,صناعيةالمنظمات تتطلب االا تبنيالمر ى
.نظفاالاإلنتاجيببعملياتالساالتصنيعوتتمثلهذهاليبونظمحديثةفيالاس

أهم
توصياتال

لنظفمنخالاالاإلنتاجحولعملياتةرياالشركةفيالمستوياتاالدعاملينفيالضرورةتثقيف
؛نظفاالاإلنتاجترابطبينجميععملياتالبتحقيقاالعتناءاعدادبرامجودوراتتدريبيةوتثقيفية,و

 متمم إحداها االًفعتأثيرالكييحققلآلخرالن هذه اللجميع العملياتفيتحقيق تنافسية,الميزة
شركاتالداءعلىاالتمايزفيالذييحققالشكلالنظفباالاإلنتاجدراساتحولالوضرورةتكثيف

.خرىاالصناعيةال

 

3.
 (0217/طاهرالاحمد و )دراسة 

عنوان
دراسةال

ة المستدامة دراسة حالتنمية النظف في تحقيق األ  اإلنتاجدور 
 .تبسة سمنتشركة 

مشكلة
دراسةال

 مساهمة االاإلنتاجكيفية والنظففيحماية البيئة, تقنية فينظفاالاإلنتاجىأيمدىيساهم
بيئيفيكافةالبعدالبتبسةفيادماجالّسمنتصناعةإهتماممستدامة,ومامدياتالتنميةاليققتح

؟,أنشطتها مؤسسة هناكتقنياتتتبعها الّسمنتوهل في البتبسة من االحد وماهي؟بيئيةالثار ,
.ستدامةاالتنميةاللمنخالالّسمنتتيتواجههاصناعةالصعوباتال

أهداف
دراسةال

مدىأنظفانتاجيبالوأسقتصاديةعلىتبنيطرقاالمؤسساتالدراسةفيتشجيعالأهدافتتمثل
قيمةبيئيةواقتصادية,ودمجتطبيقاتاالاإلنتاجأهمية نظفاالاإلنتاجنظفومساهمتهفيايجاد

 واستراتيجيات سياسات المع االمؤسسة نحو للمساهمة القتصادية التنمية وزيادة وعيالمستدامة,
 .طبيعيةالفضلللمواردااللستغالاالبيئيةوضرورةالمشاكلالب

أهم
ستنتاجاتاال

ىأرباحالجةممايؤديالمعالخفضكلفلنظفعلىإيجادقيمةبيئيةمنخالاالاإلنتاجقابلية
حدمناللعملياتانتاجيةمنخاللبيئةمنخالالنظففيحمايةاالاإلنتاجإضافية,ومساهمة

.طبيعيةالفضلللموارداالاإلستخداملمستدامةمنخالالتنميةالنظفعلىاالاإلنتاجتلوث,وأثرال
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أهم
توصياتال

ال بدمج القيام البعد استراتيجية وةمؤسسالبيئيضمن ال, التحسين وتطويراإلنتاجيبالألسمستمر
خالال من البحثلتقنيات تقنيات أنظفعن في اكثر جهود للمواردالاإلستخداموبذل عقالني
إعيةمناجلطبيال بيئيبينالوعيالبيئة,ونشرالحمايةالفيمجاالستثماراتستدامتها,وزيادة
.منظمةوخارجهاالبيئةداخلالالتوعيةفيمجالقيامبحمالتالوضرورة,مؤسسةالعاملينفيال

 
:األجنبية الدراسات -0

 األخضر اإلنتاج أبعادمتعلقة بالجنبية األدراسات ال (4)جدول ال

1.

 ( Wang & Sezen/ 2244)دراسة 

دراسةالعنوان

Lean and Green Production Development-

Examples of Industrial Practices in China and 

Turkey.  

ممارسات الأمثلة على  -األخضر اإلنتاجرشيق و ال اإلنتاجتنمية 
 .صين وتركياالصناعية في ال

مشكلة
دراسةال

  :ةاآلتيبحثيةالسئلةاألمحددةللمشروعصيغتالاألهدافدراسةوكذلكعلىالعلىخلفيةهذهبناءً
رشيقالاإلنتاج-1 دمج: الكيفتم إنتاجشركاتالفلسفة فينظام وتطبيقها وتقديرها رشيقة

السياراتال من حيثمدروسة الآثار الفلسفة ولوياتاألواآلراءورشيقةالممارساتالتطبيقورشيقة
 .رشيقةالممارساتالمتعلقةبال

األخضراإلنتاج-0 : دمج تم ال)كيف بيئيالمنظور األخضر( في وتطبيقه نظامالوتقديره
الآثارحيثمدروسةمنالسياراتاليلشركاتاإلنتاج التطبيقوخضراءالفلسفة خضراءالممارسة

 .خضراءالممارساتالمتعلقةبالولوياتاألواآلراءو
والاإلنتاج-3 األخضررشيق : دمج تم والكيف إنتاجاألخضررشيق من به يتصل ما أو

مدروسةالسياراتاللشركاتاإلنتاجتنفيذبشكلجماعيفينظامالتقديروالمع(األخضررشيقوال)
حيثمن الآثار التطبيقوخضراءالورشيقةالفلسفة والممارسة ولوياتاألواآلراءوخضراءالرشيقة
 .األخضررشيقوالممارساتالمتعلقةبال

شركاتالتيقامتبهااليةالحالجيدةللممارساتالمثلةاألماهي:األخضررشيقوالاإلنتاج-4
مصانع؟اليبناجحةتمتنفيذهافيالمنطقةوهيأسالفي

أهداف
دراسةال

المنهدفال مقارنة هو المتبعفيالنهجالدراسة فياألخضراإلنتاجرشيقوالاإلنتاجتعاملمع
بلدانمنالرشيقةفيمختلفالخضراءوالراهنةلألنشطةالةالحالعرضفضاًلعن,بلدانمختلفة

 .ممارساتالأجلتحديدأفضل
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أهم
ستنتاجاتاال

للتحقيقفي؛صينوتركياالجراءدراساتتجريبيةألربعشركاتمنإلتمتقديمإطارمرجعينظري
 إدراك الكيفية األخضرلإلنتاجشركات الوكيفية أنظمة مع ماإلنتاجعمل بها حيثالخاصة ن

ىتحديدأمثلةجيدةللممارساتالتجريبيةالدراساتالخضراءكماهدفتالرشيقوالنهجالتطبيقات
.منطقةالكاتداخلشرالتيحققتهااليةالحال

أهم
توصياتال

عثورعلىالجهودلتحديدأوالمزيدمنالسياراتبذلالدراسةيجبعلىشركاتالىنتائجالاًستنادإ
يجبأنيعمل,واألخضررشيقوالاإلنتاجمرتبطبتنفيذكلمنالبيئيالداءاأللتحسيننتائج؛فرص

عقداجتماعاتلمنخالاإلنتاجفينظاماألخضررشيقوالاإلنتاجبيئةمعالدمجقسماإلنتاجوال
تبادل,أومناقشاتبانتظام الفكارمعبعضهماألويمكنهم اإلنتاجبعضحولكيفيةتحسيننظام

الو الو,بيئيةالقضايا مستوى رفع هو ذلك من الهدف تنسيق بشأن تحديدالوعي وكذلك مبادرات
.األخضررشيقوالاإلنتاجفرصلدمجأنشطةال




0.

 (Lu et al./ 2245)دراسة 

دراسةالعنوان

Industrial transformation and green 

production to reduce environmental 

emissions: Taking cement industry as a case. 

: بيئيةاألخضر للحد من االنبعاثات ال اإلنتاجصناعي و التحول ال
.الّسمنتة في صناعة الدراسة ح

مشكلة
دراسةال

:دراسةبمايليالتتمثلمشكلة
ال-1 عالقات والاالرتباطكشفعن المكاني بين الزماني واالنبعاثات البيئي فيالتلوث صناعية
هجمتعددالتخصصاتللتخفيفوضعن-0,مناطقالترسيباتفيمختلفالمياهوالتربةوالهواءوال

بتكارنابيبواألعمليةومراقبةخطوطاليةالفعالبيئيةبمافيذلكمصدرهاوتدابيرمناالنبعاثاتال ا 
نظمال و-3, للمخاطر شاملة بيئية خريطة التوفير المساهمين الصناعيين عنرئيسيين فضاًل
.صناعيالتحولالمتعلقةبالمقترحاتالسياساتوال

أهداف
دراسةال

  :اآلتينحوالدراسةعلىال أهدافيمكنتلخيص 
1- اآلتحديد الثار للبيئة والعالرئيسية الّتغييرمية الفي التنمية في بسببالصناعية صين
الصينالمساحة قليمياإلمستوىالتطويرسيناريوهاتمختلفةعلى-0,جغرافيالضخمةوتنوعها

شبكةنظاممؤسسيوالتشكيلجديدإلدخ-4,األخضراإلنتاجصناعينحوالومستوياتللتحول
أنتطويرالومن,ستدامةاالواألخضرلإلنتاجمنظمينالمنتجينالمستهلكينوالعالقاتبينال مهم
.خرينبشكلأفضلاآلمصلحةالصناعةوأصحابال
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أهم
ستنتاجاتاال

 الصناعيمنخاللدعم صناعةالستكشافسيناريوهاتتحويلمختلفةتركزعلىإتحولالنظام
كماأظهرت,ثنيناإلذييشكلتفاعالبينالتحفيزيالهيكلالستهالكواالواإلنتاجبمافيذلكككل

سياساتإغالقأولومنخال,ملوثاتصناعيةهيمصادرهامةللالقطاعاتالةأنالحالدراسة
نبعاثاتسيتمخفضإستهالكالطاقةوالملوثةيةاإلنتاجصناعيةذاتالمشروعاتالغاءال ملوثاتالا 
 .بيئيةال

أهم
توصياتال

وتتبعكلستباقياًإناجحةدوراًالالنتقاالسياساتفيجميععملياتالتحسيندمجتوصياتهيالمن
 الهذه والنجاحات الترتيبات ,مؤسسيةالسياسات الوتعد والسياسة البيئية أكثرالسياسة صناعية

بيئيالعبءالذييحدمنالخضراءلسياسةصناعيةيوتشك,صناعيالتحولالابارتباطتاالمجال
  .(قطاعاتالهيكليبينالتغيرال)كثرتلويثااألقطاعاتالللصناعةعنطريقخفضحجم



3.

 ( Eshikumo & Odock/2242)دراسة 

دراسةالعنوان

Green Manufacturing and Operational 

Performance of a Firm: Case of Cement 

Manufacturing in Kenya. 

ة تصنيع الح: تشغيلي للشركةالداء األو  األخضرتصنيع ال
.في كينياالّسمنت 

مشكلة
دراسةال

إذاألهمية,غالأمراباألخضرداءاألعملياتلهامخاطروفرصممايجعلقياسالفيالّتغييران
كبريتالنيتروجينوأكاسيدالمثلأكاسيدإنبعاثاتالّسمنتالكثيرمنالطاقةويطرحتهلكصناعةيس

 الوثانيأوكسيد علىصحة تكونخطرا أن يمكن جسيمية ومواد وتكمنمشكلة,مجتمعالكربون
ال فيدراسة إبقيامالكيفية مصانع إجراءاتضد إشعاراتوأوامرإصدارلمنخالالّسمنتتخاذ

.تلوثالللحدمنإيجادحلولعنطريقللتحسين

أهداف
دراسةال

تشغيليمنقبلالداءاألواألخضراإلنتاجدراسةهوإقامةعالقةبيناعتمادممارساتالهدفمنال
الّسمنتموضوعسيضمنوضعإستراتيجياتمنأجلصنعالوهذا,فيكينياالّسمنتشركةتصنيع

 .بيئيأليعمليةأوتكنولوجياجديدةالثراألنظرفيالوينبغي,مستدامال

أهم
ستنتاجاتاال

تيتوفررؤىنظريةالخضراءالعملياتالمتعلقةبالمعارفالىالإضافةقيمةفيدراسةالتمثلنتائج
الّسمنتبشأناعتمادممارسات إستراتيجيات,اإلنتاجاألخضرفيصناعة اإلنتاجويمكنإستعارة

الاألخضر صناعة فيذلك,دراسةاللمنخالالّسمنتتيأستخدمتها البما منالحاجة ىمزيد
.مستثمرينالمنافسةووضعمعاييربيئيةلجذبالمنأجلإمكانيات؛تدريبالوعيوال
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 :االستفادة من الدراسات المرجعية تاالمج -ثا  الث
اال -1 الهتداء من عدد ى المصادر الوالبحوثمن معرفتهاالدراسات للباحث يتسنى لم تي

 .عليهامنقبلطالعاإلو
دراسةالنظريعنتحديدنطاقالطاراإلدراساتمماسهلفيبناءالتعرفعلىنتائجهذهال -2

 .ميدانيالجانبالوكتابة
فضاًل,متعلقةبهاالفرضياتالدراسةومخططهاواشتقاقالأهدافمنهافيصياغةاالستفادة -3

.مالئمةلهاالعينةالدراسةواختيارالمساهمتهافيتحديدمجتمععن
راسات التي تخص دالية عن الحال الدراسةالباحث أن ما ُيميز على ما تقدم يرى  وبناء  

:المواضيع السابقة
إذلمنجد,األخضراإلنتاجأبعادفيالّتكنولوجيالّتغييرمتطلباتدورعلىالدراسةركزت -1

 .عراقيةالبيئةالمتغيراتفيالدراسةتجمعبينهذه
العلىالدراسةركزت -2 بمتطلباتالولواالمتغير للمنظماتوفقالّتكنولوجيالّتغييرمتمثل

 .خرىاالمنظماتالمنافسةمعالستمراريةوااللكييتسنىللمنظمات؛حاصلةالتطوراتال
3-  بالدراسةركزت والمتمثل الثاني المتغير توجيه؛األخضراإلنتاجأبعادعلى يتم لكي

للبيئةالمنظماتال الو,ىانتاجمنتجاتصديقة منالتيتتوجه وقتالمنظماتفيالعديد
 .نظامالىتبنيهذاالحاضرال









أهم
توصياتال

وأنتعتمدشركاتاألخضراإلنتاجالدراساتفيمجالتوصياتهيمواصلةمزيدمنالمناهم
؛األخضراإلنتاجتصنيعممارساتال تشغيليممّالألنذلكيحسنمنأدائها أكثرقابليةا يجعلها

ةالحاللتحسينالهناكمجالفاليز,األخضراإلنتاجوبقدرمانرىمنجهودلتبني,منافسةالعلى
 .الّسمنتمتقدمةفيصناعةالاتالّتكنولوجيالقائمةبلوحتىإلدخال
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ثانيالبث  امل  
ة 
 
دراسةالمنهيي  

 إجراءاتالّياتااللمبحثاليتضّمنهذا التيُبنيتعلىأساسها فيمضمونهاالحالدراسة ّية
ياتبمنهجّيةدراسّيةُمكونةااللوفيمايأتيتوضيحلهذه,حصائيةاإلعملّيةالمعرفّيةوكذلكالنظرّيةال

:اآلتيمنُكلمن

 الدراسة مشكلة : أوال  

تيتقومبتبريرإسبارالحاجةهيالهذهأهميةمقابلالدراسةحاجةيراداشباعهاوبالتمثلمشكلة
تيالشركاتالتيتؤثرعلىالاومايصاحبهامنتغييراتبيئيةوالّتكنولوجيهميةونظرًاأل؛غورفيهاال

أعمالهاتستخد في أساسا الّتكنولوجيا م ممّ, غلى الباحث حفز إا معاونيةختيار الّشماليةالّسمنت
يجادالكمج(بادوشسمنتمعمل) تدورو,تساعدهافيمواجهةتلكالّتغييراتتيالطرقالللبحثوا 

:ةفيمحورينوعلىالنحواآلتيدراسالمشكلة
 معرفّيةالفجوة ال: المحور األول

باحثينللخوضفيهاالمعاصرةعقبةأمامالقضاياالعديدمنالعربيةفيالدبياتاأليشكلنقص
 مثل الوتحليلها الظواهر فيالمعاصرة حديثة مناهج فيظهور اإلنتاجمتمثلة قبل ؛شركاتالمن
التميز لتحقيق العلىسواء المستوى أو اإلمحلي أو القليمي الدوليعلى ميونقصالعالمستوى

الدراساتال حولهذه التجريبية أخرىتواجه الموضوعاتعقبة الباحثينلمعرفة تيتمتالظواهر
بش وتحليلها دراستها نظريكل تحاول وعليه ال, الحالدراسة مواجهة الية حولمعضالت المعرفية

:المواضيعاآلتية
سباباأليةوتعدمناإلنتاجعملياتالحديثفيالعصرالتمثلاحدىسمات: الّتغيير الّتكنولوجي-4
ذييكونالوضعالمنظمةمناليمثلتحريكإذ,منالمنظماتاإلنتاجيةوالخدميةناجحةللعديدال

رضاللزبائنتجاهالىزيادةتحسينمستوياتالتؤديإذ,الةأووضعمرغوبفيهأكثرىحالفيه
تمتةاأليبأوالساألمعداتأوالمنظمةوكذلكزيادةأرباحالمنظمة,إذتشملالّتغييرفيالمنتجات
.صناعاتالتيتحصلفيالتطوراتاللمواكبة

:اإلنتاج األخضر-2 لالنتاحالجذورالتعود بالشركاتالىالاألخضرتاريخّية بيئةالإدارةتيتهتم
الو من عليها علىالتلوثوالمحافظة لمدىقابليته مقياسًا فيتكيّالستمرارواالذيُيمثل فوالنمو
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شركةعلىعدمالفانذلكيتوقفعلىمدىقابليةاألخضراإلنتاج,ولتحقيقاألسواقالتيتخدمه
.لهاافضلاستغاللطبيعيةواستغالالمواردالاستنزاف

نحوالّتغييرالّتكنولوجيالتفاصيلحولطبيعةاالتجاهىمزيدمنالعربيةالدراساتالتفتقرو
مساعدةالشركاتكسالحتنافسيمهمتهالعديدمنالمنقبلمااستخدامهأهميةواألخضراإلنتاجو

يةمزيداًالحالدراسةاللذلكتوفر؛لصناعيالذييعملفيهفيالقطاعاتميزالهفيتحقيقلمنخال
عالقةمعالإطارنظريوفكرييعتمدعلىدراساتذاتلتوجهمنخالالتفاصيلحولهذاالمن

منيتميزعنماقدمتهتلكالدراساتحصائيواإلعمليالجانباليةومعززةبالحالدراسةالمتغيرات
.بادوشمعملسمنت/الّشماليةمعاونيةالّسمنتلدراسةاستطالعيةفيخال


 عمليالواقع الفكري و المحتوى التقارب بين ال: المحور الثاني
خصوصالعراقيةعلىوجهالبيئةالتيتعملفيالشركاتاليومبشكلعاموالتبينأنشركات

إجراءلسعيهاللحفاظعلىتميزهافيإنتاجمنتجاتجديدةمنخالالتواجهمعضالتكبيرةفيمج
منمواجهةاإلنتاجالتغييراتفيمج يجعلهميواجهونتحدًياممّ,شديدةالمنافسةالحتىيتمكنوا ا

يتطلبمنهمتطبيقمثلهذه رصينةذاتاتجاهالذييعتمدعلىفلسفةاعمالو,تجاهاتاالكبيًرا
.واضح
فرضلمنخالالّتكنولوجيالّتغييريومأنتتبنىالقائمةالضروريللشركاتالكانمنلذلك

 في النفسها تخدمهاالسوق ؛تي اللتحقيق التميز تحقيق على يساعدها الذي لهاالرئيسهدف
الولمص االح تحقيق من األخرين يمنحهم مما واالرباح والستمرار التكيف في لرسمالنمو سوق

.بعيدالقريبوالمدىالمحتملينفيالمنافسينالاستراتيجيةدفاعيةعلى
باحثينالتيالينكرهامعظمالضطراباالةالشعوربحالسبقهناكدوافعتنبعمنفضاًلعّما

يةعراقالبيئةالعاملةفيالشركاتالتيتوجبعلىالو,عراقالصناعيةفيالشركاتالمهتمينبعملالو
واعتمادهاالّتكنولوجيالّتغييرحديثةمنهااليبالساألعملفيإطارالاعتمادنموذجعمليسمحلهاب

العملاليركزعلىفرقالّتكنولوجيالّتغييروأنمدخل,هاأهدافلتحقيق مكونمنعاملينالماهرة
منتجاتالفياالبتكاراتوتطويرالبحثوالالىباإلضافةتييعملونفيهاالشركةالىأقسامالينتمون

تخدامعراقيةمناسالبيئةالعاملةفيالشركاتالعلىاًالمعلوماتتفرضأيضعملياتوتكنولوجياالو
هاعلىأهدافتنافسيةفيتحقيقالستراتيجيةإنتاجواضحةتدعمقابلياتهاا هذاالمدخلمعتبنيرؤيةو

.منافسيها
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لكونو درالمتغيرات الحالية الّتكنولوجي)اسة الّتغيير األخضراإلنتاج, ) منلم عناية تلق
األموضوعاتالباحثينكال فيالخرىباستثناء وخاصة عن,عربيةالبحوثالقليلمنهم قلةفضاًل

الشركة إدارة إهتمام بالقيد ,الّتكنولوجيالّتغييردراسة الوسعيها في العماإلىممارساتروتينية
.مبيعاتالىزيادةحجمالسعيهافضاًلعنشركةاليوميةداخلال

تقاربالىالقائمةالمشكلةاليةوالحالفكريةللدراسةالمعضلةاللباحثمنخالاللذلكفقدارتأى
دراسةالتيتعكسمشكلةالتساؤالتوالعمليفيصياغةمجموعةمنالواقعالفكريوالمحتوىالبين
:اآلتينحواليةعلىالحال

مدى -1 فيما الّسمنتتصّورالمدراء معاونية ملسمنتبادوشمع)الّشمالية الّتغييرعن(
؟الّتكنولوجيواإلنتاجاألخضر

2-  توجه مستوى المعملما القيد لتطبيق الّتكنولوجيالّتغييردراسة تحقيق اإلنتاجبهدف
 ؟األخضرفيالقطاعالذيتعملفيه

 ؟للمعملقيدالدراسةإلنتاجاألخضراةفيالّتكنولوجييبالساألمامستوىفاعلية -3
تدريب -4 يتم تحقيقالّتكنولوجيالّتغييرعاملينعلىالهل منأجلاألخضراإلنتاجوُسبل

 ؟قيدالدراسةمعمللتحقيقأهدافالتسهيلاستخدامها
هلتوجدعالقةإرتباطوتأثيرمعنويبينالتغييرالتكنولوجيواالنتاجاالخضر؟-1
6- تتباين االنتاجهل أبعاد على والتأثير االهمية حيث من التكنولوجي التغيير متطلبات

االخضر؟

 دراسةال أهمية: ثانيا  

فيمحطعنايةالّتكنولوجيالذييكونالّتغييرىموضوعالتّطرقالدراسةفيالأهميةتكمن
خاصًةلفهمممارسةوتطبيق,لُهفيالشركاتالعراقّيةمنهاماسةالحاجةالمّيةعامًةوالعالشركاتال

الّتكنولوجيالّتغيير تحقيق نحو متمّيز أداء لتحقيق حتمّية قيدمعملللاألخضراإلنتاجكوسيلة
 :اآلتيتينقومبتلخيصهابالفضاًلعناألهمية,سوقالفي(بادوشسمنتمعمل)دراسةال

الّتغييردراسةعلىفهمكيفّيةاعتمادالقيدالمعملتساعد(ةنظرّيةوعمليّ)تقديممنهجّية -1
.األخضراإلنتاجفيتحقيقالّتكنولوجي

2-  واقع تحديد وأهمّيتها الّتكنولوجي للمعملالّتغيير القيد هذا من وموقفها موضوعالدراسة
.األخضراإلنتاجتيتستخدمهالتحقيقالدواتاأليبوالساألحيويوال
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3-  أهميةتمثل فيتسليطالهذه إسهامًا وحيويهالدراسة علىموضوعمهم الّتغييرضوء و
 .األخضراإلنتاجوسيلةحتمّيةلتحقيقالّتكنولوجيكونه

حيويّالاألهمية -4 الحالّية لمتغّيراتالدراسة اإلنتاجاألخضر)ة الّتغييرالّتكنولوجي, بوصفها(
تنسجممعمتطلباتأعم ذلكإمكانّيةمعاصرةلاشركاتالالمداخلمعاصرة عن فضاًل ,

المعمل القيد مواكبة من الّتغييردراسة مجالات في الالمستمرة والمداخل االعتمادحديثة
 .هاأهدافعليهامنأجلتحقيق

5-  وقلة الّتكنولوجي الّتغيير مدخل ا تطبيق مدخل تحقيق في ذلك األخضراإلنتاجنعكاس
 .دراسةخاصةًالقيدللمعملكاتالعراقّيةعامًةوكذلكللشر

 دراسةال أهداف: ثا  الث

فيالّتكنولوجيالّتغييراحدثهيعّرفعلىاالنعكاساتالتيتّالىالةتهدفالدراسةبصورةرئيس
 خالاألخضراإلنتاجتحقيق نظرّيةلمن فكرّية فلسفة على مبني محكم إحصائي عملي إطار

 تحقيق بأن األخضراإلنتاجتفترض استخدام على اليعتمد المداخل قبل من شركاتالحديثة
:ةاآلتيفرعّيةالاألهدافتتفّرعمنهاإذ,وباألخصمدخلالّتغييرالّتكنولوجي,معاصرةال

قيدمنظمةّيراتالدراسةالحالّيةفيالعمليلمتغالطاراإلدراسةبتطبيقالقيدالمعملمساعدة -1
؛دراسةال لتطبيقهذه ميدانيلهاالواقعالمتغّيرات,ومنثمتحليلاللمعرفةمستوىتوجهها

.توجهالعالقةبتطويرهذاالنتائجذاتالىالللتوّصل
قيدللمعملالّتكنولوجيفيتحقيقاإلنتاجاألخضرالّتغييرتحققمنمدىإسهاموفاعلّيةال -2

مصدرًامهمًافيالّتكنولوجيالّتغييرةعّدتحققمنمدىإمكانيّالوعلىأساسذلك,دراسةال
.دراسةالقيدمعملاستدامةاإلنتاجاألخضرفيال

 .المعملأهدافمناسبلتحقيقالشكلالبالّتكنولوجيالّتغييرتوظيفمتطلبات -3
في(الّتكنولوجيواإلنتاجاألخضرالّتغيير)دراسةالتحديدوتحليلطبيعةومستوىمتغّيرات -4

 .دراسةالقيدمعملال
الّتغيير)ةربينمتغّيراتالدراسةالحاليتأثيالواالرتباطتحديدوتحليلطبيعةونوععالقات -5

األخضر واإلنتاج ؛(الّتكنولوجي صّحة من الللتأكد والعالقات هذهالسببّية بين منطقّية
 .متغّيراتال
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 ها فرضّيات فتراضياالدراسة المخطط : ا  رابع

في مشكلة الضوء تحقيق وبغّية أهدافدراسة مخطط تصميم جرى ليعكسطبيعةالها دراسة
اإلنتاجبينمامتغّير,متغّيرًاتفسيريـّاًالّتكنولوجيالّتغييرإذيمثلمتغّير,دراسةالعالقةبينمتغّيراتال

:فتراضياالدراسةاليوّضحمخطط(1)شكلال,واألخضريمثلمتغّيرًامستجيباً











 

                                                                                                                                                                   

 فتراضياالدراسة المخطط ( 4)الشكل 

عالقةتأثير              ارتباطعالقة   باحثالمنإعداد: مصدرال            

منإ اإلستنباطًا الدراسة مخطط صّحة وإلثبات الفتراضي, والعالقات بينالسببّية منطقّية
:الباحثبصياغةالفرضّياتاآلتيةفتراضيفقدقاماالدراسةالمتغّيراتمخطط

 (:فرضية االرتباط)ولى األ رئيسة الفرضّية ال-أ

 هناك دالارتباطعالقة لذو متطلبات بين معنوّية واإلنتاجمالّتكنولوجيالّتغييرة جتمعًة
:ولىالفرضّياتالفرعّيةاآلتيةاألرئيسةالفرضّيةالدراسة,ويتفّرعمنالقيدالمعملاألخضرفي

هأبعادواألخضراإلنتاجتطويروالبحثوالةمعنوّيةبينمتطلبلذودالارتباطهناكعالقة -1
.فيالمعملقيدالدراسة

                            تكنولوجيالتغيير المتطلبات                     

    معلوماتالتكنولوجيا      تكنولوجي ال االبتكار      تطويرالبحث وال

                                 أبعاد اإلنتاج األخضر                              

 دار  اال      سلسلة التوريد          خضراء العمليات ال     اإلنتاج     

         ةالبيئي          الخضراء                     مستدامةال          المستدام
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2-  عالقة دالارتباطهناك لذو متطلب بين معنوّية األخضراإلنتاجوالّتكنولوجياالبتكارة
 .فيالمعملقيدالدراسةهأبعادو

3-  دالارتباطهناكعالقة لذو بينمتطلبتكنولوجيا معنوّية األخضراإلنتاجمعلوماتوالة
 .فيالمعملقيدالدراسةهأبعادو

 (:فرضية األثر)ثانية الرئيسة الفرضّية ال-ب

دالهناك ذو لتأثير متطلبات بين معنوّية وبالّتكنولوجيالّتغييرة اإلنتاجمجتمعًة أبعاد ين
 :اآلتيةفرعّيةالفرضّياتالثانيةالرئيسةالفرضّيةالدراسة,ويتفّرعمنالقيدمعملالخضرفيال

دال -1 ذو تأثير لهناك لمتطلب معنوّية والة البحث في فيهأبعادواألخضراإلنتاجتطوير
.المعملقيدالدراسة

فيهأبعادواألخضراإلنتاجفيالّتكنولوجياالبتكارةمعنوّيةلمتطلبلهناكتأثيرذودال -2
.المعملقيدالدراسة

فيهأبعادواألخضراإلنتاجمعلوماتفيالةمعنوّيةلمتطلبتكنولوجيالهناكتأثيرذودال -3
 .المعملقيدالدراسة

 :ثةالثالرئيسة الفرضّية ال-ت متطلبات تأثير الّتكنولوجيالّتغييريتباين أبعاد نتاجاإلفي
 .دراسةالقيدمعملالخضرفياأل

فياألخضراإلنتاج أبعادفيالّتكنولوجيالّتغييرمتطلباتتتميز :ةرابعالفرضّية الرئيسة ال-ث
.دراسةالقيدالمعمل

  دراسةالمنهج : ا  خامس

الىللوصوليعملالنظريوالجانبينالتحليليفيكتابةالوصفيوالمنهجالباحثعلىالاعتمد
.ّيةالحالدراسةالخاصةبالاتمقترحاالستنتاجاتوال
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  الثال بث امل
 وحتليلها بياناتال مجع يبالأس

 البياناتيب جمع الأس: أوال  
لغــرضالدراســةمطلوبـةالمعلومــاتالو,بيانــاتالحصــولعلـىالومحــددةالدراسـةالأهــدافلتحقيـق     
 :هماجانبينعلىهاصنيفتييمكنتالةوعديدواتبحثيةأدباحثعلىالاعتمد

:نظري الجانب ال -أ
الحالدراسةالوثقت عربيةالمراجعالمصادروالمجموعةمنأساسنظريعلىاليةفيجانبها

إذ,جنبيةاألو التمثلت والبمصادر الكتب ,بحوثالوعلميةالمجالت والوكذلك طاريحاألرسائل
.(نترنتاال)عنكبوتيةالشبكةالمواقعفضاًلعن,جامعيةال

 :ميدانيالجانب ال -ب

جمع فيالمعلوماتالبياناتوالتتطلبعملية الالمجالالزمة الذيتم اختيارالىبحثفيه
مقابالتالباحثالوثقلذلك,كثردقةوواقعيةاألنتائجالىالمناسبةللوصولاليبالساألدواتواأل
بيئةالمديرقسمواإلدارةمدير,وكذلكبادوشسمنتلمعملالمديرالعاممقرالشركةومعشخصيةال

 التدريب وقسم الجودة قسم لمدير اللغرضباإلضافة على البيانات,حصول عن إستمارةفضاًل
رئيستيتستخدمالاإلستبيان لجأداة وقدة الدراسة, البياناتوقياسأبعاد فياإلستبانةاحتوتمع
:ينمحورينرئيساتصميمه

:ولاأل محور ال أمعلومات خصائص عن األولية الفراد ال,الجنس)مبحوثين تحصيلالعمر,
.(خدمةالعددسنواتدراسي,ال
تركز:ثانيالمحور ال قياسمتغيرات العلى الدراسة في المبين رقم 2)ملحق مع( يتوافق بما

وتمتةمارستإ(07)باحثينباستخدامالفراداألعلىاإلستبانةباحثبتوزيعالقامإذالدراسة,منهجية
تمو,(92.9%)ستجابةإمعدلبوإستمارة(55)بلغتعددهاإذ,حةللتحليلالصالنماذجالسترجاعإ
مقياسليكرتإ الستخدام للوصول الخماسي وبدقةتتصفإجاباتى مكونات(5) جدولاليبين,

:هيكلاإلستبانةوكمايلي
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 مكونات هيكل اإلستبانة (5)جدول ال

رئيسة المتغيرات ال قسمال
 اإلستبيانستمارة إ

فرعية الستمارة المتغيرات ال
 اإلستبيان

مؤشرات 
 قياسال

مؤشر الرمز 
 للقياس

د–أمجيبينالبياناتتتعلقببياناتعامةولاأل

الّتغييرمتطلباتثانيال
الّتكنولوجي

5X1-X5-1تطويرالبحثوال
 27X6-X20-5الّتكنولوجياالبتكار

 25X21-X25-21معلوماتالتكنولوجيا

األخضراإلنتاجأبعادثالثال

 37X26-X30-25مستدامالاإلنتاج

 35X31-X35-31مستدامةالخضراءالعملياتال

 47X36-X40-35خضراءالتوريدالسلسلة

 45X41-X45-41بيئيةالدارةاإل

  منإعدادالباحثباالعتمادعلىنتائجاإلستبانة:مصدرال
يتعلقبمتغيرات      فيما فيمكناإلستبيانإستمارةفيإعدادفقراتوثقةمالمصادرالدراسةوالأما

:عرضهامنخاللالجدولاآلتي
 اإلستبيانإستمارة في إعداد  وثقةالمصادر الم (6)جدول ال

 مصادرال متغيرال

خاصة بمتطلبات المقاييس ال
 التّكنولوجي التّغيير

(  2710،21،مهلل وهناد) (Bakshi, 2013, 1), 

)Caliskan,2015,7  ( , (Abraham, 2016, 25), (Ulrich 

& Jordi,2018, 7) 

 أبعادخاصة بالمقاييس ال
 األخضر اإلنتاج

(Nambiar, 2010), (Baines et al., 2012), (Roszak et 

al., 2015), (Richard, 2016) , (Liua et al., 2019), 

(Zeya, 2015) 

دبياتاالماعكستـهقوفعلىبـاحثالمنإعداد:مصدرال
  اإلستبانةات صدق أداة اختبار  :ثانيا  
اللغرض صدق من معالاإلستبيانتحقق ثباته وا  الحالية الدراسة في تمإجراءًتمد به موثوق

:اتأهمهااختبارإخضاعهلعدة
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: الموضوعّية -1 الاعتمد الباحثمبدأ من حيثحيادية الإجاباتب تدخلالعدم محددةالعّينة
.اإلستبانةمناسبلإلجابةعلىفقراتالوقتاليةومنحهمالحالللدراسة

االختبارمدى: دق الظاهري صال اختبار -2 الىالمجالالذيتنتميصدقيوضحهذا الفقرة
محكمينالذيُيطلقعليهأيًضاصدقالواالختبار,وفًقالهذاستبياناال,ولضمانصحةاليه

أشخاصبوصفهممحكمينوخبراءمتخصصينفي(12)علىاإلستبانةفقدجرىعرض
واردةفيالفقراتالوذلكإلثباتأن,عملياتالواإلنتاجخصإختصاصاالدارّيةوباإلعلومال

عالاإلستبيان الدراسةلها بأبعاد ومباشرة قوية قة وللتحققمنصحة فقراتومالءمتهاال,
 واللفرضيات وأهدافدراسة الها فقراتها وضوح من تأكد قبل من فهمها مستجيبالوسهولة

 .محكمينالخبراءالأسماء(3)ملحقالويظهر,علميةالودقتها
:شمولّيةالقياس  -3 اختبارتم خالالقياس من لشمولية الطرح من علىاألعديد سئلة

أخذمالحظاتعلىذلكتمبناءًهاوأبعادحولمدىشموليةاإلستبيانمحكمينإلستمارةال
وأُومقترحاتهمالمحكمين لبدِستُأُالعباراتوتح حِخروُصاآلبعضالف ذِضيفتفقراتوحُ,

بعبار ات بعضها من للمتغير مالءمة أكثر أاخرى وتحققأجل وضوحًا أكثر تصبح ن
 .مرجوةالاألهداف

منأكثرAlpha Cronbach))ثباتبواسطةطريقةاليعدتحليل:اإلستبانةثبات  اختبار -4
الساأل اإليب شيوعًا اإلستبيانحصائية ثبات تحديد في المستخدمة إذ, ثباتاختبارتم

لمعلمةاإلستبيان تيال,مستوىالعينةاإلجماليةللدراسةعلى((Alpha Cronbachوفًقا
تضحأنقيمةمعاملإفقرةلكلإستمارة,إذ(41)تحتويعلىإستمارة(65)ىالوصلت

يجابيةوهذايدلعلىاستقرارأداةالفاكرونباخعال فاكرونباخالوقيمةمعاملاإلستبيانيةوا 
 .كليللمتغيراتالمستوىالعلى(%84.6)سجلت

 بادوشمعمل سمنت الفا كرونباخ في  اختبارنتائج  (2)جدول ال

spssباالعتمادعلىنتائجباحثالمنإعداد:مصدرال   

 فا كرونباخالقيمة  عباراتال متغيراتال

 X1-X25 0.815الّتكنولوجيالّتغييرمتطلبات

 X26-X45 0.826األخضراإلنتاجأبعاد

 X1-X45 0.846بشكلعاماإلستبانة
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:اإلستبيانةدقة محتوى  اختبار -5 هذا االختباريوضح تغطيالابليةقمدى على تهفقرات
اليهلل تنتمي الذي مجال ويستخدم ال, االباحث التساق االرتباط)داخلي محتوىختبارال(

ىوجودعالقةالداخليالتساقاالنتائجيشيراإلستبانةمحتوىصدقتحققمنالواإلستبانة
الىوجودانسجام,وهذايشيردراسةالمتغيراتمنمتغيربينمتغيراتكلايجابيةارتباط

فقراتال متغيراتبين المتغيرويعكسصدقمحتوىكل علىذييمثله يدل صدقمما
 .(4)ملحقالوكماموضحفي,اإلستبانةككلييتضمنالع


 بياناتاليب تحليل الأدوات وأس: ا  ثالث

فلسفيةالعالقاتالتأكدمنصحةاليةوالحالدراسةالمطلوبةمنالنتائجالحصولعلىالبغية     
محتوياتوتماشياً,دراسةالتيصيغتفيفرضياتال منالأهدافمع إختيارمجموعة تم دراسة
(Excel)حصائياإلبرنامجالحصائيةهياإلدواتاال والحزمة مع(SPSS. Ver-19)البرمجية
 :ةاآلتيحصائيةاإليبالساألتركيزعلىال
.دراسةالبعّينةمتعلقةالاإلجاباتتيتستعرضالهي:تكراراتال-1
.متغّيرمعّينلاإلجاباتمتوسطلعرضقيمالقيمعلىعددتلكالهومجموع:حسابيالوسطال-0
.لهاحسابيالوسطالعناإلجاباتدرجةتشتتإظهار:معياريالاالنحراف-3
بينمتغّيراتاالرتباطلتحديدطبيعةومعنوّيةعالقات:(Spearman) خطيالاالرتباطمعامل-4
.تفسيرّيةالّيةوتحديدقوتهاالحالدراسةال
1- اإلمعامل النحدار (Multiple Regression)متعّدد ومعنوّية: طبيعة لتحديد متغّيرالتأثير
.معتمدالمتغّيرالفيمستقلال
معتمدالمتغّيرالمستقلةفيالمتغّيراتالتأثيرلمعنويةاللتحديد:(Stepwise)متدّرجالنحداراإل-6

.خرىاألمستقلةالمتغّيراتالتأثيرعندوجود
.تأثيرللعّينةالللتحققمنمعنوّيةويستخدم:Fاختبار-2
.متغّيراتالتأثيربينالتحققمنمعنوّيةعالقةالّيةكلمتغّيروالإلظهارفعويستخدم:Tاختبار-2
.دراسةالقياسفياللتحديددرجةثباتأداة:(Alpha Cronbach) فاكرونباخالمعامل-2

.دراسةالمتغيراتمواقفاالفرادالمبحوثينعنديدلتحويستخدم:ستجابةقياساإل-12
.نسبةألولويتهاالمتغيراتبالويستخدملتقديرأهمية:مربعكاياختبار-11
.ودرجاتهالتصنيفالمتغيراتفيمجاميعحسباألوزانأوالنسبأ:تمييزالةالمعاملد-10
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  رابعال بث امل
  وأفرادها دراسةال وعينة جمصمع ولف

دراسةالتطبيقتمذيالالمجالعلىضوءالتسليطمبحثالهذافيواردةالمعلوماتالتتناول
,عواملفينجاحهالمناسبللدراسةهوأحدأهمالالمجالختيارإإذ,مبحوثينالفراداالووصففيه

مبحثالصنيفوقدتمت,المتعلقةبهامعلوماتالبياناتوالرئيسللحصولعلىالمصدرالإذيمثل
:ةاآلتيفقراتالىال

 تعريفية عن المنظمة المبحوثة ةذنب :أوال  
يقعو,الّشماليةمنتسّعامةللالتابعللشركةالبادوشسمنتيةفيمعملالحالدراسةالتمتطبيق

ولفياالجيلاليتمثلإذالفمنثالثةمعاملفيثالثةإجيال,ويتموصلالالكمشم01علىبعد
البادوشسمنتمعمل إذ1216-1211(خمسيناتالجيل)قديم اليعملب, بفرنينالطريقة رطبة
فيمركزيةتقعولهملحقيتمثلبورشةاًواحداًإنتاجياًطنيوميًا,ويضمخط022تصميميةوطاقة

فيالمنطقةال الصناعية قطعتقومإذيمناالساحل البتصنيع يةاإلنتاجخطوطالإلحتياجاتغيار
.فوالذيةالمسبوكاتالوخاصةتأهيلالصيانةوالألغراض

 الأما الجيل فيتمثل ثاني البادوشسمنتبمعمل جيل إذ1222-1222(سبعيناتال)جديد
يوم/طن222-222فرنينوبطاقةتصميميةعنطريقمسبقالتسخينالجافةذاتالطريقةاليعملب

 .ويضمخطين
إنتاجهإذبدأ,1223(ثمانيناتالجيل)توسيعالبادوشسمنتمعملخيرفيتمثلباالجيلالأما
تسخينالجافةذاتالطريقةالمعملالويحتويعلىخطإنتاجيواحدويستخدم,14/2/1223عام

الو و,مسبقينالكلسنة اليبلغ الطاقة للمعمل 3022تصميمية يوميًا ومعداتإذطن مكائن جميع
وياباال ,نيةمعملهيذاتمناشئفرنسية بالويتمثل للمعامل ,(بورتالنديال)عاديالالّسمنتمنتج

معملأالنموقعبأعلماً فيالرياحشمالكونعتباراإلفيخذ أبعادجلوذلكأ؛بالغاليةشرقية
ىالبادوشسمنتمعملويهدف,سكانالمأهولةبالمناطقالمعملعنالمنناتجةالبيئيةالملوثاتال

لالسواقالّسمنتأنتاج أ م,عاالقطاعالودعممحليةالوتقديمه الّسمنتبشركةالمنتجاتهموتمثل
.عاديةالظروفالفيسدودالمخصصلتحشيةالّسمنتالبيضواألالّسمنتومقاومالّسمنتالوعاديال
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 مبحوثةالمنظمة الختيار إمبررات : ثانيا  
ذييمكنأنيكونمتسقًامعمتغيراتهامنالمناسبلدراستهوالختيارمجإسعىالباحثالى

:منأسبابإختيارهافرضياتهاوعليهاختبارهابطريقةتساهمفيأهدافأجلتحديدمشكلتهاو
1-  مصنع سمنتاختيار البادوشإلجراء دراسة تعدّإذ صناعية نسبياًمنظمة منتنتجضخمة

 .بيئةالتضرتياالنبعاثاتالوملوثاتالمنكميةإنتاجهاعمليات

عمليةأنيعنيالّسمنتبشكلمستمر,مّمامنسوقالحتياجاتوا منتجاتهاعلىطلباليكون -0
 .تيتنتجعنهاالملوثاتالمنعديدالبومصحوبةمستمرةالّسمنتلمادةاإلنتاج

جودةاليةالعمنتجاتتوفيرلخالوذلكمنللزبائنمنتجاتالأفضللتقديممعملالإدارةسعي -3
الوللتقييسمركزيالجهازالاتختبارالووفًقا,عراقيةالمواصفاتالمعتتوافق نوعيةالسيطرة

 .بيئيةالمعاييرالخصاألوبدوليالفحصالوكذلكشهادات

وطنيالقتصاداالدعمتحسينفيدورهاوكذلك,ومتراكمةيةالعومهاراتمعملبخبراتالتسمي -4
 .ىالتحتيةللبالدبنالإنشاءفيتساهمتيالولهابالداللحاجةوذلكقدمتهاتيالمنتجاتالبسبب

لوذلكمنخال؛بهانهوضالوبالدنامنظماتوتطويرتنميةفيمساهمةالباحثفيالرغبة -5
 .الّسمنتمادةصنععندبيئةالحمايةأساسيتمعلى(األخضراإلنتاج)جديدتنافسيمدخل

 

 دراسةالفراد عينة األوصف  :ا  ثثال

خطالمسؤوليالمبحوثمنالمعملسةفيقيامبإختيارعينةقصديةللدراالباحثعلىالحرص
يعوداالختباريةفيهاوسبباإلنتاجوحداتالقسامواألمهاراتفيالعاملينذويفضاًلعنال,ولياأل
,ائجواقعيةلهانتوكذلكللحصولعلى,بموضوعالدراسةفئةتكونأكثرمعرفةودرايةالىأنهذهال
 .ستجابةاالمستلمةونسبةالموزعةوالستماراتااليوضحعدد(8)جدولالو

ستجابةاالمستلمة ونسبة الموزعة و الستمارات االعدد ( 8)جدول ال  

 ستماراتاال
 موزعةال

ستمارات اال
 مستلمةال

 ستجابةاالنسبة 
لإلستمارات 
 المستلمة

االستمارات 
مستبعدةال

االستمارات 
حةالصال

 ستجابةاالنسبة 
لإلستمارات 
 الصالحة

706897.1% 36592.9%

  منإعدادالباحثباالعتمادعلىنتائجاإلستبانة:مصدرال
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المبحوث المعمل في المبحوثين األفراد توزيع اآلتية الجداول وتبّين يتعلق ال)فيما فئةالجنس,
  .(المؤهلاالكاديمي,سنواتالخدمةالوظيفيةعمرية,ال

:جنسال-1 الجدول من 2)يتبين ) البأن يشكل إجمنسبةأعلىذكور المن لألفرادالي مجموع
,لإلناث%(21.5)مبحوثةمقابلمانسبتهالعينةاليافـرادالمنإجم%(78.5)مبحوثينإذبلغتال
الذكورفيمبحوثةتعتمدعلىالمنظمةالوهذايعنيأنذكورالُمجيبينهممناليظهرأنمعظمإذ

  .تيتتطلبجهدميدانيخاصالنشطةاالبغريبنظرًالطبيعةإنجازأعمالهاوهذاليس

 (جنسال)دراسة حسب العينة  توزيع أفراد (9) جدولال

 مجموعال انثى ذكر

 % عددال % عددال % عددال

51 78.5 14 21.5 65 422 

  منإعدادالباحثباالعتمادعلىنتائجاإلستبانة:مصدرال
مبحوثةهممنذويالمنظمةالُمجيبينمنالنمعظمبأ(12)يتبينمنالجدول:عمريةالفئات ال-0
43.1)وبنسبةبلغت(42-42)عمريةالفئةال في%( كبيرة يمتلكونخبرة قد يعنيذلكأنهم مما
 .اإلستبانةهادفةوواقعيةحولأسئلةإجاباتحصولعلىالأييمكن,عملالالمج

 (عمريةالفئات ال)دراسة حسب التوزيع أفراد عينة  (42) جدولال

 مجموعال فأكثر 62 52-59 42-49 32-39 02-09

 % عددال % عددال % عددال % عددال % عددال % عددال

8 12.3 10 15.4 28 43.1 15 23.1 4 6.2 65 422 

  منإعدادالباحثباالعتمادعلىنتائجاإلستبانة:مصدرال
كاديمياال مؤهل ال-3 أعلىأنب(11)جدولاليتبينمن: شهادة وريوسالبكالنصيبكانلحملة

49.2)وبنسبة يدلذلكأنمعظم%( العاملينفيالمما مماالمنظمة مؤهلونعلميًا هم مبحوثة
  .جابةعليهااإليهموالموجهةالسئلةاأليؤكدبسهولةفهم
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 (كاديمياال مؤهل ال)دراسة حسب التوزيع أفراد عينة  (44) جدولال

 مجموعال إعدادية دبلوم فني وريوسالبك يالدبلوم ع ماجستير

 % عددال % عددال % عددال % عددال % عددال % عددال

2 3.1 7 10.8 32 49.2 14 21.5 10 15.4 65 422 

  منإعدادالباحثباالعتمادعلىنتائجاإلستبانة:مصدرال
وظيفةالخدمة العدد سنوات -4 10)منالجدوليتبين: سنواتبأ( النعدد تيحصلتالخدمة

هي أكثرمننظيراتها 30-21)علىنسبة بلغت( 38.5)وبنسبة )% (11-20)سنواتالتليها
عاملينلديهممدةخدمةتساعدهمفيفهمطبيعةالممايعنيذلكأنمعظم%(29.2)بلغتوبنسبة

  .اإلستبانةمناسبةتجاهفقراتالجابةاإلأنشطةمنظمتهموقدرتهمعلى

 (وظيفةالخدمة السنوات )دراسة حسب التوزيع أفراد عينة  (42) جدولال

 مجموعال فأكثر 31 01-32 11-02 1-12

 % عددال % عددال % عددال % عددال % عددال

15 23.1 19 29.2 25 38.5 6 9.2 65 100 

اإلستبانةنتائجمنإعدادالباحثمنخالل:مصدرال

دراسة الحدود : رابعا  
:اآلتيبشريةوكالحدودفضاًلعنالمكانيةالمـانيةوزالحدودالدراسةعلىالحدودتإشتمل

04/8/0202ولغاية1/12/0212ةللمدةمنالرسالزمنيةإلعدادالمدةالأمتدت:زمانيةالحدود ال
.دراسةالمدةإتمام

ميدانًاللدراسةواقعةفيمحافظةنينوىالبادوش/الّشماليةالّسمنتمعاونيةأختيرت:مكانيةالحدود ال
 .يةالحال
(61)ذينبلغعددهمالستمارةواالمستجيبينعلىالفراداألبشريةالحدودالإشتملت :بشريةالحدود ال

 .المبحوثمعملالعاملينفيالدراسةالوتضمنتعينة,مستجيباً
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 الثانيفا  ال
غيري

 
كنصولصوجي الص

 
 نظريالاطار اإل – الص

 
 اليهدفهذا الفصل اإلىتوضيح الطار للتغيير منخالالّتكنولوجينظري مفصل لبشكل

إذدراسةالعمليمنالمساعدللجانبالطاراإلتيتساعدفيوضعالتركيزعلىثالثةمباحثوال
:ةاآلتيمباحثالفصلالهذاحتويي

 .الّتكنولوجيلتغيير ل اإلطار المفاهيمي: المبحث األول
 .الّتكنولوجي الّتغييرخطوات نجاح  :ثانيالمبحث ال
 .الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  :ثالثالمبحث ال



 و األبث  امل
كنصولصوجيلصغيري اإلاطار املفاهيمي ل

 
 الص

 
:بشكلمفّصلعبرالمحاوراآلتيةالّتكنولوجيالّتغييرةىدراسةماهيّالمبحثاليهدفهذا

 الّتكنولوجي مفهوم الّتغيير: أوال  

الدخولالقبل االّتكنولوجيوالّتغييرعرفعلىمفهوميتّالمنالبدّالّتكنولوجيالّتغييرىمفهوم
:تياآلوكلبشكلمفّصالّتكنولوجيالّتغييرعرفعلىمفهومبعدذلكسنتّموجزومنثمّبشكل 


  الّتغييرمفهوم -1

متفرعةمنها,النظمةاألصناعيةوالمهمةوسمةمالزمةلألنظمةالمواضيعالمنالّتغييردّيع     
 التغييرفكما فيحياتنا فكذلكالمهم باأليومية للمنظماتالمر تتغيّإذنسبة أن ريجبعليها

 لها واإلليتسنى الستمرار متغيرة بيئة في تواجدها على فيحفاظ والتقدم المنافسة تسودها
كافةتاالمجال فيمجالسيّ, ألنهالّتكنولوجيالّتغييرالما ال؛ أيّجزء من تريدةيتجزأ منظمة
.بيئةالتكيفمعالستجابةواالنجاحوال

عشوائياًالفيأعمالّتغييرالتقومبعمليةالصناعيةمنظماتالإذأن ,ها نما وجدهناكتوا 
الّتغييرىعملياتالتيتدعوالسباباأليحددإذ,هاالىإحداثتغييراتفيأعمالأسبابتدفعها
:)0212,022خلف,)تياآلمنظمةبالالتيتقومبه

 .سريعالالّتكنولوجيتطورال -1
 .معرفةالمتسارعفيجميعميادينالنموالمعرفيةوالثورةال -0
 (.سلعةأوخدمة)منتجاتبشكلسريعالتقادم -3
 .عملالفيجودةونوعالّتغيير -4


منىأكثرالمنظماتالىازديادحاجةالأدىللمنظماتالّصناعيةسريعالتطورالكماوأن

تطلبتخطيطاًتيعمليةالّتغييرليستبسهلةفهوبماأنقيادةمؤهلة,أنتدارفهيتحتاجالى
  .اعملعلىإنجاحهالواعيًاوجهودًامكثفةإلدارتهو
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:يليللتغييرمنخاللماصطالحيااللغويوالمفهومالوعليهيمكنتقديم
الفيالّتغيير:لغوي للتغييرالمفهوم ال - أ اللغة مشتقمن اسم العربية غير)فعل وغير(

كانعليه,وتغييرال تحولهيعنيالشيءعنحالشيءأيبدلهوجعلهعلىغيرما
 .(0211,10عالش,)

 :ىعزوجلالوفيقولهتع
 َم   َلم  للّاَ ِبَأنَّ  َذِلك َعَمَها َعَلى َقو  ع َمة  َأن  را  نِّ   َسِميعل َعِليمل للّاَ ُيَغيُِّروا  َما ِبَأنُفِسِهم  َوَأنَّ  َحتَّى َيُك ُمَغيِّ
 النفاألمنسورة13يةاآل

منظمةعلىحلالمدلتحسينقدرةاألدطويليقصدبهجه :صطالحي للتغييراالمفهوم ال - ب
منظمةالإحداثتطويرشاملفيليتمذلكمنخالمشاكلوتجديدعملياتهاعلىأنال

فع زيادة خاصعلى تركيز المع جماعات خالالية من وذلك فيها مساعدةلعمل
 في مستشار لالّتغيير بإقناع عضااأليقوم الجديدة باألفكار المنظمة في سلمانال)ء

 .(0212,1122دده,الو


ييقومبهاالمنظماتذالّتغييرالمفهومًاللتغييربأنه(  Haroon et al., 2018, 2 )وقدم
إذمنظماتالتيتحصلفيالتطوراتالهاوذلكلمواكبةالتحسيناتعلىاعمالادخلمنخال
.تنافسيةالميزةالحصولعلىالمنظمةوالىزيادةفاعليةالتهدف


م منظماتللتطويروتحسينأوالعمليةإدخبأنهيعّرفالباحثالّتغييرسبقعماإتساقًا

.ليةعلىتحقيقاألهدافبشكلأفضلقاباليولهاالحالانوضعهمتكونبوضعأفضلحيثب


ا الّتكنولوجيمفهوم  -0

ديثةوحسنحالاالّتكنولوجييتطوراتوتغيراتكبيرةوسريعةجعلتمنالحاليشهدعصرنا
أصبحمفهومهامرتبطًابتطورإذ,هاأهداففيتحقيقالعماأللمنظماتإدارتهاالمصدراألساس

,يبوتقنياتجديدةالكثرمساهمًةفياستخدامأساألدواتاألفهيتعتبرمن,مجتمعاتالوتقدم
يغيرانهبقدرالحالفاظتداواًلفيعصرناااللامنأكثرالّتكنولوجينلفظإفضاًلعماسبقفو

 .البسفيهالوغموضالزدادتامايزداداستخدامه
ىالتيتؤديالرئيسةالسباباألحاصلةللتكنولوجيامنالمنظماتللتطوراتالستجابةانّا و
ىالؤديتالتيالّتكنولوجيتحديثالتطويروالعديدمنوسائلالاستخداملوذلكمنخال؛الّتغيير
.(0212,42,وآخرونالدوري)جودةاليةوتحسيناإلنتاجتشغيليةوزيادةالكفاءةالارتفاع
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اليزالّتكنولوجيفموضوع قبلالا من دقيقله مفهوم بشأنتحديد يطرحتساؤالتعديدة

الباحثين حولهاتعددتو, المفاهيم واختلفت الرؤى وعليه , 0212,00,الغو)يقدم مفهومًا(
تطويريتطلبهاتيالفنيةالمهاراتالوعلميةالمعرفةالأنواعجميعاستخدامللتكنولوجياعلىأنها

نتاجتصميمالواإلنتاجوطرقتاالال  Fayomi et)بينماأشار,قتصاديةاالللقواعدطبقاًسلعالوا 

al., 2019, 3)يبالساألوتاالالودواتاألوفهمواستخداموتعديلتصنيعهياالّتكنولوجيبأن
.معينهدفوتحقيقمهمةوتنفيذمشكلةلحلتنظيميةال

إ اأنهعلىللتكنولوجياعملياًأكثرفهماGlover et al., 2019, 171ً) )قترحفيحين
.يتبنونهأويتلقونهشيءمنبدالًصنعهيعيدونأويصنعونهأوناساليفعلهشيء


معارفالاعلىأنهامجموعةمنالّتكنولوجييمكنللباحثتقديممفهوملمصطلحتقدماممّو

والمهاراتالو والمتاحة بالمتراكمة لغرضتحقيقأغراضالخدماتالواإلنتاجمستنبطة تيتوجه
.مجتمعالمحددةلإلنسانو

)أشارو ومناعي, 0214سعادية ,11 منالبأنهناك( بهاالخصائصالعديد تيتتميز
:اآلتياتتمثلبالّتكنولوجي

.ياتههونظرأهدافاعلممستقللهأصولهوالّتكنولوجي -1
.معرفةالاعلمتطبيقييسعىلتطبيعالّتكنولوجي -0
 .نساناإلاعمليةتمسحياةالّتكنولوجي -3
 .مخرجاتالعملياتوالمدخالتوالاعمليةتتضمنالّتكنولوجي -4
 .اإلدارةتطويروالتصميموالخاصةبالعملياتالاعمليةشاملةلجميعالّتكنولوجي -1
 .مكوناتالمستمربينالنشطالتفاعلالةمنالعمليةديناميكيةأيأنهاحاالّتكنولوجي -6
 .مشكالتالىحلالاتهدفالّتكنولوجي -2
 .تعديلالتحسينوالمراجعةوالاعمليةمتجددةذاتيًاومستمرةبعملياتالّتكنولوجي -2

لنامنأنعلىحدةبشكلموجزالبدّاكل الّتكنولوجيوالّتغييريمفهوملىفناعبعدأنتعرّو
نتعرّ مفهوم على مفّصالّتكنولوجيالّتغييرف تُ إذ,لبشكل مواكبة الّتغييرعد ةالّتكنولوجيات

بشكل  دارتها وا  سمات إحدى من الفاعل العصر ومن األحديث منالسباب للعديد ناجحة
.خدميةالنتاجيةواإلمنظماتال

يومأمرًاالتيأصبحتالةبدرجاتمتفاوتةالّتكنولوجياتالّتغييرمنظماتبالبدأتإهتمامإذ
تيتكونالنواحيوالمتسارعةفيكافةالاتالّتغييرتيتتسمبالمنظماتالالمفرمنهوخاصًةفي
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ب المتصلة مجالتطورات في واإلالحاصلة ؛عملياتالنتاج أن نجد كجوهرالّتغييرلذلك
.الزمًالهامالزمةعضويةللتكنولوجياوجعلهم

وربشكلسريعجداًروتتطّاتتغيّالّتكنولوجيبأن(0212,116حسينوآخرون,)إذيشير
 جميع في االمجالومذهل على يجب ذلك على وبناًء الت, المنظمات بإجراء راتيغيتّالقيام

أرادتمطلوبةفيالةالّتكنولوجي ما سوقوتعزيزالحفاظعلىمكانتهافيالالوقتالمناسبإذا
.تنافسيةالقدرتها
االبتكار)الّتكنولوجيةوالذييشملاتالّتغييربين(et al., 2019, 73) Bonessoويميز

والعمليات المنتجات في ) الّتغييروبين غير والّتكنولوجيات الة يشمل تنظيميالاالبتكار)ذي
.(االبتكارالتسويقيو

اشملمنمفهومالّتكنولوجيالّتغييرعديُوعليه الّتكنولوجي,قدمتّالنمووالوروتطّالمفهومًا
وفيمايليشرحبسيطالّتكنولوجي,نموالتقدموالتطوروالىالذييؤديالهوالّتكنولوجيالّتغييرف

:(0212,12ال,شرفيوآم)مفاهيماللهذه

من:الّتكنولوجيتطور ال -1 األهومجموعة أوالنشطة فكرة وتنفيذ بفحصوتقييم خاصة
,ياإلنتاجمستوىالىال(بحثيال)ذهنيالمستوىالمنالنتقاالوذلكلغرض؛هدفما

إذ تطوير اليتضمن بالعمليات اإلخاصة والمكانيات واألتقنية والداء نموذجالتصميم
 .تصنيعالقابليةعلىالهندسيوال

 .وقتالامعمرورالّتكنولوجيأيحدوثزيادةمستمرةفي:الّتكنولوجينمو ال -0
:الّتكنولوجيتقدم ال -3 به الّتغييرويقصد الاإلنتاجفي يؤدي بما زيادةالمستخدم ى

.عملالوالماليةبشرطثباتنسبةاستخدامرأساإلنتاج

للنتيجة هو الّتكنولوجي تغيرال كان إذاف اإلقرارات الدارية الرامية زيادة فمن,يةربحالى
عتبارااليجبأنيؤخذفيعليهو,لخصائصهتيتعملوفقاًالعنالمرجحأنيختلفنمطها

 Ruben et)ثابتة ال وخصوصيته الّتكنولوجي تغيرال اتجاه بعدينهماشركةالعلىمستوىالّتغيير

al.,2019, 503  ), تعقيد تزايد الومع الّتكنولوجيتغير تطوير الّتكنولوجيأصبح جديدةالا
لالستمرار أساسية األسواق, في تقوم بالولكي الشركات مع التنسيق فإنهالّتكنولوجيتغيرات ة

 اليتطلب بالتطور مرتبطة أوجه من بذلك يتصل ما مع  Gao et).اتالّتكنولوجيمشترك

al.,2019,245) 

وأنّ العاداتاليشملتغييراتفيالّتكنولوجيتغيرالكما لدىمجموعة المهنية مامعتادة
يةأوتصنيعالحالمنتجاتاليبجديدةأوتحسيناليعبرعنهاباستعدادفردأوأكثرالستخدامأس
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ةعندمايعتمدشخصالّتكنولوجياتالّتغييروتحدث,محليالمجتمعالنفياآلأشياءلمتكنحتى
انتغيرمعروفةأومعروفةجيدافيفيمجتمعمعينأداةأوجهازأومهارةأوتقنيةمهماك

.(Malhotra, 2019,13)مكانآخر
لميعدمقصورًاعلىنشاطالّتكنولوجيالّتغييرالبأنمج(0212,20ال,جم)توأضاف
يأخذ,إذالشخصيةجهزةالكومبيوترتبأاالالالستبدإفقطبليشملالنشاطاإلداريمثلاإلنتاج
:ةأهمهاالّتكنولوجيأشكالعدّالّتغيير

 .يةاإلنتاجستخدامتقنياتحديثةوذلكلغرضزيادةإ -1
 .صيانةالخفضكلفة -0
 .اإلنتاجتحسينجودة -3

:ةمنهامتنوعالّتكنولوجيلهمعان تغيرال بأن( ( Godin, 2015, 6أشارو

الّتكنولوجيختراعاتاال -1 الة الجديدة آثار فيمناقشة علىالّتكنولوجيمستخدمة مجتمعالا
(.الّتغيير)ثقافةالو

2-  عملياتصناعية)تقنياتإنتاججديدة ال( دور لدراسة تستخدم تي بوصفهاالّتكنولوجيا
 .(يةاإلنتاج)قتصادياالنموالمنعواملعامالً

 .قياسالمستخدمةفيالاإلنتاجتغييروظيفة -3
 

:الّتكنولوجيالّتغييرباحثينحولمفهومالوجهاتنظريبيناآلتيجدولالو


 باحثينالمجموعة من  آراءحسب  الّتكنولوجي الّتغييرمفهوم  (42) جدولال
 مفهومال صفحةالسنة و الباحث و ال ت
 
1 

 
Daft,2010,415 

رهاعلىكفاءةإنتاجيأثتعمليةتقومعلىأساسالمنافسةو
ثقافةعلىاستراتيجيةوفضاًلعنتأثيرهاوالخدمات,السلع
 .المنظمة

 
0 

 
Lvens,2012,15 

المواردتحويلوالمنظمةفيمكائنومعداتعمليةالتغيير
 .قبلّماكانمنمذاتقيمةأعلىمنتجاتإلى

 
3 

 
Teixeira, 2012,10 

مصطلحُيستخدملوصفالتغييرالتدريجيفيتنظيمنوعية
في المطّبقة المعارفواألفكار مناألنشطةوكمية سلسلة

 .لتحسينالجانباالجتماعيواالقتصاديللمجتمعات
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4 

 
Alsamydai, 2014, 

204 

أساليب التغيير عن فضاًل واالبتكارات, المعرفة إستخدام
سواء اإلنتاجية العمليات لتطوير الجديدة والتقنيات العمل

 .كانتمنتجاتأوخدمات
 
 

5 

 
 

Caliskan,2015,7 

الناتج في السريعة الزيادة محددات أهم من واحد وهو
ضروريللقدرةالتنافسيةالعالمية,ليسفقطكوسيلة, والدخل

بل األمم ثروة من لزيادة به القيام يتم لم بما للقيام وسيلة
قبل نفس. باستخدام الناتج من المزيد على والحصول

 .نتاجاإلعملية المدخالتفي
 
6 

 
Godin,2015, 6 

عنطريقاعتماد المعروفة التغييراتفيالعاداتالمهنية
عمليات إدخال أو الحالية العملية لتطوير جديدة تقنيات

 .جديدةلميتمتنفيذهابعد
 
 
7 

 


,0216 واخرون عايبال
61 

عملياتعملية في حديثة أساليب استخدام على تنطوي
تحسين في تسهم جديدة تكنولوجيات إدخال أي اإلنتاج,
مساعدة عن فضال الجهد, تقليل أو واختصار العمل
دارة المنظماتعلىاكتسابمهامجديدةوأساليبجديدةوا 
داخل أساساألعمال هي التكنولوجيا ألن جديدة, وثقافة

 .المنظمة
 
8 


 0212,113قوعبد,فائ

المنظمةالىالّتغييرفياألجهزةوالمعدات عمليةتقومبها
تقديم أو جديدة سلعة إنتاج اجل من وذلك األتمتة أو
أو متطورة تكنولوجيات استخدام مثل جديدة خدمات

 .استخدامنظممعلوماتمتطورةداخلالمنظمة
 
9 


 0212,13حمزاوي,

علىاستخدام تغييرات إجراء لغرض االبتكار مخرجات
بهدف وذلك اإلنتاجية؛ العملية في أي المنظمة عمليات
دعمالقابليةالتنافسيةللمنظماتوالتعديلالمستمرفيهابما

 .يحققاالستمراريةوالنمواالقتصادي
 
12 


 0212,021خلف,

تستخدمها التي واألدوات الوسائل تغيير أو تعديل عملية
يتضمن إذ مخرجات, الى المدخالت تحويل في المنظمة
او الجديد الحاسوب دعم نظم أو جديدة معدات تقديم

 .الّتغييرفيأشكالاألتمتة



36 

 

 
 
11 

 
 
,0212حسينوآخرون,
111

 

وهيالتغيرفيأنماطوأساليباإلنتاجأوالتوزيعالمتعلقة
الطرقبالسلعوالخدماتنتيجةالتطبيقالفعليألساليبأو

جانب من المستمر بالتزايد تتمثل إذ اإلنتاج في العلمية
منالعنصر بداًل المكننة فياستخدام الشركاتالصناعية
خالل من وذلك واإلنتاج؛ التصميم مراحل في البشري
وتشكيل تحديد في كبير دور لها والتي االلي, الحاسب

.المالمحالرئيسةللبيئةالصناعيةالحديثة
 
 
10 


Cristiano & 

Christoph,2019, 5 

 

العامل نحو الفعال واالتجاه العمل أسواق في التغيير
يفترضأن التكنولوجي التغير فإن هذا وعلى األرخص,
التكلفةالنسبيةالمتزايدةللعمالةمنحيثتكاليفرأسالمال

الّتغييراتالبدأنتحفزهاوأنتتسمبزيادةمرونةاإلنتاجيةو
 التيتعكسفيحصصالعواملاإلنتاجية

 
13 

 
Ruben et al.,2019, 

5 

 

نموذجالتغير تحويل خالل من التكنولوجيا مسار في
المشاكل من سلسلة لحل مستقر نموذج وهو التكنولوجيا,
التكنولوجية,فيحينأنالمسارالتكنولوجيهونمطحل

 .المشاكلالتكنولوجيةالتقليديةفيالنموذج
 

14 
 

سلمي
 0212,33,وعباس

 سعي خالل من مالحظته يمكن الذي المنظماتالّتغيير
الىاستبدالمكائنهاومعداتها,األمرالذييتطلباستخدام
أساليبوعملياتجديدة,وكذلكتحتاجالىاستعمالجدولة
عملياتوتحديدألولوياتتنفيذجديدةفضاًلعنتغييرفي

 .التصميمالداخليللمنظمة
 
15 
 

 


,بودبزةويوب

0212,14 

تحويلفعليةللمدخالتالىالّتغييرالذييؤثرعلىعملية
يشمل إذ للمنظمة, اإلنتاجية العملية خالل أي مخرجات
الّتغييرفيالمعداتواألدواتوأسلوبالعملونظممعالجة

 .المعلوماتوكذلكدرجةاألتمتة

.واردةفيهالمصادرالباالعتمادعلىمنإعدادالباحث:مصدرال


 منمّماإتساقًا الّتكنولوجيالّتغييرمفاهيمحولالتقدم إجرائيللتغييراليقدم باحثمفهوم
تحسيناللتحقيقمزايا؛حديثةالاالّتكنولوجيعلىأنهعمليةتبنيمشروعاتواستخدامالّتكنولوجي
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ىحدكبيرفيالتيتسهمالو,مختلفةالمعلوماتالتطبيقاتتكنولوجيالعملمنخالالمستمربال
.مختلفةالمنظمةالفضللموارداألستثماراال

السابقجدولالباحثينفيالآراءعلىبناءًالّتكنولوجيالّتغييروعليهيمكنتوضيحمفهوم
:(2)شكلاللمنخال















  

 الّتكنولوجي الّتغييرمفهوم  (2)شكل ال 

باحثالمنإعداد:مصدرال

 الّتكنولوجي الّتغيير أهمية :ا  ثاني

تيجيالمتخذمنقبلإدارتهاسترااالوضعالىحدكبيربالمنظماتمرهونالإناستمرارية
تاالةدورًاملحوظًافيإيجادحالّتكنولوجيأنللعواملبآخرفومنجان,تغيرالّتكنولوجيالحول
اتنظمبالمالّتغييرالّتكنولوجييؤديأنّو,عملياتيةللمنظمةالبيئةالتطويرعلىصيغةالوالّتغيير

,ةوبعكسهتواجهالمنظماتالتالشيياإلنتاجهاوأغراضهاوطرقعملياتهاأهدافنظربالىإعادةال
 ،(Caliskan,2015,7 ) بينكلمناالتفاقلمنخالالّتكنولوجيالّتغييرأهميةوعليهتكمن

(Teixeira,2012,10)،(31-0212,34,سلميوعباس)اآلتيب:

1-  الزيادة اإلنتاجطاقة ومواجهة الية منتجات على ,منظمةالطلب تلجأ منظماتالفقد
 .منظمةالطلبعلىمنتجاتاليةنظرًالزيادةاإلنتاجطاقةالللتغييرلزيادة

 يةاإلنتاجعمليات التغيير في ال

عملية تبني 

 مشروعات جديدة
 تكنولوجيالتغيير ال

طرائق  استخدام

جديدة ومبتكرة في 

 اإلنتاج

استخدام تكنولوجيات 

 مختلفةالمعلومات ال

تغييرات في ال

 وظيفيالعمل ال

تغيير في معدات وأدوات ال

 منظمةال
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االّتكنولوجيلعاملةمنخالاليدياألمنظمةعلىتقليلالفقدتعملاإلنتاجتخفيضكلف -2
 .فراداألمحل

 .للزبائنالمقدمةدةالمنتجاتوالخدماتتحسينجو -3
وقتالخدماتفيالمنتجاتوالقابلياتلتسليمالمقدمةللزبائنوتعزيزالخدماتالتحسين -4

 .مناسبال
شكلالعملبالمرونةفيأداءاللمنافسينمنخالالمنظمةعنمنتجاتالتمييزمنتج -5

 .منتجاتالزبائنمعتنوعالذييحققأقصىمستوياترضاال
وتدهور -5 تصبحاالالتالمعداتتقادم اقتصادياًإذ صيانةالنتيجةضعف؛غيركفوءة

 .هااللذلكيجبإجراءتغييرتكنولوجيعلىاعم؛حتياطيةاالدواتاألوعدمتوفر

:اآلتيتكمنفيالّتكنولوجيالّتغييرأهميةبأن(0212,022,جواريوهاديال)فيمايشير

قضاءعلىالبالّتكنولوجيالّتغييرذيقومإ,وزيادةقابلياتهمعاملةالأداةلتأهيلقوىدّيع -1
 .قتصاديةاالتنميةالبلدانلتحقيقالتفاوتبينالقتصاديةوتقليلاالجتماعيةواالفوارقال

الّتكنولوجيتقدموا عطاءالمواكبة -2 تمثلأهمعنصرمنعناصر؛الزمالاالعتناءا لكونها
 .حاضرالوقتاليةفيتاجاإلنعمليةالداخلةفيالاإلنتاج

إذ,تاالمجالخدماتفيشتىالعديدمنالسلعوتحسينالكلفةللعديدمنالفيضخف -3
أنّحيث(عملالوتكنولوجياالمالتكنولوجيارأس)اهيالّتكنولوجيأنهناكنوعينمن

التواالالولىتعنياأل األخيرةمعداتفيحين لتكنولوجياالتتمثلفياستخدام عامل
 .ولكيفيةتطويرمهاراتهالمالرأس

ظهارالتجديدوال -4  .تطويرالرغبةفيالروتينوالقضاءعلىالبداعواإلحيويةوا 
 .يةاإلنتاجكفاءةاليةوزيادةاإلنتاجعمليةتقليلكلفالمنخاللاإلنتاجيةزيادة -5

تتمثلفيإيجادطرقالّتكنولوجيالّتغييرأهميةبأن(0213,03,خالصيوزايدي)وأكد
وذلك؛مرغوبةالنشطةغيراألستراتيجياتواالتخلصمنبعضالغرضمنهاالجديدةومتكيفة

يةاإلنتاجنشطةاألمستمرفيالتحسينالىاليهدفإذ,سوقالتنافسفيالستمرارفيااللغرض
الو مهارات في التحسين عاملين عن فضاًل الإضفاء بين األثقة في ومنظمةالعضاء حل,
.قراراتالمسؤوليةفياتخاذالقابليةعلىالمشكالتوال

ممّ تساقًا تقدميرىوا  أصبحإذ,الغةبأهميةتكتسيالّتكنولوجيالّتغييرباحثأنعمليةالا
:عملوذلكلغرضالمتسارعةفيبيئةالتغيراتاللمنظماتمنخالالمطلبًاأساسيًاللنهوضب

 .يةاإلنتاجكلفلاخفض -1
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 .يةاإلنتاجطاقةالزيادة -0
 .مقدمةللزبائنالخدماتالمنتجاتوالتحسينجودة -3
  .مطلوبةلهاالصيانةاليةوعدمتوفراإلنتاجدواتاألتيتحصلللمعداتوالتقادمال -4

  الّتكنولوجي الّتغيير أهداف: ثالثا  

ىتحقيقجملةمنالتسعىمنوراءذلكل؛الّتكنولوجيالّتغييرعمليةبتقومالمنظماتمعظم
الاألهداف على المتميزة االمنظمات لهاالخرى لغرض,منافسة الوذلك على ميزةالحصول

:اآلتيتتمثلباألهدافىجملةمنال(0212,01,مهللوهناد)أشارتنافسيةوعليهال

دخالماديةللمدخالتمنالخصائصالتعديل:أوالً :دفموادجديدةبهالموادوا 
.نسبيةالأسعارهاارتفاعموادوالجودةإنخفاضمتاحةبسببالموادالنقصفيالتعويض-1
.نقلالتخفيضكلف-0
 .مخلفاتالنهائيةوتخفيضالمنتجاتالتحسينخواص-3
:ثانياً تصميم التغيير إدخالحالمنتجات أو جديدةالية أسواق إختراق بهدف جديدة منتجات
.يةالحالسواقاألسوقيةفيالحصةالحفاظعلىالو
الإدخ:ثاًالث وحجم تصميم واإلنتاجوحداتالمعداتوالتغييراتفي بهدف؛مصانعالية وذلك

(Antonelli & Scellato,2019, 62):
عائدوفترةالمانواألتاحيةواالدقةوالسرعةوالفنيمثلالتحسينمؤشراتمعينةلألداء -1

.صيانةالصالحواإل
.يةاإلنتاجمراحلاليةوتحسينتوازنأفضلبيناإلنتاجزيادة-0
 .قائمةالمنتجاتالجديدةأوتعديلالمنتجاتالأيلإلنتاجإعدادمرافق-3
:رابعاً تحكم التحسيننظم واإلنتاجعملياتاليمثلحوسبة الية التنسيقبين يةاإلنتاجمراحل

 & Mressaie)مصانعوذلكبهدفالعكسيةفيالتغذيةالوتصميمعمليةتحكممستمرونظم

Robin, 2017, 6):
 .يالمزيدمنعملياتتحكمالتحقيق -1
0-  من ممكن حد اقل االنحرافضمان ظروف عن الات عنالتشغيل او فيها مرغوب

.مرغوبفيهاالمنتجاتالخصائص
 .منتجاتالوتشكيلةاإلنتاجإجراءتغييراتسريعةفيمستويات-3
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براهيم)ويتفقكلمن هدفالبأن(Cheung, 2010, 140)و(0212,155,حسنوا 
الرئيس الذيالّتكنولوجيالّتغييرمن الوضع من المنظمة تحريك تهو فيه أوىحالكون الة

أكثر فيه مرغوب وضع إذ, التؤدي مستويات تحسين زيادة منتجاتالى تجاه للزبائن رضا
,منظمةال أرباح خالالوكذلكزيادة من وتحقيقالاتفيطرائقالّتغييرلمنظمة واختيار عمل

ىمنتجاتالمواردالجديدةلتحويلالطرائقالقيامبتطبيقهذهالوالعماإلسياساتجديدةألداء
جهزةاألفيالّتغييرتشملإذيب,الساألتيتطلبهاتلكالمؤهالتالمعارفوالوخدماتوتطوير

.صناعاتالتيتحصلفيالتطوراتالتمتةلمواكبةاأليبأوالساألمعداتأوالو


:الّتغييرالّتكنولوجيتشتملعلىاآلتيأهدافنأ(0213,11,وآخرونصوافال)ويشير
 .كلماأمكنذلكالعماأليبألداءالساألحديثةوتطبيقأفضلالاالّتكنولوجيفادةمناإل -1
اندماجهمفيعمليةلمتميزينمنخالالفراداأللدىاالبتكاربداعواإلقابليةعلىالتنمية -0

 .الّتكنولوجيالّتغيير
تطورومواكبةالستمرارمعاالاوالّتكنولوجياتوبشكلخاصالّتغييرتاالتوافقمعمجال -3

 .منافسينال
ع -4 درجات البلوغ واألية خالالداء من لتميز الّتغييراستيعاب الات في بيئةالحاصلة

 .ةالّتكنولوجيبيئةالخارجيةوخاصةال
 .منظمةالأهدافمعلوماتيةلتحقيقالةوالّتكنولوجيماديةوالبشريةوالمواردالفادةمناال-1
 
صناعاتالفيقطاعالّتكنولوجيالّتغييرعلىأن(  Massa, 2015, 73)أشارفيحين
منخالإأهدافىتحقيقاليؤدي لقتصادية عنطريقبعضأنواعاإلنتاجزيادة االبتكارية

تكثفالو,الّتكنولوجي الضغوطالتيقد بزيادة الطلبعلىالبيئية الموارد طبيعية مدخالتال)
اثار الّتكنولوجيفيالصناعاتأيضاًوقديكونللتغير,(اإلنتاجمستخدمةفيالطاقةالماديةوال

.يةاإلنتاجعملياتالناتجةمنالتلوثالنفاياتوالزيادةحجملبيئيةسلبيةمنخال


:اآلتيتكمنفيالّتكنولوجيالّتغييرأهدافىأنالباحثالاتقدميشيرتساقًاممّإ
.يةاإلنتاجعملياتالحديثةفيالاتالّتكنولوجيمناالستفادة-1
 .منظمةالعاملينفيالمنقبلاالبتكارقابليةعلىال-0
 .منافسينالتميزعلىال-3
 .سوقيةالحصةالزبائنوزيادةالتلبيةاحتياجاتحيثمنظمةمنالأهدافتحقيق-4
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  الّتكنولوجي الّتغييرخصائص : رابعا  
 إلالقراراتالىاحدالّتكنولوجيالّتغييريعد ىجانبقراراتتخطيطالعملياتالدارةمهمة

ال وسياسات الطاقة تعزيز جراءات وا  قالتخزين تأثير ذات واستمراريةجودة نجاح على وي
بداعهاوإذتؤثر,المنظمات زبائنوتكيفهامعمتطلباتالستجابتهاالحتياجاتا علىإنتاجيتهاوا 

والرعلىيثأتالفضاًلعن,بيئةال األداءواألمانالوظيفيللعامليندافعيةوالرضا يشيروعليه,
 : تمثلباآلتيتالّتغييرالّتكنولوجينخصائصبأ(0212,12مهللوهناد,)

1-  استرإإن الّتكنولوجيتيجية آثار فهم مع تبدأ القراراتا على الّتكنولوجي الّتغيير
 .منظمةالمحيطةبالبيئةالبإذيقدمالفرصوالتهديدات,ماتتشغيليةللمنظالتيجيةواستراإل

0-  فرصة منافسيهاإإعطاء على للتقدم للمنظمة المث,ستثمار تجارب شركاتالذلك
ال الصناعية تشجيع في الّتغييريابانية الّتكنولوجيات البإتجاه مستمرالتطوير

كفاءةاليبتحسينالأسإبتكارمساويبا هتمامو,اإلنتاجتيتستخدمهافيالللتكنولوجيات
تنفقإذ,عملياتالإدارةيبالناجحألسالتطبيقالاأمكنهامنممّ,يةفيمصانعهااإلنتاج
إدخال)العملياتتطويرفيتكنولوجياتحسينالبحوثوالنفاقهاعلىشركاتثلثيإالتلك

تغييرات على الجديدة والعمليات عملياتجديدةالقائمة تقديم على ويخصص,(عمل
تحسيناالثلثال علىالإدخ)منتجاتالخيرعلىتكنولوجيا منتجاتالتغييراتجديدة
 .(عملعلىتقديممنتجاتجديدةالقائمةوال

العطويوال)ويرى عةبمجمومتازبأنالّتغييرالّتكنولوجيت(311-0212,314خاقاني,
:منالخصائصتكمنفياآلتي

 .منظمةالتكنولوجياتجديدةفيعملياتالإدخ -1
تيالجهزةاألمعداتوالعمليةفيتوفيرالفنيةوالمعرفةالأنواعلداءمنخالاألتحسين -0

 .يةاإلنتاجعملياتالكفاءةفيالىتحقيقالتؤدي
 .منظمةالالتمتةفيأعماألجهدللعامليننتيجةاستخدامالوقتوالتوفير -3
عملمناليبوأنماطالفيإعادةتركيبأساالبتكاروالّتغييرىالمنافسةأدىالعوامل -4

.جهزةاألمعداتوال

  الّتكنولوجي الّتغييرمستويات وأسباب  :ا  خامس

,صناعيةالمنظماتالةفيالّتكنولوجياتالّتغييرتيتتضمنهاالمستوياتالعديدمنالهناك
المنافسينوالتميزعلىاللغرض فيبيالتطوراتالتماشيمع وعليهحاصلة الحالية, العالم ئة
:(0212,311خاقاني,العطويوال)و(0222,123,الالمي)يمستوياتبمايلالهذهتتمثل
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 .عمليةالمنتجأوالتحسيناتطفيفةفيتكنولوجيا-1
 .يالحالمنتجالتحسيناتاساسيةفيتكنولوجيا-0
 .منظمةالقائمةفيالاالّتكنولوجيتكنولوجياجديدةمتمممعالإدخ-3
جديدة-4 تكنولوجيات ,اكتشاف يمثل تكنولوجياأعلىوهذا وتطور تغيير في مستوى

 .منظمةال
مستوياتأخرى(Malhotra, 2019,13)و(56-0211,55 ,وناجيطائيال)وأضاف

:اآلتيتتمثلب
 .ىمخرجاتمرغوبةالمدخالتالمنظمةفيتحويلالتيتستخدمهاالوسائلالتعديل -1
 .حاسوبالتمتةونظمدعماألمتنوعةمنالتقديممعداتجديدةوأدواتوأشك -0
 .داخليللمنظمةالتصميمالفيالّتغيير -3
.عملاليبجديدةفيالاستخدامأسلمنظمةمنخالالىزيادةكفاءةاليؤدي -4

حاصلةفيالسريعةالتطوراتاللمنخالالّتكنولوجيالّتغييرطارذاتهتتعددأسباباإلوفي
(:0216,62بوطرفة,)رمنهانذكالمعال

امحالّتكنولوجيلإحاللمنخالاإلنتاجخفضكلف -1 يؤديالىلاأليديالعاملة,مما
 .عاملةاليدياألستغناءعناال

 .تلفالمواردوكذلكالفاقدمنالىتقليلالاالّتكنولوجييؤدياستخدام-0
ال -3 منتجات جودة في التحسين المنظمة أو للزبائن المقدمة قبلالخدمات من مقدمة

 .منظمةال
معداتفيالتصبحإذ,يةاإلنتاجعملياتالمنظمةوكذلكالتقادمفيمكائنومعداتال -4

.ةغيركفوءةاقتصادياًالح
 وكما تدفع أسبابمتعددة هناك بالأن للقيام الّتكنولوجيالّتغييرمنظمات منها بركان,)

0212,22-21:) 
1-  الحاجة المنظمة بعض وتحديد تغيير اإلنتاجلكي؛تاالالى حجم مع تتماشى

 .المرغوب
 .سوقالمنافسةفيالمنظمةبظهوربوادرالشعور -0
 .تأخرىجديدةاالهابالىإستبدالاأدىممّ,تاالالصيانةبعضكلفوارتفاعصعوبة -3
 .يةوأكثرإنتاجيةالتذاتتقنيةعاالالالإدخ -4
 .ممكنةالسرعةالزبائنبالتلبيةمتطلبات -1
.منظمةالطلبكبيرعلىمنتجات -6
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ومستوياتهعندالّتكنولوجيالّتغييرباالعتناءساسيبرزبوضوحضرورةاألعلىهذابناءًو
 استرتيجية أصبح,منظمةالصياغة واللستغالاالإذ الّتكنولوجييبالألسالفعالكفء حديثةالا

فيمختلف واقعية الضرورة لتحقيق المنظماتليسفقط للمحا,تنافسيةالميزة نما علىوا  فظة
.استمراريتهافياألسواق

 

  الّتكنولوجيسلبية للتغيير اليجابية و االثار اآل :ا  سادس
مقابليكونهناكأثراالايجابيةوبنيكونهناكآثاراًأمنظمةالبدّالكلشيءتقومبهاإّن
؛سلبياً تقوم عندما باللذلك فيالّتكنولوجيالّتغييرمنظمة وسلبية ايجابية آثارا هناك ستكون
اآلتيلثارمنخالاآليمكنتوضيحهذهإذ,خرىاألجوانبالقتصاديةوكذلكفياالجوانبال
:(0212,003,جواريوهاديال)

هناكاثرفمثالً,كثيرةومتعددةالّتكنولوجييجابيةللتغييراالثاراآلتكونإذ:يجابيةاالثار اآل-1
منتجاتوعملياتإنتاججديدةلرفعالوذلكعنطريقإدخ؛يةاإلنتاجعلىالّتكنولوجيللتغيير

.وزيادةالفاعليةاالقتصاديةتنافسيةالقدرةالتعزيزفضاًلعن,كامنةللبلداليةاإلنتاجقدرةال
؛منظماتالعاملةفياليدياألمعلوماتيةتهددالثورةالوالّتكنولوجيالّتغييرإن:سلبيةالثار اآل-0

ميالعالندماجااليهالوكذلكمايؤدي,مصانعالتمتةفياألحديثةمنالاالّتكنولوجيوذلكبسبب
أدواتال الذيتعرضه لعولمة العالمعلوماتية الم واالى منخالالندماج بنىالضربلضياع
.قلنمواًاألقتصاديةللبلداناال
 

:ثالثةأوجهقصورهيالّتكنولوجيتغيرللأنبفيرى(Naqre & stock, 2018, 4)أما
اليعملفيع -1 فيه تكون يفوتاألم فانه اآلسواقبشكلغيرمستقر مباشرةالثارغير

 .بيئيةالللسياسات
مقابلالتقنياتةفيالموفرةللعمالاتالّتكنولوجيتطويرفيالبحثوالستثمارفيااليشجع -0

 .الموفرةللمواد
خضراءال)مشاريعالستثمارفياالشركاتفيالمحدودوالترغبالتمويلالاليناقشدور -3

أنشروط,(مخاطراليةالع ممكنأنتنشأالمناألخضرستثماراالوهذايعنيضمنًا
قدتحتاجو,دولةالتيتقودهاالستثماراالتنظيمأوخططالتنظيماوخططاللمنخال

.مبتكرالضطالعبدوراالىالدولةذاتهاال
 الوفي ذاته (Caliskan,2015, 14)أشارموقف أعلى إجراء فيالّتغييرن ات

:الّتكنولوجيالهسلبياتيؤديالى
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 .بيئيةالرصدةاألطبيعيةوتعطيلالبيئةالطبيعيةوتلوثالسريعللمواردالستهالكاال -1
 .قادمةالالجياألىحدكبيرفرصومصادرالتقيد -0
.مماألصراعاتبينالعدائيةوالالسريعللموارديشكلتهديدالألعمالستهالكاال -3

 هامصادر و  الّتكنولوجي الّتغيير مقاومة :ا  سابع

 اليواجه في اإلنتاجمنظماتالعاملين فيطبيعة تغييرًا عندالالعماإلية بها يقومون تي
عاملينالأن(Bloom et al., 2016, 91)إذيشير,الّتغييرمعكلتطورتكنولوجيحدوث
 بالفي يشعرون المنظمة من ؛الّتكنولوجيالّتغييرقلق الّتغييرألنوذلك فقدانهماليؤدي ى
نتيجةاالطمئنانستقرارأواالعاملبعدمالعندهايشعراليهااالّتكنولوجيالإدخبسببعمالهمأل
مطلوبةأوتكيفهمالمهارةالمهارةأودرجةالسواًءلنوع,اتالّتغييرتييتطلبهاالجديدةالبالمطال

.الفنيةواالجتماعيةوالنفسيةروفللظالعملالجديدة,إضافةًحسبظروفعالقات

متاحةللعاملينغيرالعملالمتطورةتضمنفيجوهرهاتقليصفرصالاالّتكنولوجيكماوأن
دارةماهرمنإنيقومبتشغيلوالعاملغيرالسهلعلىالمندعسيُعكالوب,مهرةال ةفيااللا 

تاالالوتشغيلإدارةماهرمنالعاملغيرالصعبعلىالذلكيكونمننّأاال,منظمةبدائية
.(0216,60,عايبواخرونال)ىمتطورالنظاملمنخال

 يتعلقبمصادر فيما الّتكنولوجيأما إفالّتغيير علىعنصرينناالمنظماتالن تقوم جحة
,أساسيين مصدراًوالتي تعتبر مصادر وعباس)وهماالّتكنولوجيالّتغييرمن ,0212,سلمي

31):

الّتكنولوجيبداع كمصدر للتغيير اإل -1 : عصرنا فياليشهد تغييراتوتطوراتهائلة حاضر
للدورنظراً,منظماتالتيتواجهالتحدياتالبداعمنابرزاإليعتبرإذ,الّتكنولوجيالمجال
الإذ,تيانبجديداآلىعمليةالبداعاإليشيرحيث,متميزالداءاألذييلعبهفيتحقيقال

لح من لحظة كل تشهد إنتاج عملية كونه في أهميته آنيةتكمن قيمة ذات جوهرة ظاته
 .حياةالبداعضرورةمنضروراتاإلهميةفيكوناألبلتكمن,فحسب

 
الّتكنولوجيكمصدر للتغيير  االبتكار -0 فيمختلفاالبتكاريحتلإذ: مكانةمرموقةومتميزة

راءحولمصطلحاآلمفاهيموالتعددتإذفهوظاهرةمعقدةلهاأوجهمتعددة,,حياةالنواحي
علىانهفكرةأومجموعةأفكارإبداعيةتترجمفيإنتاجمنتججديدأوطريقةعملاالبتكار
.الستعماالموجهةللبيعأوجديدة
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:ةاآلتيمعادلةاللتعبيرعنهمامنخالاليمكناالبتكاربداعواإلعالقةبينالإذنف

 تطبيقال+ بداع اإل=  االبتكار
 من الونستنتج المعادلة بأن اإلسابقة هو البداع بالجزء المرتبط حين,جديدةالفكرة في

.منتجالىالفكرةالمرتبطبتنفيذأوتحويلالملموسالجزءالهواالبتكار


 :نتجت عنها تيالالصناعية  نظمةاإلو التّكنولوجي التّغييرنجاح  مراحل :ثامنا  

ةيالّتكنولوجيألالّتغييرنجاحالعواملهناكخمسة تغييراتإذامنظمة ارادتإجراء ما
منظمةالعاملينفياليجبعلىإذ,كبيرةماعمالهاسواءكانتمنظمةصغيرةأتكنولوجيةعلى

:(daft ،415,2010)اآلتينحوالعواملوعلىالتأكدمنتنفيذكلعاملمنهذهال

تنافسيجبأنيكونلديهاأفكارجديدةالقابليةعلىالأيمنظمةلها:جديدةالفكار األ -1
فكرةالفكارواألخارجيلتلكالتعبيرالالّتكنولوجيالّتغييردعإذتُنتاجية,اإلعملياتالفي

جديدأوخدمةالمنتجالفيالّتغييريمكنإنهإذأنّموراألتعدطريقةجديدةللقيامبهذه
في للعملمعًا أويمكنإنيكونمفهومإلدارةجديدةأوإجراءجديد ,منظمةالجديدة

 .منظمةأوخارجهاالفكارمنداخلاألويمكنأنتتأتى
إذ,إذاكانهناكحاجةمدركةللتغييراالفكاراألاليمكناخذ:للتغييرحاجة الإدراك  -0

 يرىالتظهرهذه للتغييرعندما الحاجة بين األمديرينهناكفجوة داءاألفعليوالداء
 .منظمةالمرغوبفيال

يرغبصانعي:لألفكارتبنيال -3 أفكارمقترحةالعندما يجبعلىإذ,قرارتبنيوتنفيذ
ىتوثيقالقرارالشامليحتاجاتخاذالنسبةللتغييرالوبالّتغييرلدعم؛نسجاماالمدراءال

 مجلس باإلمن أما الدارة للتغييرات النسبة تحتاج فإنها الصغيرة موافقة دارةاإلى
 .وسطىال

:لألفكارتنفيذال -4 العاملينفياليقوم أوالمنظمة جديدة تقنية أو أفكارجديدة ىتنفيذ
خطواتالفكارتكوناألالنعدمتنفيذتلك؛غةالتنفيذذوأهميةبالدعيُإذ,سلوكجديد

تنفيذللتغييرأصعبمرحلةالناليكونهناكتغييرفعليالسابقةدونفائدة,ويكونال
 .جديدةالفكرةالعاملينالحتىيستخدم

الّتغييرلغرض؛يتطلبتوافرحافزمعنويللعاملينالّتغييرإذأنّ:الزمةالموارد التوفر  -1
.الّتغييرمخصصةلذلكالمواردالوقتوالوكذلكيتطلبتوافر
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:فتتمثلباآلتيالّتغييراتالّتكنولوجيةتينتجتعناالنظمةالصناعيةالبإمافيمايتعلق

الو:(يلاال )مؤتمت التشغيل ال -1 مستوى بين ما تتمثل باألتي عملياتاألخذ في تمتة
ىالوكذلك,تصنيعالتصميمومرحلةالتمتةفيمرحلةاألىمستوىالمختلفةالتصنيعال

و درجاتها الأقصى نظم في باإلمتمثلة النتاج إذحاسوب, تلك إتمامالتقوم على نظم
نهايةوفيكافةمراحلهاوبشكلمؤتمتدونتدخلالبدايةوحتىالنتاجيةمناإلعمليةال
باستثناءمراقبةسيرالعنصرال فضاًل,نوجدتإخطاءاألعملوتصحيحالبشريفيها

هاإنتاجمجموعةمتنوعةبشكلمؤتمتليمكنمنخالإذ,مرنةالنتاجاإلهناكنظمعن
 (.0212,117حسينوآخرون,)منمنتجاتعلىخطإنتاجيواحد

ستغناء عن  كليا  االمخزون أو الإنخفاض مستويات  -0 تقنيةلمنخالوذلك: استخدام
ستغناءعنكافةأنواعاالىالتيتهدفالو) (just in timeمحددالوقتالنتاجفياإل
وال المخزون تسمى ال)تي صفريالخزين تخفيض( الأو ممكنالمخزون حد أدنى ؛ى

أل النّوذلك يمثل مخزون يتم التي للمنظمة المادية إالموارد في عملياتالستخدامها
مخزونيخفيتحتهالكونفضاًلعنيةهذااليفرأسمالىتحملتكالويؤدي,نتاجيةاإل
 نكذلكفيعمليةالنقلوعمليةالشحو,موردينالتفاعلمعالمشكالتفيالعديدمنال

(Chaudhari & Patel, 2015, 4). 
إتباعلاتمنخالالّتغييرويتمإجراء:نتاج للمنظمةاإل و تنظيم التخطيط و اليب التغير أس -3

 ترتيبوتوزيعtechnology (Groups)مجموعاتالأسلوبتكنولوجيا مراكزوا عادة
يتمإذ,نتاجاإلوكذلكتغييرفيأسلوب,بشكلمباشرنتاجالخدماتعلىخطوطاإل

 الشراءمنخاللالسحبإتباعنظام والمواد بالخام تدفقاإلقيام النتاجويتم ىالمواد
 المواقع وقت وبالعمل الحاجة فقطالكمية ؛مطلوبة على الوذلك في سلوباألعكس

على يقوم التقليديالذي اإلاإلنتاج بكمياتمن الحتفاظ  ,.Rabbani et al)خزين

2019, 27).
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 ثانيالبث  امل
غيريخطصوات جناح 

 
كنصولصوجي الص

 
 الص


,الّتكنولوجيالّتغييرمنظمةمناجلانجاحعمليةالةتقومبهايدهناكخطواتمتسلسلةعد     

 الويمكن على بشرحها القيام  ,Alsaigh) و ) ulrich & JordiJ, (7 ,2018اآلتينحو

2013,672):
 (عملياتال)تصميم الإعادة  :الخطوة االولى

العملياتأولىالإعادةتصميمدّتع قيام أنّ,الّتكنولوجيالّتغييرمنظمةبالخطواتعند إذ
معالسنواتالسابقةتهامنظماتبشكلعامتختلففيتصميمعملياال تتغيرمنهاأنّو,مقارنًة

 .et al،2713 ،272) زبائنالاوطلباتواحتياجاتالّتكنولوجياتفيالّتغييربسبب؛وقتآلخر

Sungau )،إذ تصميم إعادة ؛عملياتضروريةالتكون لتسهيل الوذلك حدودالعملياتعبر
إعادة( Xiang,2014,774)عرفوقد,(Alsaigh, 2013,672) عملياتالتنظيميةودمجال

 التصميم أنها على الالّتغييرعمليات خالالمخطط من عادًة ممكنًا يكون تكنولوجيالذي
جودةالمنافسينفيالعملياتلتحقيقأداءمتفوقعلىالوذلكإلعادةتصميموتنفيذ؛معلوماتال
 .كلفةالزبائنوالسرعةوخدمةالو

منهجيلمشكلةالدعمالمعنيةبالبحوثالالمثلمجتتصميمالعملياتبشكلعامإعادةإنّ
وبشكلأساسالعملياتالتغيير منخالف,تنظيمية منطقتانيمكنتمييزها لهما الّتغييروتيرة

( (Change Radical جذريال الذي هندسة إعادة بعملية العماأليرتبط
BusinessReengineering))تدريجيالجزئيالالّتغييروChange Partial))ذييتطابقال

و التجارية, العمليات تحسين أمع تصميم إعادة عملية الن بكال يتصل العمليات ) منطقتين

Jorg, et al., 2012, 2 ).  

 جتماعي اال الّتكنولوجينظام ال :الخطوة الثانية

مهماًاالالّتكنولوجيللتغييرنّإ تطوراتمهمةالّتكنولوجيالّتغييرجلبإذ,جتماعيدورًا
هناكعدمالولكناليزماضيةالعقودالةفيالّتكنولوجيتطوراتالرغممنكلالوعلى,للبشرية

جتماعياالندماجاالبحثعنوسائلالتناقضاتفيالفضاًلعن,االّتكنولوجيتوافقفياتجاه
 .االّتكنولوجيفي

 قدم مفهوماً(Nascimento et al., 2019,11 ) لذلك االجتماعية بوصفهاللتكنولوجيا
 تطوير توجه الحركة أو المنهجياتعملياالمنتجات أو التقنيات أو من,ت مصممة تكون
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 خال؛مستخدمينالاحتياجات من لوذلك الاتحاد بالمعرفة للمجتمعات التقليدية تقنيةالمعرفة
واألو والهدعلميالكاديمية غيرمشمولةاإلندماجاإل:فالرئيسهوة جتماعيلمجموعاتمعينة
.شركاتالىمجموعاتأكثرنخبويةمنالشركاتوتوجهاالتيتروجلهاالتقليديةالاالّتكنولوجيب

 الّتكنولوجييولكي النظام -ساهم المجتمع فيرفاهية االجتماعي ياتيمكنالهناكفإن
:) ulrich & JordiJ, ( 7 ,2018اآلتيتتمثلبالمجالجراءهافيهذاإ

يتمفيهاإذ,منظمةالتوفيرفرصعملمنوظائفجديدةفيلتعويضمنخالاليةلآ -1
 .جديدةالإنتاجمعدات

ىالتيتؤديالو,عملياتالاتإبتكارسعرعنطريقالخفضلتعويضمنخالاليةلآ -0
يؤدياآلتيجديدةوبالمنتجاتالطلبعلىالايحفزممّ,اإلنتاجيفوحدةالخفضفيتك

 .اإلنتاجىزيادةال
,اإلنتاجيفالخفضتكالىؤديالتيت,جديدةالاالستثماراتلتعويضمنخالاليةلآ -3

رباحفإنهذاقداألمشاريعاستثمارالقررأصحابإذاف,سعاراألخفضفيفضاًلعن
 .ىإنتاجمنتجاتوفرصعملجديدةاليؤدي

لآ -4 الزياداتفياللتعويضمنخالالية عنطريق الدخل في نتيجة؛يفالتكالتوفير
 .عملالىزيادةفرصالممايؤديالّتكنولوجياالبتكار

ىفرصعملالجديديؤديالمنتجالنأل؛جديدةالمنتجاتاللتعويضمنخالاليةلآ -1
.إضافية

,منظمةالعاملينفيالفراداألجتماعيتمثلمجموعةمناال-الّتكنولوجينظامالوعليهفان
إذ,جتماعيللمنظماتاالبناءالثرفيؤالتيتحدثفيالنظامالّتكنولوجيتاتالّتغييرفومنثم
إدارة الّتغييرأّن ذلك يعني للمنظمات الات من كل مع التعامل جانبالوالّتكنولوجيجانب

.جتماعياال

  وظيفياألسلوب ال :الخطوة الثالثة
 الهذه معرفة زيادة تتطلب اإلخطوة داخل خالالداريين من شامللمنظمة فهم توفير

ىالحديثةيمكنإنتؤديالاالّتكنولوجيإذأنّ,عملهمالهافيمجالتيتمإدخالحديثةالللتقنيات
فيأس اليبالتغييراتعديدة ,متبعالعمل عالقاتالعلىظروفالّتغييرويمكنإنيؤثرهذا

 .(0212,04,شرفيومسعادي)عاملينالجتماعيةبيناال
 



42 

 

:(3)شكلالبداءاإلعمالالوظيفيةأمحددات( Ali & Mousa (9 ,2015يوضحو



 

 

 



 محددات اداء اإلعمال الوظيفية (2) شكلال

Source: Ali, Shifa Mohammed and Mousa, Wissam Ibrahim, 2015, The impact of 

work pressure on the performance of workers in the General Company for the 

manufacture of vegetable oils, Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol. 

21,No. 81, P.9. 

عديدمنالىأنهناكال((Khare & Kamalian, 2017, 301 أشارذلكفضاًلعن
 :اآلتيعاملينوكالتييمكنأنتؤثرعلىأداءالعواملال
عدمقابلية؛بسببعةفيالعملمنقبلالعاملقناالوتتمثلفيعدم:عملالرغبة في ال عدم-1
 .عاملالوفاءباحتياجاتورغباتالمنظمةعلىال
فيالىقصورالويشير:تدريبالضعف -0 للعاملبشكلدقيقالحتياجاتاالمنظمة ,تدريبية
 .تدريبيالبرنامجالضعففيكفاءةوفاعليةالىالايؤديممّ
الو:منظمةالنضباط من قبل اال  عدم-3 تكاسل يؤدي الذي عن العاملين بهاالعمل ؛مكلفين

 .محاسبةعليهمالمنظمةفيإجراءاتالنتيجةقصور
ضعف :اإلدارةضعف -4 الإدارةإن أداء ينعكسعلى المنظمة على العاملين مناطةالمهام
 .عاملينيكونونغيرمتحمسينفيأداءعملهمالوذلكالن؛يهمال
:عملالشخصية ومتطلبات القيم الصراع بين ال-5 سلوك إن بذلك يتأثرونالويقصد عاملين
.شخصيةوغيرذلكالقيمالمتمثلةبالداخليةالعواملالخارجيةوالعواملالب

تقوم يبالفضلألساألطريقةالمناختيارالبدّالّتكنولوجيالّتغييرمنظمةبالوعليهعندما
متبعفيالسلوباألتغييرمنخاللساسمشاركةالعاملينفيالمنظمةنتكونعلىأأو,عملال

ل اإلدارة مع الالّتكنولوجيالّتغييرتتوافق بإتباعها تقوم التي تنافس لكي فياآلمنظمة خرين
.سوقال

 أداء اإلعمال الوظيفية

الجهد المبذول ودافعية 

الشخص وحماس الفرد 

 للعمل

وعي الشخص للدور 

الوظيفي وفاعلية الشخص 

دور الفرد في المنظمة 

 وتطوره

القابليات الشخصية 

الشخص  وفاعلية جهد

 ومهاراته
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  الثالبث  امل

غيريمصطلبات 
 
كنصولصوجي الص

 
 الص

عالقةبينهموذلكالوالّتكنولوجيالّتغييرمفّصللمتطلباتالتوضيحالىالمبحثاليهدفهذا
:دراسةالباحثينحولموضوعالمجموعةمنآراءلمنخالاآلتينحوالعلى

 (41)جدول ال
 الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  باحثين حولال آراء

 
 ت
 

 الّتكنولوجيالّتغيير  متطلبات
 
 

 الباحث،السنة،الصفحة

 
البحث 
 والتطوير

 
االبتكار 
 الّتكنولوجي

 
تكنولوجيا  
 المعلومات

 
تغيير 
عمليات 
 اإلنتاج

 
االداء      

 الوظيفي

1 Khin, 2010, 10 * *    
0 Teixeira,2012,10 * * *   
3 Lvens,2012,15 * * *   
4 Bakshi, 2013, 1 *  *   
1 Caliskan,2015,7 * *   * 
6 Godin &benoit, 2015, 6 *  * *  
2 Antonelli & 

Scellato,2019, 62 
* * *   

2 Abraham, 2016, 25  *    
2 Nikoloski, 2016, 8    *  

12 Ulrich & Jordi,2018, 7  * *  * 

 2 2 6 2 2 المجموع

%22 النسبة المئوية  22%  62%  22%  22%  

 واردةفيهالمصادرالعلىباالعتمادباحثالمناعداد: المصدر

في(1)جدولالنالحظمن واضحًا باحثمنالذينتمكنالباحثينالآراءأنهناكتباينًا
حولمتطلباتاال علىإتفاقهناكأنّإالّ,الّتكنولوجيالّتغييرطالععلىبحوثهم متطلباتالًا
%(22)إذحصلكلمنهماعلى,الّتكنولوجياالبتكارتطويروالبحثوالتياجمعواعليهاهيال

وحصلمتطلب,%(62)إتفاق,فيحينحصلمتطلبتكنولوجياعلىنسبةاالتفاقمننسبة
وظيفيعلىنسبةالداءاالبينماحصلمتطلب,%(02)إتفاقعلىنسبةاإلنتاجتغييرعمليات

 .(%02)إتفاق
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ذينالباحثينالعددمنآراءتطابقبينالباحثأنهناكنوعًامنالوبناًءعلىماتقدميرى
 فرصة مجاالأتيحتله في علىبحوثهم متطلباتالّتكنولوجيالّتغييرالطالع الّتغييرحول

تيحصلتعلىالمتطلباتالاخذدراسةسيتمالوفيضوءماتقدموألغراضهذهالّتكنولوجي,
:اآلتينحوالفأكثروعلى%(62)إتفاقنسبة

 تطويرالبحث و ال: اوال

وكذلكنشاطاتها,ماديةاليةوالمالبشريةوالةبكلعناصرهاالّتكنولوجيتطويرالبحثواليعد
جميعفيكافةالهتمامسلوكيةمحورًاإلالبيئيةوالمنظميةواتجاهاتهاالهاأبعادتطبيقيةوالنظريةوال

تيالسباباألتطويرمنالبحثوالباالعتناءكونوخاصةالبلداناألكثرتقدمًا,وي,المعالبلدان
 في التساعد تحقيق التقدم في واألممزيادة للمجتمعات الرفاهية ؛مستوى تسعى دولاللذلك

ال للعملفيالىالمتقدمة وكذلكتوفيرجمي,تطويرالبحثوالتهيئة اليبوالساألع تيالوسائل
؛معلوماتالمعرفةوالصناعييولدمخزونًامنالالمجالبحثفيالف,تساعدعلىتنميتهوتطوره

 .ربحيةالتصميممناجلزيادةالبداعودعماإلهندسيوالتطويرالوذلكلتغذية

,باحثينالمتداولةبينأوساطالشائعةوالمصطلحاتالتطويرمنالبحثواليعدمصطلحو
(:0216,3فرحان,)سيينوهماتمييزبينمفهومينأساالحيانيتماألوفيكثيرمن

بحثال -1 : يتم مرسوم أو أصيل استقصاء بهالهو اللغرض؛قيام على معرفةالحصول
دراكعلميأوفني  .وا 

نموذجبشكل,خرىاألمعرفةال,يهالتوصلالبحثلماتمالهوتطبيقلنتائج:تطويرال -0
خدمات أو أنظمة أو إنتاجية عمليات منتجاتأو أو أدوات أو مواد ملموسإلنتاج

.تجاريالاإلستخدامأواإلنتاجبدءفيالوذلكقبل؛جديدة

لىانهيعبرعنالنشاطالعمليتطويرعالمفهومًاللبحثو(0211,3شنديوحسن,)وقدم
عديدمنالاستخداملوذلكمنخال؛مجتمعالللبحوثواستثمارهابشكليالءمالفعالتطبيقيال

.واتلزيادةاإلنتاجواإلنتاجيةداألياتواالل

      الإّن كافة في التطور منظمات إلعميعّد والالنتاجًا إذ,تطويرالبحث منتجاتالتكون
بحثاليمكنقياساثرهإذأنّ,شكلالأوالستعماالأهميةمحميةعلىشكلإبداعاتمهماتكن

تفرقةبيناللذلكيتمهنا؛متحققةالبداعاإلدرجةلمنخالالّتكنولوجياالبتكارتطويرعلىالو
تحسيناتالذييتممنالطفيفوالتراكميأوالبداعاإلولىمنهاتتمثلفياألبداع,اإلدرجتينمن

جذريالبداعاإلثانيةمنهافتتمثلفيالدرجةالأمااإلنتاج,منتجاتوطرقالمستمرةفيالطفيفةوال
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علىأساسجديدومختلفتمامااإلنتاجمنتجاتوطرقالبداعفياإلذييكونمفادهالنافذالأو
.(4-0212,3,وآخرونالبطاط)بقساالعن

عملعلىإحداثاللغرضبالغالمخصصةمالهياإلنفاقعلىالبحثوالتطويركماوأن
ف تطوير والي المنظمات اإلنتاجعمليات داخل ,منظماتالية زيادة الوكذلك علميالمستوى

.(0212,3,خضيروخلف)للدولةالّتكنولوجيو

اآلتييمكنإيجازهاب,يةاإلنتاجعملياتالتطويرفيالبحوثوالوعليههناكأنواععدةمن
 :((Ebhota, 2014, 187-188 و(4-0212,3,وآخرونبطاطال)

:(Basic research)ساساألبحث ال -1 في الالعماإلويتمثل أو تجريديةالنظرية
حداثتممشاهدتهادونأيةقصدالو للحيازةعلىأشياءتتعلقبظواهروا  موجهةأساسًا

 .خاصاًاالًهااستعمالفيتطبيقهاأواستعم
لغرض؛منجزةالصيلةاألالعماإلويتمثلفي:(Applied research)تطبيقيالبحث ال -0

والتطبيقاتالحصر منالممكنة حلولجديدةاألبحثالناتجة ساسيأولغرضإيجاد
ب التسمح للهدف والوصول سابقًا المحدد البحث يتطلب األتطبيقي في عتباراالخذ

 .موجودةالمعارفال
استعم:( (research Experimentalتجريبيال بحثال -3 كيفية بحوثالنتائجالويضم

ال أو أو؛ساسيةاألتطبيقية جديدة إنتاجية نظم أو أولية مواد فيتقديم وذلكللمباشرة
أوتحسين ىالبحوثالإذنفهيتساهمفيتحويل,يةالحالمنتجاتالمنتجاتجديدة

تنفيذفيالىالوصولالب تيتسمحالضروريةالاالستثماراتوهناويتعلقب,واقعتطبيقي
 .منتجنفسهالأوفياإلنتاجطرائق

فتقاسبمقدارماتلكالكلنّأفالبحثوالتطويربكلعيارالتدقيقالدوليالخاصبمأشارو
:(1310-2,0224,1311دوليرقمالتدقيقالمعيار)ةاآلتيعناصراليستخدممن

 .تطويرالبحثوالعاملينفيأنشطةالمرتبطةبالخرىاأليفالتكالجورواألرواتبوال-1
 .تطويرالبحثوالمستخدمةفيأنشطةالخدماتالموادوالكلف-0
 .تطويرالبحثوالمستخدمةفيأنشطةالمعداتالتواالالبنيةواألاستهالك-3
ال -4 الكلف الغير المباشرة تختصبأنشطة والتي أسسالو,تطويرالبحث وفق توزع تي

 .ةمعقولةعلمي
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ال -1 األكلف الخرى بأنشطة والمرتبطة البحث مثل في؛تراخيصوغيرهاالتطوير وذلك
 .مرتبطةبهاالصولاألمناالستفادةحدود

ويعدّ والنشاط البحث التطوير لإلالمحور بتكاررئيسي وبالّتكنولوجيات فياألة خص
حقيقيللتعبيرالمعنىال,ولفهمفيهااإلمكاناتالبشريةوالماديةتيتتوافرالالمنظماتالصناعية

مصادقعليهاالمعرفةالتيتتضمنتحويلالمجهوداتاليربأنهاكافةتطوالبحثوالعنوظيفة
أومنتجاتالاإلنتاجيبوطرقالىحلولفنيةأوأسال إذمختلفة وكفاءة بحثالتتركزفاعلية
تكالو في والشرافواإليفالتطوير واكتسابالمراقبة التنسيق ماديةالمكانياتاإلمعارفوتوفر
الّتكنولوجيو وربطها أهم؛فيمستوىإداريمسؤولة ومن أداءها وكفاءة فاعليتها لتقييم وذلك

:(0212,4,طائيال)تطويرهيالبحثواليفالأدواتقياستك
 .منظمةالتطويرضمنحساباتالبحثوالفتححسابخاصبنشاطكلف-1
ال -0 بتحليل بالكلفالقيام المرتبطة بأنشطة والبحثوالتفصيل مالتطوير بتحديد ركزقيام

 .تطويرالبحثوالمسؤوليةمديركلف
مختلفال -3 بين كلفالتمييز إذ وهناككلفأنّ, تخصيصها يمكن هناككلفمباشرة

.أخرىغيرمباشرة
 والوتواجه البلدان من مجموعة الشركات والمعوقات بالداخلية قيامها عند بحثالخارجية

(:0212,1حسين,)المعوقاتهيتطويرومنأهمهذهالو
تالزمالذلكضعففضاًلعن,تطويرالبحثوالتيتقومبالشركاتالتكاتفبينالغياب -1

والّتكنولوجيتيجيةنقلاكليةللشركاتواسترالبيناسترتيجية يمكنإذ,تطويرالبحثوالا
عملوبرامجالبدءفيخطةالالزمةلغرضالمواردالفشلفيتامينالىالإنيؤديذلك

مدرجةالبحثيةالنشطةاألتأخيرفيتنفيذالىالذيبدورهيؤديالركاتوشالبحثفيال
 .خطةالفي

بحثالكاملةبإمكانياتالثقةالىالتفتقرالناميةالتزالبلدانالعديدمنالشركاتفيال -0
 .(محليةال)داخليةالتطويرالو
شركاتتترددفيالايجعلممّ,تيتأتيمننشاطاتهالمباشرةوالكميالتقييمالصعوبة -3

 .بحثالمدىلبرامجالستثماريةطويلةاالحتياجاتاالتلتوفيراالحالكثيرمنال
البحثوالنفاقعلىاإلفيمستوياتإنخفاض -4 التطوير من بشكلالبلدانالعديد نامية

ب مقارنة الكبير فمتقدمةالبلدان ال, القطاع وهو الصناعي والمستعمل منتجالرئيسي
تعاونالخاصأوالقطاعاللخالمنتطويرالبحثوالقليلمنالباالاتاليقومبتكارلإل

.معمؤسساتأخرىبحثية
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  الّتكنولوجي االبتكار: ثانيا
الالبدمنالّتكنولوجياالبتكاردخولفيموضوعالقبل االبتكارتعرفعلىمفهوم ألن؛

الوالتز,صناعيالقطاعالفيالّتكنولوجيتغيرالفيضماندعمدوررئيسالهاالبتكارسياسة
فإنالرسالة,مجتمعالدوليتحدياكبيراللبتكارةومنصفةومستدامةلإلالكيفيةتصميمسياسةفع

وهذايعنيأنهيجبأن,البدمنأنتكونمتماسكةاالبتكارتيتظهرهيأنسياسةالةالرئيس
وفيمابينجهاتفاعلة(اقتصاديةواجتماعيةوبيئية)يكونمنسقاوتآزرياعلىمستوياتمتعددة

.(  (Massa, 2015, 9مجتمعالسوقوالدولةوالمتعددة
تيالواالبتكارموجهةنحوالثقافةالبتنافسيةوترتبطالميزةالمنأهممصادراالبتكارويعد     
سببتركزالولهذا؛االبتكاربمباشراّاّارتباطوالميزةالتنافسيةداءاألعملياتوالفياالبتكارتدعم

ال على متزايد بشكل األواالبتكارمنظمات ويساعدالداء إيجابي بشكل معها ويرتبط تنظيمي
 .( ( Kaur, 2019, 6كميالنوعيوالداءاألتنظيميةعلىتحسينالمنتجاتالجديدةوالعملياتال

الهواالبتكارىانال ) (Bauer, 2018, 5أشارو جديدةمنقبلالفكاراألتنميةوتنفيذ
.منظميالسياقال فكارداخلاالذينيشاركونمعبعضهمفياختراعالعاملينال

:اآلتينحوالعلىاالبتكارجوانب(1-0212,4,شيخال)ولخص

 .(خدمة,شئماحقيقيمنتج)بوصفهشيئًاجديدًااالبتكار-1
 .جةللقيامبشئماالبوصفهعمليةمعاالبتكار-0
 .بوصفهأداةللقيامبعملمااالبتكار-3
 .بوصفهشرطًابيئيةللقيامبشئجديداالبتكار-4
 .لشئجديد(مفهوماً)بوصفهفكرةاالبتكار-1
 .بوصفهقابلياتبشريةللقيامبشئمااالبتكار-6
 .بوصفهعمليةللتغييراالبتكار-2
تتمثلبتكارساسيةلإلأهناكثالثفوائدنّالىأ( James &Adam,  6 ,2019)ويرى

فيأنواعةزيادالفضاًلعن,عرضيةالتحسيناتالو الناتجةعنالعملياتاإلنتاجيةكلفالخفضب
.اإلنتاجمستنفدةلألوزونمنالموادغيرالخدماتوالسلعوال

فياالبتكارمننهناكأربعةأنواعأبTavassoli & Karlsson)   (3 ,2015 ,ويشير
والذييشيرمنتجاتالفياالبتكارو,واالبتكارالتسويقي,االبتكارالتنظيميب:منظماتتتمثلال
عملياتالفياالبتكارو,مطروحةالىالسوقىسلعةأوخدمةجديدةأومحسنةبشكلكبيرال

 الذي اليشير منهاالاتاإلستخدامخصائصوالى إذ,مقصودة تغييراتفي تصميماليتضمن
وهناكأسئلةتراود,اإلستخدامسهولةوالموادأواألنظمةالفرعيةمكوناتوالفنيةوالمواصفاتالو
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 الاذهان حول الّتكنولوجياالبتكارباحثين تدريجيًا تغييرًا يمثل عملهل أو تقنية داخلفي ية
 جذرياًأالمنظمة تغييرًا أتفقإذ,م من ( (Carraway,2015,12كل

:اآلتيكهياالبتكاراتىانهناكنوعينمنال(Shalley&Gilson,2016, 9)و
اتممنظمةوتظهرتحركًاواضحًاممّالفينشاطجذريةىتعديالتاليؤدي:جذري الاالبتكار-1

 .المنظمةبنيةمركزيةغيررسميةبفرصةأكثرللوقوععندمايكونلدىيتمتعوفعلهمنالسابق,

تدريجيالاالبتكار-0 : اعتداليؤدي أكثر مستوى االًى الّتغييرمن الفي ,وليةاألممارسات
.تيلهاهياكلغيرمركزيةومعقدةالاتنظممالتدريجيفيالاالبتكارويحدث

 ,Ganzer 2710، 323 )أشارحيثاألخضراالبتكارمصطلحاألخيرةونةاآلوبرزفي

et al., (إبتكارىال معدلة,للعملياتوتقنياتوأنظمةانه أو وذلك؛وكذلكمنتجاتجديدة
.بيئةالضرارعلىااللغرضتقليل

 تم ان ببعد االبتكار على موجزالتعرف شكل من لنا االبتكارالبد على التعرف
إالّتكنولوجي , مهمةمثلالمجتمعيةالاألهداففيتحقيقاًرئيساًدورالّتكنولوجيبتكارلإلنّأذ

ال اإلنساننمو رفاهية االقتصاديوتحسين اليعتبرإذ, تحقيقهدفحمايةالعامل في رئيسي
التقنياتاللبيئةمنخالال بيئيةاللوائحالولنتتسبب بيئةالضرارباالىالتيالتؤديالحديثة
وال المرنة جيدا تصميما المصممة ولكنمنالعملياتالتيتعترضالعقباتالكثيرمن تجارية

فياالبتكارشركاتفيالرغبةالشأنهأنيحفزبشكلفع  ,Long)االبتكاروتحسينأدائها

2017, 6 ).

ويتضمن والّتكنولوجي)االبتكارالّتكنولوجيكما االبتكارا عملالذييحسنمنإنتاجيةالو(
إنخفاضىالويؤديكذلك,اإلنتاجتشغيليةوخفضكلفةالعملياتالواإلنتاجعنطريقتغيير

.) Li & Zhu  ( 6 ,2019 ,المالزيادةإنتاجيةرأسلةمنخالالعمالطلبعلىال

 لإل).Cancino, et al,(2018,6وقدم بتكارمفهومًا ات على وسيلةأنالّتكنولوجية ها
,بيئيةال-قتصاديةاال-جتماعيةاالنظمالحيويةفيالنظيفللمواردالوالفعالاإلستخداملتحسين

إذأنّ,ىإشرافكبيرعلىإمكاناتهاوقيودهاالمنظوراتآلثارهايمكنأنتؤديالومعذلكفإن
نمنظورشاملومنهجيسوقمالتنافسفيالةلتحقيقالّتكنولوجياالبتكاراتدارةهناكحاجةإل

هوالّتكنولوجياالبتكارنبأ((Stoever & Weche, 2018, 7فيحينأشار,للقيامبذلك
ال العملية بها نتاجسلعوخدماتجديدةالتيتقوم وا  وضعجداولمنخاللمنظماتبتصميم

واستكشافوعيةاإلنتاجوتنفيذنظمإنتاججديدةوتحسيننتطبيقتكنولوجياتزمنيةألنشطةمثل
 .منتجاتجديدةوتصميمالتيتنطويعلىأفكارنشطةاألبمافيذلكسلسلةمن,جديدمنتج
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الّتكنولوجيتدفعاالبتكاراتو طويرالتقنياتبماتنظيميلتالروتينالىضبطالمنظماتالة
ذلك ,الّتكنولوجيالمسارفي هذا الالّتغييرويتضمن في تغييرات الروتيني تنظيميةالحدود

نقاطتتمثلالعديدمنالفيالّتكنولوجياالبتكارأهميةلذلكتكمن؛ستراتيجياتاالسلوكياتوالو
:(Kalay & Lynn, 2015,7)و(0216,13,حمد)اآلتيب

 .خريناآلمنافسينالتنافسمعالصناعيةعلىالمنظماتالزيادةقابلية-1
 .ستمراريتهاا جديدةودخولالىأسواقصناعيةللالإيجادفرصجديدةللمنظمات-0
 .سوقالصناعيةفرصذهبيةلكيتكونقائدةفيالمنظماتالتمنح-3
طريقتقديممنتجاتوذلكعن؛تلبيةاحتياجاتهملحصولعلىزبائنجددمنخالال -4

 .مستدامةالتنميةاللحصولعلىلمتطورةوفعالة
يالتياألهدافعديدمنالهناكو  Choi etاآلتيمتمثلةبالوالّتكنولوجياالبتكارابهختص 

al., 2020, 3) )، (Na & Kang, 2019, 5) :
 .منتجاتوأجهزةجديدةالإدخ-1
 .طرقإنتاججديدةالإدخ-0
 .تنظيميةالجديدةللعمليةالايجادأشك-3
 .الّتكنولوجياالبتكارليةمنخالالحالعاملةاليدياالكثيرمنالتقليل-4
 .توليداستثماراتمؤسسيةجديدةلخالايجادوظائفجديدةمن-1
.طلبًاجديداًاآلتيمنتجوبالتقللمنسعر-6
يو :(03-0211,00,حجاج)خصائصهيالعديدمنالبالّتكنولوجياالبتكارختص 
 دقيقة غير معلومات على يقوم جديد كل أن اي عليها متفق تكنولوجية معارف تطبيق -1

 .تكنولوجيا عتبارهإ يمكن ال ةالفع غير نتائج ىالتؤدي
 اإلنتاج عملية تحسين ىال يؤدي ال إبتكار كل أن أي ,واإلنتاجية اإلنتاجب مرتبط يكون -0

 منتجاتال تحسين أو جديدة منتجات توفير في حتى وال اإلنتاجعناصر استخدام أو
 .صحيحال معنىالب اتكنولوجياإبتكاريعد ال يةالحال

 عامل يعتبر ألنه ؛كفاءةالو يةالفعال محدود غير أي ,األسواق في انتشارا له يكون أن -3
.منافسةال في أساسي

 الّتكنولوجيويعد االبتكار نظام بنظم خاصة ذاتصلة علىالاالبتكارمنهجية تيتقوم
ه,إذأنّمنظميةالفاعلةالىنظامإجتماعيوتكنولوجيوديناميكيللجهاتالوتشير,نظمالنظرية

:(Kanda et al., 2018, 12)بمايليالّتكنولوجياالبتكاريمكنتحديدوظائف
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نظامفضاًلعن,حديثةالمهاراتالمعارفواليتضمنو:معرفة ونشرها وتنميتهاالتطوير  -1
 .تكنولوجيحديث

تييمكنأنالو,االبتكارنشطةداخلنظاماألىالوظيفةالوتشيرهذه:بحثالإرشادات  -0
 .امعينةالّتكنولوجيتؤثرإيجابًاعلىمدىوضوحواحتياجاتمستخدمي

مشاركةاللتقليديمنخالالنشاطالوظيفةتعملعلىعكسالهذه:تجريبيال االختبار -3
 .تحصلعلىفرصتجاريةجديدة وبذلك,تواصلالسواقواألمعارفوالفي

جديدةالاتبتكاريتمتنفيذهاإلنشاءأسواقلإلتيالنشطةاألىالويشير:سوق التشكيل  -4
 .اتللحصولعلىميزةتنافسيةبتكارمثلتشكيلأسواقمتخصصةلإل

تاهلجدخولايفةوظلهذهاضحوت:منظمةالمن خارج يجابية ر معارف ومهارات إيطوت -1
 رىألختااعاطلقهاللمنظماتأوايازاموالّتكنولوجياالبتكارأنظمةفيدةيدلجالفاعلةا
العندإدخالّتغييرنشطةلمواجهةمقاومةاألهيوظيفةتلتقطبشكلاساسي:تشريعاتال -6

رسميةالرسميةوغيرالللمؤسساتاالمتثالةقبولاجتماعيوالشرعيةهيمسالواالبتكار
 .صلةالذات

يالمالبشريوالالمالواردمثلرأسمالحتفاظباالوظيفةفيالتتمثلهذه:مواردالتخزين  -2
 .بتكارالزمةلإلالضافيةاالمواردالوغيرهامن

 ,.Laura et al)اآلتيسبعةمراحلوكبمراحليمكنتحديدهاباالبتكارالّتكنولوجيمريو     

2016, 7  ):
 .وليللتكنولوجيااألكتشافاالىالتيتؤديالعمليةال:ختراعاال -1
 .البيئةمعينةالّتكنولوجيإختيار:االختبار -0
  .مبكرلتكنولوجيامختارةفيسياقمعينالاإلستخدام:ولياأل تبني ال -3
 .االّتكنولوجيتصنيع:اإلنتاج -4
 .نحوأفضلعلىفراداألاحتياجاتتخدموالتيمستخدمونالتييبذلهاالجهودال:تكيفال -1
مجتمعاتالافيمختلفالّتكنولوجيتوسعفياستخدامالوسائل:نطاقالواسع  اإلستخدام -6

 .مستخدمينالمحليةوال
 .يةالابتكنولوجياجديدةأكثرفعالّتكنولوجيستعاضةعناال:تدهورالتقادم و ال -2
 :تتمثلباآلتيةالّتكنولوجياالبتكاراتنهناكنوعينمنبأ(0212,01عميمر,)يشيرو
فعلبهدفالجديديحلمحلمنتجموجودبوهذايعنيتقديممنتج:منتجالفي  االبتكار -1

 :ويشملمايلي.سوقالتلبيةحاجةقائمةأوكامنةفي
 .أيعرضلمنتججديدلميتمتسويقهوبيعهمنقبل:تقديم منتج جديد -أ
 .يلزيادةإستمرارهوأدائهالحالمنتجالأيتغييرفيخصائص:يةالحالمنتجات التحسين  -ب
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طرقالجةوتحديدأفضلالانشاءعناصرجديدةأوتوفيرمعيعني:عمليةالفي  االبتكار -0
 :قيامبهافينوعينالشياءأواأللفعل

 .اإلنتاجبشكليحسنمننوعيةوكمية:تصميم عملية إنتاجية -أ
.اإلنتاجإحداثتغييراتتختلففيدرجةتغطيةعمليات:يةالحالية اإلنتاجتحسين  -ب
:اآلتينوعيناساسيينيتمثلبلمنخالالّتكنولوجياالبتكاروعليهيمكنتحديدانواع
 عمليات الفي  االبتكار :أوال  

لذلكفان؛منتجاتالفياالبتكارعنأهميةعملياتيلعبدوراإستراتيجيًااليقلالإبتكارإن
اإلستخدامتيتدعمعملهاوالعملياتالتجارييتطلبإعادةتعريفالداءاألطريقنحوتحقيقال
عمليةعلىعمليةتجاريةتتناولالإبتكارسياقينطويالوفيهذا,مبتكرةالمتزايدللتكنولوجياتال

 فيالعملياتالرئيساستخدام للمنظمةاالبتكار علىخفض,ة الوتساعد الزمالوقتالكلفأو
 .إلنتاجخدمةجيدة

عملياتاالبتكاراتف الاجاالستخرواإلنتاجومعداتاإلنتاجفي للمواد للبيئة خامالصديق
عنهاالو غنى ال أمور أنّ,تصنيع الّتكنولوجياالبتكارإذ على مباشر بشكل تغيراتاليركز

مهاراتالتقنياتوالمجموعةمنلدولمنخالالرئيسيللمنظماتوالمحركالوهو,ةالّتكنولوجي
بحثالمثلاألهدافخدماتأوفيتحقيقالسلعأوالمستخدمةفيإنتاجالعملياتاليبوالساألو
 .( Ihueze, 2019, 9)تطويرالو

تسليمتمتحسينهاالأولإلنتاجتنفيذأسلوبجديدواالبتكارفيالعمليةهوبشكلعامفإن
عملياتالالإبتكارأن,كماوبرمجياتبشكلكبيرينطويعلىتغييراتتكنولوجيةأومعداتأ

ب فقط اليتعلق العمليات (  Malhotra, 2019,13)صناعية , إذ حصة منتجاتالتختلف
تجديدالباالبتكاراتيجبأنتتسمجميعو,االّتكنولوجيوفقالدرجةنضجعملياتأيضاًالاتبتكاراو

.(( Nikoloski, 2016, 5سواءكانمنتجاأوعملية
تيالاالبتكارعملياتبأنهاالفيبتكارمفهومًالإل,.Ganzer, et al) 2710، 323) ويشير

وتنطويعلىتغييراتفيطرائق,يةاإلنتاجعمليةالساسعلىتحسينكفاءةوفاعليةاألتتركزب
.يهمالزبائنوتسليمهاالمنتجاتوفقرغبةالإنتاج

 لإل((Weag et al., 2015, 13 أشارفيحين مصطلح برز بتكاربأنه عملياتالفي
وذلكللقيامبإنتاجمنتجاتصديقة؛تصنيعوأنظمتهااللفيعملياتتعديالخضراءعلىانهاال

.تدويرالنفاياتطاقةوكذلكإعادةالتلوثوتوفيرالللبيئةمثلمنع
 هناك الوعليه من الاألهدافعديد من باآلتيمنبثقة تتمثل العمليات في   االبتكار

((Demircioglu et al.,2019,5: 

 .عملياتإنتاججديدةأوعملياتمحسنةبشكلكبيرتنفيذ -1
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 .حوسبةالصيانةأوالمعداتأوأنظمةالطريقةتوزيعصحيحةمثلعملياتشراء -0
 .فنيةالمهاراتالمعرفةوالوظائفواليبجديدةلهاتأثيرعلىالتقنياتأوأسالإدخ -3
وذلك؛فراداألتيتدعمالعاطفيةالكفاءاتاليتطلباالبتكارنوعمنالأنهذافضاًلعن -4

 .مخرجاتال/مدخالتالإلدراكعالقات
.عنها تعبيرالمناسبةوالجودةالمواردوتحقيقمستوىالقصوىمنالاالستفادة -1

 
 منتجات الفي  االبتكار: ثانيا

,دخالتغييراتعلىتصميمالمنتجاتىإالحاجةالصناعيةإدراكالشركاتاليتعينعلى
منافسةفقطعلىأساسأسبابالمنافسةلمتعدتواصلتقديممنتجاتمماثلةأوالشركاتالنوأ

تمييزالحتميفيالتجاهااليتلخصالصناعيةبالنسبةللشركاتف,تقليديةمثلاألسعاروالجودة
تنافسيةإيفاالبتكارمنتجاتوالبينعرض منزبائنالإذيستفيد,منافسيهاعلىكتسابميزة

.(Khin, 2010, 10)الجديدة  زةأوالتصميمأوالوظيفةميالعنطريقالمنتجاتالمبتكرة
ال ( (Carraway,2015,12ويشير أن االبتكارى بالفي مرتبط ستراتيجيةاإلمنتجات

االبتكارهوعاملتمييزللمنافسينتقسماالبتكارستراتيجيفإناالنهجالوفيمايتعلقب,مواردالو
ستراتيجيةتالىإستراتيجيةيشجعهاالزبائن ستراتيجيةيشجعها,شجعهاالعملية,وا   .العاملينوا 

 ن إبتكاروا  الات قبل من مطلوبة المنتجات مع للتعامل الشركات ,فسيةتناالضغوطات
 المختلفة الطلب أنماط وتغيير و,زبائنالومتطلبات ن إبتكارا  متعددالات نشاط هي منتجات

,وظائفال تقييم االبتكاراتويجب أبعادعلى قيمتها على للحصول للشركةالمتعددة مضافة
والسوقو الزبون نموذج إستخدام الاالبتكارات العماألوتجربة في تظهر منتجاتتسمىالتي
 .(Kanagal, 2015, 6)مبتكرالمنتجال

جديدةبشكلكبيرفيالناجحللمنتجاتالالدخاإلمنتجاتوالفياالبتكاريمكنأنيساهم
التيتعملفيبيئةأعمالمهمبشكلخاصللشركاتاالبتكاريعدإذ,معاصرةالالعماألأداء

 شديدة فيمختلفاالدولية ومتقلبة متنوعة سوقية ظروفًا الضطرابوتواجه مناطق الوبلدان

(Theodosiou, 2019, 3 ).
 ن وا  الإبتكاركما من أفضل منتج بتقديم المنتجاتيسمح السوقمتوفرالمنتجات في ,ة

 أفضلبمعنىأنه تنافسيةمنخالالتستطيعو يؤديأداء أنتكتسبميزة تمييزبيناللشركة
يجادفرصنموالتيتسمحلهابزيادةالسلعالإنتاجهاوزيادةجودةوتنوع  وكذلك,جديدة طلبوا 

:(  Dorin, 2018, 7)تعقيدأهمهاالمنتجاتعلىمستوياتمختلفةمناليمكنإظهارإبتكار
 .الجديدةفكرةالمتدعمهاذييقومعلىفكرةجديدةسواءدعمتأولالمفهومالتغيير -1
 .سابقالمنتجيستخدمموادومكوناتأخرىذاتخصائصأفضلمنالجعل -0
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يعنيأكثرمنمجردتغييرباًالذيغالتصميمجديدو -3 مظهرقداليتمالشكلأوالما
 .تصنيعالقتصاديةأوتغييراتاالجوانبالدمج

فضاًل,الّتغييراتنتجمعالحداألدنىمناستخداماتجديدةللملمنتجأولخدماتجديدة -4
تصميم خالل من الزبائن متطلبات تلبية المنتجاتتهدفالى إبتكار عملية أن عن
وتقديممنتجاتجديدةفيالسوقتلبياحتياجاتالزبائن,لذافهناكرغبةفيشراءهذه

تعّدالمنتجاتالجديدةوتنتهيعمليةاالبتكارباستخدامالمنتجاتلكنهافيالوقتنفسه
.ليةإبتكارجديدةللمنتجاتنقطةالبدايةلعم

منتجاتمرغوبةاليكونفياالبتكاراتأنّالى(  Bunduchi, 2016, 13)فيحينيشير
 إذاومناسبة إستراتيجية مع تتوافق أشارو ,منظمةالكانت الكذلك أن ى ستراتيجياتإهناك

:بتكارفيالمنتجاتتتمثلباآلتيلال
 يةأوعنطريقربطالحالعملياتالشركةمنقبلالمعتادةداخلالمطابقةللممارسات -1

 .مشروعةالممارسةالمعاالبتكار
 .دعمالاختيارمقدمي -0
 .اإلنتاج لألنشطةباستخداماستعاراتشرعيةمثلدليل إعادةصياغةجديدة -3

(Ma et al., 2017,1 ) أشارإذخضراءالمنتجاتالباالبتكاروفيمابعدبرزمصطلح
 المنتجاتالبأنه أو الجديدة تم والتي عليها التعديل تهدفهذه المنتجاتالتي منالى تقليل

.بيئةالسلبيةعلىالتأثيراتال


 معلومات التكنولوجيا  :اثالث
 تكنولوجيا التعد من األمعلومات والدوات الفعالمهمة أليةة في ترغب ستمراراالمنظمة

الو في واقساألنجاح , ساعدتتكنولوجيا الوقد المعلومات المنظماتمن على ميزةالحصول
خالال من لتنافسية الو,مختلفةالتطبيقاتها أدت التي الّتغييرى الوظائفوالفي بينعالقات

ورفعاالبتكارتسهمبشكلمباشروغيرمباشرفيزيادةعمليات؛لالعاملينفيالمنظمةوخارجها
للاأل داء السوقية, والحصولعلىالحصة إمنظمة المنظماتالنّأذ منظماتالتيتتنافسمع
معلوماتاحدىالتيتعدتكنولوجياالو,تنافسيةالميزةالخرىالبدمنإنتتوفرلديهامحتوياتاال

.(Sargolzaei & Nikbakht, 2017,139)محتوياتالهذه
التقديرات أكثرمنشركاتتنالأنبوتشير فيتريليون 3.2فقعلىمستوىالعالم دوالر
المج ,معلوماتالتكنولوجيا ترجمة يتم كيف االولكن تكنولوجيا في فيستثمار المعلومات

صعبحولقيمةالمهموالالسؤالدراساتفيفهمهذاالعديدمناللذلكبدأ؛شركةالتحسينأداء
كنولوجياتالشركةوقدراتهافيمجالمواءمةمواردمنخاللكنولوجياالمعلوماتستثمارفيتاال
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ال المعلوماتمع البيئة بالتنافسية تحيط ,شركةالتي فإنخصائصالوفي الواقع تيالصناعة
 Chaea, et) مطلوبةوطريقةتطبيقهاالمعلوماتالتكنولوجيامننوعهيةشركالتتنافسفيها

al., 2018, 4).
معلوماتتعنيإتاحةتمكينمدراءالىانتكنولوجياال(Abraham, 2016, 25) أشارو

المتوفرةلديها,فيبياناتاللقيامبتحليلهامنخالالقراراتوالقابليةعلىاتخاذالمنظماتمنال
قيامبتقديمالوإدارةفرادفياألعلىأنهاممارسات(Mazza, et al, 2015, 838)أشارحين

.اتطبيقاتوغيرهالجتهاوتطويرالومعبياناتالالمعلوماتمثلإدخالخدماتتكنولوجيا
المتالحقةالتيتحصلتطوراتالوالّتكنولوجيتحولالتسارعفياليوممنالمالعالومايشهده

المنظمات خالفي لمن واالاستخدم امعدالجهزة والت فيالحديثة العملياتمتطورة مجال
أهميةذييكمنفيالمراال,اإلنتاجية وعليهفقد,حديثةالمنظماتالمعلوماتفيالتكنولوجيا

أشار ال(Abraham, 2016, 25) و (  0-5 ،2712 ,بانيالطال) إن لوجياتكنوأهميةى
:المعلوماتتكمنفياآلتي

.منظمةالمساعدةفيتوفيرقوةعملفعليةداخلال -1
 .داراتاإلداريبينمختلفاإلالتصاالمساعدةفيزيادةقنواتال -0
 .تشغيليةالعملياتالةفيالفعالرقابةالمساعدةعلىتحقيقال -3
 .أهميةتفرغلمهامأخرىأكثرالوقتلإلداراتوالمساعدةعلىتوفيرال -4
.منظماتالتنسيقبيناقسامالمنظماتمنزيادةالمعلوماتالمكنتتكنولوجيا -1
.بينهمهامنخاللربطالحواسيبمنظماتمعبعضالتعاون -6
قابليةال -2 اتخاذ العلى خالالقرارات من اللصائبة توفير في وتبادلالدقة معلومات

 .منظمةالعاملينفيالمعلوماتبينال
و الهناك من الاألهدافعديد تكنولوجيا استخدام من منإذ,معلوماتالناتجة كل حدد

(2715, 303 Jadhav  ) و (Bakshi, 2013, 1  )وAuramo et al, 2015, 4-5) )ابرز
:سعىالمنظماتالىتحقيقهاوهيتيتالاألهدافذهه

 .(يدويالعملال)يةاإلنتاجعملياتالخفضكلف-1
 .معلوماتالىتحقيقجودةاليؤديإذ,عاملينالتقليلأخطاء-0
 .منظمةبشكلأسرعالمعلوماتبينوحداتوأقسامالقيامبنقلال-3
 .منظماتالتحسينواستمراريةأداء-4
 .االبتكارمنظماتعلىالمعلوماتقابليةاليؤديتحسينتطبيقتكنولوجيا-1
ستراتيجياتهاوفعاليزيدمنكفاءةعملياتها-6  .يةاإلنتاجداريةواإليةعملياتهاالتشغيليةوا 
.ندماجمعهماالشركاءوالتعاونبينالسهولة-2



60 

 

(:2-0212,6دمحم,)رئيسةهيالوظائفالعديدمنالمعلوماتالتتضمنتكنولوجياو
:سرعةال -1 اإلإن الجراءات الموثقة للمعلومات عندالمطلوبة بكثير أسرع تكون متلفة

 .معلوماتالخصعنداسترجاعتلكاألوب ,حاسباتالاستخدام
دقةال -0 يكونبنفساألنأأي: والداء أكانتفيالدقة ولىمناأللحظاتالقابليةسواء

 .عملالنظرعنمدةوظروفالعملبغضالمناألخيرةلحظاتالعملأوفيال
تعاملاليةسواءأكانتعلىمستوىإجراءاتااللنظمالجهودفيالإذأنّ:جهودالتوفير  -3

وذلك؛سترجاعللمعلوماتاالجتهاوتخزينهاأوعلىمستوىالقيامبمعالمعلوماتوالمع
 .خريناآلمستفيدينالقرارواللالستفادةمنهامنقبلمتخذي


لألو والبالهميةنظرا الغة بها منخالالمعلوماتالتيتتمتع تكنولولحديثة معلوماتيةجيا

الو تعكستطور فيالتي الو,الّتكنولوجيالمجالمجتمع تتطلبمعرفة ساسيةاألمكوناتالتي
:(0212,11,كنزاويال)اآلتيمكوناتبالتتمثلهذهإذ,تيتتكونمنهاال

االستفادةمنهفيتييتمالملموسةوالماديةالمكوناتالتشملكافةإذ:ماديةالمكوناتال -1
التوظيف الحديثةمعرفة لالّتكنولوجية للتخزينالملحقاتالحاسوبوالتشمل؛ به خاصة

 .خاصةبهاللواحقالو
برامجياتال -0 فييمكنتوظيفهامنقبلاإلنسانوالتيالغيرملموسةمكوناتالوتشمل:

 .فراداألبينالتصاالحاسوبووسائلالحديثةمثلبرامجالمعرفةالعمليةتوليد
تعتبرمادةأوليةإذ,تييتمتخزينهاالمبادالتكافةوالنشاطاتوالىالوتشير:بياناتال -3

 .ىمعلوماتذاتقيمةالعملياتعليهاوذلكلغرضتحويلهاالليتمإجراء
:بشريةالموارد الفراد أو األ -4 الوتشمل الموظفين في العاملين واإلمنظمات ذينالدارية

مستجداتالتفاعلمعالسهولةفضاًلعن,معلوماتالجةالمعارففيمعاليمتلكون
 .العماإلمتسارعةفيبيئةالجديدةوال
 

,سمىتكنولوجياالمعلوماتالخضراءمعلوماتتالوبرزفيمابعدمصطلححديثلتكنولوجيا
خاصةبهاوممارساتهامنالتطبيقاتالنظمةواألسليمةبيئياوالمعلوماتالويقصدبهاتكنولوجيا

لخال اإلستخدامتدويروالإعادة فيالوكذلك,مصنعةالمعلوماتاللمنتجاتتكنولوجيا مساعدة
(.0212,1جاسم,)راتالخضراءمبادالمصلحةوالوعيبينأصحابالزيادة
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 ال ثالفا  ال
 اإلاطار النظري -األخضر اإلنصاج

 
 لبشكلمفصلمنخالاألخضرلإلنتاجنظريالطاراإلىتوضيحالفصلاليهدفهذا

,دراسةالعمليمنالمساعدللجانبالطاراإلتيتساعدفيوضعالو,تركيزعلىثالثةمباحثال
:ةاآلتيمباحثالفصلاليتضّمنهذاإذ

 لإلنتاج األخضراإلطار المفاهيمي : المبحث االول
  ت ومبادئ نظام اإلنتاج األخضرممارسا :ثانيالمبحث ال
 اإلنتاج األخضر أبعاد :ثالثالمبحث ال
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 املبث  االو 
 اإلطار المفاهيمي لإلنتاج األخضر

 :وكاآلتياألخضراإلنتاجثسنتعرفبشكلمفصلعنماهيةمبحالهذالومنخال
  األخضر اإلنتاجمفهوم  :أوال  

بأإنمصطلحاإلنتاجاألخضرتسمى باحثالطالعإمنخاللو,األخضرتصنيعاليضًا
 العلى هناك أن وجد األخضرعدالبحوث باإلنتاج بتسميته قاموا الباحثين من قام؛يد لذلك

تعرفعلىمرادفمصطلحاللآلخرينلكييتسنى؛األخضراإلنتاجىالباحثبتغييرتسميتهال
.األخضرتصنيعال

وبعدذلكوالًأبدمنالتعرفعلىمفهوماإلنتاجالمفهوماإلنتاجاألخضرىالولوجالقبلو
األخضر اإلنتاج مفهوم الى مفّصسنتطرق لبشكل إ, مناإلنتاجنّأذ مجموعة عن عبارة

تيتهدفالمنتجاتالحصولعلىمخرجاتمنالمنظمةلغرضالتيتتبعهاليةاإلنتاجعملياتال
نبأ(  Singh et al., 2018, 68)يشيرإذ,ئنمنهذهالمنتجاتزباالىتلبيةاحتياجاتال

رعيةتلبياالحتياجاتىمنتجاتأومجموعاتفالمختلفةالمدخالتالهوعمليةتحويل:اإلنتاج
الخامو المواد حيثالطاقةوتشمل , اتواالنبعاثاتمخلفالتشكل التيتؤثرعلىىذلكالوما

يجبأنتاليالوب,ميللطاقةالعالاإلنتاجمن%32يالصناعيحوالقطاعالويستخدمالبيئة,
 الأساإلنتاجيستخدم حلم لتحقيق كفاءة أكثر وتقنيات اليب يؤكدمستدامالمجتمع حين في ,

(Narwal&Chahal,2017,321 ) اإلنتاجبأن من مجموعة وتهيئةالهو إلعداد عمليات
ىانتصبحقابلةالكيماويةالفيزياويةوالطبيعةالشكلاوالفيالّتغييرلوليةمنخالاالمواردلل

يةمنالوذلكعنطريقمواردتشغيليةمنمكائنومعداتومواردبشريةومواردم؛لالستهالك
لخال تتضمن هيكلية الطاقات واإلنتاجطاقة الية والمالطاقة ال,تخزينيةالية عن طاقةفضاًل
.توزيعيةال

خال للباحثلومن يمكن ماسبق لإلنتاج مفهوم تقديم بأنهمن من عملياتالمجموعة
بال تبدأ المترابطة المدخالتمن االموارد الولية لدى بالمتاحة مرورًا يةاإلنتاجعملياتالمنظمة
بيةمتطلباتلغرضتحقيقتل؛مرغوبةالمخرجاتالنواتجمنالحصولعلىالمختلفةوانتهاءًابال

,جتماعيةاالقتصاديةواالجوانباللربحيةمنخالالمنظمةالأهدافزبائنوتحقيقالواحتياجات
.بشريةالمجتمعوالسلبيعلىالتأثيرالبيئيةمنالجوانبالباالعتناءدون

حتياجاتاإل تقليديتركزأساسًاعلىإشباعالاإلنتاجلسنواتعديدةكانتممارساتإذأنّ
 مع الللزبائن على الحفاظ ؛تنافسيةالقابلية من حيثوذلك والجودة المنتجات مناسبالوقت
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نظامإبتكارىالالنتقىاإلالدتأئيةالصارمةواللوائحالتنظيميةبيالجراءاتاإلنّأإالّ,للتسليم
تخلصمنالمواردعنطريقالإستهالك ذييركزعلىتقليلالو,األخضراإلنتاججديدتسمىب

,مخلفاتال واإلنتاجوتحسين والية الكفاءة ورضا الجودة الزبائن على يركزون  خدماتالذين
قاموقد,( Abualfaraa et al., 2020, 4)بطريقةصديقةللبيئة تييتمإنتاجهاالمنتجاتالو
(Zhang et al., 2019,11  ) البتحليل بيناإلنتاجتنافسالعالقة إذ,التقليديواألخضرية

ذانكانامنالعوامللالمبتكرالتصميمالكلفةوالنحيثماألخضراإلنتاجيةالنتائجفعالأظهرت
والرئيس فيإنتاجاألة مصطلح( ,4Zahid et al., 2017) قدمو,الخضراءمنتجاتالساسية

ال والثورة لألالخضراء شارتيتستخدم اتفالّتغييرىالة تيالوعملياتوسلوكالشراءيالتفكير
يةمنالهيمنتجاتمصنعةبمكوناتخو,البيئيةالمنتجاتالخضراءمخاوفالنتجتعنهذه

.جراءاتصديقةللبيئةبيئةوا التيتؤثرسلبًاعلىالموادال
لإلنتاجاألخضرهيو التصنيعال)هناكتسمياتمرادفة النظيف, ,يئةصديقللبالتصنيع
تمنظماتليسالفياألخضراإلنتاجلذلكفإنتنفيذ؛(اإلنتاجاألنظف,بيئياًمسؤولالاإلنتاج

الب البسبب؛سهلةالمهمة من العديد ومحدودية القضايا والمالموارد والوعيبالجانببشرالية ية
 .( et al.,2017, 465 Mittal)يالجماإلمحليالناتجالمباشرعلىالتأثيرال,والبيئي

ستخدامفيإكفاءةاليشملعناصرمثلإذ,األخضرالىاالستدامةالبيئيةمصطلحالويدل
دارةطاقةوال ,بيئةالسلبيةعلىالنشطةاألىتقليلتأثيرتهدفالالتيو,التدويرمخلفاتوا عادةالا 

 :((Sen & Ruchi, 2020, 418لعواملتدعوالىاالنتاجاالخضرهياعديدمنالوهناك

:االنبعاثاتارتفاع  -1 إزدادت إنبعاثات وتتسارعغازات الماضي في بسرعة الدفيئة
يعنيأنهيكون,ستمرارإب ؤثرعلىالبيئةواألنشطةتهناكتغييرسلبياستثنائيوهذا

 .النسبية
عرضالطلبوالتوازنللمنتجاتبيناللىاختالاليؤديهذا:طبيعيةالموارد الاستهالك  -0

صحيحالاإلستخداملمشكلةمنخالالويمكنحلهذه,خدماتالسلعوالأسعارارتفاعو
 .بديلةالطبيعيةواستخداماتهاالللموارد

تلوثالمخلفات و التزايد  -3 : الاإلنتاجأدى السريع زيادة الى والمخلفات موادالصناعية
 .بشراليكونخطرًاعلىصحةاممّ,ؤديالىتلوثالبيئةذييالخطرةالكيميائيةال

كترونيةااللنفاياتالدولهيالتيتواجههاالخرىاألمشكلةال:ةلكترونيالنفايات اال  تزايد -4
 الوتزايد والطلبعلى االتقنيات النفايات مشكلة وظهور تعدّو,كترونيةلاألدوات التي

 .بيئيالًاللتلوثمصدرًارئيس
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يعتقدونالكثيرأنب( 3Richard ,2019 ,) و(   Sithole,  (47 ,2019ويشيركلمن
قيامالعندالتلوثأوإعادةتدويرالمنتجاتوضعضوابطبببساطةيستلزماألخضراإلنتاجبأن

فيالعلىاإلنتاجتقليلتأثيرعملياتوهيكحقيقةتختلفعنذلالولكن,سلعالبإنتاج بيئة
بالاتاإلنتاجيةعمليالجميعمراحل نتهاًءياتاإلنتاجيةالمواداألوليةوالعملمنمدخالتبدءًا وا 

التخلصمنالمنتجب بنظراألمع العواملالعتبارجميعاالخذ لذلك؛األخضرلإلنتاجمحددة
 (BMW)بدأتشركة بنسبةللسياراتبتصميممنتجاتها تدويرها   %100 التييمكنإعادة
فيعملياتهاشمسيةالطاقةالرياحوالطاقةإستخدامتالىتحول(shell) BB &وكذلكشركة

Sharma&Virmani, 2018, 23)). 

يمكنمالحظةأنإذ,األخضراإلنتاجدورةعملية( (Nevil et al., 2018, 682ويعكس
بال تبدأ العملية يليها والتصميم والواإلنتاجشراء التعبئة واستخدام التوزيع لنهاية عملالزبون
:(4)شكلاللمنخالنتاحوذلكاالفتراضيللمنتجوا عادةاال




 

 

                      

 

 

 

 األخضر اإلنتاجدورة  (1)شكل ال

Source: Nevil  S.  Gandhi , Shashank  J. Thanki & Jitesh J. Thakkar, 

2018, Ranking of drivers for integrated lean-green manufacturing for 

Indian manufacturing SMEs, Journal of Cleaner Production, Vol. 171, p. 

682. 
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:اآلتيجدولاللمنخالاألخضراإلنتاجمفهومآراءالباحثينحولىالتطرقمنالالبدوعليه
 باحثينالمجموعة من  آراءحسب  األخضر اإلنتاجمفهوم  (45)جدول ال

مفهومال صفحةالسنة و الباحث و ال ت  


1

 

 

Ruslan et al., 2014, 

9 

واستهالكالبيئياألثراالعتبارفيحديثيأخذنظامإنتاج
منالطبيعيةالموارد والتغليفوالتصنيعالتصميمحيث
المحدداتذلكفيبماالتدوير,وا عادةواالستخداموالنقل

.التكنولوجية

0

 

 

Luthra et al., 

2016, 151 

واجتماعياً بيئيًا مسؤولة ممارسات اآلثار؛تطبيق لتقليل
الفوائد تحقيق الوقت نفس وفي التصنيع ألنشطة السلبية

علىتحقيقال,االقتصادية المنظمة تساعد الكفاءةربحوإذ
فضاًلعنتحسينالموقفالتنافسيالعالمي,فيالعمليات

.للموردينمثلمنظماتالتصنيعفيصناعةالسيارات

3

 

 

Huang et al., 2016, 

3426 

 تقنية والتي االنتاج لعملية داخلتحيث أهمية كتسب
هدرليسالمنظمات من والتقليل المنظمة إنتاجية زيادة
بلاإلنتاج المنتجفحسب وجودة المنظمة أعمال تحسين
.زيادةالقابليةالتنافسيةتاليوبال


4

 

Thurner & 

Roud, 2016, 8 

ت عمليات يتضمن أسالقنية أو ويبمعدلة انتاجممارسات
لتقليل؛صديقةللبيئةجديدةوادمإدخالجديدة,فضاًلعن

.بيئيةأوتجنباألضراربال

1

Gaikwad et al., 

2017, 8 
والتي,نهجيستخدمالتقنياتالمبتكرةنحوحلولبيئيةفعالة

.وزيادةاالنتاجيةكلفالفيتؤديالىتوفير

6

 

Digalwar.et.al, 

2017,1390 

االثار من اساسالحد على يقوم اإلنتاج حديثفي نظام
بدءً اإلنتاجية العملية مراحل جميع في مرحلةمنالبيئية

زيادةالقابليةالتنافسية,فضاًلعنتوزيعالتصميمواإلنتاجوال
.للمنظمة


2

 

Thanki et al., 

2017, 285 

 

 في بذكاء الطبيعية الموارد استخدام على عملياتالقابلية
والبيئيةاإلنتاج االقتصادية األهداف تحقيق اجل من

.منخاللانتاجمنتجاتصديقةللبيئةواالجتماعية
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2 

 

Ghobakhloo et 

al., 2018, 1755 

المنظمةتيتركزعلىإمكانيةيشيرالىإستراتيجيةالعملال
الل خالل؛ةبيئحماية من وذلك مراعيانتاجيةعمليات

.للبيئةوصديق

2

 

Belhadi et al., 

2018,11 

ال من البيئيةالمراعىممارساتمجموعة فيلالجراءات
,عملياتاالنتاج ذلك في البما كفاءة استخدام الطاقةفي

.الطبيعيةفضاًلعنالحدمنهدرالموارد

12
Wang et al., 

2018, 25 
المواد وكفاءة البيئة عن جديدًا منظورًا يوفر حديثة تقنية

.المستخدمةفيالعملياتاإلنتاجيةواستهالكالطاقة
11


 

Malatic, 2019, 

337 

 البيئيةانتاجإستراتيجية اإلدارة بتطبيقالتقنياتونظم يقوم
.إلنتاجسلعوخدماتمتوافقةبيئياً

10
Shahria et al., 

2019, 21 
 نظام الإنتاج اساس على يقوم تقليل المواردمن إستخدام

ممكن الىأدنىحد عنتقليلالتلوثأو,الطبيعية فضاًل
.المخلفاتالبيئية

13
 

Bu et al.,2020, 

5 

المنظمة ألعمال فعالة لغرضالحصول؛إستراتيجية وذلك
 إنتاج خالل من والنظيفة المستدامة البيئة منتجاتعلى

.صديقةللبيئةوغيرمضرة

14
 

Le, 2020, 4 
المدخالت تستخدم التي اإلنتاج عملية انظمة من نظام

البيئية اآلثار من ممكن حد وأقل عالية إذبكفاءة تقوم,
.بيئيةالمنظماتبزيادةاإلنتاجوالكفاءةال

11

 

 

Lokpriya & 

Sunnapwar, 2020, 

1 

من البيئي والتلوث النفايات لتقليل يستخدم انتاج طريقة
طريق عن اإلنتاج لعمليات البيئي االداء تحسين خالل

ت عمليات على للقضاء والّسعي الممارسات وليدأفضل
.النفايات

.واردةفيهالمصادرالعلىباالعتمادمنإعدادالباحث:مصدرال

إ العديدةمنآراءسبقمنمعماتساقًا باحثاليقدماألخضراإلنتاجباحثينحولمفهوم
 نظاماًاألخضرلإلنتاجمفهومًا عناإلنتاجللعملياتباعتباره للبيئة منتجاتصديقة إلنتاج ية
منواالنبعاثاتملوثاتالدنىمناألحدالطبيعيةوالمواردالهدرفياستخدامالتقليلمنالطريق

 .مجتمعالبيئةوالتيتضراليةاإلنتاجمنظماتال
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  األخضر اإلنتاج أهمية :ثانيا  
مناالستفادةهايمكنلذلك؛يةاإلنتاجخضراءفرصةللمنظماتالمنتجاتاليمكنأنتكون

تنظيميةوقواعدالكلفالمدوخفضاألتزاماتطويلةااللتقليللمنخالاألخضراإلنتاجنظام
وال التنظيم سلسلة مخاطر من الحد وتحسين التوريد فرصالكفاءات وتحسين ,وقسالداخلية

وهناكضغوطاتمتزايدةعلى,للنظرالفتوسريعصديقةللبيئةبشكلالمنتجاتوتزدادأهميةال
 أنشطة الأداء اإلنتاجعمليات أن على إلظهار الية أيالطريقة للبيئة صديقة بها تنتج تي

.( Malatic, 2019, 103)صديقةللبيئةالمنتجاتالمزيدمنالتشجيعهمباستمرارعلىتقديم

يختلفعناألخضراإلنتاجأهميةنبأ(  (Setyaningsih & Indarti, 2018, 9يشيرو
إذ,تقليديالاإلنتاج الاإلنتاجتركز التقليديعلىتحويل المواد منتجاتتاالخام بغضى مة

:هميتهعلىأفيرتكزاألخضراإلنتاج,أماالنظرعنالجوانبالبيئية

 .ىأدنىحدممكنالمخلفاتالوتقليلياالداءالبيئ-1
 .وليةاالموادالتخفيضإستخدام-0
 .ىأدنىحدممكنالتقليلالطاقةوالخفضاستهالك-3
الضغوطاتال -4 ذلكحماية في بما والتنافسية البيئة على السيطرة تدويرالتلوثوا عادة

دارةو .صلةالخرىذاتاألمسائلالنفاياتوالا 
 ,11Ishikomo & Uduk)و ( (AbdulRashid, 2017, 193كلمنأتفقفيحين

:اإلنتاجاألخضرتتمثلباآلتيأهميةنأعلى ( ( Roy & Khastagir,2016,8و (   ,2017
خامالموادالطاقةوالحدمناستخدامالمواردمماينطويعلىالهدرفيالتلوثوالمنع -1

 .صلبةالنفاياتالو
 .ستخدامهاإمنتجاتوا عادةالإعادةتدوير -0
 .عملياتالمنتجاتوالصديقةللبيئةوا عادةتصميمالطاقةالمتجددةوالموادالاستخدام -3
 .اإلنتاجتحسينكفاءة -4
 .(خامالموادالنفاياتبداًلمنشراءالأيإعادةتدوير)خامبسببالموادالفإنخفاضكل -1
إنخفاض -6 النفقات والسالمة البيئية )مهنية التكإنخفاضأي تنظيميةالاالمتثاليف

 (.محتملةالخصومالو
 .(جمهورالبيئيمنقبلالتأثيرالسلبيةالفيإنخفاضأي)شركةالتحسيناوضاع -2
.تنافسيةالميزةالحصولعلىالوزيادةالربحية -2
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 Paul)و  ( (Hsu et al., 2016, 91و (   Tiwari et al., 2017, 8)كماويرىكلمن

et al., 2014, 1645 )اآلتيتتمثلباألخضراإلنتاجأهميةنأ:

تأثيرالتيتقللمنالعملياتالموادوالاستخداملإنتاجمنتجاتصديقةللبيئةمنخال -1
 .سلبيللبيئةال

 .(دفيئةالغازاتال)حراريالحتباساالحدمنغازاتالتساعدفي -0
 .طبيعيةالمواردالطاقةوالحفاظعلىال -3
 .وليةاألموادالخفضكلف -4
 .محليةالمجتمعاتالمنتجاتللمستهلكينوالوتحسيناإلنتاجزيادةكفاءة -1
.وقتالمنظمةفيذاتالربحيةزيادة -6

  األخضر اإلنتاج أهداف: ثالثا  
الهدفالرئيسنإ والحفاظعلىالهواألخضراإلنتاجمنتطبيقنظام فيالبيئة كفاءة

 Junnarkar et ) و (  Zhang, 2019, 7)لذلكيشيركلمن,تلوثالطاقةوخفضالاستخدام

al., 2017, 12)طبيعيةالمواردالحدمناستخدامالاإلنتاجاألخضرهوهدفمننظامالنبأ
ثانويةالموادالىاستخدامالالنتقاالوخامالبيئةفيشكلهاالحصولعليهامباشرةمنالتييتمال

 .تدويرالعنطرقإعادة
منالرئيسهدفالأنب( Maharaj, 2015,7) و(  (Wang & Dai, 2018, 11ويرى
فاتوالنفاياتالىأدنىحدمخلالستهالكبهدفتقليلكميةاالهوخصمموارداألخضراإلنتاج
قتصاديةإذاتجدوىمنتجاتإلنتاجالّتكنولوجياتالصديقةللبيئةعملياتوالعنطريقممكن

.جتماعياالبيئيوالثراألبحدأدنىمن

كفاءةأوالىزيادةالتهدففقطناإلنتاجاألخضرالبأ(  ( Hu et al., 2014, 97ويؤكد
موادالوطاقةالتوفيروستهالكاالخفضبلتهدفالى,اإلنتاجحدمنأنشطةالكلففيالتقليل
ووليةاأل الأهدافتحقيق خالمنظمة الخفضلمن تلوث طريق والتقنيةعن العلمية ,اإلدارة

.جتماعيةللمنظمةاالمزاياالوقتصاديةاالفوائدالوتحسين

 al.Zhang et,  7 ,2019)و  (  (Dutta et al., 2019, 8باحثينالويتفقكلمن

)(Watts & Noh, 2014, 9   ) وDini et al., 2018, 5) )األخضريركزاإلنتاجنأعلى
:ةاآلتيعلىاألهداف
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 .صناعيةالشركاتالغازيةمنالتلوثواالنبعاثاتالتقليل -1
 .والمواردالطبيعيةطاقةالوالمواداألوليةحدمناستخدامالوكفاءةالتحسين -0
ارتفاعمدخالتوالإنخفاضلتحقيق؛حديثةالتقنياتالنظيفةوالاإلنتاجيبالاستخدامأس -3

 .يالجماإلناتجال
 .خدماتالمنتجاتوالتقليلكلفةدورة -4
 .ربحيةالويةسوقالحصةالزيادة -1
 .اقتصاديةعندتنفيذهاضافةقيمةإ -6
.مجتمعالزبائنواليفاءبمتطلباتاإل -2

  األخضر اإلنتاجفوائد  :رابعا  
ربحوزيادةالىجانبلإف,األخضراإلنتاجلتيتكتسبمنخالالفوائدالعديدمنالهناك

طبيعيةالوليةاألموادالطاقةوالاستهالكخفضاألخضرالىاإلنتاجبيؤديوهوما سوقالحصة
 والوخفض التلوث عملية أثناء ,اإلنتاجهدر عن فضاًل متطلبات والتلبية زبائنالمجتمع

.(  Taib & udin, 2015, 51)ةوتحقيقمزاياتنافسيةللمنظمةبيئيالستدامةاالو

ىأنال(   Askewand et al., 2018, 5)و  ( (Fong et al., 2019, 12يشيركلمنو
:هياألخضرلإلنتاجفوائدال

وليةوكلفاألموادالىخفضالذيأدىالأداءاقتصاديوتجاريواجتماعيوتشغيليو -1
 .نهائيالمنتجالىالىإضافةقيمةالايؤديممّ,ةالعمالطاقةوالموادوال
 .يةاإلنتاجكفاءةالتحسين-0
 .ملوثاتالمخلفاتالتقليلفضاًلعن,جتماعيةاالشركاتالتحسينأداء-3
 .شركةالتحسيناتعلىتنظيمالإدخ-4
ال -1 في المساعدة إستخدام من الحد ممّ,طبيعيةالموارد يشير إلستخدامالا خيارات ى

 .طاقةالموادوالبدائلمنال
 .البيئةبأقلاثرعلىإنتاجمنتجات -6

:تكمنبمايليفوائدالالىأن(et al., 2017, 22-23  Islam) فيحينيشير
ممارساتلبيئيةمنخالالسلبيةعلىالتأثيراتالإنتاجمنتجصديقللبيئةهدفهتقليل -1

 .منتجاتوا عادةإستخدامهااليجابيمثلإعادةتدويراإل(بيئيال) يكولوجياإلعملال
 .بيئةالمخلفاتوتقليلتلوثالدنىمناألحدالفياإلنتاجتقليلتأثيراتعمليات-0
 .وليةاأل(خامال)موادالمنظماتعلىخفضكلفالةساعدم-3
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 .اإلنتاجكفاءةفيالكسب-4
 .مهنيةالبيئيةوالتأثيراتالتقليلنفقات-1
 .سوقالرباحوتزيدمنحصتهافياألنموفيالمنظماتفيتحقيقالةساعدم-6
 
  األخضر اإلنتاجمزايا  :خامسا  

الهناك من العديد علىتحسيناإلنتاجمنظماتالطرقلتشجيع لعملياتالنتائجالية بيئية
علىممارسةاالًمثاألخضراإلنتاجيعدّإذ,مختصبهاالاإلنتاج تيتنطويالوالعماالجيدًا

((Keshani, 2017, 36و (  3Aydin ,2017 ,)لذلكيتفقكلمن,علىتطبيقتقنيةجديدة
:اآلتيتكمنفياألخضراإلنتاجتحركنحوالبانمزايا

 .الهواءضارةفي(غازاتال)اليمكنإطالقأينفايات -1
 .كلفالفيإنخفاضىالمعمواردأقليمكنأنيؤديذلكاإلنتاج -2
 .عملياتالطاقةأثناءالموادوالاستهالككميةأقلمنلطاقةمنخالالاستخدامكفاءة -3
وليةاألموادالالوليةعنطريقاستبداألموادالخفضكلفمنخاللفوائداقتصادية -4

 .اإلنتاجمعادتدويرهاواكتسابكفاءةالنفاياتالب
 .مجتمعالتيقدتضربصحةالنشطةاألسيطرةعلىال -5
بموادمناإلستخدامتدويرأوإعادةالموادمنمصادرتكونغيرقابلةإلعادةالالستبدإ -5

 .تدويرالمصادرقابلةإلعادة
.كربونالثانيأوكسيدإنبعاثاتمرغوبفيهاخاصةالمخرجاتغيرالتخفيض -0


األخضراإلنتاجىانمزاياال (AbdulRehman et al., 2016, 203 ) يشيرومماسبق
,تشغيليةالكلفالتخفيضفيالهو ,اإلستخدامتدويروالوا عادة دارةو,اإلنتاجوا عادة ,نفاياتالا 

قضاياالومجموعةمتنوعةمن,تلوثالسيطرةعلىالو,تنظيميةالللوائحاالمتثالو,بيئةالوحماية
.بيئةالصلةبالذات
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  ثانيالبث  امل
 األخضر اإلنتاج ممارسات مبادئ

 :اآلتيوكاألخضراإلنتاجتعرفعلىممارساتومبادئنظامالمبحثيتمالهذالمنخال
 األخضر اإلنتاجممارسات  :وال  أ
تيجياتوالتقنياتاإذيستخدماالستر,إناإلنتاجاألخضريعكسنموذجاإلنتاجالجديد .1

الذييقومباستخدامالموادوالخضراءحتىيصبحاكثركفاءةمنخاللالعمليةاإلنتاجية
يمكنلمخلفاتهإنيتمإعادةتدويرهاأوتتحللهذهالنفاياتبالشكل,حيثالصديقةللبيئة

للمنتجات المستهلكين الىرغبة المتزايد البيئي وأدىالوعي البيئة, على الذياليؤثر
((Chuang & Yang, 2014,7الصديقةللبيئة

 ,Ishikomo & Uduk, 2017 و  (Ghazilla et al., 2015, 665)وعليهيتفقكلمن

 :اآلتيتتمثلباألخضراإلنتاجنممارساتأعلى( (109
.(طبيعيةالمواردالطاقةوالأيأقلاستخدام)اإلنتاجكفاءةفيالزيادة-1
 .(جديدةالموادالمخلفاتبداًلمنشراءالأيإعادةتدوير)وليةاألموادالخفضكلف-0
 .(تنظيميةالاالمتثالأيخفضكلف)مهنيةالوبيئيةالجراءاتاإلخفضنفقات-3
 .(مجتمعالبيئيمنقبلالتأثيرالسلبيةإنخفاضأي)شركةالتحسينعمل-4
 .صلبةالمخلفاتالوليةواألموادالطاقةوالحدمناستخداماللوذلكمنخال؛تلوثالمنع-1
 .منتجاتوكذلكإعادةتدويرهاالإعادةاستخدام-6
 .صديقةللبيئةالطاقةالمتجددةوالموادالاستخدام-2
 .عملياتالمنتجاتوالإعادةتصميم-2
 .منتجاتالشرافعلىاإلعلىممارساتعاملينالتدريب-2

 :اتاإلنتاجاألخضرتكمنفياآلتيانممارس(Marimin et al 276 ,2018 ,.)ويشير
.منتجوتعبئتهالداخلةفيالسلبيللموادالثراأليمثلتقليل:المنتجاتالخضراء-1
الخضراء -0 العمليات : تقليل اليمثل التأثير لتحويل السلبي األمواد تامةالولية سلع ى

.صنعال
  .للسلعةاإلستخداممرتبطبمرحلةالسلبيوالتأثيراليمثلتقليل:األخضرالستعماال-3
 .ياإلنتاجعملالمنتجاتفينهايةالإعادةتدويرأوإعادةاستخدام-4
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يصنف اإلنتاجممارسات( (Misbahuddin et al., 2019, 4فيحين ىالاألخضر
:اآلتيمنتجوكالشرافعلىساساإلأساسمنعالتلوثأوالتلفوعلىأصنفينعلى

 :ىالتلوثتميلالتيتصنفعلىأساسمنعالممارساتال:أوالً
.اإلنتاجخفضكلفة-1
 .يةاإلنتاجزيادة-0
 .قراراتالموظفينومشاركتهمفيالتحسينمعنويات-3
منتجتميلالشرافعلىاإلتلفأوممارساتالتيتصنفعلىأساسمنعالممارساتال:ثانياً
 :الى

.شركةالتحسينسمعة-1
 .منظمةالوانماتشملجميعافراد,فقطاإلنتاجعاملينعنالمسؤوليةالحدمنال-0
 .جودةالزيادة-3
 .مبتكرةالفكاراألعملبال-4
 .زبائنجددكسب-1


 ممارسات األخضراإلنتاجوتشتمل عمليات تحسين اإلنتاجعلى نفاياتاللتقليل

 ,Masoumik et al. 2015)خضراءالممارساتالمقاييسأداءلوذلكمنخال,االنبعاثاتو

673):
 .موادالبيئيةلخفضاستهالكالمنتجاتالتصميم-1
 .طاقةالمنتجاتلخفضاستهالكالتصميم-0
 .مكوناتال/موادالأواسترداداإلستخدامتدويرأوإعادةالمنتجاتإلعادةالتصميم-3
 .الموادالخطرةفيالمنتجاتوعملياتاإلنتاجمنتجاتلتقليلأوتجنباستخدامالتصميم-4
 .منتجالأثناءاستخدامصميمالمنتجاتلتقليلأوتجنباالنبعاثاتت-1
 .منتجالنظرفيكلفدورةالمنتجبالتصميم-6
إ -2 الستخدام األمواد الولية للبيئة ال)صديقة إلعادة المتجددة/تدويرالقابلة في(الطاقة

 .خطرةالملوثةوالجزاءاألموادوالالمنتجاتواستبدال


  األخضر اإلنتاجمبادئ  :ثانيا  

لإلنتاجىبناءنموذججديدالىتحقيقإقتصادمزدهرمعأقلتأثيربيئيالحاجةالتأد 
تيالمنتجاتالتخلصمنالتسليموالتصنيعوالتصميموالعمليةدّذتع,إاألخضراإلنتاجسمىي
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بيئةالمجتمعأيتطويرمنتجأقلهدراواقلتلوثاعلىالبيئةوالسلبيعلىالتأثيرالىالتؤدي
et  Leongو ( David (15 ,2013 ,و(  (Helu, 2013, 109يتفقكلمنبناًءعلىذلكو

al., 2019, 11))باآلتيمجموعةمنالمبادئتتمثليرتكزعلىاألخضراإلنتاجنبأ:

شاملة -1 انظمة نهج ؛إتباع عمليات وتحسين لتقييم أخضراإلنتاجوذلك منظور ,من
 األويأخذ الوذلكألن؛عتباراالبيئيفيالثر التأثير ناتجعن يكون عمليةالبيئيقد
 .نفسها

ىاليشيرإذ,عموديالفقيواألرأسيوالينظامبالكليةعبركالاالتجاهنالىالأنينظر -0
تجاهاالبينمايشير,عمليةالىالمنظمةوصواًلالتفاصيلعنالنظامبمستوىمتفاوتمن

 .تفاصيلالمستوىمنالنظامفينفسالىالفقياأل
إز -3 أو التقليل والة المدخالت المخرجات على والضارة يتم,مجتمعالبيئة أن وينبغي

إز أو التخفيضا تحديد ويتم باللغرضاستبد؛ضارةالمخرجاتالمدخالتوالتها مواداله
اإلستخدامتدويرأوإعادةالوهناكطريقةبديلةهيتنفيذإعادة,تيلهاتأثيربيئيأقلال

 .مرغوبةالمدخالتغيراللتقليلاإلنتاجوا عادة
4-  الخفضصافياستخدام الأييجبأنتكون,طبيعيةالموارد ؛صافيةصفريةالموارد

 لمعدل مكافئ بمعدل استخدامها اللغرض في التجديد بغض كونهالبيئة عن نظر
 .تقليلللتأثيربيئيالفيالنظامغيرفعالمستحيلعملياوسيتماعتبار

فيبيئيالتأثيرالتييجبمراعاةالوقتوالأيًا,النظاممؤقتدائمتأثيراتعلىالاعتبار -1
 .بيئيالتأثيرالحدمنالنظرلبديلفيالتصميمللسماحبالمرحلة

6-  الاستخدام الطاقة من بدال المتجددة ,المنضبةطاقة أخذ عمليةالأي من مخلفات
أخرى مرة إذ,واستخدامها هذه التعتبر إلعادة مصدًرا ويمكنال/تدويرالمواد تجديد

 الاستخدام الموارد إلعادة والتدويرويجبأنتكونالمتجددة للتجديدالمواد قابلة طاقة
 .بداًلمنأنتكونمستنفذة

2-  التصميم ذات المنتجات ,تجاريةالعالمة إعادة عنصر إدراج يجب فيالأي تدوير
 .نظمةمصممةلألداءفيإعالنتجارياألمنتجاتوالعملياتوالتكونإذ,المنتجتصميم

يةالطاقةعالتشغيلللموادوكلفةاليمكنأنتكونكلفةزيادةأيالحاجةوتقليلالتلبية -2
 .منتجاللنظامتصميم

منتجاتذاتمكوناتمتعددةالموادفيالماديأييجبأنيكونتنوعالتنوعالتقليل -2
.قيمةالحتفاظباالتفكيكوالللتقليلمن
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 الثال بث  امل
 اإلنصاج األخضر أبعاد

,بيئةالضرارباالىالذيادىبدورهالنفاياتوالتلوثوالدولمنمشكلةالنظرًالماتواجهها
,عتبارالنتاجمنتجاتصديقةللبيئةاالبيئيةفينظرالعتباراتاالبخذاألىالمنظماتالتأتي

وقوفعلىالوبهدفعلىذلكبناءًو,باحثينالعليهأتفقتيالاألبعادعديدمنالوعليههناك
:اآلتيجدولالباحثبإعدادالوجهاتنظرهمقام

 األخضر اإلنتاج أبعادالباحثين حول  آراء (46)جدول ال

 ت

 األخضر اإلنتاج أبعاد
 

  صفحة،السنة،الباحثال

 اإلنتاج
مستدامال  

سلسلة 
توريد ال
 خضراءال

عمليات ال
خضراء ال
 مستدامةال

 اإلدارة
 بيئيةال

دورة 
حياة 

 منتجال

هندسة ال
 خضراءال

1 Kopac, 2009 * *  *   
0 Nambiar, 2010  * * *   
3 Karlsson, 2011 *  *    
4 Wang& Sezen, 2011 * *  * * * 
5 Baines et al., 2012  * * *   
6 Davim, 2013 * *  *   
7 Roszak et al., 2015 *  *    
8 Zeya, 2015 *  * * * * 
9 Richard, 2016 * * *    
12 Liua et al., 2019 * * *  *  

 2 3 5 0 0 8 مجموعال

%82 مئويةالنسبة ال  22%  22%  62%  22%  22%  

 واردةفيهالمصادرالباالعتمادعلىباحثالمناعداد :مصدرال
باحـثمـنالذينتمكـنالـباحثينالأنهناكتباينًاواضحًافيآراء(16)جدولالنالحظمن

تـياجمعـواالبعـاداألهنـاكإتفاقـًاعلـىأنّاالّ,خضـراألنتاجاإلطالععلىبحوثهمحولأبعاداال
,وحصـلكـلمـنبعـدإدارةاالتفـاقمننسبة%(22)إذحصلعلى,مامستدالنتاجاإلعليهاهو
حصـلفـيحـين,)%22)مستدامةعلـىنسـبةالخضراءالعملياتالخضراءوبعدالتوريدالسلسلة
منـــتجعلـــىنســـبةإتفـــاقالوحصـــلبعـــددورةحيـــاة,)%62)بيئيـــةعلـــىنســـبةإتفـــاقالدارةاإلبعـــد
.%(02)إتفاقعلىنسبةالهندسةالخضراءبينماحصل,)32%)
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ذينالـبـاحثينالعددمنآراءتطابقبينالباحثأنهناكنوعًامنالوبناًءعلىماتقدميرى
,األخضـراإلنتـاجأبعـادحـولاألخضـراإلنتاجالطالععلىبحوثهمفيمجاالأتيحتلهفرصة

إتفــاقتــيحصــلتعلــىنســبةالاألبعــاددراســةســيتماخــذالوفــيضــوءمــاتقــدمولألغــراضهــذه
:اآلتينحوالفأكثروعلى)62%)

 
 مستدام ال اإلنتاج :والا

 والاإلنتاجإن بالمستدام أيضًا يسمى الذي التصنيع مفهوم من جزء هو تنميةالمستدام
الو,مستدامةال فيأوائل الذيظهر لزيادة الوعيوالثمانيناتإستجابة القلقبشأن بيئيالتأثير

مستدامالاإلنتاجحظياألخيرةونةاآلتجارية,وفيالالميلألعمالعالتوسعالقتصاديواالللنمو
تعدّإذ,خاصإهتمامب داءفياالبيئةوتحسينالسلبيعلىالتأثيرالاستراتيجيةشاملةلتقليلها
قتصاديةاالبيئيةوالستدامةاالمحافظةعلىالو,طاقةالكفاءةفياستهالكالتحويليةوالصناعاتال
توصلالمنتجونالىالهدفالرئيسولذلك ,Ocampo &Clark)  (30 ,2015 ,جتماعيةاالو

اللإلنتاج تقليل هو األمستدام والثر البيئي المصالحفاظعلى واالح ألنّ؛قتصاديةاالجتماعية
منإنبعاثاتاالحترازالعالميالناتجعنهناكمخاوفبشأن المفرطة نفاياتالكربونوزيادة

يةاإلنتاجعملياتالقيامبالعتبارعنداالستدامةفياالىأنتضعالتحويليةالصناعاتالجعلت
(Alhawary & Banat, 2017, 57)،مستدامتصنيعمنتجاتأكثراستدامةالاإلنتاجويشمل

 لخالمن عمليات الاستخدام سالسل ذلك في بما وأنظمته التصنيع استدامةاألتوريد كثر
(Badurdeen et al., 2015, 3346  ).  

,طاقواسععلىأنهاستراتيجيةعمليهعلىنالمستدامُينظرالاإلنتاجرغممنأنالوعلى
مواردالطاقةوالسلبيةوتحافظعلىالبيئيةالثاراآلتيتقللمنالتصنيعللمنتجاتالهعمليةنّأاالّ
.(  Vinodh et al., 2016, 3)طبيعيةال

مستدامهونظاممتممللعملياتالاإلنتاجنأىال(Machado et al., 2019, 6)يشيرو
تياليةالقابليةعلىإنتاجمنتجاتوخدماتذاتجودةعالتيلهاالخرىااليةاإلنتاجنظمةاألو

موارد تستخدم وال)أقل موادالطاقة و( للعاملين آمنة وتكون إستدامة الوأكثر محليةالمجتمعات
,تصادياجتماعيةوتكونسليمةاقاالبيئيةوالثاراآلتخفيفمنفضاًلعنال,زبائنالمحيطةبهوال

هدفنعالتلوثيكمفهومفرعيلممستدامالاإلنتاجنبأ( Pathak, 2017, 21)فيحينيشير
فترةطويلةبالنشطةاألارتبطتإذ,اإلنتاجمرتبطبالبيئيالتاثيرالخفضالى تاثيرالبيئيةمنذ
.تجاريةالالعماألسلبيعلىأداءال
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:اآلتيمستدامفوائدمهمةتتمثلباللإلنتاجان(  (Bonvoisin et al., 2017, 26أشارو

 .مواردالكفاءةفيإستخداماللكلفمنخالالخفض-1
 .خرىااليةاإلنتاجنظمةاألتوافقمعالتحسين-0
 .تجاريةللشركةالسمعةأفضلللعالمة-3
 ىأسواقجديدةالوصولال-4
 .إنشاءأماكنعملمريحةلعملمنخالالمعدلدورانإنخفاض-1
رأسالمالتمويلوالفرصللحصولعلىالتهيئةلخالدلالعمالمنماالطويلالالنهج-6

 0212,حالص)ويشير ,1216 الاإلنتاجأهميةنّأ( في المستدام من منظماتالعديد
معال على قابليتها في تكمن الصناعية الجة فيهاالمشاكل أنّ,عديدة الإذ عنالمشاكل ناتجة

نتيجةالطبيعيةممايؤثربالمواردالىاستنزافالصناعيلهاعواقبتؤديالمنظماتالانشطة
  .صناعيةالمنظماتالىعملال

 الوأن ساساالهدف نظام الاإلنتاجمن هو المستدام على الحفاظ ,بيئيالجانب
الو,جتماعياالو,قتصادياالو على يجب التي المنظمات االعتناءصناعية جوانبالبهذه
( Sharma & Purohit, 2019, 5) ،( Bhatt et al., 2020, 322)يتفق وعليه,ساسيةاال
 :اآلتيمستدامتتمثلبالاإلنتاجأهدافىإنال

 .يةاإلنتاجعملياتالكفاءةفيالطاقةعنطريقالتقليلمناستخدامال-1
 .اإلنتاجتيتنتجمنعملياتالعملعلىخفضاالنبعاثاتال-0
 .نفاياتالحدمنالتقليلأوال-3
 .ىمنتجاتثانويةالنفاياتالوتدويراإلنتاجتحسينلمنتجاتمنخالالزيادةكفاءة-4
 .للمجتمعمعاشيالمستوىالتحسين-1
:اآلتيتتمثلبهدافاألإنب(0212,22سراي,الحمدانيوال)طارذاتهيشيراإلوفي
 .نفاياتعنطريقعادةتدويرهاالمواردوا عادةاستخدامالهدرفيالتقليلمنال-1
 .مواردالكفاءةاستخدام-0
 .سامةالموادالتقليلانتشارلبيئيمنخالالداءاالتحسين-3
 .تصنيعباإلضافةالتىالتحسينالمستمرلجودةالعملالتحسينظروف-4
 .رشيقوكذلكتقنياتمستدامةالتصنيعالتطبيقتقنية-1
 .مكننةالممارساتفيالاستخدامافضل-6
 .مستدامةالممارساتالعاملينكافةعنالتدريب-2
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لإلنتاجساسيةاالمرتكزاتالعديدمنالىأنهناكال(Noor et al., 2019, 75)ويشير
:اآلتيبمستدامتتمثلال

:بيئيالداء األ -1 االإنبعد الداء والتأثيراتالبيئييشمل ملوثاتواستهالكاالنبعاثاتالبئية
الموارد الو, على الحفاظ أنّ,طبيعةالموارد إذ اإلأهم الجراءات تتخذها شركاتالتي

األبخصوص الداء مكافحة هو أل؛تلوثالبيئي بأنهاالاإلنتاجنّوذلك توصف مستدام
 .بيئيالداءاألمحاولةلتحسين

لقتصاديمنخالاالداءاألمنظماتبدعمالىقيامالبعدالويشيرهذا:قتصادياالداء األ -0
ال مستدامةالبناء فرصعمل وايجاد ,مستدام عن مربحةفضاًل اجتماعية أنشطة إنشاء

 .االستثماراتتكلفةوزيادةالوخفض
مجتمعالمنظماتوالعاملينفيالىتاثيرالجتماعياالداءااليشيربعد:جتماعياالداء األ -3

 بأداء مباشر غير أو ,منظماتالبشكلمباشر يشير الوهو الذيتالىتأثير السريع طور
األهدافديناميكيةللمفاهيموكيفيتمدمجالقيمالجتماعييعنياالداءاألويصنعهالشركات,

 .(Joung et al., 2013, 151) جتماعيةاالاألهداففرديةللمنظماتبطريقةتخدمال

 مستدامة الخضراء العمليات ال :اثاني
قيامبدوراستباقيفيتصميمإعادةتدويرالمنظماتعلىالهائليشجعالبيئيالوعيالإن
بيئيالثراالللتخفيفمن,تشغيليذييمثلفلسفةونهجال,اإلنتاجمنتجاتوتطويرعملياتال
,خدماتالسلبيللمنتجاتوال بيئة تحقيق,تشغيلالوتحسينكفاءة يعدإذ,ربحيةالأهدافمع

(وليةاال)خامالموادالإدارةلمنخالاإلنتاجناتجمنعملياتالتلوثالنفاياتوالطريقةلتقليل
 .( (Ikatrinasari et al., 2018, 1 بشكلمناسباإلنتاجطاقةوعملياتالواستخدام

إ أذ الن العمليات تتضمن الخضراء استخدام على التركيز االمواد للبيئةالولية صديقة
منهامناإلستخداممنتجاتبعدنفاذالتدويرلهذهالقيامبإعادةالىمخرجاتمرغوبةوالوتحويلها

متعلقالتحسينالمستدامةالعملياتالإدارةوتتضمن,بيئةالدونأنيكونلهاتأثيرسلبيعلى
 البسالسل إذ,مغلقةالحلقة اليتم تصميم على التركيز العمليات أجلالخضراء من مستدامة
صلةالخرىذاتاألتاالمجالنقلوالطاقةوكفاءةالوتحسينتوفير,عملياتالمنتجاتوالتطوير

 (45, 2016,  Ansari).

( ,Abu et al., 2018)أشارو ماضيتزايدالقرنالمنافسةفيتسعينياتالانهمعشدة
شركاتللعملبطريقةمسؤولةأخالقياًالتيكانتسببًافيدفعالو,خضراءالممارساتالوعيبال
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اإلنتاجلىأدنىحدممكنمنخالالاإلنتاجمنظماتبتخفيضكلفالىقيامالدتأواجتماعياً
.ضخمال

 الوتشير العمليات الخضراء المستدامة والى والسياسات المفاهيم منالعمليات تقلل تي
بالتيتضربالعملياتال بهدفانتاجمنتجاتخضراء؛مخرجاتالمدخالتوحتىالبيئةابتداًء

صديقةالخدماتالمنتجاتوالفرصللشركاتللتركيزعلىالمزيدمنالتوفرالتيصديقةللبيئة
بيئينتيجةلتزايدالتدهورالقتصاديمنأجلمواجهةاالجتماعيواالبيئيالجانبالللبيئةتراعي

.(  ( Gill, 2017, 412بيئةالمخاوفبشأنال
 Wongاآلتيمتمثلةبالمستدامةوالخضراءالعملياتالتيتخصالفوائدالعديدمنالوهناك

et al., 2012,285):- 
 .كربونإنبعاثاتالنفاياتوتقليلالتلوثوالحدمنال-1
 .تدويرالقابلةإلعادةاليشجععلىإعادةتدويرلالجزاء-0
3-  حماية في خالالتساهم من لبيئة إعادة مثل عمليات هندسةالتنفيذ وا عادة تدوير

 .ملوثةالعملياتال
4-  مكونات استخدام الإعادة مراعاة مع المنتج التأثير تصميم في البيئي والتعبئةمنتج

 .مستخدمةالموادالتغليفوالو
خطورةوغيرالموادذاتالبيئيمعتقليلاستخدامالاالمتثالجودةوالتعملعلىضمان -1

 .منتجاتالمتجددةفيتطويرال
 .يالمالداءاألتوازنوتحسينالجةلتحقيقالمعالموجهةللمنتجوالبيئيةالممارساتال -6


ال(  Aneirson et al., 2020, 9)يرىو ان االاألهدافى ساسية خضراءالللعمليات
ال مستدامة تتمثل في ذاتكفاءة موارد استخدام يؤديممّ,يةاإلنتاجعملياتالفي تقليلالا ى
إذأنّ,كلفالتشغيليةوخفضالكفاءةالملوثاتبمعنىإستخدامعملياتصديقةللبيئةوتحسينال
منال العديد والمشاريع الصغيرة بدأتفيتطبيقبرامجالمتوسطة ؛خضراءفيعملياتهاحجم

.خضراءالتقنياتالزبائنبالوليةوزيادةوعياالموادالطاقةوالزيادةكلفبسبب

خضراءالللعملياتالهدفالرئيسنّأ(  (Baines et al., 2012, 62فيحيناضاف
 أالمستدامة تقليل على تعمل النها إنبعاثات الغازات السامة الى وتقليل البيئة صلبةالنفايات

.مجتمعالزبائنوالكفاءةفياستخدامهاوذلكلتلبيةمتطلباتاللطاقةمنخالالوتوفير,سائلةالو
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خضراءالتوريد السلسلة  :اثالث
تنظيميةمناللوائحالوكذلك,زبائنالتلوثمنقبلالبيئةوحمايتهامنالباالعتناءزديادإِإن
والتيتركزعلىخفض,ضروريةالساسيةواالموراالتوريدمنالسلسلةإدارةدولاصبحالقبل
بيئيعأفول الكُ احتياجات؛مستوىاليالداء ائنزبالوذلكلغرضتلبية أحيانااليشارإذ, يها
بما,توريدالسلسلةإدارةبيئيفيالتفكيرالبيئيةوتوصفعلىانهادمجالتوريدالسلسلةإدارةب

 تصميم ذلك الفي وتحديد المنتجات المصادر الموارد وعمليات المادية وتسليم منتجالتصنيع
 .(2017,2Gajendrum,) نهائيللزبائنال

الستراتيجيةطواالتجاريةوالالعماألتنسيقبينالخضراءعمليةالتوريدالسلسلةدّكماوتع
وقتالتصنيعفىالنمعظمشركاتوأ,نهائيالمستهلكالتوريدمنأجلرضاالإجراءاتسلسلة

زبائناللتلبيةمتطلباتوايضاً,بيئىالتلوثالىانشطةصديقةللبيئةلتجنبالحاضرتغيرتال
خضراءعلىالتوريدالسلسلةإدارةىالنظرالويمكن,صديقةللبيئةالمنتجاتالمزيدمنالعلى

منأجلتحقيقبيئيالاالعتناءمع,(ىذلكالتوزيعوماالتصنيعوالشراءوال)تشغيلالأنهدورة
 ,.et alاجرىإذ،(AlMa’aitah, 2018, 89) ئيواالقتصاديوالتشغيليللمنظمةبيالداءاأل

2016, 46)( Khoiاليابانيةووجدأنالصناعةالدراسةعن توريديؤثرالتعاونفيسلسلة
.بيئيةالاتالّتكنولوجيستثمارفياالالعلىأشك

وقديؤدي ضافةالصديقةللبيئةالممارساتالخذباألكما للتنافسوا  ىايجادفرصجديدة
بيناالعتناءخضراءمزيدامنالتوريدالوقدحققتسلسلة,ساسيةاألتجاريةالالعماألىالقيمة

متزايدةللمشروعالاألهميةوترجعاألخيرةعقودالتوريدفيالسلسلةإدارةممارسينفيالباحثينوال
.Diab et al., 2015, 52))بيئيالداءاالرغبةفيالىالولاألمقامالفي

 ((Petljak et al., 2018, 3وقدم لسلسلة المفهومًا التوريد دمج تفكيرالخضراءعملية
موادواختيارهاوعملياتالمنتجاتومصادرالبمافيذلكتصميم,توريدالسلسلةإدارةبيئيفيال
,فيالتدويرمنتجبعدنفاذاستخدامهكإعادةالإدارةنهائيللزبائنوكذلكالمنتجالتصنيعوتسليمال

أشار سلسلة(Weeratunge & Herath, 2017,125) حين سياسات من مجموعة بأنها
وال التوريد العالقات تولي إهتمامتي أداء لقياس وثيقا الا البيئة توزع عندما مؤسسةالطبيعية

.مواردها
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 ,.Mutingi al et)اآلتيخضراءتتمثلبالتوريدالىتبنيسلسلةالدعويوهناكاسبابعدة

2014, 8):

الو:بيئيةالكفاءة ال -1 تطوير فيه يتم التي النفايات؛الخضراءممارسات من للحد وذلك
داءاالطبيعيةوكفاءةالمواردالتقليلاستخدامفضاًلعنبيئةالتيتؤثرعلىالملوثاتالو
 .بيئيال

إذ:تنافسيةالميزة ال -0 إسيتم الوذلكلتحقيق؛خضراءالممارساتالتخدام تنافسيةالميزة
 .منتجاتالعملياتوالفياالبتكاروذلكعنطريق

بيئيالتأثيرالتقليلمنالمنظماتفيالرغبةلفيتممنخال:خالقيةاألو بيئية النظرة ال -3
 .صناعاتالمتولدةمنال

عديدالىالخضراءيؤديالتوريدالعلىأنتبنيسلسلةet al.,2018,4 ( Petljak) ويؤكد
:ساسيةهياالفوائدالمن

 .وليةاالموادالحفاظعلىال-1
 .طاقةالتقليلاستهالك-0
تيتؤديالسامةالنفاياتالسامةوالغازاتالوكذلككمية,سامةالموادالخفضاستخدام -3

 .مجتمعالبيئةوالضرارباالىال
عال -4 موادعمل توريد بدءًلى للبيئة البصديقة على الحصول نهايةاالمواد وحتى ولية

 .بيئةالسلبيةعلىالتأثيراتالمنتجوذلكللحدمنالاستخدام

و لزيادة النتيجًة الوعي موضوع ياتي تعبيئي التي الخضراء التوريد دّسلسلة موراالمن
نتاجبيئةالسلبيعلىالتأثيرالحدمنالصناعيةالمنظماتالعندماترغبساسيةاألومهمةال وا 

خضراءالتوريدالسلسلةإدارةوعليهيتحققمن,زبائنالمنتجاتصديقةللبيئةلتلبيةاحتياجات
 :(Balasubramanian & Shukla,2017, 63)اآلتيتتمثلباألهدافعددمن

 .صناعيةاللألنشطةسلبيةالبيئيةالثاراآلىأدنىحدمنالتقليلال -1
 .طاقةالاستهالكتقليل -0
 .طبيعيةالمواردالتوفيرفياستخدامال -3
 .يةاإلنتاجكفاءةوتحسينال -4
.سوقيةالحصةالحصولعلىالرباحواألتحقيق -1
 .مجتمعالبيئةوالحفاظعلىال -6
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 .بيئةالملوثاتعنالخفضلمنظماتمنخالالداءلدىاالزيادةتحسين -2
 .طاقةالتصميمتقنياتمناسبةلخفضاستهالك -2
 .منظماتالدولةعلىهذهالضغوطاتمنالخفض -2

منظماتعلىتحقيقالضروريةتساعدالحديثةوالتقنياتالخضراءمنالتوريدالوتعدسلسلة
أهداف التيتحققالها وزيادة الربحية للبيئةلسوقيةمنخالالحصة ومناهم,منتجاتصديقة
 :( Weeratunge et al.,2017, 125)مزاياهيال

وتكونذاتقابلةللتحلل,طبيعيةاياستخداممواردطبيعيةقليلةالبيئةالحفاظعلىال -1
 .الستعماالوا عادة

علىاكسابال -0 القابلية منخالالميزة تيالمنتجاتالعملياتوالفياالبتكارلتنافسية
 .بيئيالداءاالتراعي

 .موردينالمنظماتوالعالقاتبينالحفاظعلىال-3
 .زبونالموردينوالمنظمةوالعالقاتبينالتبادللنتجاتمنخالمالزيادةجودة-4
.تلوثالمتمثلةبخفضالقتصاديةاالمزايافضاًلعنال-1

ترغب المنظماتفيتبنيسلسلةالوعليهعندما البدمنإنتواجهفأنها,خضراءالتوريد
:(,Khoi et al.,2016 45)معوقاتالومنهذه,تطبيقالصعوباتتعيقعملهافي

 .حجمالمنظمةصغيرةالنتكونأالبيئيايداءاألباستثماراتتتعلق-1
 .بيئةالزبونتجاهالبيئيعندالوعيالعدموجود-0
 .معلوماتالقلةتطبيقتكنولوجيا-3
 .مشتراةالوليةاالموادالرداءةجودة-4
 خضراءالممارساتالمنظمةفيتطبيقالقلةوعي-1
 .خضراءالتوريدالىتطبيقنظامسلسلةالتحولالموردينفيالعدمرغبة-6
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 بيئية ال اإلدارة :ارابع
 والتغيراتالإن المتسارعة المتسلسلة يشهدها الو,مالعالتي الوعي قبل من هيئاتالمتزايد

وال العامة تجاه المجتمعات ,بيئيةالمسائل لضغوطات الواستجابة قامتحماية عديدالالبيئية
بيئةالزيادةفيتلوثالإذأنّ,بيئيةالسياساتالجراءاتواالداريةعناإلتدابيرالبأخذشركاتال

نشطةاالبسبب؛تربةالماءوالهواءوالتلوثفيالهمنالصناعاتبكافةاشكالعديدمنالمنقبل
رىظهوالتيدفعتالو,بيئةالتيتضربالنفاياتالطنانمناالفاالىتكدسالصناعيةادتال

et  Guo)بيئةالسلبيةعلىالتأثيراتالتقليلمنالبيئةوالمفاهيماداريةمتخصصةللحفاظعلى

2018, 3 al.,). 

نشطةفيجميعمراحلدورةمتطلباتاألبيئيةعلىجميعالاإلدارةتطبيقمبادئأنكماو
فيذلك,زبائنال علىالمستهلكونلطرقالبما آثارها من الحد عمليةالبيئة باستخدام طبيعية
اإلدارةىظهورنظمالنتيجةالذيادىبالو ،(14771ISO)مرافقوفقاللمعيارالتصديقعلىال
اادىممّ,منظمةالداريةفياالالعماإلبيئيةفيجميعالاتاالعتناءىدمجالتيتسعىالبيئيةال
بيئيةالاإلدارةأهدافمجتمعلجعللابيئةوالمنظمةمسؤوليتهمتجاهالعاملينكافةفيالىتحملال

.(0212,23دهيمي,)قرارالرئيسيةعندعمليةاتخاذالمدخالتالمن

الاإلدارةوالتشمل لمنع تدابيرمحددة معقدا إداريا نشاطا بوصفها تلوثومكافحتهالبيئية
توازنالمنظماتوالخرىداخلاألداراتاإلبيئةوالإدارةتعاونبينالتنسيقوالبلتشمل,فحسب
.(Lannelongue et al., 2017, 162 )  خرىاألشركاتالأهدافبيئيةوالاألهدافبين

,تشغيلالواإلنتاجيفالبيئيةتزيدمنتكالاإلدارةصناعيةأنالمنظماتالكثيرمنالوتعتقد
أظهرتأن أندراساتأخرىقد يمكنأنتحسنمنظروفالاإلدارةغير عملوأنالبيئية

حدالبيئيللمنظماتهومنطرقالداءاأللذلكفإنتحسين,رضاللعاملينالتحسنمنمستوى
إطارامهماً ISO ) 14771)بيئيةمثلالاإلدارةتوفرنظمإذأنّ,بيئةالسلبيعلىالتاثيرالمن

  (14001معياريةيمكنأنيساعدالبيئيةبفعالشؤونهاإدارةتيترغبفيالمنظماتالمنأجل

ISO ) عملياتالبيئيةفيالقيمالشركاتعلىدمجال (Merli & Preziosi, 2018, 4535).

نشطةاالآثاردارةبيئةهيأداةإلالاإلدارةالىإن (Heras et al., 2018, 549 ) وأشار
,فيحينأشاربيئةالبيئةفهويوفرنهجامنظماللتخطيطوتنفيذتدابيرحمايةالصناعيةعلىال
(et al., 2019, 495 Waxin)بيئةمنالبيئيةهيعمليةمنهجيةلتحسينأداءالاإلدارةبأن

تأثيرعلىالشركةالأنشطةدارةدورةمستمرةإللخال أويمكنأنيكونلها إذ,بيئةالتيلها
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 لنظام  (EMS) بيئيةالاإلدارةيمكن يحسن األأن الداء مثل للمنظمة البيئي ) ISOمواصفة

.بيئيةالممارساتالتيتقومبدعمال14000(

صناعيةعلىالنشطةاألشركاتلرصدومراقبةأثرالإدارةبيئيةممارساتالاإلدارةوتمثل
:( Zhang et al., 2019, 5)ممارساتمايليالوتشملهذه,طبيعيةالبيئةال

 .بيئيةالمعلوماتالجمع -1
 .وضعحلولبيئية -2
 .تنظيميةالللوائحاالبيئيةامتثالمسائلالجةالمع -3
 .عاملينالمعالتصاالتدريبوالإجراء -4

 ( (Roszak, et. al., 2015,449ويشير أهمالاإلدارةان منهجياتلتقييم تستخدم بيئية
:اآلتيتتمثلبثالثةمعاييريتعينأنتستوفيها

 .بيئيةالثاراآلمطلوبةفيميدانالشروطالاستيفاء -1
 .بيئةالعملياتعلىالتوفيرمتطلباتتطبيقتقنيات -0
3-  متطلبات التوفير األهياكل الساسية من المستخدمة الموارد بالمادية تاالالمتمثلة

 .تصنيعيةالعملياتالتيتستخدمفيالمعداتوالو


وتقليلهانفاياتالتنفيذعمليةتدوير صناعيةالبيئيةالبدللمنظماتالولغرضتطبيقاإلدارة
جيدةالو بطريقة منها خالالو,تخلص من يتحقق لذي الها من العديد منها سلوم)فوائد

:(322-0202,322ونور,
ال -1 نسبة من اشكالوالتلوثتقليل بكافة منها تلوثالحد من واله والهواء منالماء تربة

 .جتهاوا عادةتدويهاالمعلخال
نفاياتالنتاجالإعادةتدويرلاستنزافهامنخالطبيعيةوتقليلالمواردالمحافظةعلىال -0

 .منتجاتاخرىمفيدة
تدويرللنفاياتيساعدعلىتقليلاستهالكالعمليةإذأنّ,محافظةعليهاالطاقةوالتوفير -3

 .لإلنتاجالزمةالطاقةالطاقةمقارنًةبال
اءعملياتإعادةجرالمواألألصحابمتمثلةبتوفيرفرصاستثماريةالجتماعيةاالفوائدال -4

 .تدويرال
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استرإ(  ( Khanna et al., 2009, 15ويعكس علىشكلالاإلدارةتيجياتنظام بيئية
:(6) شكلالستراتيجياتاالمخططيبينفيهتلك



















 

 بيئيةال اإلدارةتيجيات نظام استر إ (5)شكل ال

Source: Khanna, D., Bhutiani, R. & Matta G., 2009, Environmental 

management system, Journal Comp.Toxicol Physiol., Vol.5, No. 1, p.15.  

تيالمنظماتالىالبيئيةالاإلدارةمالتيتفرزهانظفوائدالعديدمنالموقفذاتههناكالوفي
 ) كلمنأتفقوعليه,بيئةوتكونصديقةللبيئةالمنتجاتغيرمضرةبلبيئةمنخالالتراعي

Merli et   al., 2018, 141) و ( Heras et al., 2018, 549)تكمنفياألهدافعلىأن
:اآلتي

 .بيئيةالمسؤولياتالتقليل-1
 .مواردالستخدامإتحقيقأقصىقدرمنالكفاءةفي-0
 .نفاياتالحدمنال-3
 .إظهارصورةجيدةللشركة-4
 .العاملينبيئيبينالوعيالبناء-1

 تزامال زياد 

موظفينال  

 

 جود  تحسين

منتجال  

 

 تحسين

 كفاء ال

ماديةال  

 

 تحسين

 عالقاتال

مجتمعيةال  

 

استراتيجيات 

دار  اإلنظام 

بيئيةال  

 االمتثال

مؤكدال  
 

 عالقات

 مجموعات

 ضغطال

يجابياإل  

 

 تعرضال تقليل

 للخطر
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 .العماألأنشطةوبيئيةالآلثاراكتسابفهمأفضلل-6
 .عملياتأكثركفاءةلبيئيمنخالالداءاألربحوتحسينالزيادة-2

يخصادوات فيما الاإلدارةأما منالبدأتبيئية ؛بيئيةالاإلدارةباالعتناءدولفيالعديد
دفعممّ,صناعاتالمناسبةلتصحيحاوضاعالعمليةالألنها دارةىوضعمقاييسلإلالدولالا
البيئيةوصوالال ,بيئيةالاإلدارةىعمليةتطبيقادواتنظم عباس,)دواتمايأتياالومنهذه

0212,22):

جميعهمواألفرادساتدولمنتشريعاتملزمةللمؤسالرهصدِوهيعبارةعنماتُ:التشريعات-1
تنظيميةاللوائحالسياساتوفضاًلعنال,مختلفةاليةاإلنتاجعملياتالثناءقيامهمبأفيالمجتمع
 .بيئيةالمعاييرالصناعيةوفقالمشروعاتالللعملفي

بيئةالتىتعنىبحمايةالجمعياتالمنظماتوالهيئاتوالوتعبرعن:الضغوطات التنظيمية-0
ضغوطاتفضاًلعن,صناعيةاليللمشروعاتالمالفنيوالتقديماللمحافظةعليهامنخالالو
 .نسانبمحيطهاالبيئيعنعالقةالوعيالزيادةلمجتمعمنخالال

المعاييرالوهي:معايير الجودة والمنافسة-3 البيئية بها فضالً,مختلفةالمنظماتالتيتلتزم
ومدىمراعاتهاللشروط,شركاتالمنافسةبينالتيدوراكبيرافيالحديثةوالجودةالمفاهيمعن
 .بيئيةال

اليماتسعىأ:التمويل-4 المنظماتاليه مناستخدام المنتجة الطاقة دون ضراراالخضراء
يؤديممّ؛بيئةالب اعطت,تسويقيةالفرصفضاًلعنال,يةاإلنتاجعمليةالىتوفيركلفالا لذا
.بيئيةالتزاماتااللخفضلمشرعاتمنخالالممولةقبلدراسةالجهاتال
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 رابعالفا  ال
 عملي للدراسةالاطار اإل

 
      اليهدفهذا الفصل تقديم اإلى وذلكمنحيثدراسةالنظريلمتغيراتالطار وصفال؛

 :اآلتيدراسةوعلىشكلمبحثينكاللمتغيراتاالرتباطثرواألتشخيصوالو
 
 دراسةالوصف وتشخيص متغيرات  :ولاال مبحث ال

 الدراسةفرضيات  اختبار:المبحث الثاني

























 .SPSS))ـالىمخرجاتالادًاإعتمإعدادالباحثفصلمنالضمنهذالالواردةجداوالجميع(1)
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 و االبث  امل
 دراسةالولف وتشخيص مصغريات 

دراسةالعينةيصمتغيراتالدراسةكافةفيالمعملوصفوتشخالىمبحثاليهدفهذا
:وفقمايأتي(IBM SPSS Statistics 19)عنطريقبرنامج

فـراداالإجاباتوقوفعلىطبيعةاللغرض:الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات وصف وتشخيص  :أوال  
خاصـــةبتلـــكالبيانـــاتالعـــرضوتحليـــللغـــرضومتطلبـــاتالّتغييـــرالّتكنولـــوجيمبحـــوثينحـــولال

الّتغييــرالّتكنولــوجيمتطلــبمــنمتطلبــاتجــداولوبواقــعجــدولواحــدلكــلإعــدادتــم,اإلجابــات
وســـاطفضـــاًلعـــناأل,مبحوثـــةالعينـــةالجابـــاتإلمئويـــةالونســـبهاتكراريـــةالتوزيعـــاتالتضـــمنتو
:اآلتيوكاإلجاباتمعياريةلتلكالواالنحرافاتحسابيةال
 :تطويرالبحث و ال-1 التشير النتائج في الواردة أ(17)جدول هذاالإجاباتن مبحوثينحول
(3.746),وبوسطحسابي%(69.2)وبنسبةاالتفاقنحوهتتج(X1– X5)ممتدمنالمتغيرال
,بينماحصلت%(15.7)محايدةالجاباتاإل,فيحينشكلتنسبة(0.989)معياريانحرافو
نوهذايعنيإ%(.26.624)ختالفإوبمعامل,%(15.38)غيرمتفقعليهانسبةالجاباتاإل
األ الفراد ومبحوثين إتفاق هذهلهم حول واضحة وال بدرجة ومتغيرات نظرهمذلك لوجهة فقًا
فيحينال اإلشخصية, ان,(%74.792)تهانسبمامقياسبلغتالىالستجابة جاباتاإلوبما

نحوهكانتمتج المتغيرالنإف؛االتفاقة فياغناءهذا ذيالو(X3)هومتطلبالذيساهم
أعلىحصلعلىإذ(اتالّتغييرتطويركاداةلمواكبةالبحثوالمعملنشاطاليستخدم)ينصعلى

تقدرنسبة ،%(78.4)بإتفاق حسابي انحرافو(4.030)وبوسط هذه(0.801)معياري ,
عملهالتيتحصلفيمجالتطوراتالبحثيواكبجميعالمعملعينةالنتيجةتدلعلىأنال

 .معملالتييقومبهاالتطويرالبحثوالأنشطةلمنخال

بحث ال متطلبمعيارية لالات االنحرافحسابية و ال وساطاأل و تكرارية التوزيعات ال (17)جدول ال
 تطويرالو 

ال
رمز
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ط 
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ح
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س % 

مل 
معا
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الف
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%

 

 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 15 23.1 25 .047 4 6.2 14 21.5 6 9.2 3.657 1.028 73.14 28.110 

X2 18 27.7 22 44.6 12 18.5 4 6.2 2 3.1 3.587 1.021 71.74 28.463 

X3 19 29.2 32 49.2 5 7.7 8 12.3 1 1.5 4.030 0.801 80.6 19.875 

X4 14 21.5 31 47.7 15 24.6 2 3.1 3 4.6 3.987 0.998 79.74 25.031 



22 

 

X5 12 29.2 22 33.8 14 21.5 8 12.3 2 3.1 3.467 1.097 69.34 31.641 

معدلال  26.14  43.06  15.7  11.08  4.3 3.746 0.989 74.792 26.624 

مجموعال  69.2 15.7 15.38  

 

مبحوثينحولهذاالانإجابات(18) جدولالواردةفيالنتائجالتشير:الّتكنولوجي االبتكار-0
ال المتغير من هتتج( X6–X20)ممتد االتفاقنحو حسابي,%(85.35)وبنسبة وبوسط
(1.037)معياريانحرافو(3.566) فيحينشكلتنسبة الجاباتاإل, ,%(5.546)محايدة

%(.29.285)ختالفإوبمعامل,%(9.119)غيرمتفقعليهانسبةالجاباتاإلبينماحصلت
فقًالوجهةذلكومتغيراتوال بدرجةواضحةحولهذهلهمإتفاقومبحوثينالفراداألنوهذايعنيإ

 النظرهم حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت ان,(%71.272)تهانسبمامقياس وبما
(X16)هومتطلبالذيساهمفياغناءهذاالمتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإل
)ذيينصعلىالو إدارة بالمعاييرالمعملبالتهتم الّتكنولوجياالبتكارخاصة حصلعلىإذ(

وبوسطحسابي%(92.3)ب نسبةإتفاقتقدرأعلى ,(1.011)معياريانحرافو(3.653),
فيزيادةكميةاللمالهامندورفعالّتكنولوجياالبتكارمبحوثبالمعملالهذايدلعلىإهتمام

  .مستوياتالأعلىىالرتقاءبجودتهاالنتاجواإل

 االبتكار متطلبمعيارية لال واالنحرافاتحسابية ال وساطاأل و تكرارية التوزيعات ال( 18)جدول ال
 الّتكنولوجي

ال
رمز
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 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X6 15 23.1 35 53.8 5 7.7 8 12.3 2 3.1 3.745 1.011 74.9 26.995 

X7 23 35.4 33 50.8 3 4.6 6 9.2 0 0 3.530 1.043 70.6 29.546 

X8 23 35.4 36 55.4 0 0 3 4.6 3 4.6 3.887 0.981 77.74 25.224 

X9 30 46.2 29 44.6 5 7.7 1 1.5 0 0 3.343 1.063 66.86 31.797 

X10 7 10.8 36 55.4 11 16.9 11 16.9 0 0 3.447 1.012 68.94 29.358 

X11 14 21.5 38 58.5 3 4.6 5 7.7 5 7.7 3.517 1.039 70.34 29.542 

X12 25 38.5 33 50.8 2 3.1 2 3.1 3 4.6 3.677 1.031 73.54 28.039 

X13 26 40.0 29 44.6 4 6.2 6 9.2 0 0 3.257 1.099 65.14 33.742 

X14 31 47.7 26 40.0 3 4.6 0 0 5 7.7 3.432 1.071 68.64 31.206 

X15 26 40.0 27 41.5 4 6.2 6 9.2 2 3.1 3.160 1.151 63.2 36.424 

X16 22 33.8 38 58.5 2 3.1 1 1.5 2 3.1 3.653 1.011 73.06 27.675 
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X17 33 49.2 28 43.1 0 0 3 4.6 2 3.1 3.650 1.066 73.0 29.205 

X18 37 56.9 23 35.4 0 0 5 7.7 0 0 3.850 0.824 77.0 21.402 

X19 21 32.3 36 55.4 5 7.7 2 3.1 1 1.5 3.543 1.097 70.86 30.962 

X20 20 30.8 33 50.8 7 10.8 3 4.6 2 3.1 3.763 1.060 75.26 28.169 

معدلال  36.11  49.24  5.546  6.346  2.773 3.566 1.037 71.272 29.285 

مجموعال  85.35 5.546 9.119  

 

مبحوثينحولهذاالانإجابات(19)جدولالواردةفيالنتائجالتشير:معلوماتالتكنولوجيا -3
ال المتغير من هتتج(X21 – X25)ممتد االتفاقنحو وبوسطحسابي%(76.56)وبنسبة ,
(1.063) معياريانحرافو(3.555) فيحينشكلتنسبة الجاباتاإل, ,%(13.22)محايدة

%(.30.581)ختالفإوبمعامل،%(10.78)غيرمتفقعليهانسبةالجاباتاإلبينماحصلت
فقًالوجهةذلكومتغيراتوال بدرجةواضحةحولهذهلهمإتفاقومبحوثينالفراداألنوهذايعنيإ

 النظرهم حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت ان,(%71.092)تهانسبمامقياس وبما
(X23) هومتطلبالذيساهمفياغناءهذاالمتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإل
الو ينصعلى )ذي إدارة التساهم تحفيز على المعمل استخدام على تكنولوجياأعاملين دوات
معلوماتال إذ( على أعلىحصل تقدر إتفاق %(84.2)بنسبة حسابي وبوسط ,(3.540)
معلوماتفيالبحثتستخدمتكنولوجياالشركةعينةاليبينان,هذا(1.066)معياريانحرافو

.عاملينعلىإستخدامذلكالتحفيزلداريةمنخالاإلنتاجيةواإلكافةعملياتها
متطلب تكنولوجيا ل معياريةال واالنحرافات حسابيةال وساطاال و  تكراريةال توزيعاتال (19) جدولال
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 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X21 7 10.8 36 55.4 13 20.0 5 7.7 4 6.2 3.650 0.978 73.0 26.794 

X22 17 26.2 34 52.3 11 16.9 1 1.5 2 3.1 3.553 1.169 71.06 32.901 

X23 11 19.6 42 64.6 5 7.7 6 9.2 1 1.5 3.540 1.066 70.8 33.425 

X24 10 15.4 41 63.1 6 9.2 4 6.2 4 6.2 3.543 1.087 70.86 30.680 

X25 19 29.2 30 46.2 8 12.3 7 10.8 1 1.5 3.487 1.015 69.74 29.108 

معدلال  20.24  56.32  13.22  7.08  3.7 3.555 1.063 71.092 30.581 

مجموعال  76.56 13.22 10.78  
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فــراداالإجابــاتوقــوفعلــىطبيعــةاللغــرض :األخضاار اإلنتاااج أبعاااد وصااف وتشااخيص :نيااا  ثا
,اإلجابـاتخاصـةبتلـكالبيانـاتالعرضوتحليللغرضواألخضراإلنتاجأبعادمبحوثينحولال

توزيعــاتالتضــمنتواألخضــراإلنتــاجأبعــادبعــدمــنجــداولوبواقــعجــدولواحــدلكــلإعــدادتــم
واالنحرافـــاتحســـابيةالوســـاطفضـــاًلعـــناألمبحوثـــةالعينـــةالجابـــاتإلمئويـــةالونســـبهاتكراريـــةال
:اآلتيوكاإلجاباتمعياريةلتلكال
:مستدامالنتاج اإل -1 التشير فيالنتائج الواردة مبحوثينحولهذاالانإجابات(20)جدول
ال المتغير من هتتج(X26 – X30)ممتد االتفاقنحو وبوسطحسابي%(74.78)وبنسبة ,
انحرافو(3.447) (1.116)معياري شكلتنسبة حين في الجاباتاإل, ,%(19.6)محايدة

حصلت الجاباتاإلبينما نسبة %(6.14)غيرمتفقعليها %(.32.553)ختالفإوبمعامل,
فقًالوجهةذلكومتغيراتوال بدرجةواضحةحولهذهإتفاقولهممبحوثينالفراداألنوهذايعنيإ

 النظرهم حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت ان,(%68.94)تهانسبمامقياس وبما
المتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإل (X26)بعدهوالذيساهمفياغناءهذا
)ذيينصعلىالو التلبيةحاجاتمعملعلىاليساهم ناليكونعلىأيينعلىالحالزبائن

نسبةإتفاقتقدرأعلىحصلعلىإذ(مرتقبينالزبائنالمواردلتلبيةحاجاتالستنزافإحساب
%(83.1)ب حسابي وبوسط انحرافو( 3.327), يدل(1.079)معياري هذا , معملالان

.مواردالزبائنوبمايضمناستدامةتلكالذييلبيحاجاتالشكلاليستخدممواردهب

 المعيارية لبعد اإلنتاج واالنحرافاتحسابية الوساط اال تكرارية و التوزيعات ال (20)جدول ال
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 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
 ال أتفق

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X26 18 27.7 36 55.4 9 13.8 1 1.5 1 1.5 3.327 1.079 66.54 32.431 

X27 17 26.2 34 52.3 13 20.0 0 0 1 1.5 3.213 0.978 64.26 30.438 

X28 15 23.1 31 47.7 11 19.6 3 4.6 5 7.7 3.565 1.263 71.3 35.427 

X29 24 36.9 24 36.9 14 21.5 0 0 3 4.6 3.350 1.363 67.0 40.686 

X30 18 27.7 26 40.0 15 23.1 4 6.2 2 3.1 3.780 0.899 75.6 23.783 

معدلال  28.32  46.46  19.6  2.46  3.68 3.447 1.116 68.94 32.553 

مجموعال  74.78 19.6 6.14  
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مبحوثينالانإجابات(21)جدولالواردةفيالنتائجالتشير:مستدامةالخضراء العمليات ال-0
,وبوسط%(60.84) وبنسبةاالتفاقنحوهتتج(X31 – X35)ممتدمنالمتغيرالحولهذا
 انحرافو(3.443)حسابي (1.077)معياري نسبة شكلت حين في اإل, محايدةالجابات

ب%(24.0) حصلت, الجاباتاإلينما نسبة عليها متفق ,%(13.86)غير ختالفإوبمعامل
يعنيإ%(.31.086) متغيراتال بدرجةواضحةحولهذهلهمإتفاقومبحوثينالفراداألنوهذا
وو ذلك نظرهم لوجهة الفقًا حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت تهانسبمامقياس
ذيساهمفياغناءالمتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإلوبماان,(68.852%)

(بيئيالتصميمالمنتجوفقطرقالتصميمعملعلىال)ذيينصعلىالو( X32)بعدهوالهذا
معياريانحرافو( 3.435),وبوسطحسابي%(72.3)بنسبةإتفاقتقدرأعلىحصلعلىإذ
(1.132)، الالّسعييوضحهذا إلدارة المستمر المعمل على مبحوث وفقالتصميم منتج
.منتجمنموادواغلفةصديقةللبيئةالجعلمكوناتلبيئيةمنخالالعتباراتاال
عمليات المعيارية لبعد الات االنحرافحسابية و الوساط األ تكرارية و التوزيعات ال( 21)جدول ال 

 مستدامةالخضراء ال

ال
رمز

 

ستجابةاالمقياس  ال 
ط 

وس
ال

بي
سا

ح
 

راف
نح

اال
ال 

ي  ر
عيا

م
 

بة 
نس

اال
بة 

تجا
س % 

مل 
معا

اال
الف

خت
%

 

 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X31 6 9.2 33 50.8 15 23.1 10 15.4 1 1.5 3.870 0.976 77.4 25.219 

X32 19 29.2 28 43.1 14 21.5 3 4.6 1 1.5 3.435 1.132 68.7 32.954 

X33 13 20.0 29 44.6 13 20.0 7 10.8 3 4.6 3.211 1.091 64.22 33.976 

X34 6 9.2 26 40.0 19 29.2 12 18.5 2 3.1 3.241 1.095 64.82 31.684 

X35 11 19.6 31 47.7 17 26.2 4 6.2 2 3.1 3.456 1.092 69.12 31.597 

معدلال  15.6  45.24  24.0  11.1  2.76 3.443 1.077 68.852 31.086 

مجموعال  60.84 24.0 13.86  

 
مبحوثينحولالانإجابات(22)جدولالواردةفيالنتائجالتشير:خضراءالتوريد السلسلة -3

,وبوسطحسابي%(71.4)وبنسبةاالتفاقنحوهتتج(X36 – X40)ممتدمنالمتغيرالهذا
(1.076)معياريانحرافو(3.446) فيحينشكلتنسبة الجاباتاإل, ,%(15.92)محايدة

%(.31.396)ختالفإوبمعامل,%(13.76) غيرمتفقعليهانسبةالجاباتاإلبينماحصلت
فقًالوجهةذلكومتغيراتوال بدرجةواضحةحولهذهلهمإتفاقومبحوثينالفراداألنوهذايعنيإ

 النظرهم حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت ان,(%68.92)تهانسبمامقياس وبما
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المتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإل ( X37)بعدهوالذيساهمفياغناءهذا

الو ينصعلى )ذي اليقوم بخزن تقللالمعمل علمية طرق وفق مصممة مخازن منتجاتفي
,%(76.9)ب نسبةإتفاقتقدرأعلىحصلعلىإذ(دنىمستوىعندنقلهاأىالحركةالوقتوال

يدلعلى(1.082) معياريانحرافو( 3.341)وبوسطحسابي مبحوثالمعملالامتالك,هذا
ويتمترتيب وفقطرقحديثةتحميهامنالمخازنذاتمساحةكبيرة تلفالسرقةوالمنتجفيها

  .ناقالتفيهاالوتسهلعمليةشحنهاوحركة
سلسلة  لبعد معياريةال واالنحرافات حسابيةال وساطاأل و  تكراريةال توزيعاتال (22) جدولال

 خضراءالتوريد ال

ال
رمز

 

ستجابةاالمقياس  ال 
ط 

وس
ال

بي
سا

ح
 

راف
نح

اال
ال 

ي  ر
عيا

م
 

بة 
نس

اال
بة 

تجا
س % 

مل 
معا

اال
الف

خت
%

 

 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X36 13 20.0 31 47.7 10 15.4 11 19.6 0 0 3.143 1.153 62.86 36.684 

X37 27 41.5 23 35.4 11 19.6 4 6.2 0 0 3.341 1.082 66.82 32.385 

X38 21 32.3 28 43.1 7 10.8 8 12.3 1 1.5 3.670 0.988 73.4 26.920 

X39 12 18.5 28 43.1 13 20.0 9 13.8 3 4.6 3.653 1.114 73.06 30.495 

X40 17 26.2 32 49.2 9 13.8 7 10.8 0 0 3.423 1.044 68.46 30.499 

معدلال  27.7  43.7  15.92  12.54 0.8 1.22 3.446 1.076 68.92 31.396 

مجموعال  71.4 15.92 13.76  


:بيئيةالدارة اإل-4 التشير النتائج في الواردة أ(23)جدول إجابات هذاالن حول مبحوثين
ال المتغير من هتتج(X41 – X45)ممتد وبوسطحسابي%(56.18) وبنسبةاالتفاقنحو , 

(1.041)معياريانحرافو(3.529) فيحينشكلتنسبة الجاباتاإل, ,%(17.14)محايدة
%(.29.586)ختالفإوبمعامل,%(14.78)غيرمتفقعليهانسبةالجاباتاإلبينماحصلت
فقًالوجهةذلكومتغيراتوال بدرجةواضحةحولهذهلهمإتفاقومبحوثينالفراداألنوهذايعنيإ

 النظرهم حين في اإلشخصية, الستجابة الى بلغت (%70.610)تهانسبمامقياس انوبما,
المتغيرالنإف؛االتفاقةنحوهجاباتكانتمتجاإل (X41)بعدهوالذيساهمفياغناءهذا
نسبةإتفاقتقدرأعلىحصلعلىإذ(بيئةالمحافظةعلىالمعملباليلتزم)ذيينصعلىالو
وبوسطحسابي%(80.0)ب (0.968)معياريانحرافو(3.780) , يدلو, إدارة معملالبأن

نفاياتعندالحديثةلتقليصالتقنياتالإستخداملبيئةمنخالالمحافظةعلىالعاملينفيالتوجه
.االنبعاثاتحدمنالمصدروال
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 بيئيةال اإلدارة لبعد معياريةال واالنحرافات حسابيةال وساطاأل و  تكراريةال توزيعاتال (23) جدولال 
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 ال أتفق محايد أتفق اتفق بشد 
ال أتفق 

 بشد 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X41 19 29.2 33 50.8 9 13.8 4 6.2 0 0 3.780 0.968 75.6 25.608 

X42 28 43.8 21 32.3 7 10.8 5 7.7 4 6.2 3.432 1.014 68.64 29.545 

X43 17 26.2 19 29.2 13 20.0 16 24.6 0 0 3.423 0.993 68.46 29.009 

X44 24 36.9 22 33.8 14 21.5 5 7.7 0 0 3.443 1.254 68..86 36.421 

X45 19 29.2 21 32.3 11 19.6 13 20.0 1 1.5 3.576 0.978 71.52 27.348 

معدلال  33.02  23.16  17.14  13.24  1.54 3.529 1.041 70.610 29.586 

مجموعال  56.18 17.14 14.78  
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 ثانيالبث  امل
 دراسةالفرضيات  اخصبار


 .دراسة وتحليلهاالبين متغيرات  االرتباطعالقات  اختبار :ولاأل محور ال
 .دراسة وتحليلهاالمتغيرات التأثير لعالقات  اختبار :ثانيالمحور ال
 .مستقلةال متغيراتال تأثير تباين اختبار :ثالثالمحور ال
 .دراسةالتميز متغيرات  اختبار :رابعالمحور ال
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 و األصور احمل
 دراسة وحتليلهاالبني مصغريات  االرتباطعالتقات  اخصبار

ةلــذودالارتبــاطتوجــدعالقــة"فرضــيةعلــىأنــهالوتــنصهــذه:ولااىاأل رئيسااة الفرضااية ال اختبااار
جزئــيالكلــيوالمســتوىالعلــىاألخضــراإلنتــاجأبعــادوالّتكنولــوجيالّتغييــرمعنويـةبــينمتطلبــات

نحــوالوعلــىدراســةالقيــدمعمــلالعالقــةعلــىمســتوىالتــمتحليــلهــذهو"دراســةالمعمــلقيــدالفــي
:اآلتي
االرتباطعالقة -أ متطلبات الّتكنولوجيالّتغييربين اإلوأبعادمجتمعًة خضراألنتاج

,(24)جدولالباحثبإعدادالعالقةقامالولتحديدهذه:دراسةالمعملقيدالمجتمعًةفي
مجتمعًةوأبعادالّتكنولوجيالّتغييربينمتطلباتاالرتباطذييوضحطبيعةعالقاتالو
.دراسةالمعملقيدالخضرمجتمعًةعلىمستوىاألنتاجاإل

 اإلنتاج أبعادمجتمعة  و  الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات بين  االرتباطنتائج عالقات ( 24)جدول ال
 دراسةالمعمل قيد الفي  األخضر

P≤ 0.05,  n =65, df =)1,63(  

 اليعرض 24)جدول ) عالقة دالارتباطوجود لذو متطلبات بين موجبة معنوية الّتغييرة
الّتكنولوجي األخضراإلنتاجأبعادومجتمعة إذمجتمعة, البلغ المؤشر لُمعامل االرتباطكلي

(0.854 ) معنوية مستوى 0.05)عند ) قوة على يدل الوهذا بين تشيرالعالقة إذ متغيرين,
زادتالنتيجةال بمتطلباتاعتنائدراسةمنالمعملقيدالإدارةىأنهكلما الّتكنولوجيالّتغييرها

 ذلك أدى المجتمعة تحقيق االأبعادى األخضرنناج قبول يمكن وعليه فرضيةالمجتمعة,
.يسةرئال

نتاجاإلمنفردًامعأبعادالّتكنولوجيالّتغييربينكلمتطلبمنمتطلباتاالرتباطعالقة -ب
ذييوضحالو(25)جدولالباحثبإعدادالعالقةقامالولتحديدهذه:خضرمجتمعةًاأل

عالقات متطلباتاالرتباططبيعة متطلبمن كل معالّتكنولوجيالّتغييربين منفردًا
.دراسةالمعملقيدالخضرمجتمعةًعلىمستوىاألنتاجاإلتحقيقأبعاد

                       معتمد                 ال متغيرال  
 مستقلالمتغير ال

 مجتمعة األخضر اإلنتاج أبعاد

الّتغييرمتطلبات
0.854كليالمؤشرالمجتمعةالّتكنولوجي
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الّتغيير الّتكنولوجي منفردا  بين كل متطلب من متطلبات  االرتباطنتائج عالقة ( 25)جدول ال
 دراسةالمعمل قيد المجتمعة  في  األخضراج تنوأبعاد اإل 

P≤ 0.05, n =65, df =(1,63)                                                                         

:اآلتي(25)جدولاليالحظمنمعطيات
ىوجودال(25)جدولالُيشير:األخضر اإلنتاج أبعادتطوير و الدراسة و العالقة بين متطلب ال.1

تطويربوصفهامتغيرًامستقاًلالدراسةوالةمعنويةموجبةبينمتطلبلذودالارتباطعالقة
األخضراإلنتاجأبعادو معتمدًا, متغيرًا إذبوصفها قيمة 0.837)االرتباطبلغت عند(

دراسةبتطبيقهذاالمعملقيدالقامإذاأنهعلىعالقةال,وتفسرهذه(0.05)مستوىمعنوية
.األخضراإلنتاجأبعادمتطلبسوفتسهمفيتحسينال

األخضر اإلنتاج أبعادو  الّتكنولوجي االبتكارعالقة بين متطلب ال.0 25)جدولالُيشير: ىال(
 عالقة دالارتباطوجود متطلبلذو بين موجبة معنوية متغيرًاالّتكنولوجياالبتكارة بوصفها

معتمدًا,األخضراإلنتاجأبعادمستقاًلو متغيرًا 0.602)االرتباطبلغتقيمةإذبوصفها عند(
دراسةبتطبيقالمعملقيدالإهتمامزادإذاأنهعلىعالقةال,وتفسرهذه(0.05)مستوىمعنوية

األخضراإلنتاجأبعادمتطلبسوفتسهمفيتحسينالهذا
ىال(25)جدولالُيشير:األخضر اإلنتاج أبعادمعلومات و العالقة بين متطلب تكنولوجيا ال.3

 عالقة دالارتباطوجود لذو بينمتطلبتكنولوجيا موجبة معنوية متغيرًاالة معلوماتبوصفها
معتمدًا,األخضراإلنتاجأبعادمستقاًلو متغيرًا 0.845)االرتباطبلغتقيمةإذبوصفها عند(

 (0.05)مستوىمعنوية وتعنيهذه كانلدىال, العالقةما منالمعملقيد علىالدراسة قدرة
سهل,وعليهيمكنأاألخضراإلنتاجأبعادُيسهمذلكفيجعلتطبيقمعلوماتمماالتكنولوجيا

.اسةدرالمعملقيدالمنبثقةمنهاعلىمستوىالفرعيةالفرضيةالولىواألرئيسةالفرضيةالقبول

 
 

 معتمدالمتغير ال                       
 مجتمعة   األخضر اإلنتاج أبعاد مستقلالمتغير ال

ت 
طلبا

مت
يير

لّتغ
ا

 
جي

ولو
ّتكن

ال
 

2.232تطويرالوبحثال
2.620الّتكنولوجياالبتكار

2.241معلوماتالتكنولوجيا
0.805كليالمؤشرال
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 ثانيالصور احمل
 دراسة وحتليلهاالصغريات ملالصأثري عالتقات  اخصبار

معنويــةتــأثيرذاداللــةيوجــد"أنــهفرضــيةتــنصعلــىالهــذه:ثانيااةالرئيسااة الفرضااية ال اختبااار
"دراسةالمعملقيدالمجتمعًةومنفردةفياألخضراإلنتاجأبعادفيالّتكنولوجيالّتغييرلمتطلبات

:اآلتينحوالدراسةوعلىالمعملقيدالتأثيرعلىمستوىالوتمتحديدهذا
معملقيدالمجتمعةفيخضراألنتاجاإلأبعادفيمجتمعةًالّتكنولوجيالّتغييرمتطلباتتأثير-أ
:دراسةال هذا الولتحديد قام التأثير بإعداد الباحث 06)جدول تأثير( يوضح متطلباتوالذي

.دراسةالمعملقيدالمجتمعًةفيخضراألنتاجاإلأبعادمجتمعةفيتحقيقالّتكنولوجيالّتغيير
 األخضر اإلنتاج أبعادمجتمعة  في  الّتكنولوجي الّتغييرتأثير متطلبات  نتائج (26)جدول ال

دراسةالمعمل قيد المجتمعة في 

 مستقلالمتغير ال           
 

 معتمدالمتغير ال

 الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات 
  مجتمعة

R
2

 

 
 Fاختبار

0 1 
محسوبةال  

 
جدوليةال  

 

نتاج اإل أبعاد 
 خضر مجتمعةاأل

  30.230 قيم معامالت

(5.817)* 

0.510 

(10.483)* 
0.654 172.272 4.778 

 1.668DF=(1,63)   n=65,  ,  P≤0.05 =الجدولية T المحسوبة,Tالى )*(تشير

نحداروجودتأثيرمعنويموجبلمتغيراتاالخاصبنتائجتحليلال(26)جدولاليتبينمن     
 مستقلةمجتمعةًالّتكنولوجيالّتغييرمتطلبات متغيرات تفسيرية) بوصفها ) نتاجاإلأبعادفي

مجتمعةًاأل خضر معتمدة متغيرات قيمةإذ,(مستجيبة)بوصفها محسوبةال(F) بلغت
4.008)ةغالبالجدوليةالقيمةالمنأعلىوهي(122.220) 0.05)بمستوىمعنوية( وعند(

ال,وبلغتقيمةمعامل(1,63)درجتيحرية R)تحديد
2

)(0.654 يعنيأن( (0.346)وهذا
 الختالفاتاالمن في اإلأبعادمفسرة األنتاج تعود مجتمعة متطلباتالخضر تأثير الّتغييرى

سيطرةعليهاأوالممكنالىمتغيراتعشوائيةمنغيرالفيعود,أّماالباقيمجتمعةالّتكنولوجي
 (0.510)غةالبالو( 1)متابعةمعامللنحدارأصاًل,ومنخالاالأنهاغيرداخلةفينموذج

منأعلىوهيقيمةمعنويةو((10.483محسوبةبلغتال(T)لهاتبينأنقيمة(T)اختبارو
,وعليه(1513)ودرجتيحرية(0.05)معنويالمستوىالعند(1.668)غالبالجدوليةالقيمةال

 .ثانيةالرئيسيةالفرضيةاليتمقبول
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-ب متطلبات من متطلب كل تحقيقمالّتكنولوجيالّتغييرتأثير في نفردًا أبعاد نتاجاإلفي
مجتمعةًاأل خضر مستوى العلى قيد دراسةالمعمل : هذا الولتحديد قام بإعدادالتأثير باحث
أبعادفيتحقيقالّتكنولوجيالّتغييرمتطلباتكلمتطلبمنذييوضحتأثيرالو(27)جدولال
.دراسةالمعملقيدالمجتمعًةفيخضراألنتاجاإل
 اإلنتاج أبعادو  منفردا  طلبات الّتغيير الّتكنولوجي نتائج تأثير كل متطلب من مت( 27)جدول ال

 دراسةالمعمل قيد العلى مستوى  مجتمعة   األخضر
 متغيرال            

 مستقلال           
 
 معتمدالمتغير ال

 الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات 
 معلوماتالتكنولوجيا  الّتكنولوجي االبتكار تطويرالدراسة و ال

0 1 0 2 0 3 

اد 
أبع

اإل 
ج 

نتا
األ

ضر
خ

 

قيم 
 معامالت 

35.180 

(6.450)* 

3.243 

(8.458)* 

42.896 

(7.053)* 

2.312 

(8.234)* 

37.112 

(6.025)* 

2.234 

(7.373)* 

R2 0.564 0.565 0.473 

 Fاختبار
 محسوبةال

05.180 

 

55.252 

 

53.755 

 

  F اختبار
 جدوليةال

4.008 4.008 4.008 

  ,1.668DF=(1,63)    P≤0.05, n=65 =الجدولية T المحسوبة,Tالى )*(تشير

متبناةالالّتكنولوجيالّتغييرةمعنويةلمتطلباتلىوجودتأثيرذودالال(27)جدولالُيشير      
 وهي الدراسة ال)في الوبحثمتطلبات الّتكنولوجياالبتكارتطوير, تكنولوجيا (معلوماتال,

معملالمجتمعًةكمتغيرمعتمدعلىمستوىاألخضراإلنتاجأبعادبوصفهامتغيراتمستقلةفي
R)تحديدالوقيممعامل()متابعةلمعامالتبيتالدراسة,ومنخالالقيد

2
أعلىظهربأن(

األتأثيرلتلك يعود والىمتطلبالنشطة بالدراسة يليها التطوير, متطلبالدرجة االبتكارثانية
نهاية,وفيمايأتيتوضيحلتأثيركلالمعلوماتفيال,ثمجاءتأثيرمتطلبتكنولوجياالّتكنولوجي

أبعادولويةفيتأثيرهافياألدراسةوفقالمتبناةفيالالّتكنولوجيالّتغييرمتطلبمنمتطلبات
.مجتمعةًاألخضراإلنتاج

أنهنـاكتـأثيرًا(27)جـدولالُيبـّين:األخضار اإلنتاج أبعادتطوير في الو  البحثتأثير متطلب .1
ـــراألخضـــراإلنتـــاجأبعـــادتطـــويربوصـــفهمتغيـــرًامســـتقاًلفـــيالدراســـةوالمعنويـــًالمتطلـــب كمتغي

مــــنقيمتهــــاأعلــــىوهــــي(75.187)غــــةالبالمحســــوبةوال(F)تــــأثيرقيمــــةالمعتمــــد,وي ــــدعمهــــذا
,وبلغـت(0.05)وضـمنمسـتوىمعنويـة(1,63)عنـددرجتـيحريـة(222,4)غةالبالجدوليةوال
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R)تحديدالقيمةمعامل
2

أبعـادمفسـرةفـيالختالفاتاالمن(0.436)وهذايعنيأن(0.564)(
ىمتغيـراتعشـوائيةالـبـاقيالتطـوير,ويعـودالدراسـةوالمجتمعةتفسـرهامتطلـباألخضراإلنتاج

أيضـًامـننحـدارأصـاًل,وتبـّيناالسيطرةعليهاأوأنهاغيرداخلةفيأنمـوذجالممكنالمنغير
( T)لهـاتبـينأنقيمـة(T)اختبـارو(3.243)غـةالبالو(B1)متابعـةمعامـلخاللالجـدولومـن

ـــة(1.668)غـــةالبالجدوليـــةوالمـــنقيمتهـــاأعلـــىوهـــي(8.458)محســـوبةال عنـــدمســـتوىمعنوي
تطــويرلهــاقــدرةفــيالوبحــثونســتنتجمــنهــذابــأنمتطلــبال,(1,63)ودرجتــيحريــة(0.05)
.مجتمعةًاألخضراإلنتاجأبعادتأثيرعلىال
أنهنــاك(27)جــدولالُيبــّيناألخضاار اإلنتاااج أبعااادفااي  الّتكنولااوجي االبتكااارتااأثير متطلااب .0

األخضـــراإلنتـــاجأبعـــادبوصـــفهامتغيـــرًامســـتقاًلفـــيالّتكنولـــوجياالبتكـــارتــأثيرًامعنويـــًالمتطلـــب
أعلـىوهـي(66.962)غـةالبالمحسـوبةوال(F)تـأثيرقيمـةالمجتمعةكمتغيرمعتمـد,وي ـدعمهـذا

(.0.5)وضمنمسـتوىمعنويـة(1,63)حريةعنددرجتي(4.008)غةالبالجدوليةالمنقيمتها
R) تحديــدالوبلغــتقيمــةمعامــل

2
مفســرةالختالفــاتاالمــن(0.435)وهــذايعنــيأن(0.565)(

ـــاجأبعـــادفـــي ـــباألخضـــراإلنت ـــوجياالبتكـــارمجتمعـــةتفســـرهامتطل ـــاقيال,ويعـــودالّتكنول ـــب ىال
نحدارأصاًل,االسيطرةعليهاأوأنهاغيرداخلةفيأنموذجالممكنالمتغيراتعشوائيةمنغير

B)متابعةمعاملوتبّينأيضًامنخاللالجدولومن
2
لهاتبـين(T)اختبارو(2.312)غةالبال(

عنـدمسـتوى(1.668)غـةالبالجدوليةالمنقيمتهاأعلىوهي(8.234)محسوبةال(T)أنقيمة
الّتكنولــوجياالبتكــار,ونســتنتجمــنهــذاإمكانيــةمتطلــب(1,63)ودرجتــيحريــة(0.05)معنويـة

.مجتمعةًاألخضراإلنتاجأبعادتأثيرفيالمن
أنهنـاك(27)جـدولالُيبـّين:األخضار اإلنتااج أبعاادمعلومات في التأثير متطلب تكنولوجيا . 3

األخضــراإلنتــاجأبعــاديمعلومــاتبوصــفهامتغيــرًامســتقاًلفــالتــأثيرًامعنويــًالمتطلــبتكنولوجيــا
وهــيمــن(53.065)غــةالبالمحســوبةوال(F)تــأثيرقيمــةالمجتمعـةكمتغيــرمعتمــد,وي ــدعمهــذا

(.0.05)وضــمنمســتوىمعنويــة(1,63)عنــددرجتــيحريــة(1.668)غــةالبالجدوليــةالقيمتهــا
R)تحديــدالوبلغــتقيمــةمعامــل

2
مفســرةالختالفــاتاالمــن((0.527وهــذايعنــيأن(0.473)(

ـــبـــاقيالمعلومـــات,ويعـــودالمجتمعـــةتفســـرهامتطلـــبتكنولوجيـــااألخضـــراإلنتـــاجأبعـــادفـــي ىال
نحـــداراالأوأنهـــاغيــرداخلــةفـــيأنمــوذج,ســـيطرةعليهــاالممكــنالمتغيــراتعشــوائيةمـــنغيــر
B)جدولومنمتابعةمعامـلاللأصاًل,وتبّينأيضًامنخال

3
(T)اختبـارو(2.234)غـةالبال(

(1.668)غــةالبالجدوليــةوالمــنقيمتهــاأعلــىوهــي(7.373)محســوبةال(T)لهــاتبــينأنقيمــة
,ونستنتجمنهذاإمكانيـةمتطلـبتكنولوجيـا(1,63)ودرجتيحرية(0.05)عندمستوىمعنوية

ثانيـةالرئيسـةالفرضـيةالمجتمعـًة,وعليـهيـتمقبـولاألخضـراإلنتـاجأبعـادتأثيرفـيالمعلوماتبال
.دراسةالمعملقيدالمنبثقةمنهاعلىمستوىالفرعيةالفرضيةالو
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  الثالصور احمل
 سصقلةاملصغريات املتباين تأثري  اخصبار
علـىأنـهالثـةوالثالرئيسـةالفرضيةالاختبارتم: اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة يتبـاين"تـيتـنص 

تــأثيرفـــيالواألهميــةحيــثمـــناألخضــراإلنتــاجأبعــادفـــيالّتكنولــوجيالّتغييــرتــأثيرمتطلبــات
سـتخدامتحليــل (SPSS) عـنطريــقإسـتخدامبرنــامج"دراســةالمعمـلقيـدال متــدرجالنحـداراإلوا 

Stepwise))ــتــيتشــيرالو(28)جــدولالمبينــةفــيالنحــداراإلعرضــتنتــائجتحليــل ىوجــودال
:اآلتيشكلالوباألخضراإلنتاجأبعادمستقلةفيتعزيزالمتغيراتالتباينتأثير

 الّتغييرمتطلبات لبيان تباين  Stepwise))متدرج النحدار نتائج تحليل اإل ( 28)جدول ال
 دراسةالقيد  معملالفي  األخضر اإلنتاجتأثير في الو  األهمية حيثمن  الّتكنولوجي

R نموذجاألُ داخلة في المتغيرات ال مرحلةال
2

 

 0.634تطويرالبحثوال ولىاأل 

 0.654الّتكنولوجياالبتكارتطوير,والبحثوال ثانيةال

,تكنولوجياالّتكنولوجياالبتكارتطوير,والبحثوال ثةالثال
معلوماتال

0.668 

 

 من اليتبين 28)جدول إحد( بوصفه والتطوير البحث متطلب أن األولى المرحلة في
الّتكنولوجيالّتغييرمتطلبات ُيفسر 0.634)لوحدُه ) الّتغييرمن الات في حاصلة أبعادتعزيز
واألخضراإلنتاج .3550)نأ, ) التعود متغيراتعشوائية )ى وغير متضمنةالمتضمنة في(

 هذه والأنموذج إذامرحلة, الثانية المرحلة في متطلب ُأدخل والما البحث جانبالتطوير ى
,(0.654)ىال(0.634)تفسيريةلأُلنموذجسترتفعمنالقدرةالفإنالّتكنولوجياالبتكارمتطلب

إذاأمافيالمرحلةالثالثة ُأدخلمتطلبتكنولوجا سابقينالمتطلبينالىجانبالمعلوماتالما
علىبناءً,و(0.668)ىال((0.654و  (0.634)تفسيريةلأُلنموذجسوفترتفعمنالقدرةالفإن

 .دراسةالمعملقيدالثةعلىمستوىالثالرئيسةالفرضيةالماتقدميتمقبول
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 رابعالصور احمل
 دراسةالمتيز مصغريات  اخصبار

أنهالو :ةرابعالفرضّية الرئيسة الاختبار  على تنص " تي متطلبات تتميز الّتغييرمتطلبات
بقدرتهتمييزيالتحليلاليتميز,إذ"دراسةالقيدالمعملفياألخضراإلنتاجأبعادفيالّتكنولوجي

خالمجموعاتفيمتغيراتالتصنيفعلى يتمالدرجاتالأونسبالأووزاناأللمن تي
وقد,دراسةاللمتغيراتتميزالةالدإيجادعلىعملالومتغيراتالتوليفةعنطريقعليهاحصولال
بشكلمتسلسلمتغيراتالالبإدختقومتيالو(walk's lambda)طريقةبإختيارباحثالرتأىا

وتضمنمميزةالمتغيراتغيرالحذفويتمتميزهادرجةحسب وعلىخطوتينتحليلالمنها,
 :اآلتينحوال
معتمـدةفـيالمسـتقلةالمتغيراتالمنيكنهناكأيتميزلمتمييزيالتحليلالمن:ولىاال  خطوةال

:(29)جدولالفيمبيندراسة,وكماال
 الّتكنولوجي الّتغييرتمييزي لمتطلبات التحليل ال( 29)جدول ال

 تميزالة المعامل د الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  ت
 1.000تطويرالبحثوال1

الّتكنولوجياالبتكار2  1.000 

 1.000 معلوماتالتكنولوجيا3


:(30)جدولالفي,وكماموضحعنبعضهاالبعضمتطلباتالتميزت:ثانيةال خطوةال

 عن بعضها الّتكنولوجي الّتغييرتمييزي لمتطلبات التحليل ال( 30)جدول ال

 تميزالة المعامل د الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  ت
 0.740تطويرالبحثوال 1

الّتكنولوجياالبتكار 2  0.659

 0.546 معلوماتالتكنولوجيا 3
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تـــنخفضكلمـــاظهـــرمتغيـــرمـــؤثرفـــي(تميـــزالمعامـــل)أنقيمـــة(30)جـــدولاليتبـــينمـــن
تكنولوجيـا,الّتكنولـوجياالبتكـار,تطـويرالبحـثوال)متطلبـاتالجـدولأنالوكـذلكيبـين,تحليـلال
.األخضراإلنتاجأبعاديمكنأنتؤثرفي(معلوماتال

الولغرض      الوصول أعلىىمصداقية اللنتائج الحالدراسة إستخدام تم ( Runs)اختبارية

نتائجعلىوفقماالمتطلباتومعرفةتسلسلهاوظهرتالتفاوتفيتأثيرالوذلكللتعرفعلى
االبتكار)ولىيليهمتطلباألمرتبةالب(تطويرالبحثوال)حلمتطلبإذ,(31)جدولالمبينفي
.األخيرةمرتبةالب(معلوماتالتكنولوجيا)ثانيةومتطلبالمرتبةالب(الّتكنولوجي


الو متطلبتاآلتيجدول تأثير فيالّتكنولوجيالّتغييريبينتسلسل اختبارحسبأهميتها

(Runs). 

 (Runs) اختبارفي  ات الّتغيير الّتكنولوجي حسب األهميةتسلسل تأثير متطلب( 31)جدول ال

ة الدالمعامل  كاي سكواير الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  ت
 تمييزيةال

 4.18 62.451تطويرالبحثوال1

الّتكنولوجياالبتكار2  43.367 4.15 

39.1193.17 معلوماتالتكنولوجيا3


الّتكنولوجيالّتغييرتقومبتسلسلمتطلبات(كايسكواير)اختبارأن(31)جدولاليتبينمن     

وبلغتاألهميةحيثاألولىمنمرتبةالب(تطويرالبحثوال)لذلكحلمتطلب,األهميةحسب
 سكواير)نسبة )كاي د62.451)( الومعامل (4.18)تميزالة , متطلب االبتكار)يليه

الّتكنولوجي الفي( المرتبة إذثانية )كايسكواير)بلغتنسبة )43.367 تميزالةالومعاملد(
(4.15) حل, )متطلباألخيرةمرتبةالبينما بلغتإذاألهميةحيثمن(معلوماتالتكنولوجيا

 .(3.17)تميزالةالومعاملد(39.119()كايسكواير)نسبة
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 امساخلفا  ال
 قحرحاتاملو االسصنصاجات
 

واإلُتعدّ الستنتاجات المقترحات يقوم خالالتي من بتقديمها لباحث منالماتوصل يه
منسبقفيمالماتمتقديمهاً,وعليهإتمامالثمرةالتينتجتعنتلكالدراسةمعلوماتبمثابةال

برزأناولتلالحاليةتمتخصيصهذاالفصلدراسةالمرجوةمنالفائدةالوألجلإتمام؛معلومات
الدراسةالحاليةنتائجاللمنخالمستنبطةالستنتاجاتاال ,وذلكلغرضأنالتيتوصلتاليها

فيضوئه ايتم تقديم من الومقترحاتالمجموعة هانأيعتقدتي المبحوثتخدم بشكلالمعمل
 :يناآلتيمبحثيناللوذلكمنخالعاممماثلةلهابشكلالخرىاالمنظماتالو,خاص


 االستنتاجات :ولاال مبحث ال
 المستقبلية المقترحة  دراساتالو مقترحاتال :ثانيالمبحث ال
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 و األ بث امل
 سصنصاجاتاإل

التوصلتتيالستنتاجاتاالىعرضالمبحثالهدفهذاي يةفيضوءالحالدراسةاليها
 :اآلتيوكميدانيةالنظريةوالنتائجال

  نظريةالستنتاجات اال :أوال  
مفهوم .1 الّتكنولوجيالّتغييريُيعد األخضر واإلنتاج المن ساسيةاالداريةاإلمفاهيم

علىاختالفعيةالصناقتصاديةواالقطاعاتالكافةيمكنتطبيقهافيالتيو,مهمةالو
 .أنواعها

اإلنتاجمتطلباتعملياتعلىأنّالواإلنتاجإدارةالفيمجباحثينالبينإتفاقهناك .2
,وأنّ(معلوماتالتكنولوجيا,الّتكنولوجياالبتكار,تطويرالبحثوال)تتمثلباألخضر,

 .األخضراإلنتاجأبعادتمثلمدخاًلمهمًالدعممتطلباتالهذه
3.  إتفاقهناك باحثينالبين الواإلنتاجإدارةالمجفي أن على اإلنتاجأبعادعمليات

األخضر بـتتحدّ, ال,مستدامالاإلنتاج)د العمليات مستدامةالخضراء , توريدالسلسلة
أنّو,(بيئيةالاإلدارة,خضراءال األبعادترتيبهذه عمل طبيعة على ,منظمةالتعتمد

 .خراألبعدالالىإهمالضرورةالبؤدياليبعاداألتركيزعلىأحدالأنّفضاًلعن
4.  إتفاقهناك مجباحثينالبين أنّالواإلنتاجإدارةالفي على لعمليات اإلنتاجنظام

أهميةاألخضر للمنظماتالبكبيرة مناللغرض؛بهاالعتناءيهاويجبعل,نسبة حد
 .بيئةالتيلهاتأثيرمباشرعلىالصناعيةالملوثاتال

أهميةلمالهمامناألخضر؛اإلنتاجوالّتكنولوجيالّتغييرعمليةميبالعالاالعتناءتزايد .5
 .منظمةالأهدافتحقيقالنتيجةإلىتيتؤديبالونبوزالرغباتإحتياجاتوتحقيقل
 

 ميدانيةالستنتاجات اال :ثانيا  
ارتفاع .1 والشهاداتالنسبة أنّ دبلوم,الجامعية ممّالمعملفيعينةالأفرادمعظمإذ نكانوا

وذلكبسبب؛متقاربةوبنسبعداديةاإلدبلوموالثم(وريوسالبك)جامعيةالشهادةاليحملون
وصولالإمكانيةوهذايعتبرمؤشرجيدفي,دراسةالمنظمةقيدالفنيةفيالالعماألطبيعة

ناتجةعنالمخلفاتالجةالومع,صناعيةالملوثاتالحدمنالتسهمفي,اتفنيةإبتكارىال
 .تصنيعالعمليات
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,مّماأظهرتنتائجوصفالمتغيراتبأنالعديدمنمتغيراتالدراسةفيالمعملمتوافرةفيه .2
األمرعلىإ هذا كذلكفيتشخيصبعضنقاط,عمليالجانبالثراءساعد قوةالوساهم

 .ضعففيهاالو

بينارتباطعالقاتتحققوجود .3 الّتكنولوجي,وتأثير متطلباتالّتغيير أبعاد اإلنتاجوبين
فيالمعملقيدالدراسةيمكنهامنالتوسعفيمجاالتاألنشطةالخضراء,والتياألخضر

 .يمكنأنتحسنصورتهالدىالزبونوالمجتمعالذيتعملفيها
تكشف .4 فيتأثيرالواألهميةحيثمنالّتكنولوجيالّتغييرلمتطلباتتباينالتحليلنتائج

يليهاتأثيرالبولويةاألبحظيتطويرالوبحثالمتطلبأنّواألخضر,اإلنتاجأبعادتحقيق
  .األخيرةمرتبةالبمعلوماتالتكنولوجياحاءتفيماالّتكنولوجياالبتكارثانيةالمرتبةالب

متطلباتجاءتفيمااألخضراإلنتاجأبعادفيتأثيرهفيتطويرالوبحثالمتطلبزتميّ .5
نتائجالويتمميدعمماوهو,تليهاتيالمراتبالبمعلوماتالوتكنولوجياالّتكنولوجياالبتكار

 .تباينالتحليلفيمتحققةال

الّسمنت؛تصنيععملياتعنتنتجالتيالملوثاتمنالبيئةلحمايةيمتلكالمعملمرسبات .5
الىتصلكبيرةبالبيئةبكمياتمضرةملوثاتالّسمنتتتخللهاصناعةألنعملياتوذلك

المبحوثالمعملفيالمتوفرةالمرسباتتسهمإذالهواء,فيتتطايرالساعةفيطن(11)
21-%22مننسبةالىالهواءفيالمتطايرةالملوثاتحجمتقليلالى الكميةمن%

 .المنبعثةمنه

تدوير .0 المبحوثبإعادة المعمل الّسمنتبكمياتإنتاجعملياتعنناتجةالنفاياتاليقوم
24)ىالتصل معملالمنهاويستفيدبهايستهانالمواردىالواحداليومالفيطن(

 .يةاإلنتاجلعملياتهاجديدةكمدخالت

المستندةالمنافسةالبعدمنتتحولأنبادوشسمنتلمعمليمكن .8 مناسبةالجودةعلى
عملياتتخضيرأهميةبزبائنالتوعيةطريقعنوذلك؛بيئيالبعدالىالمنخفضةالكلفةالو

منوطيدةالعالقةالتلكونقل,زبائنالومعملالبينعالقةالتوطيدفيستسهمتيالواإلنتاج
طرفالحسابعلىحهالمصتحقيقطرفكلفيهايحاولتيالماديةالحالمصالدائرة
 .بعضالبعضهمإتجاهمشتركةالخالقيةاألوجتماعيةاإلمسؤوليةالدائرةىإلثانيال
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 ثانيالبث  امل
 والدراسات املسصقبلية املقحرحة قحرحاتامل

 التعد المقترحات تقدمها توصياتالتي بمثابة المعمل,دراسة بواقع االرتقاء الهدفمنها
تيالمعلوماتاللذلكجاءت؛نحوعاممماثلةلهاعلىالمنظماتالنحوخاصوعلىالمبحوث
اتالتيتقترحهاالدراسةللمعملالمبحوثمقترحالهمأعلىضوءاللتسليطمبحثالهذااحتواها

 :اآلتيوك,فضاًلعنعددمنالعناوينالمقترحةللدراساتالمستقبليةخرىاألمماثلةالمنظماتالو
 المقترحات : أوال  
يالداريفيمجاالفكرالدراسةلمايحتويهمنالمعملقيدالإدارةإهتمامزيادة: ولاأل مقترح ال

لمساهمة؛عاملينالمديرينوالوتعميقهالدىاألخضراإلنتاجأبعادوالّتكنولوجيالّتغييرمتطلبات
يؤدياالمنظماتالمعملللمنافسةبينالذلكفيقابلية نموبشكلالستمرارواالىالخرىمما

.مستمر
:تنفيذاليات ال
مستمرةللعاملينبمايساهمالتدريبيةالدوراتالىالتعويلالدراسةفيالمعملقيدالإدارةسعي.1

.الّسمنتزبائنمنمادةالفيتلبيةمتطلبات
تيتهتمبمتطلباتالدراسةالمعملقيدالداريةفياالدراساتالبحاثواألإنشاءمكتبةمختصةب.0

اإلنتاجتكولوجيوالالّتغييروتزويدهابمواضيعتخصاألخضراإلنتاجأبعادوالّتكنولوجيالّتغيير
.يهاالحاجةالمنهاعنداالستفادةمنكتبومجالتعلميةورسائلوأطاريحلغرضاألخضر

3. عن ندواتومؤتمراتسنوية األخضراإلنتاجإقامة من مجموعة يتضمن محاضراتالبما
ستضافةمجموعةمن,نقاشيةالحلقاتالو عملياتفيالواإلنتاجإدارةالمتخصصينفيمجالوا 
.قتصاداإلواإلدارةكلية/موصلالعراقيةمنهاجامعةالمعاهدالجامعاتوال
الّتغييررائدةفيتطبيقمتطلباتالميةللشركاتالعالتجاربالعاملينعلىالمديرينوالإطالع.4

األخضراإلنتاجأبعادوالّتكنولوجي ونمو أستمرار أداة البوصفها قيد بيئةالمعمل في دراسة
 .منافسةالمنظماتال
: انيثالمقترح ال الإدارةإهتمامزيادة قيد بمتطلبادراالمعمل بحثال)الّتكنولوجيالّتغييرتسة
الو الّتكنولوجياالبتكارتطوير, تكنولوجيا مختلفمج؛(معلوماتال, في انشطةاالألهميتها ت

.دراسةالمعملقيدالوعمليات
:تنفيذاليات ال
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:تطويرالبحث و ال.1
 .يةاإلنتاجعملياتالتطويربغيةجديدةأفكارعنبحثالتشجيع.أ
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حاصلةالةالّتكنولوجياتالّتغييرلمواكبةأداةبوصفهاتطويرالوبحثالبنشاطاتاالعتناءزيادة.ب
 .تطويرالوبحثالطريقعن
لذويجوائزاعطاءلخالمنتطويرالوبحثالعلىعضاءاالتحفيزعلىللعملالّسعي.ت
 .فضلاالداءاال
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:الّتكنولوجي االبتكار.0
 .الّتكنولوجيبتكارلإلخياراتالافضلعنللبحثمتاحةالتقنياتالافضلالستخدامالّسعي.أ
 .الّتكنولوجياالبتكارعلىتشجعودوراتورشاقامةعلىعملال.ب
.مبتكرةمنتجاتبإنتاجخاصةالالّتكنولوجياالبتكاربخاصةالمعاييرالباالعتناء.ت
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:معلوماتالتكنولوجيا .3
تيالو,مناسبينالزمانالمكانوالمعلوماتووصولهافياللنقلالبإنشاءقنواتإتصاالعتناء.أ

 .تعتبربمثابةنظاممراقبةللمعمل
 .ةالّتكنولوجيجهزةاالعلىشاملةتدريببرامجلخالمنمعلوماتالبتكنولوجيااالعتناء.ب
 .متميزنحوعلىعملالالنجازتكفيمعملالفيمتطورةالمعداتالوجهزةاالتوفير.ت
خالمعلوماتالتكنولوجياادواتتنفيذ.ث إستخدامهامتخصصكادرلمن عن,في فضاًل

 .معلوماتالتكنولوجياومعداتاجهزةصيانة
: ثالثالمقترح ال أنظار الإدارةتوجيه قيد ألالمعمل بالواألخضراإلنتاجبعاددراسة متمثلة
الاإلنتاج) المستدام, العمليات الخضراء سلسلة المستدامة, التوريد ؛(بيئيةالاإلدارةخضراء,

.دراسةالمعملقيدالتأنشطةوعملياتاالألهميتهافيمختلفمج
:تنفيذاليات ال
 :اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:مستدامال اإلنتاج.1
اإلنتاجنألوذلك؛مواردالستهالكوتقليلإتلوثالمكافحةلمنخالبيئيالجانبالباالعتناء.أ
.بيئيالداءاأللتحسينمحاولةبأنهاتوصفمستدامال
فضاًل,مستدامةعملفرصوايجادمستدامالبناءاللخالمنقتصادياالجانبالباالعتناء.ب

.االستثماراتوزيادةتكلفةالوخفضمربحةاجتماعيةأنشطةإنشاءعن
تاثيرجتماعياالجانبالباالعتناء.ت أومباشربشكلمجتمعالومنظماتالفيعاملينالمن

.شركاتاليصنعهذيالسريعالتطورالكمنظماتالبأداءمباشرغير
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:مستدامةالخضراء العمليات ال.0
عملياتالهندسةوا عادةتدويرالإعادةمثلعملياتتنفيذلخالمنبيئةالحمايةمساهمةفيال.أ
 .ملوثةال
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وغيرخطورةالذاتموادالاستخدامتقليلمعبيئيالاالمتثالوجودةالضمانعلىعملال.ب
.منتجاتالتطويرفيمتجددةال
الوتقليلنفاياتالوتلوثالمنحدال.ت كربونإنبعاثات قابلةاللالجزاءتدويرإعادةلالخمن

 .تدويرالإلعادة
تعبئةالومنتجالتصميمفيبيئيالتأثيرالمراعاةمعمنتجالمكوناتاستخدامعملعلىإعادةال.ث
.مستخدمةالموادالوتغليفالو
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:خضراءالتوريد ال سلسلة.3
تيالسامةالنفاياتالوسامةالغازاتالكميةوكذلك,سامةالموادالاستخدامبخفضاالعتناء.أ

.مجتمعالوبيئةالبضراراالىالتؤدي
استخدامنهايةوحتىوليةاالموادالعلىحصولالببدءاًللبيئةصديقةموادتوريدعلىعملال.ب
.بيئةالعلىسلبيةالتاثيراتالمنللحدوذلكمنتجال
.زبونالموردينوالمنظمةوالعالقاتبينالتبادللمنتجاتمنخالالزيادةجودةباالعتناء.ت
:اآلتيدراسةاعتمادالمعملقيدالإدارةعلى:بيئيةال اإلدارة.4
منهالاشكبكافةمنهاحدالوتلوثالنسبةمنتقليلالأيتلوثالنسبةمنتقليلالعملعلىال.أ

.تدويهاوا عادةجتهاالمعلخالمنتربةالوماءالوهواءالتلوث
النتاج,نفاياتالتدويرإعادةلخالمناستنزافهاوتقليلطبيعيةالمواردالعلىمحافظةال.ب

.مفيدةاخرىمنتجات
على.ت عليهامحافظةالوطاقةالتوفيرالعمل علىيساعدللنفاياتتدويرالعمليةمنخالل

.لإلنتاجالزمةالطاقةالبمقارنةًطاقةالاستهالكتقليل
عملياتجراءالمواالالصحاباستثماريةفرصبتوفيرمتمثلةالجتماعيةاالفوائداإلهتمامبال.ث

.تدويرالإعادة
: خامسالمقترح ال الإدارةإهتمامزيادة قيد المعمل متطلبات بتبني الّتكنولوجيالّتغييردراسة

.األخضراإلنتاجأبعادتبنيفضاًلعن
:تنفيذاليات ال

الّتكنولوجيالّتغييرمتعلقةبمتطلباتالجوانبالدراسةبتحسينالمعملقيدالإدارةإهتمامزيادة.1
.ضعففيهماالجةنقاطقوةوالومعاألخضراإلنتاجأبعادو
0. الإدارةإهتمامزيادة قيد بالمعمل الدراسة للمدخالتوالتحسين مخرجاتالعملياتوالمستمر
.األخضراإلنتاجأبعادخاصةبهاوفقتحقيقال
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 المستقبلية المقترحةدراسات ال: ثانيا  
مستقباًلأنيتناولونهاتييمكنللباحثينالوالمتعلقةبمتغيراتالدارسة,عّدةعناوينيقترحالباحث

:تهمفيدراس
 .الّتكنولوجيفيتحقيقاالداءالمتميزللمنظمةالّتغييردورمتطلبات -
 .الميزةالتنافسيةالمستدامةللمنظمةفيتحقيقالّتكنولوجيالّتغييردور -
 .منظميالداءاألفيتحسينالّتكنولوجيالّتغييردور -
 .مةجستيةللمنظلوالمعلوماتالنظاملمنخالاألخضردوراإلنتاج -
.األخضرخطوةنحوتخضيرأعمالالمنظمةاإلنتاجدور-
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 اادراملتقائمة 
 كريم القرآن ال

 (53)ية اآل النفاال سورة 

 :عربيةالمصادر ال

 :الرسائل واالطاريح الجامعية -وال  أ

دراسة المستدامةدوراإلنتاجاألنظففيتحقيقالتنمية,0212غنيات,,جديوالطاهر,أحمد -1
,مذكرةمقدمةالستكمالمتطمباتشهادةماسترفيعلومالتسيير,تبسة–شركةاسمنت:حالة

 . كليةالعلوماالقتصاديةوالعلومالتجارية,جامعةالعربيالتبسي
ال,0216,صورية,بوطرفة -0 القيادة في ودورها الالّتغييرإدارةتحويلية في مؤسسةالتنظيمي

,أطروحةدكتوراه,جزائريةالقتصاديةاالمؤسساتالدراسةمقارنةبينمجموعةمن:قتصاديةاال
.جزائرالبسكرةن,جامعةدمحمخيضر,تسييرالتجاريةوعلومالقتصاديةواالعلومالكلية

 في الّتكنولوجي بداعاإل دور,0211,رؤوفال عبد,حجاج -3  للمؤسسة تنافسيةال ميزةالتنمية
 تحليل أسلوب بوعريريجباستخدام ببرج كوندور مؤسسة وحدات بين مقارنة دراسة"قتصادية,اال

 علومالو قتصاديةاال علومال كلية,أطروحةدكتوراه,0213-0224فترةال لخال بياناتال مغلف
.ورقلة مرباح قاصدي تسيير,جامعةال وعلوم تجاريةال

وزايدي,خالصي -4 فيالّتكنولوجيالّتغييرواقع,0213,يمينة,راضية مؤسسةالومدىتطبيقه
علومالكلية,ةماجستيرالرس,-بويرةال-دالبسيديخالجزائريةدراسةميدانيةفيمؤسسةنفطال
.جزائرال,جامعةاكليدمحماولحاج,جتماعيةاالنسانيةواإل

,0212,جابر,دهيمي -5 الممارساتالآثار أداء على البيئية االمؤسسة القتصادية  -جزائرية
علومالكلية,أطروحةدكتوراه,ISO 14001 حائزةعلىمواصفةالمؤسساتالدراسةمجموعةمن

 .جزائرال,جامعةفرحاتعباسسطيف,تسييرالتجاريةوعلومالقتصاديةواال
ومناعيسعادية -6 نورة ,0214,سمية,, تكنولوجيا التصاالمعلوماتوالدور تحقيق ميزةالفي

التنميةالفالحةوالةفيبنكالدراسةح:تجاريةالبنوكتنافسيةللال بقالمة,رسالة BADRريفية
ماجستير كلية ال, واالعلوم القتصادية وعلو ,تسييرالتجارية 2جامعة ,مةالق,1241ماي

.جزائرال
:قتصاديةاالمؤسسةالوأثرهعلىأداءالّتكنولوجيالّتغيير,0212,ريان,رحمةوعباس,سلمي -7

ح الدراسة بنعمر مطاحنعمر فيمؤسسة ق–ة الوالية للفترة ةالرس,(0212-0222)مة
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,ماجستير الكلية واالعلوم القتصادية وعلوم ,تسييرالتجارية 2جامعة ,مةالق–1241ماي
.جزائرال

ةالدراسةح:عاملينالوتأثيرهعلىأداءالّتكنولوجيالّتغيير,0212ال,ام,تقىومسعادي,شرفي -8
 مناجم البمؤسسة ماجستيرالرس,-تبسة–فوسفات ,ة الكلية واالعلوم وعلومالقتصادية تجارية

 .جزائرال,تبسيالعربيالجامعة,تسييرال
وبازين,آسيةوسرحان,,عايبال -9 ,0216,رحمةسهام تاالتصاالمعلوماتوالتأثيرتكنولوجيا

 الالّتغييرإدارةعلى في التنظيمي المؤسسات جامعة 2تجارية ةالرس,أنموذجا1241ماي
.جزائرال,1241ماي2جامعة,جتماعيةاالنسانيةواإلعلومالكلية,ماجستير

اللغات,جامعةالعربيبندابورسالةماجستير,كليةاآل,الّتغييراللغوي,0211عالش,سعاد, -12
.مهيدي,الجزائر

فضيلة -11 اال على الّتكنولوجي بداعاإل أثر,0212,عميمر, ,للمؤسسات تنافسيةالستراتيجيات
دكتوراه لقايد أبي جامعة,تجاريةال علومالو تسييرالو قتصاديةاال علومال كلية,أطروحة  – بكر

 .جزائرال,-تلمسان
تنميةالتودورهفيتحقيقاالتصاالمعلوماتوالستثمارفيتكنولوجيااال,0212,غوال,نادية -10

بيانات:مستدامةال باستخدام قياسية الدراسة من لعينة البانل الدول من للفترة -0222)عربية
حميدبنالجامعةعبد,تسييرالتجاريةوعلومالقتصاديةواالعلومالكلية,أطروحةدكتوراه,(0212
جزائرال,مستغانم–باديس

:مؤسسيالداءاألحسينفيتالّتكنولوجيالّتغييردور,0212,ةنسرينالوهناد,هالمن,مهلل -13
علومالكلية,ةماجستيرالرس,-مةالق–(MAB)ةفيمؤسسةمطاحنعمربنعمرالدراسةح

 .جزائرال,مةالق1241ماي2جامعة,تسييرالتجاريةوعلومالقتصاديةواال


 :دورياتالو بحوث ال -ثانيا  

وال -1 احمد كاظم وعبيس,معموريالبطاط, عمران خضر,عامر ,0212,رائد بحثالدور
الكوريا)قتصادياالنموالتطويرفيالو مجلةكلية,(1)عددال,(11)مجلدال,(جنوبيةأنموذجا

.جامعةباب,قتصاداالواإلدارةكلية,يةالمالداريةواإلقتصاديةواالقتصادللدراساتاالواإلدارة
ويوب,بودبزة -0 اثر0212ال,ام,اكرام االلتنظيميعلىالالّتغيير, تنظيميللعاملينمنالتزام

تسييرالقتصاديةواالعلومالمجلة,وطنيةللرخامبسكيكدةالمؤسسةالدراسةميدانيةب:وجهةنظرهم
الو ال,تجاريةالعلوم ال,(10)مجلد ,(1)عدد الكلية واالعلوم القتصادية وعلوم ,تسييرالتجارية

 .جزائرال,سكيكدة,اوت02جامعة
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منظمةمعالتنظيميكمدخلاستراتيجيلتكيفالالّتغيير,0212,سعيدة,وحمصيالكم,بوقرة -3
,واديسوف,جامعةحمةلخضر,(02)عددال,علميةالبحوثالدراساتوالمجلة,متغيرالمحيطال
.جزائرال

علي,جاسم -4 ,0212,طارق تكنولوجيا التخضير لالستدامة ميدانية:بيئيةالمعلومات ,دراسة
.نهرينالجامعةال,عماإل,كليةاقتصاديات(14)عددال,دنانيرالمجلة

عبد,مناضلعباسوهادي,جواريال -5 ,0212,واحدالكميلة فيتعزيزالّتكنولوجيالّتغييراثر
ال ,تنافسيةالقدرة اللالقتصاد للمدة ,0214-1222عراقي ,(2)مجلدال,قتصاداالواإلدارةمجلة
 .جامعةكربالء,قتصاداالوإلدارةاكلية,(02)عددال

براهيم,حسن -6 مجلة,تنظيميالالّتغييرتنافسيوأثرهفيالذكاءال,0212,بشرىعبد,دنياكريموا 
 .بغداد/داريةاإلتقنيةالكليةال,(12)عددال,جامعةالقتصاديةاالكليةبغدادللعلوم

تنظيميةالثقافةالدور,0212,كريمالدمحمعبد,صدامدمحموحسين,حسين,عليإبراهيمومحمود -7
العماأللشركات الفيتحديد بيننظام اليفالتكالعالقة وبيئة المعيارية دراسةالتصنيع حديثة

داريةاإلمجلةتكريتللعلوم,عراقيةالجامعاتالكاديميينفياألمحاسبيينالاستطالعيةلعينةمن
 .جامعةتكريت,قتصاداالواإلدارة,كلية(40)عددال,(0)مجلدال,قتصاديةاالو

–ميةالعالتنافسيةالتطويرفيتعزيزالبحثوالنفاقعلىاإلدور,0212,فؤادفرحان,حسين -8
اإلدارةكلية,(32)عددال,(3)مجلدال,قتصاديةاالداريةواإلمجلةتكريتللعلوم,-بلدانمختارة

.جامعةتكريت,قتصاداالو
هش -9 عبدحمد, ,0216,هللاام التحليل تكنولوجيا بين اإلمعلوماتوالعالقة فيالّتكنولوجيبداع

ال استطالعيةالشركات دراسة :صناعية الشركة أنموذجاالمشروبات كركوك في مجلة,غازية
 واإلتكريتللعلوم مجلدال,قتصاديةاالدارية عددال,(10) (34) كلية جامعة,قتصاداالواإلدارة,

.تكريت
عملياتيفيإطاراستخدامالفشلالجةالمع,0212,ثامرعكاب,سرايالرعدعدنانو,حمدانيال -12

ال,قتصاديةاالداريةواالمجلةتكريتللعلوم,مستدامالتصنيعالفلسفة ال,0مجلد كلية,23عدد
 .جامعةتكريت,قتصاداالواإلدارة

سهىحمزاوي -11 ,,0212, الدور جزائرالجامعة مواكبة في الّتكنولوجيية الّتغيير الواقع:
والطموح, العدداألمجلة واإلدارية, للبحوثاالقتصادية عباسلغرور(0)صيل خنشلة,جامعة ,,

 .جزائرال
حنظل -10 أحمد, قاسم للشركة, التنافسي الموقع تعزيز في األنظف اإلنتاج عمليات ابعاد  اثر

مجلةتكريت,محافظةصالحالديندراسةتحليليةفيالشركةالعربيةلكيمياوياتالمنظفاتفي
 .جامعةتكريت,كليةاإلدارةواالقتصاد,02العدد,2المجلد,للعلوماالداريةواالقتصادية
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تطويرالبحثوالنفاقعلىاإلقياسوتحليلاثر,0212,ميعادعلي,خضير,منعماحمدوخلف -13
 الفي االنمو في خالالقتصادي اللمانيا مجل,(0211-0222)مدة للعلوم تكريت داريةاإلة

.جامعةتكريت,قتصاداالواإلدارةكلية,(44)عددال,(4)مجلدال,قتصاديةاالو
ستغاللالوقتالضائعلتحسيناالنتاجوفقًاا,0212,حيدرناظم ,عزيزوعليكريم,الخفاجي -14

 .340-303الصفحات,0العدد,12المجلد,مجلةجامعةبابل,للتغيراتالتكنولوجية
لطيف,خلف -15 ,0212,ياسر فيتخفيضالالّتغييردور التنظيمي   دراسة:تنظيميالصراع

آل راءاستطالعية من والعينة المدراء لنك ايرث شركة في العاملين لخدمات شبكاتالعراق
,تاالتصاالو المجلة واالعلوم ال,داريةاإلقتصادية ال,(03)مجلد ,(22)عدد اإلدارةكلية
.فلوجةالجامعة,قتصاداالو

وال -16 مجيد إقبالدده,هاشم دمحمالسلمان, ,0212,غني متطلبات تحقيقالإدارةاثر في معرفة
,تطبيقيةالصرفةوالمجلةجامعةبابلللعلوم,دراسةاستطالعيةفيجامعةبابل:دارياإلالّتغيير

 .جامعةبابل,قتصاداالواإلدارةكلية,(01)عددال,(4)مجلدال
-0211مستدامةالتنميةالأهدافنفاياتبالحليلعالقةتدوير,0202,خليل,تاميمونور,سلوم -17

,قتصاداالواإلدارةكلية,(112)عددال,(06)مجلدال,داريةاإلقتصاديةواالعلومالمجلة,0232
 .جامعةبغداد

قتصاديةاالتنميةالتطويرفيالبحثوالدور,0211,رزاقالسارةعبد,أديبقاسموحسن,شندي -18
 ال,داريةاإلقتصاديةواالكوتللعلومالمجلة,(مانياال-عراقال)فيبلدانمختارة كلية,(12)عدد

.جامعةواسط,قتصاداالواإلدارة
تطبيقفيمستشفىالمستفيدينبالفيتحقيقرضااالبتكاردور,0212,زيدفوزيأيوب,شيخال -19

جامعة,قتصاداالواإلدارةكلية,(112)عددال,)32)مجلدال,رافدينالةمجلةتنمي,اربيل-أزادي
.موصلال

دراسة:العماإلمستدامفيمنظماتالتصنيعالأبعادمدىتوافر,0212,ايماناحمد,حالص -02
مجلةابحاثكلية,الّشماليةسمنتعامةللالشركةالعاملينفيمقرالعينةمنراءاستطالعيةآل

 .دورال/تقنيالمعهدال( 3)عددال,(11)مجلدال,ساسيةاالتربيةال
ستجابةللتغييراال,0213,يسرىاحمد,ماجددمحموجرجيس,حالمحفوظحمدونوص,صوافال -01

الّتكنولوجي جودة فيتحسين ح:مخرجاتالودوره الدراسة فيمعمل والة طبيالقطنالضماد
,موصلالب للعلوم تكريت واإلمجلة ال,قتصاديةاالدارية (2)مجلد ال, ,(02)عدد اإلدارةكلية
.جامعةتكريت,قتصاداالو

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%22
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=29&uiLanguage=ar
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:تنظيميالداءاألمعلوماتفيتحقيقال,اثرتكنولوجيا0212,حميددمحمالخولةعبد,بانيالطال -00
بابل جامعة في تحليلية ,دراسة كلية االواإلدارةمجلة للدراسات واالقتصاد داريةاإلقتصادية

.معهدتقنيبابل/تقنيالتعليمالهيئة,(1)عددال,(2)مجلدال,ةيالمالو
امتثال -03 تطويرالبحثواليفالداءفيتخفيضتكاألتحسينأهمية,0212رشيدبجاي,الطائي,

مجلة,خاصالجنوبيللنقلالكرخالمراب–نقلالبحثتطبيقيفيوزارة:زبونالوزيادةرضا
.جامعةبغداد,قتصاداالواإلدارةكلية,(13)عددال,دنانيرال

نجاحالتنظيميفيتحقيقالالّتغييردور,0211,مصطفىناطق,عليحسونوناجي,طائيال -04
قتصاديةاالعلومالمجلة,نفطالوزارة-نفطيالتطويرالبحثوالستراتيجيبحثميدانيفيمركزاال
 .جامعةبغداد,قتصاداالواإلدارة,كلية(20)عددال,(01)مجلدال,داريةاإلو

دوراستراتيجياتالتصنيعاألخضر,0213,إسراءوعدهللا ,السبعاويودمحمعبدالوهاب,العزاوي -05
 التنمية تعزيز الدورية ,المستدامةفي العلمية بوهوثالمستقبلية مجلة المجلد ,4 العدد ,0 ,

 .122-21الصفحات
تنظيميةفيتقبلالمواطنةالدورسلوكيات,0212,ضرغامدمحم,خاقانيالمهندحميدو,عطويال -06

غريالمجلة,جديدالكوفةالسمنتعينةمنموظفيمعملراءدراسةتطبيقيةآل,تنظيميالالّتغيير
كوفةالجامعة,قتصاداالواإلدارة,كلية(4)عددال,(14)مجلدال,داريةاإلقتصاديةواالللعلوم

وعبد,فائق -07 عاصم محسن,تال ,0212,عذراء عملية ييرالّتغانعكاس تعزيز داءاألعلى
كلية,(123)عددال,(04)مجلدال,داريةاإلقتصاديةواالعلومالمجلة,(بحثتحليلي)تنظيميال

.جامعةبغداد,قتصاداالواإلدارة
تطويرفيالبحثواليفالرقابةعلىتكالمحاسبةوالمدىكفاءةوفاعلية,0216,عماددمحم,فرحان -08

كلية,(01)عددال,داريةاإلقتصاديةواالكوتللعلومالمجلة,دوليةالمعاييرالعراقيةوفقالبيئةال
.جامعةواسط,قتصاداالواإلدارة

فيالعمالوظيفيلدىالرضاالتنظيميفيالالّتغييردور,0212,مريم,دمحمويحياوي,قرزيز -09
,رحمنمهريالجامعةعبد,(42)عددال,جتماعيةاالنسانيةواإلعلومالمجلة,صناعيةالمؤسسةال

.جزائرال,قسنطينة
قريشي,دمحم -32 ,0212 المؤسساتاإلقتصاديةا, أداء على وأثره التكنولوجي لتغيير حالة/ دراسة

دارية,بسكرة-فرعجنرالكابل-مؤسسةصناعةالكوابل ,10المجلد,مجلةأبحاثإقتصاديةوا 
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 الح امل
 

   ميحر مسب

  
 اإلستبانةخبراء في قياس ال آراءستبيان أنموذج إ

 (4)ملحق ال
 موصلالجامعة    

 قتصاداالو  اإلدارةكلية 

 صناعيةال اإلدارةقسم 

 علياالدراسات ال   

 ستبانةصدق إ/ م
 .محترمال.....................................................................فاضلالستاذ األ

,نعرضعلـىاإلستبانةشموليةالستمارةالظاهريوالصدقالالعلميةالختبارتماشيًامعالسياقات
متطلباات دور ) موسـومةالماجسـتيرالةالحضرتكماستمارةاستبانهصممتفـيإطـارموضـوعرسـ

 الّسااامنتدراساااة اساااتطالعية فاااي معاونياااة  :األخضااار اإلنتااااج أبعااااد فاااي الّتكنولاااوجي الّتغييااار
ونظــرًالعــدمتــوافرمتغيــراتجــاهزةتقــيسعــددًامــنمتغيــرات( بااادوش ساامنتمعماال  -الّشاامالية

مبينةمتغيراتهاوعناصرهافيالقياسهذهوالباحثإلعداداستبانةتحققعملياتالدراسة,سعىال
تـيتنـدرجضـمنهاالفقـراتالواألبعـادواإلسـتبانةتفضـلبإبـداءرأيـكفـياليرجى.ملحقالنموذجاأل

:ةاآلتيسئلةاألجابةعناإلضروريةفيضوءالمالحظاتالمعبيان
ذيوضعتمنأجله؟الغرضالفقرةواضحةوتقيسالهل:1س
محددلها؟البعدالهلتنتميكلفقرةمدرجةتحتكلبعدمن:2س
مؤشرة؟الاألبعادىالأخرىيمكنإضافتهاأبعادهلهناك:3س
لمتكنكذلكفهلتقترحبدائلأخرى؟إذاقياسمناسبة,والهلأنبدائل:4س



 : خماسيالذي سيتم استخدامه هو الجابة اإلعلماً أن ميزان 

 

 بشدة              أتفقال                 أتفقمحايد              ال             أتفقبشدة          أتفق              
 تقديرالشكر و المع 

 

باحثال                                                          مشرف ال              
كريم يوسفالأحمد عبد                                                  جليليالء حسيب اآل. د.م.أ     

 ب ماجستيرالصناعية                                                             طال اإلدارةُأستاذ مساعد 



 ب

 

        ميحر مسب
                         (2)ملحق ال

 موصلالجامعة 
 قتصاد                                 االو  اإلدارةكلية 

 صناعية ال اإلدارةقسم 

 عليا              الدراسات ال  
 اإلستبانةستمارة إ/ م

 :محترمالمدير السيد ال
 : وكاته  اهللسالم عليكم ورمحة ال
إن تيالاإلستبياناستمارة رسءاًجزتمثلأيديكمبين مشروع المن فيالة اإلدارةماجستير
 :األخضر اإلنتاج أبعاد في التّكنولوجي التّغييرمتطلبات دور )موسومةالوصناعيةال

هذهتعدإذ (بادوش سمنتمعمل / الّسمنت الّشماليةدراسة استطالعية في معاونية 
مناسبةالصحيحةوالجابةاإلنتفضلكمبا علمي,والبحثالعتمدعليهألغراضأُستمارةمقياساًاال
تحسينأداءحصولعلىنتائجدقيقةبمايخدمالكبيرفيوصفيساهمباإلستبانةأسئلةعن

 .دراسةثانياًالأهدافتحقيقشركتكمأواًلو
 :مالحظة
ــــاتألغــــراضالسُتســــتخدم (1 وستتســــمســــماالضــــرورةلــــذكرالودونعلمــــيالبحــــثالبيان
.علميةالمانةاألسريةوالبياناتجميعهابطابعال
نذلــكيعنــيأل,الرجــاءعــدمتــركأيســؤالمــعهــاســئلةجميعاألعــنجابــةاإلرجــىيُ(2

.قياسالستمارةللتحليلواالعدمصالحية
.خاصةالويمثلوجهةنظركذيتراهمناسباًالحقلالفي( √)رجىوضععالمةيُ(3
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  الّتكنولوجي الّتغييرمتطلبات  :ثانيا  
:تطويرالبحث و ال -1 االوهي النشطة تتضمن المعارفوالتي تتعلقالو,جديدةالمهارات تي
تنافسيةالميزةالحصولعلىاليةواإلنتاجتيتؤديدورًااساسيًافيتحسيناليةاإلنتاجعملياتالب

.للمنظمة

 أتفق عباراتال
 بشدة

 محايد أتفق
ال 
 أتفق

 أتفقال 
 بشدة

1. 
بحــثعــنافكــارجديــدةبغيــةتطــويرالمعمــلبتشــجيعاليقــوم

.يةاإلنتاجعملياتال
     

     .تطويرالبحثوالمعملوحدةمتخصصةبنشاطاللدى .0

3. 
تطـــــــويركـــــــاداةلمواكبـــــــةالبحـــــــثوالمعمـــــــلنشـــــــاطاليســـــــتخدم

.اتالّتغيير
     

4. 
حاصـلةعـنالةالّتكنولوجياتالّتغييرمعملفيمواكبةاليساهم
.تطويرالبحثوالطريق

     

5. 
لتطـويرمـنخـالالبحثوالعضاءعلىاالعملعلىتحفيزال

.فضلاالداءاالاعطاءجوائزلذوي
     

   

1-5  6-11  11 - 15  

11-15  16-31 فأكثر31   

 دبلومعالي ماجستير دكتوراه

وريوسالبك دبلومفني  إعدادية 

02 - 01من   32 – 31من   12 – 11من   

فأكثر 61  52 – 51من   

 



 ب

 

تطـويرأفكـارلمنظمةعلىتقـديمافكـارجديـدةمـنخـالالوتعنيقابلية:الّتكنولوجي االبتكار -0
داراتجديـــدةو ةعـــنطريـــقالّتكنولوجيـــحلـــولالتـــيمـــنشـــأنهاتحســـينال,جـــراءاتاإلوعناصـــروا 

نتاج .افضلمنالمنافسيناالخرينجديدةالخدماتالسلعوالتصميموا 

 أتفق عباراتال
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 بشدة

6. 
 الإدارةيسعى المعمل افضل استخدام الى متاحةالتقنيات

.الّتكنولوجيبتكارخياراتلإلالللبحثعنافضل
     

7. 
ال على تشجع ودورات ورش اقامة على االبتكارعمل

.الّتكنولوجي
     

8. 
 اليسعى المعمل ى فيمنتجاتالتقديم لالستمرار بانتظام

.سوقال
     

     .ىانتاجمنتجاتمبتكرةالمعملاليسعى .9
     .الّتكنولوجياالبتكارخاصةبالشروطالعملعلىتطبيقال 12

11. 
 الإدارةتقوم أجهزة في باستثمارات ذاتاإلنتاجمعمل

.متطورةالاالّتكنولوجي
     

     .عملياتالفيبتكارطرقلإلالىايجادافضلالمعملاليسعى .10

13. 
شراءليةمنخالاإلنتاجىتحسينعملياتهالمعملاليسعى

.معداتانتاججديدة
     

14. 
 وأساليدخل عمليات منالمعمل لرفع جديدة إنتاج يب

.منافسينالإنتاجيتهامقارنةب
     

15. 
 اليقوم عمليات بتحسين بأنظمةالاإلنتاجمعمل خاصة

.صيانةال
     

     .الّتكنولوجياالبتكارخاصةبالمعاييرالمعملبالإدارةتهتم .16

17. 
 الإدارةتستخدم قدراتها خالالمعمل من إبتكارلخاصة
.خريناالسفمنتجاتتنا

     

18. 
تحسينفيتصميمالستجابةللتغييراتواالمعملعلىالقابلية

.منتجاتها
     

19. 
 كفاءاتالمهاراتواللمعملبتحسينمنتجاتهمنخالاليقوم

.متوفرةلديهال
     

02. 
الزمةلتحسينجودةالقراراتالمعملعلىاتخاذالإدارةتساهم
.منتجاتها

     

 



 ج

 

عنصـــرالبعضكالـــمتفاعلـــةببعضـــهاالعناصـــرالمجموعـــةمـــنهـــي :معلومااااتالتكنولوجياااا  -3
جتهــــاالبيانــــاتوتنظيمهــــاومعالوذلــــكبهــــدفتجميــــع؛جــــراءاتاإلمعــــداتوالجهــــزةواألبشــــريوال

 .عملالمتعلقةبالقراراتالوتقديمهاعلىشكلمعلوماتمناسبةالتخاذ

 أتفق عباراتال
 بشدة

 محايد أتفق
ال 
 أتفق

 أتفقال 
 بشدة

01. 
عملالمعملتكفيالنجازالمتوفرةفيالمعداتالجهزةواال

.علىنحومتميز
     

00. 
بـــــرامجلمعلومـــــاتمـــــنخـــــالالمعمـــــلبتكنولوجيـــــااليهـــــتم

.ةالّتكنولوجيجهزةاالتدريبشاملةعلى
     

03. 
عــاملينعلـــىاســـتخدامالمعمـــلعلــىتحفيـــزالإدارةتســاهم

.معلوماتالادواتتكنولوجيا
     

     .معلوماتالمعملتنفيذادواتتكنولوجيااليتبنى .04
وجود كادر متخصص في صيانة اجهزة ومعدات  .05

 .معلوماتالتكنولوجيا 
     

األخضر اإلنتاج أبعاد :ثا  الث

طاقةالمنتجاتباستخدامعملياتوأنظمةتحافظعلىالهوعمليةصنع:مستدامال اإلنتاج -أ 
.طبيعيةبشكلمستدامالمواردالو

 عباراتال
 أتفق
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 بشدة

06. 

يينعلىانالحالزبائنالتلبيةحاجاتمعملعلىاليساهم
زبائنالمواردلتلبيةحاجاتالاليكونعلىحساباستنزاف

.مرتقبينال

     

اليسعى .07 المعمل يمكنىان ما باقل منتجاتنا تصنيع يتم
.مواردالمن

     

     .طاقةمتجددةالاستخداممصادرمعملاليحاول .08

تيالعملالعديدمنورشالمعملالتصنيعفياليجريقسم .09
.مجتمعالتسهمفيتحسينحياة

     

32. 
 اليساهم معمل ديمومة العلى الموارد فيالطبيعية داخلة
.اإلنتاجعمليات

     

 



 د

 

تاكيدعلىالتيتتضمنالومسؤولةاجتماعياًالعملياتالهي:مستدامةالخضراء العمليات ال -ب
نأومنثماعادةتدويرهادون,مخرجاتمرغوبةىالاستخداممدخالتصديقةللبيئيةوتحويلها

.بيئةالسلبيةعلىاًينتجعنذلكاثار

 عباراتال
 أتفق
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 بشدة

31. 
تــيتــمالمــوادالعديــدمــنالإعــادةتــدويرعلــىمعمــلاليعمــل

.جديدالمنتجالسابقكمدخالتالنتاجالاستخدامهافي
     

     .بيئيالتصميمالمنتجوفقطرقالتصميمعملعلىال .30

33. 
ملوثــاتالجالتــيتعــالعمليــاتالعديــدمــنالمعمــلاليســتخدم

ــــــــاءال ــــــــاتالمتطــــــــايرةاثن ــــــــامبعملي ــــــــاجقي كاســــــــتخداماإلنت
.مرسباتال

     

34. بيئـةالتيالتتركاثـارسـلبيةعلـىالتقانةالمعملاليستخدم 
.مدخالتالجاريةعلىالتحويليةالعملياتالفي

     

35. االســـتفادةتـــياليمكـــنالمخلفـــاتالجـــةالبمعمعمـــلاليقـــوم 
.بيئةالمنهامستقبالفيمطامرالتتركتاثيرسلبيعلى

     

:خضراءالتوريد السلسلة  -ج من االهيمجموعة النشطة تهدفالمتسلسلة الىايصالتي
للزبونال ,منتج االوكذلك النشطة تجهيز عن بالمسؤولة والمنظمة المواد فيالمكونات داخلة

.بيئةالضرارباالمنظمةدونالمنتجاتوخزنهافيمستودعاتالتصنيع

 عباراتال
 أتفق
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

ال 
 أتفق
 بشدة

36. 
كبيــرةللمحافظــةأهميــةذينيولــونالــمجهــزينالمعمــلمــعاليتعامــل
.اثناءعملهمبيئةالعلى

     

منتجــــاتفــــيمخــــازنمصــــممةوفــــقطــــرقالمعمــــلبخــــزناليقــــوم .37
.ىادنىمستوىعندنقلهاالحركةالوقتوالعلميةتقلل

     

38. 
صـفقاتمـنالزبـائنواتمـامالمجهـزينوالمعملاحيانًامعاليتعاقد
ىاســـتخدامالـــحاجـــةالحديثـــةدونالاســـتخداموســـائلاتصـــلخـــال

.بيئةالمضرةبإنبعاثاتوسائلنقلينتجعنها

     

     .بضائعالطرقكلفةعندشحناليتماختياراقل .39

42. 
نهــائيللزبــائنبوســائلنقــلتعتمــدالمنــتجالالإيصــمعمــلاليــتمفــي

.صديقللبيئةالوقودال
     



 ه

 

محافظةالبيئةوالمنظمةفيحمايةالوهيعبارةعنوسائلوتقنياتتساعد:بيئيةال اإلدارة -د
.عليها

 عباراتال
 أتفق
 بشدة

 محايد أتفق
ال 
 أتفق

ال 
 أتفق
 بشدة

     .بيئةالمحافظةعلىالمعملباليلتزم .41
     .بيئةالوسائلللمحافظةعلىالعديدمنالمعملاللدى .40
     .بيئةالدارةإل14222يزواالنعملوفقسلسلةمواصفات .43
     .بيئةالمساهمةفيحمايةالمعملهيانهبإمكانهالفلسفة .44

بيئــــــيالفشــــــلالمعمــــــلاداةتحليــــــلنمــــــطوتــــــأثيراليســــــتخدم .45
.بيئةالللمحافظةعلى

     

 

 (2)ُملحق ال
اإلستبانةستمارة إل سادة محكمينالأسماء 

 عملالمكان  سماال شهادةال علمياللقب ال ت 
/رئـــيسقســــماإلدارةالصــــناعيةجبوريالميسرإبراهيمأحمددكتوراهأستاذ 1

موصلالجامعة
جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةهاديالءحسيبعبداالدكتوراهأستاذمساعد 2

موصلال
جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةرعدعدنانرؤوفدكتوراهأستاذمساعد 3

موصلال
جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةأحمدأحمدهانيدكتوراهأستاذمساعد 4

موصلال
جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةإبراهيمرغيدإسماعيلدكتوراهأستاذمساعد 5

موصلال
/الّشـــــــــماليةتقنيـــــــــةالجامعـــــــــةالرزاقخضرحسينالعبددكتوراهأستاذمساعد 5

كركوك
/الّشـــــــــماليةتقنيـــــــــةالجامعـــــــــةالفخزعلبصيرخلدكتوراهأستاذمساعد 0

كركوك

  



 و

 

/الّشـــــــــماليةتقنيـــــــــةالجامعـــــــــةالمظفرأحمدحسيندكتوراهأستاذمساعد 8
كركوك

جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةداؤوديالرياضجميلماجستيرأستاذمساعد 2
موصلال

جامعـة/قتصـاداالواإلدارةكليةطاللأحمدأحمدماجستيرأستاذمساعد 17
موصلال

 

 

 (1)ملحق ال
  دراسةالداخلي لمتغيرات التساق اإل 

 
 تطويرالبحث و الداخلي لمتطلب ال تساقاإل ( 1)الجدول 

X5 X4 X3 X2 X1  

    1 X1 

   1 .635
**

 X2 

  1 .641
**

 .456
**

 X3 

 1 .591
**

 .723
**

 .647
**

 X4 

1 .682
**

 .553
**

 .645
**

 .532
**

 X5 

 الّتكنولوجي االبتكارداخلي لمتطلب التساق اال ( 0)جدول ال
X20 X19 X 18  X17 X16 X15 X14  X13 X12 X11 X10 X9 X8 2 X X6  

              1 X6 

             1 .771
**

 X7 

            1 .679
**

 .583
**

 X8 

           1 .584
**

 .567
**

 .634
**

 X9 

          4 .723
**

 468
**

 .543
**

 .619
**

 X10 

         4 .661
**

 .743
**

 .787
**

 .664
**

 .691
**

 X11 

        4 .775
**

 .687
**

 .798
**

 .754
**

 .657
**

 .745
**

 X12 

       4 .671
**

 .743
**

 .691
**

 .711
**

 .711
**

 .523
**

 .767
**

 X13 

      4 .655
**

 .677
**

 .721
**

 .756
**

 .655
**

 .654
**

 .654
**

 .734
**

 X14 

     4 .696
**

 .654
**

 .687
**

 .671
**

 .733
**

 .678
**

 .791
**

 .576
**

 .671
**

 X15 

    4 .765
**

 .645
**

 .679
**

 .787
**

 .645
**

 .634
**

 .716
**

 .544
**

 .756
**

 .594
**

 X16 

   4 .782
**

 .787
**

 .699
**

 .748
**

 .754
**

 .799
**

 .755
**

 .756
**

 .612
**

 .723
**

 .578
**

 X17 

  4 .779
**

 .652
**

 .654
**

 .754
**

 .741
**

 .711
**

 .791
**

 .722
**

 .787
**

 .701
**

 .654
**

 .721
**

 X18 

 4 .687
**

 .734
**

 .714
**

 .767
**

 .731
**

 .761
**

 .743
**

 .731
**

 .691
**

 .687
**

 .734
**

 .644
**

 .765
**

 X19 

4 .738
**

 .705
**

 .737
**

 .757
**

 .788
**

 .775
**

 .733
**

 .767
**

 .790
**

 .785
**

 .791
**

 .754
**

 .776
**

 .723
**

 X20 

 

 
 

 



 ز

 

 معلوماتالداخلي لمتطلب تكنولوجيا التساق اال ( 3)جدول ال

 

 مستدامال اإلنتاجداخلي لبعد التساق اال ( 4)جدول ال
X30 X29 X28 X27 X26  

    1 X26 

   1 .648
**

 X27 

  1 .754
**

 .745
**

 X28 

 1 .532
**

 .388
*

 .423
**

 X29 

1 .736
**

 .765
**

 .639
**

 .518
**

 X30 

 مستدامةالخضراء العمليات الداخلي لبعد التساق اال ( 5)جدول ال
X35 X34 X33 X32 X31  

    1 X31 

   1 .658
**

 X32 

  1 .756
**

 .769
**

 X33 

 1 .532
**

 .328
*

 .544
**

 X34 

1 .745
**

 .712
**

 .634
**

 .565
**

 X35 

 خضراءالتوريد الداخلي لبعد سلسلة التساق اال ( 6)جدول ال
X40 X39 X38 X37 X36  

    1 X36 

   1 .730** X37 

  1 .747
**

 .723
**

 X38 

 1 .589
**

 .471
**

 .534
**

 X39 

1 .445
**

 .691
**

 .576
**

 .430
**

 X40 

 بيئيةال اإلدارة االتساق الداخلي لبعد( 7)الجدول 
X45 X44 X43 X42 X41  

    1 X41 

   1 .712
**

 X42 

  1 .644
**

 .612
**

 X43 

 1 .656
**

 .673
**

 .520
**

 X44 

1 .723
**

 .634
**

 .645
**

 .598
**

 X45 

 (SPSS)برمجيةالىمخرجاتالباحثاستناداالمناعداد:مصدرال

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

X25 X24 X23 X22 X21  

    1 X21 

   1 .739
**

  X22 

  1 .664
**

 .822
**

 X23 

 1 .774
**

 .587
**

 .621
**

 X24 

1 .693
**

 .671
**

 .665
**

 .726
**

 X25 
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Abstract 

     In the contents of the philosophy of its objectives, the study sought to 

identify the requirements of technological change as the change in work 

methods, the change in production patterns and methods, and the use of 

new technologies to develop production processes, whether products or 

services according to the dimensions of green production as a trend that 

represents an urgent necessity in today's business world. ; Due to the 

increase in pollutants rates and industrial emissions that threaten the 

environment, and the demand that all organizations shoulder their 

responsibility towards protecting the environment and preserving its 

natural resources. 

     As well as adopting new entrances in the field of manufacturing 

processes that result in green products that are environmentally friendly 

and do not result in negative effects that are harmful to the environment 

during the manufacturing processes according to the content of green 

production, which has been adopted by organizations of all kinds, 

especially industrial ones. 

     A structure has been set for the current study by setting up two 

frameworks: The first frame deals with the theoretical aspect of 

technological change as an explanatory variable, and green production as 

a responsive variable, while the second frame represents the statistical 

practical aspect of the variables of the current study, and to achieve this 

purpose the study problem was formulated with a group Of the questions 

are summarized as follows: 

1- To what extent do the managers of the Northern Cement 

Cooperative (Badoush Cement Factory) envision technological 

change and green production? 

2- What is the level of orientation of the laboratory under study to 

implement technological change in order to achieve green 

production in the sector in which it operates? 

3- Is there a significant correlation between technological change and 

green production? 

4- Is there a significant impact of technological change on green 

production? 



B 

 

5- Do the requirements for technological change vary in importance 

and impact on green production? 

     Resources are gathered from books, letters, theses, journals and 

conferences in the fields of technological change and green production; 

This is for the purpose of covering the theoretical side, as the Badoush 

cement laboratory was chosen to conduct the current study in it to be a 

source of data and information on the practical side. Data and 

information were collected from the affiliates in the laboratory through a 

questionnaire form that was designed as a main tool and distributed to 

the affiliates in the laboratory, and a hypothetical model for the study 

was formulated and developed. Many hypotheses, and the hypotheses 

were then tested using statistical methods in their analysis, such as the 

Spearman correlation coefficient to measure the correlation relationships 

between the study variables, and the simple and graded regression 

coefficient to identify the influence relationships and the variance 

between the study variables, and based on that the study reached a set of 

conclusions, the most important of which are: 

1- The existence of a correlation and a positive moral impact 

between the requirements of technological change and the 

dimensions of green production, meaning that the requirements of 

technological change support the research organization in the 

fields of application of the dimensions of green production. 

2- The requirements for technological change vary in importance as 

they affect green production. 

Through the conclusions reached in the current study, the researcher 

proposed a set of proposals that could address the negatives in the 

laboratory under study, the most prominent of which is the need for the 

laboratory management to adopt the concept of technological change and 

identify the most important requirements that could affect its 

performance, in addition to Increasing the interest of the management of 

the laboratory under study with the requirements of technological change 

and the dimensions of green production together, and working to 

implement them properly through holding conferences and training 

courses for managers and workers.   

key words: Change, Technological change, Green production 
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