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 قرار المشرف إ

سهام استراتيجيات التصنيع المستدام في تعزيز  إ"  بـأشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة  
التسويقية كلية  الفرص  الموصل/  جامعة  في  بإشرافي  جرى  قسم    اإلدارة"   اإلدارةواالقتصاد/ 

 الصناعية، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اإلدارة الصناعية.
 

 

 :  التوقيع

 .رعد عدنان رؤوف. دم. أ.  :المشرف

  .م2020  /       /      :   التاريخ

 

 

 إقرار المقّوم اللغوي 

الموسومة   الرسالة  هذه  أن  تعزيز  إ"  بـأشهد  في  المستدام  التصنيع  استراتيجيات  سهام 
التسويقية لغوية  الفرص  فيها من أخطاء  اللغوية وتصحيح ما ورد  الناحية  " تمت مراجعتها من 

 وتعبيرية وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير.

 

           : التوقيع

 .محمود عايد عطية. دم. . أ  : االسـم

 . م2020/       /       : التاريخ

 

 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا 

 بناًء على التوصيات التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي أرشح هذه الرسالة للمناقشة. 
 

:  التوقيع

 : االسـم
 . م2020  /      /    :   التاريخ

 

 

 الصناعية  اإلدارة إقرار رئيس قسم  

بها المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا بناًء على التوصيات التي تقدم   

 أرشح هذه الرسالة للمناقشة.
 

 :  التوقيع

 .حمد الجبوريأ  إبراهيمأ. د. ميسر  : االسـم

 . م2020  /      /    :   التاريخ

 

 .حمد الجبوريأ  إبراهيمأ. د. ميسر  :



 قرار لجنة المناقشة

اسههما   "نشهه بأننننههضأء لههض ألتنههمأوللمههقشةأقولأنضعشههمأعههبأءالةنههضأ لهه أول  ههضلمأولأق ههقأمأنههه
فههمأأولقشضل ههضأأمقنضعشههنضأولاضلنههأ" اسههاراايجياا الايههنيم المسهها ا  يهها ارصيههص القههر  الاسهه ي ية

ن هههضأتهههبش  ألنشهههلأشههه ضب أولأضت هههلش أفهههمأأ0202قفشأهههضألههه أ اعهههمأن هههضأنلهههض ش أأأ أأأ  وخلصهههض أقو 
أوالبو  أولصنض شمأ.أ

 
 

 الا قيم 
  . قاس  نايف عم ان أ. 

 عض ا  
  0202الااريخ :   /    /

 

 الا قيم  
 أ. . ميسر ابراهي  الجب ري
 رئيس لجنة المناقشة 

  0202الااريخ :   /    /
 

 الا قيم 
 محم  محم   المال حسن  . .أ.

 عض ا  
  0202الااريخ :   /    /

 

 الا قيم  
  . رع  ع نان رؤ فأ. .

 عض ا   مشريا  
  0202الااريخ :   /    /

 
 

 قرار مجمس الكمية
أولأنةمهههههههههب أأ…………………نتل هههههههههل أوالبو  أقوالعلصهههههههههضبأوتلأهههههههههيأأتلههههههههه أ لشهههههههههمأ

وخلصهههض أوالبو  أقعههه  أوللقصهههشمأنأنوههه أشههه ضب أولأضت هههلش أفهههمأأ0202نلهههض ش أأأأأأأأ أأأأأأأ 
أولصنض شمأ.أ
أ

 
 الا قيم

 م رر مجمس الكمية
 أ. . عالء عب  السال  يحيى الحم انا

    //0202 

  
 الا قيم 

 اال ارة  االقايا  عمي  كمية 
 أ. . ثائر احم  سر  ن السمان

/    /0202 
 



  شكر وتقدير

 َوأَْدِخْلنِي تَْرَضاهُ  َصالًِحا أَْعَملَ َوأَْن  َوالَِديَّ َوَعلَٰى  َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ الَّتِي  نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ أَْن  أَْوِزْعنِي َربِّ "

الِِحینَ  ِعبَاِدكَ فِي  بَِرْحَمتِكَ    )19النمل ( "الصَّ

اشكر واحمد اهللا عز وجل الذي وفقني إلتمام هذا العمل وانار لي الدرب للعلم والمعرفة 

  وأصحابه اجمعین.... لهآوالصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى 

بدایة أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذ المشرف الدكتور رعد عدنان رؤوف لقبوله 

مما ساعدني البحث  مدةرشاداته القیمة وصبره طوال االشراف على هذه الرسالة وعلى نصائحه وا

  على تخطي وتذلیل كل الصعوبات التي اعترضت سبیل تقدمي.

كما أتوجه بشكري وتقدیري إلى عمید الكلیة االستاذ الدكتور ثائر احمد سعدون السمان 

  المتواصل للمسیرة العلمیة. مس الكلیة لدعمهلوالسادة أعضاء مج

كما ال یفوتني ان أتقدم بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا وتفضلوا بقراءة 

  وهفوات.ما بدا من أخطاء  وتصویب وتقیمهامناقشتها هذه الرسالة وتحملوا عناء 

رسالة في الحیاة والذین مهدوا لنا طریق العلم  أقدسالى اساتذتي االفاضل الذین حملوا 

ل علي إلتمام هذه الرسالة والوصول لهذه المرحلة واخص منهم بالذكر والمعرفة وكان لهم فض

احمد  أكرماألستاذ الدكتور و  الصناعیة،األستاذ الدكتور میسر إبراهیم الجبوري رئیس قسم اإلدارة 

 الجلیلي،االء حسیب  ةاألستاذ المساعد الدكتوراو  النعمة،عادل ذاكر  األستاذ الدكتورو  الطویل،

 وهب،األستاذ المساعد ریاض جمیل و  الحافظ،علي عبد الستار  اعد الدكتوراألستاذ المسو 

  إسماعیل.األستاذ المساعد عمر علي و 

دربي المالذ  ةكما أتقدم بجزیل شكري وخالص امتناني واحترامي واعتزازي إلى والدتي شمع

والمأوى االمن وسر السعادة والنجوى وسر وجودي ومنبع عطائي كذلك أتقدم بخالص شكري الى 

عني خیر  نّ خالل مدة دراستي، وأدعو اهللا أن یجزیه آزرنني وساعدنني اللواتيأخواتي العزیزات 

  الوفاء.الجزاء وطیب 

لذین كانوا عونًا لي وزرعوا افي مرحلة الماجستیر عرفاني األكید وامتناني الى زمالئي 

المتواصلة وحرصهم الدائم على إتمام هذه الرسالة فلهم  نسیان تشجیعاتهمالتفاؤل في دربي دون 

  مني كل الشكر واالمتنان.

وختامًا أتقدم بالشكر الجزیل وفائق التقدیر لكل من كان له فضل علّي ولم تسعفني الذاكرة 

  یجزیهم عني خیر الجزاء.على ذكر أسمه واسأل اهللا العظیم أن 

الباحثة



 

 أ 

  املستخلص 

التصــنیع المســتدام فــي تعزیــز الفــرص  تاســتراتیجیا أثــر تحدیــدســعت الدراســة الحالیــة الــى 

  .بغداد /النسیج والجلود اتالتسویقیة في الشركة العامة لصناع

 اســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدام متغیــــراً طارهــــا المفــــاهیمي موضــــوع إ الدراســــة فــــي اذ تبنــــت     

، ومـن هـذا المنطلـق معتمـداً  عن تناولها لموضوع الفـرص التسـویقیة بوصـفه متغیـراً  ، فضالً مستقالً 

عتمــاد اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام فــي إحــددت مشــكلة الدراســة بعــدة تســاؤالت تتعلــق بإمكانیــة 

  :وعلى النحو اآلتيتعزیز الفرص التسویقیة 

 یعة العالقة بین استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة؟ما طب -1

هـل تتـابین اسـتراتیجیات التصــنیع المسـتدام مـن حیـث األهمیــة والتـأثیر فـي تعزیـز الفــرص  -2

 التسویقیة؟

 اي من استراتیجیات التصنیع المستدام أكثر تمیزا في التأثیر في الفرص التسویقیة؟ -3

بحثیـــة ذات العالقـــة تـــم وضـــع  مـــن جهـــود هیمي ومراجعـــة مـــا ســـبقوبعـــد تبلـــور اإلطـــار المفـــا    

 مخطط افتراضـي یعكـس طبیعـة عالقـات االرتبـاط والتـأثیر وصـیغت اربـع فرضـیات رئیسـة لتختبـر

 Spss Ver-19)(عبــر اســتخدام البرنــامج الجــاهزوالجلــود فــي الشــركة العامــة لصــناعات النســیج 

التـدویر، إعـادة التصـنیع، (إعادة والمتمثلة بــ:ستراتیجیات التصنیع المستدام ابغیة تشخیص عالقة 

بناء میـزة ( بالفرص التسویقیة) التقلیل او التخفیض، االسترجاع إعادة التصمیم، إعادة االستخدام،

تنافســیة، االبتكــار التســویقي، الكفــاءة التســویقیة، التركیــز علــى خدمــة شــریحة مــن الســوق، اختــراق 

). ومـن أجـل تحقیـق فهـم أعمـق لـذلك الـدور تبنـت  تطویر المنتج، تطویر السوق، التنویـع السوق،

الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي فــــي ظــــل اعتمــــاد مجموعــــة مــــن األدوات فــــي جمــــع البیانــــات 

  والمعلومات متمثلًة بالمقابالت الشخصیة والزیارات المیدانیة فضًال عن استمارة االستبانة.

  الى مجموعة من االستنتاجات أهمها هو: وتوصلت الدراسة

كشـــفت نتـــائج الدراســـة االســـتطالعیة حـــول كـــل متغیـــر مـــن متغیراتهـــا ان المعـــدل العـــام إلدراك -1

االفراد المبحوثین كـان ایجابیـا ممـا یؤكـد انهـم یولـون اهتمامـا باسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام فـي 

 سبیل تعزیز الفرص التسویقیة في الشركة المبحوثة.

ــــین اســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدام والفــــرص -2 ــــأثیر معنویــــة ب ــــاط وت تحقــــق وجــــود عالقــــة ارتب

  التسویقیة في الشركة المبحوثة.

واعتمــــادا علــــى االســــتنتاجات التــــي توصــــلت الیهــــا الدراســــة، قــــدمت الباحثــــة مجموعــــة مــــن 

  المقترحات التي تنسجم مع هذه االستنتاجات اهمها:



 

 ب 

زیادة اهتمام ادارة الشركة المبحوثة بما یحتویه الفكر االداري في مجالي استراتیجیات التصنیع -1

المستدام والفرص التسویقیة وتعمیقها لدى القیادات اإلداریة لما في ذلك من اسهام في تعزیـز قـدرة 

  الشركة على المنافسة بین الشركات االخرى مما یمكنها في البقاء ونمو بشكل مستمر.

ضــرورة قیــام ادارة الشــركة المبحوثــة بالتنســیق مــع الجامعــات العراقیــة ومنهــا جامعــة الموصــل/  -2

كلیــــة االدارة واالقتصــــاد بهــــدف اقامــــة دورات تدریبیــــة مســــتمرة للقیــــادات االداریــــة لتنمیــــة مهــــاراتهم 

یق الفـرص وقدراتهم في مجاالت العمل ومنها استراتیجیات التصنیع المستدام وعالقتها وأثرها بتحق

  التسویقیة.

  : التصنیع المستدام، استراتیجیات التصنیع المستدام، الفرص التسویقیة.الكلمات المفتاحیة

   



 

 ج 

  ثبت احملتويات

  الصفحة  المـوضـوع

  ب-أ  المستخلص

  ج  ثبت المحتویات

  و-د  ثبت الجداول

  ز  ثبت األشكال

  ز  ثبت المالحق

  2-1  المقدمة

  19-3  المرجعیة ومنهجیة الدراسةالفصل األول: الدراسات 

  11-4  المبحث األول: الدراسات المرجعیة

  19- 12  المبحث الثاني: منهجیة الدراسة

  55- 20  الفصل الثاني: التصنیع المستدام 

  29- 21  ومبادئه وأهمیته وأهدافه التصنیع المستداممفهوم المبحث األول: 

  35- 30  وانشطته ومستویاته التصنیع المستدام مستلزماتالمبحث الثاني: 

  41- 36  وادواته وابعاده التصنیع المستدام خطواتالمبحث الثالث: 

  55- 42  المبحث الرابع: استراتیجیات التصنیع المستدام

  100- 56  الفصل الثالث: الفرص التسویقیة 

  62- 57  وأهمیتها وخصائصها ومصادرها. مفهوم الفرص التسویقیةالمبحث األول: 

  73- 63  تحدید الفرص التسویقیة وتحلیلها وتقیمهاالمبحث الثاني: 

  93- 74  المبحث الثالث: أنواع الفرص التسویقیة 

اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام والفـــرص العالقـــة النظریـــة بـــین المبحـــث الرابـــع: 

  التسویقیة
93 -100 

  163- 101  العملي للدراسة اإلطارالفصل الرابع: 

 110- 102  وصف مجتمع الدراسة وعینتها المبحث األول:

  126- 111  وتحلیلها ومستوى استجابتها للمتغیرات.وصف عّینة الدراسة : ثانيالمبحث ال

  163- 127  اختبار فرضیات الدراسة :لثالمبحث الثا

  146- 137  الفصل الخامس: االستنتاجات والمقترحات

  141- 138  المبحث األول: االستنتاجات



 

 د 

  الصفحة  المـوضـوع

  146- 142  المقترحات المبحث الثاني:

  165- 147  المصادرثبت 

 A-L  المالحق

 I-II  اإلنكلیزیةالمستخلص باللغة 

  

 ثبت اجلداول

  الصفحة  عنوان الجدول  ت

  4  عدد من الدراسات العربیة المتعلقة باستراتیجیات التصنیع المستدام     1

  5 باستراتیجیات التصنیع المستدام  عدد من الدراسات االجنبیة المتعلقة    2

  7  عدد من الدراسات العربیة المتعلقة بالفرص التسویقیة     3

  10  عدد من الدراسات االجنبیة المتعلقة بالفرص التسویقیة    4

  16  مكونات هیكل االستبانة   5

6   
نتائج اختبار ألفا كرونباخ في الشركة العامة لصناعات النسیجیة والجلدیـة 

  في بغداد
18  

  21  اراء عدد من الباحثین حول مفهوم االستدامة      7
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  املقدمة

اثنــاء عملیــات التصــنیع للســلع ســتنزاف الكبیــر للمــوارد الطبیعیــة واالقتصــادیة االفــي ظــل 

اصـــبح بقـــاء  عـــن مـــا ینبعـــث عـــن التصـــنیع مـــن غـــازات ضـــارة بالبیئـــة الطبیعیـــة فضـــالً والخـــدمات 

خطــــر دائــــم ، االمــــر الــــذي دفــــع الجهــــات المعنیــــة ومنهــــا  موضــــعاالنســــان علــــى كوكــــب األرض 

ضـرورة زیــادة الـوعي واالهتمــام الــى الحكومـات ومنظمـات حمایــة البیئـة ومنظمــات حقـوق االنسـان 

خــاص  علــى نحــووالصــناعیة  عــن توجــه الشــركات عمومــاً  بالبیئــة لــدى االفــراد والمجتمــع ، فضــالً 

العملیـــات التقلیدیـــة لتقلیـــل اســـتهالك الطاقـــة والمـــوارد ومغـــادرة بـــالطرائق المثلـــى  تالتقانـــاتحســـین ل

میـزة لتحســین مال وســائلوتمثـل اســتراتیجیات التصـنیع المســتدام احـد ال ، وتحسـین دورة حیـاة المنــتج

 ممــا ،بوصــفها إطــار لتحقیــق الفرصــة التســویقیةأداء الشــركات تجــاه البیئــة وحمایتهــا مــن التلــوث ، 

 إلـى تطمـح مـا وهـذا المنافسـین، علـى أسـبقیةتحقیـق و  السـوق فـي متمیـز موقـع احـتالل مـن سـیمكِّنها

البیئـة،  وبـین بینهـا الموجـودة العالقـة بفهـم مطالبـة فهـي هالـراهن، وعلیـ الوقـت فـي الشـركات تحقیقـه

 فیهـا التـأثیر یمكن حتى المستقبلیة واتجاهاتها مكوناتها الرئیسة معرفة الضروري وبالتالي یكون من

مباشرة،  بصورة العالقة هذه تنتجها التي التسویقیة الفرص من السلبیة من اجل االفادة آثارها وتحدید

  .هالاستغال یمكن فرص إلى وتحویلها التسویقیة التحدیات تجاوز على والعمل

ا اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام فــي تعزیــز هــالتــي تتمتــع بیة نســبالوانطالقــًا مــن األهمیــة 

طار شمولي من إطار نظري ومیداني ضمن إالفرص التسویقیة ، سعت الدراسة الحالیة الى تقدیم 

، إعادة التــدویراجــل بیــان طبیعــة العالقــة والتــأثیر الســتراتیجیات التصــنیع المســتدام والمتمثلــة بـــ:(

) فـــي االســـترجاعو ، او التخفـــیضالتقلیـــل و ، االســـتخدامٕاعـــادة و  ،ٕاعـــادة التصـــمیمو  ،ٕاعـــادة التصـــنیعو 

الكفـــــاءة و االبتكـــــار التســـــویقي ، و تعزیـــــز الفـــــرص التســـــویقیة والمتمثلـــــة بــــــ: (بنـــــاء میـــــزة تنافســـــیة ، 

تطــویر و ، تطــویر المنــتجو ، اختــراق الســوقو ، التركیــز علــى خدمــة شــریحة مــن الســوقو ، التســویقیة

قـع الحـالي لهمـا اعـن تنـاول الو  ، فضـالً من خالل وصف متغیراتهمـا وتشخیصـها )التنویعو ، السوق

الـــــى النتـــــائج وتحلیلهـــــا ومـــــن ثـــــم بنـــــاء  وصـــــوالً العامـــــة لصـــــناعات النســـــیج والجلـــــود فـــــي الشـــــركة 

  االستنتاجات وتقدیم المقترحات والیات تنفیذها للشركة المبحوثة .

  خالل طرح مجموعة من التساؤالت منها: فقد صیغت مشكلة الدراسة من واتساقًا مع ما تقدم

 ما طبیعة العالقة بین استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة؟ -1

هل تتابین استراتیجیات التصنیع المستدام من حیث األهمیة والتأثیر في تعزیز الفرص  -2

 التسویقیة؟

 اي من استراتیجیات التصنیع المستدام االكثر تمیزا في التأثیر في الفرص التسویقیة؟  -3



2 

وفـــي ضـــوء مشـــكلة الدراســـة وأهـــدافها فقـــد تـــم تصـــمیم مخطـــط افتراضـــي حـــدد طبیعـــة العالقـــة 

ـــــــــأثیر بـــــــــین   والمتغیـــــــــر المعتمـــــــــد  المســـــــــتدام)التصـــــــــنیع  (اســـــــــتراتیجیاتالمســـــــــتقل  المتغیـــــــــر والت

  نبثقــــــت عنــــــه مجموعــــــة مــــــن الفرضــــــیات الرئیســــــة والفرعیــــــة والتــــــي ا لــــــذيا التســــــویقیة) (الفــــــرص

ـــــي تضـــــمنها البرنـــــامج الجـــــاهز    اختبـــــرت مـــــن خـــــالل اســـــتخدام بعـــــض األســـــالیب اإلحصـــــائیة الت

)IBM SPSS 19 Statistics(  وسـریان حیث اكدت النتائج دعمهـا ألهـداف وفرضـیات الدراسـة

  مخططها في الشركة المبحوثة.

ـــدم  ـــا تق ـــع م ـــوان حیـــث جـــاء الفصـــل األول فصـــول  خمســـةشـــملت الدراســـة وانســـجامًا م بعن

خصــص المبحــث االول  ینوقــد تضــمن هــذا الفصــل مبحثــ المرجعیــة ومنهجیــة الدراســة الدراســات

  .منهجیة الدراسةل خصص المبحث الثانياما للدراسات المرجعیة، 

وقــد تضــمن هــذا الفصــل  التصــنیع المســتدام / اطــار نظــري بعنــوان:جــاء الفصــل الثــاني امــا 

تضـمن ، فـي حـین وأهمیتـه وأهدافـه ومبادئـه التصنیع المسـتداممفهوم باختص األول  مباحثأربعة 

ضـمن ت قـدف امـا المبحـث الثالـث ه،مسـتویاتته و أنشـطالتصنیع المسـتدام و  مستلزمات المبحث الثاني

اســــتراتیجیات  ضــــمنت، امــــا المبحــــث الرابـــع واألخیــــر هابعــــادو  هأدواتـــو التصــــنیع المســــتدام  خطـــوات

 التصـــــمیم، وٕاعـــــادة التصـــــنیع، وٕاعـــــادةٕاعـــــادة و التـــــدویر،  (إعـــــادةمتمثلـــــة بــــــ: الالتصـــــنیع المســـــتدام 

   االسترجاع).و ، او التخفیضالتقلیل و  االستخدام،

واشــتمل علــى ثالثــة نظــري  إطــار/ بعنــوان الفــرص التســویقیة فقــد جــاء الفصــل الثالــث امــا 

فـي حـین  ،وأهمیتها وخصائصها ومصادرها التسویقیةالفرص مفهوم بمباحث خصص األول منها 

امــا المبحــث الثالــث فقــد  ،وتقیمهــاهــا تحلیلو  الفــرص التســویقیة تحدیــدفــي  المبحــث الثــاني اخــتص

الكفــاءة و  التســویقي،االبتكــار و  تنافســیة،(بنــاء میــزة أنــواع الفــرص التســویقیة والمتمثلــة بـــ:  اخــتص

تطــویر و  المنــتج،تطــویر و  الســوق،اختــراق و  الســوق،التركیــز علــى خدمــة شــریحة مــن و  التســویقیة،

  .التنویع)و  السوق،

 اخـــتصثالثـــة مباحـــث  مـــن خـــاللوجـــاء الفصـــل الرابـــع بعنـــوان الجانـــب المیـــداني للدراســـة 

وصــــف وتشــــخیص ب اخــــتص المبحــــث الثــــاني وعینتهــــا،وصــــف مجتمــــع الدراســــة بالمبحــــث االول 

فرضیات ر اختباب ثالثاللمبحث ا اختصفیما  الدراسة،المبحوثین لمتغیرات  لألفراداالدراك االولي 

    الدراسة.

واخیرا اختتمت الدراسة بفصلها الخامس الذي تناول مجموعة من االستنتاجات والمقترحـات 

من خالل مبحثین: خصص االول لالستنتاجات، فیما خصص الثاني للمقترحـات والیـات تنفیـذها، 

  فضال عن العناوین المقترحة للدراسات المستقبلیة. 
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  الفصل األول

  املرجعيةالدراسات 

المیداني عرض اهم الدراسات المرجعیة ذات العالقة بمتغیرات الدراسة  لإلطاریتطلب التمهید      

ومن ثم اسـتعراض المنهجیـة المعتمـدة فـي الدراسـة الحالیـة التـي  وتحلیلها،الحالیة وابعادها الرئیسة 

تضمنت مشكلة الدراسة واهمیتها وأهدافها وبناء مخططها وفرضـیاتها كـذلك األسـالیب المتبعـة فـي 

علـى النحــو  اً أساسـی ینجمـع البیانـات والمعلومـات وتحلیلهـا، لـذا سـوف یتضــمن هـذا الفصـل مبـاحث

  اآلتي:

  

  الدراسات المرجعیة األول:مبحث ال

  منهجیة الدراسة الثاني:المبحث 
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  املبحث األول

  الدراسات املرجعية

صـلة بمتغیـرات الیعرض هـذا المبحـث مـا أتـیح للباحثـة مـن اهـم الجهـود المعرفیـة السـابقة ذات      

الدراسـات واألبحـاث یتضمن المحـور األول  ،محورین على اتالدراسة الحالیة، وسیتم تقسیم الدراس

العربیــــة واألجنبیــــة الخاصــــة باســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدام، فــــي حــــین تنــــاول المحــــور الثــــاني 

الدراسات واألبحاث العربیة واألجنبیة الخاصة بالفرص التسویقیة، وسیتم عرض المحورین وحسب 

  .التسلسل الزمني

  نیع المستدامالمتعلقة باستراتیجیات التص المرجعیة: بعض الدراسات اوال

  الدراسات العربیة: -اُ 

  ) عدد من الدراسات العربیة المتعلقة باستراتیجیات التصنیع المستدام1( رقم جدولال

  ) 2018( الحمداني والسراي ، دراسة . 1

  3Rاستراتیجیة  عنبدال  6Rالتحول نحو استراتیجیة  عنوان الدراسة

  دراسة تحلیلیة  نوع الدراسة

  مشكلة الدراسة
للوصول الى  3R عنبدًال   6Rالتحدیات التي تواجه تطبیق استراتیجیة 

  تحقیق االستدامة البیئیة

  من قبل المنظمات العراقیة  6Rتحلیل امكانیة تبني استراتیجیة   هدف الدراسة

  حسب امكانیات المنظمات المحلیة  6Rتتفاوت امكانیة تبني استراتیجیات   أهم االستنتاجات

  أهم

  التوصیات

ضرورة تالفي الجوانب السلبیة لواقع حال المنظمات المحلیة ومعالجة اوجه 

  6Rلتتمكن المنظمة من تطبیق استراتیجیة  اتمكانإلالقصور في ا

  ) 2019،  صالح( دراسة . 2

    مدى توافر ابعاد التصنیع المستدام في منظمات االعمال    عنوان الدراسة

  دراسة استطالعیة   نوع الدراسة

  مشكلة الدراسة

  تكمن مشكلة الدراسة في السؤال االتي:

هل تمتلك المنظمة المبحوثة االبعاد التي تمكنها من تبني فكرة التصنیع 

  المستدام؟ 

  هدف الدراسة
بیان مدى توافر االبعاد الداعمة لفكرة تطبیق التصنیع المستدام في المنظمة 

  المبحوثة.

یعتبر االستثمار في الطاقات المتجددة كطاقة نظیفة وبدیلة للطاقات -1  أهم االستنتاجات
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التقلیدیة هدف اغلب دول العالم في المستقبل المنظور من اجل تحقیق 

تصنیع مستدام لتحقیق رفاهیة المجتمع الحاضر وتحافظ على حقوق أجیال 

  المستقبل.

ل التقلیل من یساهم التصنیع المستدام في المحافظة على البیئة من خال-2

األنشطة الصناعیة التي تضر بالبیئة وعدم استنزاف الموارد الطبیعیة غیر 

  المتجددة.

  أهم

  التوصیات

ضرورة دعم الجهات الحكومیة للمنظمة المبحوثة لتعزیز مركزها -1

  التنافسي في السوق.

ضرورة التخلص من حاالت التلوث التي تضر بالبیئة من خالل احداث -2

   أنشطة المنظمة وبیئتها. التوازن بین

  الدراسات األجنبیة : –ب 

  ) عدد من الدراسات األجنبیة المتعلقة باستراتیجیات التصنیع المستدام2( رقم جدولال

  )Mançanares,et al.,2015 (دراسة . 1

 عنوان الدراسة

Sustainable manufacturing strategies: a literature review 
on additive manufacturing approach. 

اســـــتراتیجیات التصـــــنیع المســـــتدام: مراجعـــــة األدبیـــــات علـــــى نهـــــج التصـــــنیع 

  المضاف

  ة وتحلیلیةصفیو   نوع الدراسة

 مشكلة الدراسة
 أكثرالضغوط من مختلف الجهات من اجل اعتماد استراتیجیات انتاج تزاید 

 استدامة.

 الصناعات التحویلیة المضافةتهدف إلى جعل االستدامة في  هدف الدراسة

 أهم االستنتاجات

  التصنیع. عملیة اللالحد من استخدام المواد خ-1

ــــى طــــول سالســــل التوزیــــع -2 ــــل الكلــــف والحــــد مــــن تــــأثیرات البیئــــة عل تقلی

  واإلمداد.

  المستهلك.إمكانیة تصنیع المنتجات بالقرب من -3

 ت تصمیم منتجات جدیدة أخف وزنا وأكثر كفاءة.امكانإ-4

  أهم

  التوصیات

حلیل االستدامة في التصنیع مع عدد من القضایا األساسیة منها االستدامة ت

االســــتدامة فــــي  المنتجــــات،االســــتدامة فـــي تطــــویر  التجاریــــة،فـــي العملیــــات 

االســـتدامة فـــي عملیـــات اإلنتـــاج ، االســـتدامة عـــن والتوزیـــع، سلســـلة التوریـــد 
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  اللوجستیة العكسیة . طریق إعادة التصنیع  وٕاعادة التدویر والخدمات

  ).Singh,etal 2016 ,(دراسة . 2

 عنوان الدراسة

Sustainable manufacturing strategy: an evidence based 
study from Indian metal industry.                                                      

صناعة المعادن لدراسة مستندة على دالئل  استراتیجیة التصنیع المستدام:

  الهندیة .

  تحلیلیة .دراسة   نوع الدراسة

 التأخر في اعتماد استراتیجیات التصنیع المستدام . مشكلة الدراسة

 هدف الدراسة

الحصــول علــى المیــزة التنافســیة مــن خــالل اعتمــاد اســتراتیجیات التصــنیع -1

  المستدام .

 مع المعاییر البیئیة والمؤسسیة والقیم .الظهور الشرعي والتوافق -2

 أهم االستنتاجات

رؤى عمیقــة حــول تــأثیر الحكومــات / الهیئــات و  تــوفر النظریــة المؤسســیة-1

التنظیمیة ، والجمعیات الصناعیة / الهیئات التجاریة علـى التبنـي التنظیمـي 

  الستراتیجیات  التصنیع المستدام.

ــــــدة للشــــــركات -2 ــــــى ســــــلوك الشــــــركات المقل ــــــة المؤسســــــیة عل   تركــــــز النظری

  الناجحة .

كــل القــرارات التنظیمیــة لهــا مبــررات اقتصــادیة وراءهــا وأن العدیــد  تلیســ-3

 .من اإلجراءات مدفوعة بالرغبة التنظیمیة في اكتساب الشرعیة

  أهم

  التوصیات

  ل الشركات مسؤولة عن الموارد التي تستهلكها .عج-1

  المستدام.الضغط على الشركات العتماد استراتیجیات التصنیع -2

مطالبة الشركات ان تكون اكثر مسؤولیة وشفافیة في طریقة تعاملهـا مـع -3

  البیئة .

الضـــغط علـــى المـــوردین والزبـــائن لیكـــون المصـــدر الـــرئیس المســـاهم فـــي -4

 البیئیة.االستدامة 

  التجاریة.ین عملیاتها اعتماد نوع من التقنیات البیئیة من اجل تحس-5

  )Barletta,etal.,2018 ( دراسة. 3

 عنوان الدراسة

A Methodology to Align Core Manufacturing 
Capabilities with Sustainable Manufacturing Strategies.                                                

 مع استراتیجیات التصنیع جوهریةمنهجیة لمواءمة قدرات التصنیع ال 

  المستدام
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 حالة.دراسة   نوع الدراسة

 مشكلة الدراسة

  :ةتكمن مشكلة الدراسة في األسئلة االتی

كیــف یمكــن تحلیــل القــدرات األساســیة للشــركة لزیــادة وعــي اإلدارة العلیــا -1

  باستراتیجیتها في إدارة األعمال؟

علـى سـد الثغـرات بـین كیف یمكن استخدام هذه النتائج لمسـاعدة الشـركة -2

 الحالیة والمستهدفة؟ التصنیع المستدام استراتیجیة

 هدف الدراسة
 أكثـــرمنهجیـــة لـــدعم اإلدارة العلیـــا فـــي شــركات التصـــنیع نحـــو انتـــاج  تطــویر

  مسؤولیة للمنتجات والخدمات.

 أهم االستنتاجات

لفهــــم وتحلیــــل القــــدرات  التصــــنیع المســــتداماقتــــراح منهجیــــة تــــدعى قــــدرة -1

  األساسیة لشركات التصنیع.

قـــــدرات التصـــــنیع المســـــتدام فـــــي النهایـــــة لـــــإلدارة العلیـــــا بتعزیـــــز  تســـــمح -2

 المرغوبة داخل الشركة. استراتیجیة التصنیع المستدام

  أهم

  التوصیات

حاجـــة إلـــى مزیـــد مـــن البحـــث مـــن أجـــل تحدیـــد المواقـــف المحـــددة التـــي ال-1

  فعال. على نحوالدعم  قدرات التصنیع المستدام فر فیهااو تیمكن أن ت

ـــل القطـــاع  مختلفـــة،وفقًـــا لمعـــاییر  المســـتدام نیعقـــدرات التصـــ تصـــمیم-2 مث

 .وحجم الشركات

  ثانیًا : بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالفرص التسویقیة

  الدراسات العربیة: -اُ 

  ) عدد من الدراسات العربیة المتعلقة بالفرص التسویقیة3( رقم جدولال

  ) 2017غرایسة ، ( دراسة . 1

 عنوان الدراسة
لیات استغالل الفرص التسویقیة في المؤسسات الخدمیة للدخول في سوق آ

  المنافسة االحتكاریة 

 دراسة حالة   نوع الدراسة

 مشكلة الدراسة

  :ةتكمن مشكلة الدراسة في األسئلة االتی

  ماهي االلیات المناسبة في استغالل الفرص التسویقیة؟-1

 ستغالل الفرص التسویقیة؟ا من اجل تطبیق هذه االلیات كیف یمكن-2

 هدف الدراسة
تحدید ما هو متاح من الفرص التسویقیة ومحاولة وضع األساسیات الحتساب -1

  وتقدیر تلك الفرص في بیئة المنافسة االحتكاریة.
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محاولة تقـدیر االلیـات المناسـبة السـتغالل الفـرص التسـویقیة المتاحـة مـن اجـل -2

 بالمؤسسة. رتقاءاال

أهم 

 االستنتاجات

ان فهــم المؤسســة لســوقها وخصائصــه یوضــح الفــرص التســویقیة المتاحــة والیــة -1

  .یتناسب واهداف المؤسسة بمااستغاللها 

  هناك عالقة بین طبیعة السوق والیات استغالل الفرص التسویقیة.-2

جیـدة البـد  ن تكون الرائدة وتسعى المـتالك حصـة تسـویقیةمؤسسة تسعى اأي -3

لهـــا مـــن تحلیـــل ودراســـة الســـوق واســـتغالل الفـــرص فـــي الوقـــت المناســـب والمكـــان 

 المناسب. 

  أهم

  التوصیات

ان توسع حصتها في السوق بفتح فروع في نقـاط  المبحوثةمن الجید للمؤسسة -1

  مختلفة.

مــن اجــل وتحلیلهــا علــى المؤسســة تعیــین رجــال تســویق تخــتص بدراســة الســوق -2

والعلـــم بكـــل تغیراتـــه فـــي جمیـــع النـــواحي والتصـــرف الســـریع بمـــا یتناســـب المتابعـــة 

  ومصلحة المؤسسة.

  )2018، المال حسن(دراسة . 2

  إسهام التسویق الفردي في استغالل الفرص التسویقیة.  عنوان الدراسة

  دراسة استطالعیة.  نوع الدراسة

  مشكلة الدراسة

  تكمن مشكلة الدراسة في األسئلة االتیة:

هــل یــؤدي تبنــي المستشــفیات المبحوثــة للتســویق الفــردي الــى اســتغالل الفــرص -1

  التسویقیة ؟

هــل یســهم التســویق الفــردي فــي اســتغالل الفــرص التســویقیة فــي المستشــفیات  -2

  المبحوثة ؟

  هدف الدراسة

التعـــرف علــــى التســــویق الفـــردي كــــذلك الفــــرص التســـویقیة مــــن خــــالل االطــــار -1

  النظري.

تقدیم عملیة دراسة للمیدان المبحوث عن طبیعة العالقة واالسـهام بـین البعـدین -2

  المبحوثین.

أهم 

  االستنتاجات

الفرص التسویقیة هي استراتیجیة تهتم بتولید قیمة للزبـائن والشـركة مـن خـالل  -1

  تطویر منتجات جدیدة أو توسیع خطوط االنتاج الحالیة.

تبني التسویق الفـردي یسـهم فـي اسـتغالل الفـرص تبین من نتائج االختبار ان  -2

  التسویقیة.
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فـي األهمیـة النسـبیة لمتغیـرات الفـرص  اً هناك تباینـ ان تبین من نتائج االختبار-3

 التسویقیة عند تبني التسویق الفردي .

تبــین مـــن نتـــائج االختبـــار ان هنـــاك عالقـــة ارتبـــاط وأثـــر معنـــوي بـــین التســـویق -4

  التسویقیة.الفردي والفرص 

  أهم التوصیات

ـــة عـــدم -1 ـــدرك الشـــركات ان الفـــرص التســـویقیة ال تعـــوض فـــي حال ضـــرورة ان ت

اســتغاللها االســتغالل األمثــل فــي ضــوء حالــة التنــافس التــي تعیشــها الشــركات فــي 

  الوقت الحاضر.

زیــادة االهتمــام بمفهــوم التســویق الفــردي الــذي یعــد حالــة تطوریــة تســتطیع تلــك  -2

  مها للزبائن بما ینعكس على رضاهم .الشركات تقدی

  ):2019، الدوري. دراسة (3

  عنوان الدراسة
طــــار اعتمـــاد متطلبــــات التصــــنیع الفعــــال للمنتجــــات أإدارة الفـــرص التســــویقیة فــــي 

  الدوائیة 

  دراسة تطبیقیة في الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة في سامراء  نوع الدراسة

  مشكلة الدراسة

  تكمن مشكلة الدراسة في األسئلة االتیة:

ما هي أبعاد الفرص التسویقیة وما هـي نسـبة تحقیـق كـل بعـد مـن هـذه األبعـاد -1

  في الشركة المبحوثة؟

هل توجد عالقة ارتباط معنویـة بـین متطلبـات التصـنیع الفعـال وأبعـاد الفـرص  -2

  التسویقیة في الشركة المبحوثة؟

متطلبات التصنیع الفعال وأبعاد الفرص التسویقیة  هل یوجد تأثیر معنوي بین -3

  في الشركة المبحوثة.

  هدف الدراسة

تحدیـد الفـرص التسـویقیة المتاحـة للشـركة ، ووضـع االساسـیات الالزمـة لتحدیــد -1

 وتحلیل وتقییم هذه الفرص في البیئة السوقیة.

فـــي الشـــركة بأهمیـــة الـــدور الـــذي یؤدیـــه  ینر یثـــارة اهتمـــام المـــدوإ نشـــر الـــوعي  -2

  التصنیع الفعال في استغالل الفرص التسویقیة.

ـــة الفـــرص  -3 ـــة للشـــركة وكـــذلك معرف ـــاط القـــوة والضـــعف الداخلی توضـــیح أهـــم نق

 والتهدیدات التي تحیط بالشركة التي تعد سببًا رئیسًا في نجاح الشركة أو فشلها.

معرفـة الفـرص والتهدیـدات و ة للشـركة توضیح أهم نقـاط القـوة والضـعف الداخلیـ-4

  .التي تحیط بالشركة التي تعد سببًا رئیسًا في نجاح الشركة أو فشلها

، والســبیل الوحیــد  وازدهارهــا لنمــو الشــركة اً مهمــ راً تعــد الفــرص التســویقیة مصــد-1  
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أهم 

  االستنتاجات

  امام الشركة للتفوق على المنافسین.

وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة موجبــة بــین متطلبــات التصــنیع الفعــال والفــرص  -2

  التسویقیة على مستوى الشركة المبحوثة.

اســتنتجت الدراســة ان هنالــك مجموعــة مــن الفــرص المتاحــة للشــركة المبحوثــة  -3

  ومن أهمها امتالك الشركة لعالمة تجاریة ذات سمعة جیدة.

  أهم

  التوصیات

الشــركة بـالفرص التســویقیة بوصــفها السـبیل الوحیــد لنمــو الشــركة زیـادة اهتمــام  -1

 وتفوقها على المنافسین.

التركیــز علــى الزبــون) و زیــادة تركیــز الشــركة علــى بعــدي (االبتكــار التســویقي،  -2

  كونها تساعد الشركة على فهم احتیاجات الزبون وتطویر المزیج التسویقي.

مــــن أجــــل  باســــتمراریئــــة المحیطــــة بهــــا قیــــام إدارة الشــــركة بدراســــة الســــوق والب-3

الـــذي یحقـــق اهـــداف  علـــى نحـــو التعـــرف علـــى الفـــرص، والعمـــل علـــى اســـتغاللها

  الشركة وغایاتها، واكتشاف التهدیدات والعمل على تجنبها أو تقلیل حدتها.

 الدراسات األجنبیة: - ب

 بالفرص التسویقیة) عدد من الدراسات االجنبیة المتعلقة 4( رقم جدولال

  ) Mathur, et al., 2005دراسة (  -1

 عنوان الدراسة
Life-changing events and marketing opportunities 

  االحداث المتغیرة للحیاة والفرص التسویقیة.

 (التحلیل الهرمي) تحلیلیة باستخدامدراسة   نوع الدراسة

  الدراسة.صعوبة قیاس حدث واحد في  مشكلة الدراسة

 هدف الدراسة
 بوصـفها فرصـاً  واستغاللها ، تجزئةإظهار الفائدة من استخدام أحداث الحیاة قاعدة 

 تسویقیة.

 أهم

 االستنتاجات

عوامــل أخــرى لهــا تــأثیر  هنــاكوانمــا علــى ســلوك الفــرد  ةالعمــر ال یــؤثر مباشــر -1

  أكبر على سلوك الفرد مثل الزواج والدة االطفال وغیرها التي تمثل فرصة للسوق.

الشــركة  والمســوقین فــياحــداث الحیــاة المتغیــرة تمثــل فرصــة تســویقیة للمعلنــین  -2

  من أجل كسب الزبائن.

أن إدراج أحداث الحیاة في نماذج التجزئة قد یؤدي الى تحسن كبیر فیـه علـى  -3

 العمر.أساس 

  أهم

  التوصیات

مـــن احـــداث الحیــــاة وانواعهـــا فـــي البحـــوث المســـتقبلیة التــــي  أكبـــردراســـة عـــدد -1

  للتجزئة. اً تستخدم أساس

 باالســتهالك واســتجابةالحاجــة لدراســة مجموعــة واســعة مــن الســلوكیات المتعلقــة -2

  الزبائن.
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   مجاالت اإلفادة من الدراسات المرجعیة  ثالثا:

لمتغیــرات الدراســة والتعــّرف علــى عــدد مــن  هــاوتعریفتحدیــد المفــاهیم الفلســفیة فــي منهــا االفــاده -1

 ،اإلطــار النظــري للدراســة اعــدادالمراجــع والمصــادر ذات العالقــة بتلــك المتغیــرات التــي تســاعد فــي 

  . )(Mançanares, Zancul&Miguel,2015تحدید دراسة  أكثر على نحو

وتسلسـل  بهـا،في صیاغة أهداف الدراسة ومخططها واشـتقاق الفرضـیات الخاصـة منها االفاده -2

 والســـــراي، (الحمـــــداني ودراســـــة) 2019 ،الـــــدوري(كدراســـــة  ،بیـــــان الفصـــــول والمباحـــــثالفقـــــرات و 

2018.(  

  .في تصمیم استمارة االستبیان واالستدالل ببعض الفقرات والتساؤالتمنها االفاده -3

  العینة المالئمة لها.  الدراسة واختیار في تحدید مجتمعمنها  االفاده-4

اإلحصـــائیة المناســـبة للدراســـة الحالیـــة الوســـائل اســـتخدام فـــي ارشـــاد الباحثـــة الـــى منهـــا االفـــاده -5

  االفتراضي.وتحدید األكثر جدوى الختبار فرضیات الدراسة ومخططها 

  ما یمیز الدراسة الحالیة  رابعا:

تمیــزت الدراســة الحالیــة فــي محاولتهــا التحقــق مــن اســهام اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام فــي  -1

تعزیز الفرص التسویقیة في حین استخدمت الدراسات السابقة إحـدى متغّیـرات الدراسـة الحالّیـة فـي 

 أو العكس. سعیها للوصول إلى ما یبغي إلیه الباحث من تحقیق أهداف في المتغّیر اآلخر

البــدء مــن حیــث انتهــت الدراســات الســابقة واســتكمال بعــض الجوانــب التــي وقفــت عنــدها أو لــم  -2

لهــا التطــرق الــى هــذه الجوانــب، إذ هــدفت الدراســة الحالیــة الــى مواصــلة الدراســة فــي هــذا یتســنى 

 المجال لغرض إعطاء فكرة ونتائج تضاف الى سلسلة نتائج الدراسات السابقة.

جمعت الدراسة متغیـرین مهمـین وهما(اسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام) و(الفـرص التسـویقیة)،  -3

ثــر بینهمــا، مــع بیــان أهمیــة تبنــي اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام فــي وبیــان عالقــة االرتبــاط واأل

 تعزیز الفرص التسویقیة بالشكل الذي یؤدي الى تفوق الشركة وتمیزها.

خرجت الدراسة الحالیة بمجموعة من النتـائج والمقترحـات الجدیـدة التـي یمكـن ان یسـتفاد منهـا  -4

والجانـــب العملـــي والـــذي  ،والدراســـات العلیـــا كـــل مـــن الجانـــب العلمـــي والـــذي یشـــمل طلبـــة البحـــوث

  .العامة لصناعات النسیج والجلودیخص الشركة 
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  املبحث الثاني

 منهجية الدراسة

فــي اغلــب المنظمــات الصــناعیة ومنهــا الشــركة  انحســار الفــرص التســویقیة الدراســة:مشــكلة  أوال:

وذلــك ألســباب عــدة منهــا وجــود المنتجــات المنافســة فــي الســوق  العامــة لصــناعات النســیج والجلــود

هـذا أدى الـى عـدم قـدرة الشـركة  كذلك غیاب الرقابة علـى السـوق، أفضلوبأسعار منافسة وبجودة 

 تمكنهـا التـي التنـافس علـى قـدرتها لتنمیـة علمیـة ونظم وفقًا ألطر فرصة تسویقیة مناسبة تبنيعلى 

 األسـواق علـى فقـط لـیس تسـیطر أصـبحت فالمنافسـة، فیـه تعمـل لتـيا السـوق فـي وجودها إثبات من

  .ةكبیر  وبدرجة المحلیة األسواق على حتى بل العالمیة،

التـــــي حظیـــــت باهتمــــام واســـــع مـــــن الشـــــركات ان تبنــــي اســـــتراتیجیات التصـــــنیع المســــتدام 

تسعى وهو ما المحافظة على البیئة بالصناعیة والخدمیة في جمیع دول العالم المتقدمة الهتمامها 

عـد مـن اهـم القیـود ی ذيمـن التلـوث الـ تحقیقه وبالتالي الحدفي  بخاصةالشركات عامة والصناعیة 

االمــر  علـى التنمیــة وخاصــة فــي الـدول التــي تســعى الــى تحقیــق التنمیـة المســتدامة ومنهــا العــراق ،

ة العدیــد مــن الــذي ســینعكس إیجابــا علــى تمتــع الشــركة بمیــزة تنافســیة جدیــدة تحــاكي مــا اتفــق علیــ

لعامــة لصــناعات البیئــة احــد مصــادر المزایــا التنافســیة وهــو مــا ســیوفر للشــركة ا عــدّ البــاحثین فــي 

  .على الصعیدین الداخلي والخارجيموقفها التنافسي  لتعزیزحًال وفرصة تسویقیة  النسیج والجلود

فــي  یرینالتــي اجرتهــا الباحثــة مــع عــدد مــن المــد االولیــة واالتصــاالت المقــابالتومــن خــالل 

یمـر التي اتسمت بالصعوبة بسـبب الواقـع الصـحي الـذي  العامة لصناعات النسیج والجلود ةالشرك

لمناقشــة بعــض األمــور المتعلقــة ( جائحــة كورونــا ) هــذه الفتــرة  فــي بــه العــالم ومنهــا بلــدنا العزیــز

والتـي ،  لتعزیـز قـدراتهم التنافسـیةعن إمكانیـة اإلفـادة منهـا  بیان آرائهمو وابعادها، بمحاور الدراسة 

ادین الداخلیــــة یــــجــــاءت متناغمــــة مــــع توجهــــات الشــــركة وتطلعاتهــــا الســــاعیة الــــى التفــــوق فــــي الم

أبعادهـا  بـین فیمـا والعملـي العلمـي بـالترابط یكمـن الدراسـة واقـع فـإن الوصـفوبهـذا ،والخارجیـة 

االمر الذي یمثل فجوة میدانیة ممثلة بـین ، الفرص التسویقیة )و (استراتیجیات التصنیع المستدام ، 

خلــق فــرص تســویقیة واســتثمارها مــن طمــوح ل العامــة لصــناعات النســیج والجلــود الشــركةمــا یتملــك 

لتحقیق التفوق وبین عـدم االحاطـة الكاملـة باسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام التـي یمكـن اسـتخدامه 

دراسـات تطرقـت الـى  تـوافر عن تلمس الباحثة لوجود فجوة معرفیة نتیجة عدم فضالً  ،لتحقیق ذلك

على الرغم من منطقیة العالقة بینهما وهو ما  ،عالقة هذین المتغیرین(بحسب اطالع الباحثة) معاً 

ان طـرح التسـاؤالت االتیـة یمكـن ان یوضـح مع مـا تقـدم أعـاله  واتساقاً  ،افرزته الدراسات المرجعیة

     :على النحو اآلتياسة مشكلة الدر 
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العامــــة  الشــــركةفــــي  یرینمــــا مــــدى وضــــوح اســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدام لــــدى المــــد -1

  ؟لصناعات النسیج والجلود

العامــة لصــناعات النســیج  الشــركةفــي  یرینلــدى المــدمــا مــدى وضــوح الفــرص التســویقیة  -2

 ؟والجلود

العامـة  الشـركةهل تسهم استراتیجیات التصنیع المستدام فـي تعزیـز الفـرص التسـویقیة فـي  -3

  ؟لصناعات النسیج والجلود

 ؟ما طبیعة العالقة بین استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة -4

هـل تتـابین اســتراتیجیات التصـنیع المســتدام مـن حیـث األهمیــة والتـأثیر فــي تعزیـز الفــرص  -5

 التسویقیة؟

 في التأثیر في الفرص التسویقیة؟ تمیزاً  أكثراي من استراتیجیات التصنیع المستدام  -6

ــًا: ــة  ثانی ان معظــم الدراســات والبحــوث تســتمد أهمیتهــا مــن متغیــرات الدراســة التــي  الدراســة:أهمی

أهمیة كبیرة في عالمنا  الهم أصبحتسعى الى معالجتها وان الدراسة الحالیة سوف تتناول متغیرین 

  باآلتي:ویمكن توضیح أهمیة الدراسة  الیوم،

علــى فهــم  العامــة لصــناعات النســیج والجلــود الشــركةتقــدیم منهجّیــة نظرّیــة وعملّیــة تســاعد  -1

 التسویقیة.استراتیجیات التصنیع المستدام في تعزیز الفرص  توظیفكیفّیة 

 عات النسـیج والجلـوداالعامـة لصـن للشـركة المسـتدام واهمیتهـاتحدید استراتیجیات التصنیع  -2

لفـرص اوموقف هذه الشركة من هذا الموضوع الحیوي واالسـالیب التـي تسـتخدمها لتعزیـز 

 التسویقیة.

متغیــرات  نظــري ومیــداني یــربط بــین إطــاركمــا تتجلــى أهمیــة الدراســة فــي محاولــة تقــدیم  -3

. اذ یمثـل هـذا الـربط التسـویقیة)الفـرص و  المستدام،التصنیع  الحالیة (استراتیجیات الدراسة

للمكتبـة  إضـافة علمیـةوبالتـالي یمكـن ان تكـون  باالهتمـام،بحد ذاته إضـافة علمیـة جـدیرة 

  التسویق.العراقیة في مجال إدارة اإلنتاج والعملیات وٕادارة 

ـــین اســـتراتیجیات  -4 ـــأثیر ب ـــة الدراســـة مـــن خـــالل تحلیـــل عالقـــات االرتبـــاط والت تكتســـب أهمی

المســتدام والفــرص التســویقیة ومــن ثــم فــان معرفــة هــذه العالقــات وتحلیلهــا ســوف التصــنیع 

عن تحدید اي من تلك االستراتیجیات االكثر  فضالً  المیداني،دو محور اهتمام الجانب یغ

 الى واقع الشركة وامكاناتها ومن ثم امكان تطبیقها. قرباً 

س یتمثـل یدف الدراسـة الـرئهـفـان  واهمیتهـافي ضوء تحدید مشكلة الدراسة  الدراسة:اهداف  ثالثا:

الفـرص  تعزیـز إسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام فـيفي اسـهام في تشخیص عالقة التأثیر وتحلیلها 

كمــا تســعى الدراســة الــى ، المبحوثــةالتســویقیة وتحدیــد مضــامین هــذه العالقــة علــى مســتوى الشــركة 

  االتي:على النحو و  هاأهم تأشیروالتي یمكن  األخرى،تحقیق مجموعة من االهداف 
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العامــة  الشــركةالتعــرف علــى واقــع اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام والفــرص التســویقیة فــي  -1

 لصناعات النسیج والجلود

العامــة  الشــركةوصــف وتشــخیص اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام والفــرص التســویقیة فــي  -2

 لصناعات النسیج والجلود

 التسویقیة.راتیجیات التصنیع المستدام والفرص التعرف على طبیعة العالقة بین است -3

 الدراسة.التعرف على دور التأثیر وتحدید درجة معنویته بین متغیرات  -4

 ســـتراتیجیاتا ثـــرأمحاولـــة بنـــاء مخطـــط افتراضـــي واختبـــاره للوصـــول الـــى صـــورة تعكـــس  -5

 . العامة لصناعات النسیج والجلود لشركةلالفرص التسویقیة في التصنیع المستدام 

اســتكماًال لمتطلبــات منهجیــة الدراســة تــم تصــمیم مخطــط  االفتراضــي:مخطــط الدراســة  رابعــا:

ـــر المســـتقل (اســـتراتیجیات التصـــنیع  ـــین المتغی ـــة ب ـــذي یعبـــر عـــن العالق  المســـتدام)،الدراســـة ال

  ) مخطط الدراسة االفتراضي1( رقم لشكلویوضح ا )،(الفرص التسویقیة والمتغیر المعتمد

  

  

  

  ستخدامالاعادة ا  تصمیمالاعادة   تصنیعالاعادة   تدویرالاعادة 
او تقلیل ال

  التخفیض
  سترجاعالا

  

  

  

  

   

  )1(رقم الشكل   

  مخطط الدراسة االفتراضي

  عالقة ارتباط      

  تأثیر      

  

االبتكار 

  التسویقي

الكفاءة 

  التسویقیة

بناء میزة 

  تنافسیة

التركیز على 

خدمة شریحة 

  من السوق

  التنویع  السوق تطویر  تطویر المنتج  اختراق السوق

 التصنیع المستداماستراتیجیات 

 الفرص التسویقیة
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ینبثـق عـن مخطـط الدراسـة مجموعـة مـن الفرضـیات الرئیسـة والفرعیــة : فرضـیات الدراسـة خامسـًا:

   یأتي:وتتمثل بما 

توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة بـــین اســـتراتیجیات التصـــنیع  :األولـــىالفرضـــیة الرئیســـة 

  .العامة لصناعات النسیج والجلود الشركةالمستدام مجتمعة والفرص التسویقیة مجتمعة في 

  االتیة:لفرضیة الفرعیة ااألولى وتنبثق عن الفرضیة الرئیسة 

عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنویــة بــین كــل اســتراتیجیة مــن اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام توجــد 

  . العامة لصناعات النسیج والجلود الشركةوالفرص التسویقیة مجتمعة في 

داللـة معنویـة السـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام مجتمعـة  ذو هنـاك تـأثیر :الثانیةالفرضیة الرئیسة 

  .العامة لصناعات النسیج والجلود الشركةفي الفرص التسویقیة مجتمعة في 

  وتنبثق عن الفرضیة الرئیسة الثانیة الفرضیة الفرعیة االتیة:

فـــي الفـــرص اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام اســـتراتیجیة مـــن  لكـــلداللـــة معنویـــة  تـــأثیر ذوهنالـــك 

  .العامة لصناعات النسیج والجلود الشركةفي مجتمعة التسویقیة 

فــي  والتــأثیرتتبــاین اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام مــن حیــث األهمیــة  :الثالثــةالفرضــیة الرئیســة 

  .العامة لصناعات النسیج والجلود الشركةالفرص التسویقیة في 

تمیزا في التأثیر في الفـرص  أكثر: بعض استراتیجیات التصنیع المستدام الفرضیة الرئیسة الرابعة

  التسویقیة

  سادسًا: منهج الدراسة 

الوصـفي التحلیلـي فـي عـرض األسـس النظریـة المنهج اعتمدت الدراسة في اختبار فرضیاتها على 

للموضــوع وذلـــك بدراســة العالقـــة بــین المتغیـــرات الرئیســة والفرعیـــة مــن خـــالل جمــع البیانـــات ذات 

   .العامة لصناعات النسیج والجلودالعالقة بالشركة 

الدراسـة واسـتكمال الجانـب  هـدفسـعیًا للوصـول إلـى أسالیب جمـع البیانـات والمعلومـات:  سابعًا:

ــــى  ــــة عل ــــي اعتمــــدت الباحث ــــب العمل ــــات عــــدة وســــائل وأســــالیب النظــــري منهــــا والجان لجمــــع البیان

  :یأتي على ما والمعلومات

الباحثة في إعدادها للدراسة الحالیة فیما یتعلق  اعتمدتالنظري: األسالیب الخاصة بالجانب -1

فر من المراجع العربیة واألجنبیة من كتب ودوریات ورسائل اتو ی بمحتواها النظري على ما

) كذلك المصادر (االنترنیتفضال عن شبكة المعلومات الدولیة  ومؤتمرات،واطاریح جامعیة 

  العراقیة.االفتراضیة  المكتبةالمستحصل علیها من 

  ة:من أجل استكمال هذا اإلطار اعتمدت الباحث األسالیب الخاصة باإلطار العملي: -2
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ــابالت الشخصــّیة:  ) أ( ــة فــي الشــركة  المق العامــة التــي تضــّمنت مقابلــة عــدد مــن القیــادات اإلدارّی

بهــدف تكــوین تصــّورات واضــحة تســهم فــي تحدیــد مشــكلة الدراســة لصــناعات النســیج والجلــود 

ومدى إمكانّیة تطبیق الجانـب العملـي فیهـا، وفضـال عـن الحصـول علـى البیانـات والمعلومـات 

رقــم الملحــق  ویبــین ذلــكالضــرورّیة الســتكمال االســتبیان علــى وفــق توجهــات الدراســة الحالّیــة 

)4.( 

بوصـــفها الوســـیلة الرئیســـة یان ب اســـتمارة االســـتبالباحثـــة أســـلو اعتمـــدت  أســـلوب االستقصـــاء:  ) ب(

األكثر انسجامًا مـع طبیعـة وتوجهـات الدراسـات الحالّیـة، وقـد  وهيلجمع البیانات والمعلومات 

ــــات ســــتفادة باالصــــّممت االســــتبانة وفقــــًا ألهــــداف الدراســــة وفرضــــّیاتها وتوجهاتهــــا  مــــن األدبّی

ــــــرات الدراســــــة الحالّیــــــ   وكمــــــا تمــــــت االشــــــارة الــــــى دراســــــات ة والدراســــــات ذات العالقــــــة بمتغّی

اسـتراتیجیات  لمتغیـر )Mançanares , etal.,2015) ودراسة (2018 ،الحمداني والسراي (

) لمتغیـــر Mathur,etal.,2005() ودراســـة 2019، الـــدوريودراســـات (، التصـــنیع المســـتدام 

مــــن األول الجــــزء  ویتضــــمن، مــــع إجــــراء عــــدد مــــن التعــــدیالت المطلوبــــة الفــــرص التســــویقیة 

ومــدة  ر،بـــ (الجــنس، والعمــمعلومــات أولیــة تعریفیــة عــن االفــراد المبحــوثین والمتعلقــة  انةاالســتب

المتغّیر ب العبارات المتعلقةضّمن الجزء الثاني یتبینما والتحصیل الدراسي) ،  ،الخدمة بالشركة

ــــ()  اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام(المســـتقل  ـــدویالمتمثـــل ب ٕاعـــادة التصـــنیع ، و ر ، إعادة الت

ــــث  االســــترجاع)و  ،او التخفــــیض التقلیــــلو ، االســــتخدامٕاعــــادة و ، التصــــمیمٕاعــــادة و  والجــــزء الثال

بناء میــــزة تنافســــیة ، المتمثلــــة بـــــ(و  العبــــارات المتعلقــــة بــــالمتغیر المعتمــــد (الفــــرص التســــویقیة)

اختــراق و  ق،التركیـز علـى خدمـة شــریحة مـن السـو و الكفـاءة التســویقیة ، و االبتكـار التسـویقي ، و 

)، واستعمل مقیاس لیكرت الخماسـي فـي التنویعو تطویر السوق ، و تطویر المنتج ، و السوق ، 

  ) هیكل االستبانة. 5(رقم تحدید اإلجابة على فقرات االستبانة، الجدول 

  )5(رقم الجدول 

 مكونات هیكل االستبانة

االقسام 

 الرئیسة
 العوامل  المتغیرات

تسلسل 

الفقرات في 

  االستبانة

الرمز في 

  متن الدراسة

مجموع 

  الفقرات

القسم 

 االول

البیانات 

  الشخصیة

 بیانات عامة

  -  - 1  الجنس

  -  -  2  الفئة العمریة

  - -  3  عدد سنوات الخدمة

  -  -  4  التحصیل الدراسي
 

القسم 

الثاني: 

المتغیر 

المستقل: 

 Q1-Q4 1-4  إعادة التدویر
24 

  Q5-Q8  5-8  إعادة التصنیع
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المحور 

  االول

استراتیجیات 

التصنیع 

  المستدام

 Q9-Q12 9-12  إعادة التصمیم

 Q13-Q16 16-13  إعادة االستخدام

 Q17-Q20 17-20  التقلیل او التخفیض

  Q21-Q24  21-24  االسترجاع

  

القسم 

الثاني: 

المحور 

  الثاني

المتغیر المعتمد: 

الفرص 

  التسویقیة

 Q25-Q28 25-28  بناء میزة تنافسیة

32 

 Q29-Q32 29-32  االبتكار التسویقي

 Q33-Q36 33-36  الكفاءة التسویقیة

التركیز على خدمة شریحة 

  من السوق
40-37 Q37-Q40 

 Q41-Q44 41-44  اختراق السوق

 Q45-Q48 45-48  تطویر المنتج

 Q49-Q52 49-52  تطویر السوق

 Q53-Q56 53-56  التنویع

  56  المجموع

 المصدر: من اعداد الباحثة 

وثباتهــا  صــدق االســتبیانغــرض التأكـد مــن ل :وثباتهــااالســتبیان اســتمارة  : اختبــارات صــدقثامنــاً 

ختبـــارات قبـــل البـــدء بتوزیعهـــا علـــى االفـــراد قامـــت الباحثـــة بإخضـــاع االســـتبانة الـــى عـــدد مـــن اال

  :  باآلتيوبعدها وتتمثل هذه االختبارات العامة لصناعات النسیج والجلود المبحوثین في الشركة 

اعتمــدت الباحثـة مبــدا الحیــاد مــن حیــث عـدم التــدخل بإجابــات االفــراد المبحــوثین  الموضــوعیة:-1

  االستبانة.على فقرات  لإلجابةمع اعطائهم الوقت المناسب 

انتســاب الفقــرة إلــى المجــال الــذي تنتمــي هــذا االختبــار مــدى یبــّین اختبــار الصــدق الظــاهري:  -2

ــدعى  بصــدق المحكمــین  اً إلیــه، مــن اجــل التأكــد مــن صــدق االســتبانة وفقــ جــرى  حیــثالختبــار ُی

ة واالقتصــــاد فــــي العلــــوم عــــرض االســــتبانة علــــى محكمــــین وخبــــراء متخصصــــین فــــي كلیــــة االدار 

ات عالقـــة قوّیـــة ومباشـــرة ، وذلـــك مـــن أجـــل إثبـــات أن الفقـــرات التـــي تضـــّمنتها االســـتبانة ذاالداریـــة

بأبعاد الدراسـة، فضـًال عـن التأكـد مـن صـّحة الفقـرات ومـدى مالءمتهـا لفرضـّیات الدراسـة وأهـدافها 

وایضًا التأكد من مدى وضوح فقراتها وسهولة فهمها من قبل المجیب ودقتهـا مـن الناحیـة العلمّیـة، 

 ) یعرض أسماء السادة الخبراء المحكمین.3( رقم والملحق

مـن خــالل طـرح العدیــد مـن األســئلة علـى الســادة محكمـي اســتمارة  یـتم ذلــكیـاس الشــمولّیة: ق -3

 المحكمــــین الســــادةتم األخــــذ بمالحظــــات یــــ مــــدى شــــمولّیة أبعادهــــا وعلــــى اساســــها االســــتبانة عــــن

عـدد منهـا بـاخر أكثـر  لاسـتبداو عبـارات  تصـّحیحأخرى و ضافة فقرات وحذف إتم ت إذ ومقترحاتهم،

  مالءمة لتصبح أكثر وضوحًا وتحقیقًا لألهداف المرجوة منها.
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لقیاس ة درجة ثبات االستبانة المستخدمة استعمال هذا االختبار لمعرفاختبار ثبات االستبانة: -4

معامــل  اســتخدام إذ تــمیراتهــا المــراد قیاســها، اداة الدراســة علــى قیــاس متغ وقــدرةمتغیــرات الدراســة، 

) لتحدید درجة ثبات أداة القیاس في هذه الدراسـة علمـًا أن النسـبة Alpha Cronbachكرونباخ (

نتــائج اختبــار  بـینی) 6( رقــم )، والجـدول0.60المقبولـة لمعامــل كرونبـاخ فــي العلـوم اإلداریــة هــي (

  المبحوثا كرونباخ في الشركة ألف

  في الشركة العامة ) نتائج اختبار ألفا كرونباخ6(رقم الجدول 

  في بغداد ودلصناعات النسیج والجل

 قیمة ألفا كورنباخ العبارات األبعاد المتغیرات

استراتیجیات التصنیع 

 المستدام

  

 

 Q1-Q4 0.79 اعادة تدویر

 Q5-Q8 0.82 اعادة التصنیع

 Q9-Q12 0.81 اعادة التصمیم

 Q13-Q16 0.77 اعادة االستخدام

 Q17-Q20 0.75  او التخفیض  التقلیل

 Q21-Q24 0.81  االسترجاع

 الفرص التسویقیة

 Q25-Q28 0.76 بناء میزة تنافسیة

  Q29-Q32 0.82  االبتكار التسویقي

 Q33-Q36 0.82  الكفاءة التسویقیة

التركیز على خدمة شریحة من 

  السوق
Q37-Q40 0.78 

 Q41-Q44 0.81  اختراق السوق

 Q45-Q48 0.80  تطویر المنتج

 Q49-Q52 0.79  تطویر السوق

 Q53-Q56 0.83  التنویع

 0.80  ستبانة اللالدرجة الكلیة                             

  المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على استمارة االستبیان

  ثامنا: حدود الدراسة

ُطبقت الدراسة على الّشركة العامة لصـناعات النسـیج والجلـود فـي العاصـمة  الحدود المكانیة: -1

 بغداد / العراق.

 .)2020 / 6/ 15ولغایة  2019/ 1/10( من: المدة الحدود الزمنیة -2
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الّشــركة العامــة لصــناعات  العــاملین فــي یرینالمــد: تشــمل افــراد عینــة الدراســة الحــدود البشــریة -3

 .ودالنسیج والجل

 األسالیب المعتمدة في التحلیل اإلحصائيتاسعا: 

ـــة والتحقـــق مـــن صـــّحة العالقـــات  االفتراضـــیة بهـــدف تحقیـــق النتـــائج المطلوبـــة مـــن الدراســـة الحالّی

المصاغة في فرضّیات الدراسة وكذلك انسجامًا مع مضـامین أهـداف الدراسـة فقـد اختیـرت الحزمـة 

ـــة ( ـــة مـــع ) بوصـــفها أداة رئیســـة فـــي SPSS.Ver-19البرمجّی ـــل اإلحصـــائي للدراســـة الحالّی التحلی

  التركیز على األسالیب اإلحصائّیة اآلتیة:

  التي تستعرض اإلجابات الخاصة بعّینة الدراسة. التكرارات: -1

لعــرض متوســط اإلجابــات عــن متغّیــر معــّین وهــو عبــارة عــن مجمــوع القــیم  الوســط الحســابي: -2

  على عدد تلك القیم.

  لذي یظهر درجة تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي.ا االنحراف المعیاري: -3

ویســتخدم لتحدیــد مســتوى انســجام إجابــات األفــراد المبحــوثین إزاء متغیــرات  :معامــل االخــتالف -4

  الدراسة  

ویســـتخدم لتحدیـــد طبیعـــة  ):Simple Correlation( لبســـیطاالخطـــي معامـــل االرتبـــاط  -5

  ومعنوّیة عالقات االرتباط بین متغّیرات الدراسة الحالّیة وتحدید قوتها التفسیرّیة.

لتحدید طبیعة ومعنوّیة عالقات التأثیر  ):Simple Regression(البسیط معامل االنحدار  -6

  المعتمد.بین متغّیرات الدراسة الحالّیة بمعنى تأثیر المتغّیر المستقل في المتغّیر 

لتحدیــــد معنویـــة تـــأثیر المتغّیــــرات المســـتقلة فـــي المتغّیــــر  ):Stepwiseاالنحـــدار المتـــدّرج ( -7

  المعتمد بوجود تأثیر المتغّیرات المستقلة األخرى.

  للتحقق من معنوّیة التأثیر للعّینة بأكملها. :Fاختبار  -8

  إلظهار فعالّیة كل متغّیر والتحقق من معنوّیة عالقة التأثیر بین المتغّیرات. :Tاختبار  -9

ــــاخ ( -10 ــــا كرونب ــــل ألف ــــي  ):Alpha Cronbachمعام ــــاس ف ــــات أداة القی ــــد درجــــة ثب لتحدی

  الدراسة.

  لتحدید مواقف االفراد المبحوثین ازاء متغیرات الدراسة.قیاس االستجابة: -11

  لتقدیر اهمیة المتغیرات بالنسبة ألولویتها.: یستخدم اختبار مربع كاي-12

  لتصنیف المتغیرات في مجموعات حسب اوزانها او نسبها او درجاتها. معامل دالة التمییز:-13
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  لثانيالفصل ا

  التصنيع املستدام

      

اكتســب التصــنیع المســتدام أهمیــة متزایــدة داخــل األوســاط االكادیمیــة والصــناعیة علــى حــد     

ــــدة ل ــــات وجــــدت اتجاهــــات جدی ــــیمتقســــواء ومــــع نمــــو االدبی ــــد االتجاهــــات  ی ــــق للبحــــوث وتحدی دقی

البیئة تشیر الى ضرورة  بشأنمن المهم تعزیز المعرفة لهذا الحقل. والمخاوف  وأصبح المستقبلیة،

لــدى الشــركات واعتمــاد  البیئیــةتوســیع نطــاق الممارســات البیئیــة لعملیــات التصــنیع وتعزیــز الثقافــة 

نظــم جدیــدة لــإلدارة والقیــاس ومجموعــة جدیــدة مــن القــیم والتــي تكــون الشــعور بالمســؤولیة بــالنواحي 

  البیئیة. ویتضمن هذا الفصل المباحث االتیة:

  

  وأهمیته وأهدافه ومبادئه التصنیع المستداممفهوم ل: المبحث االو

  وانشطته ومستویاته التصنیع المستدام مستلزمات: المبحث الثاني

  وادواته وابعاده التصنیع المستدام خطواتالمبحث الثالث: 

  المبحث الرابع: استراتیجیات التصنیع المستدام
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  املبحث األول

  )وأهميته وأهدافه ومبادئه (مفهوم التصنيع املستدام

  Concept of sustainability: مفهوم االستدامة أوالً 

جــذر وهــو  "اســتدام" اللغــوي لمصــطلح االســتدامة فــي اللغــة العربیــة الــى الفعــل المعنــى یعــود     

 الشـيء،المواظبـة علـى  وطلـب دوامـه، التـأني فـي الشـيء المعـاني:مـن هـذه  عـدة،" لمعـاني "دوم

) یعـود Sustainability( االسـتدامةمصطلح  أصلوان  االصطالحي.بالمعنى  مرتبطة وجمیعها

یكـون  الـذي وتطـوره النظـام الـدینامیكي عـن تشـكلعبـر ی الـذي) Ecology( االیكولـوجي علـمالـى 

 بعضـها الـبعضمـع  هـذه العناصـر وخصائصـه وعناصـره وعالقـةهیكلـه  تغیـرات فـيعرضـة الـى 

بین  عن التوازن االقتصاد مصطلح االستدامة للتعبیر علماء وقد استخدم  .)23،2018الرومي ،(

) 23،2014(أبــو وطفــة، النمــو االقتصــادي والمحافظــة علــى البیئــة وتحقیــق العدالــة االجتماعیــة 

والمـوارد الطبیعیـة واجـراء تحـوالت  الطاقـة اسـتهالك في الى تخفیض كبیر ومستمر تسعى بوصفها

 وان الهـدف النهـائي لالسـتدامة واإلنتـاج ي اسـتهالك الطاقـةجذریـة فـي األنمـاط الحیاتیـة السـائدة فـ

معقـــد حظـــي باهتمـــام العدیـــد مـــن  مســـتقبل وهـــو موضـــوعفـــي ال مســـتوى الرفاهیـــة لإلنســـان اســـتمرار

ومؤشـر  السـعادة مؤشـر بـین عـدة مقـاییس تتـراوح وطرحـتفـي هـذا الموضـوع  بحثتالتي الدراسات 

 المســـــــــــتدامة ومؤشـــــــــــر التقـــــــــــدم الحقیقـــــــــــي الرفاهیـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة التنمیـــــــــــة البشـــــــــــریة ومؤشـــــــــــر

)Gutowski,2011,5.( رقـــم والجـــدول )مفهـــوم حـــولالبـــاحثین بعـــض اســـتعراض اراء  بـــین) ی7 

  االستدامة.

  اراء عدد من الباحثین حول مفهوم االستدامة   ) 7(رقم الجدول 

  مفهوم االستدامة  حث والسنة والصفحةاالب  ت

1. (Bozarth&Hamdfield,2015,235) 

الكفــاءة الدینامیكیــة والرفاهیــة الشــاملة والســعي 

علـى نحـو للوصول الى منتجات قابلـة للتـدویر 

  المستقبل.كامل في 

2. Daft,2016,78)( 

التــــي تولــــد الثــــروة وتلبــــي احتیاجــــات االنشــــطة 

الجیــــــل الحــــــالي مــــــع المحافظــــــة علــــــى البیئــــــة 

والمجتمــــع لكــــي تــــتمكن األجیــــال القادمــــة مــــن 

  احتیاجاتها.تلبیة 

3. (Heizer,etal.,2017,195) 

دون مــــــن  تلبیــــــة احتیاجــــــات الجیــــــل الحاضــــــر

المســـــاس بقـــــدرة األجیـــــال المقبلـــــة علـــــى تلبیـــــة 

فاالســـتدامة هـــي التفكیـــر لـــیس فقـــط  حاجـــاتهم،
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، الزبــــائنو  بــــالموظفین،كــــذلك بــــالموارد البیئیــــة 

جــــزء مــــن  ســــمعة الشــــركات فهــــيو  المجتمــــع،و 

  الخضراء.الممارسات 

  )7،2007،(الجنابي  .4
التنمیة التي تدام الـى االبـد او علـى األقـل هي 

  ًا.طویلة جد مدةل

5. (Vincenzi,etal,2018,1370)  

ــــــــي ــــــــي تلب ــــــــد اإلجــــــــراءات واألنشــــــــطة الت  تحدی

ــــل الحــــالي  مســــاس الدون مــــن احتیاجــــات الجی

قــــدرة الالجیــــل القــــادم وتتوقــــف علــــى  بإمكانــــات

  الطبیعة. واستخدامها لمواردعلى تقدیمها 

6. Klarin, 2018,69)(  

ــــى بعــــض النتــــائج أو  ــــى الحفــــاظ عل ــــدرة عل الق

مـــرور الوقـــت وتنفیـــذ أنشـــطة ال  مـــعالعملیـــات 

  تستنفد الموارد التي تعتمد علیها هذه القدرة.

7. Ebrahim,etal.,2019,50)( 
مفهــوم طویــل االمــد یوكــد علــى مبــدا االخــالق 

  والقادمة.لتحقیق المساواة بین االجیال الحالیة 

 )381،2020،(سلوم ونور  .8

"هــــي اهــــداف نبیلــــة یســــعى االنســــان بمختلــــف 

المجـــــاالت وبقـــــدر تعلـــــق االمـــــر بالمؤسســـــات 

البلدیة فأنها الجهود التي تبذل للمحافظـة علـى 

ــــــة وبطر  ــــــقالمــــــوارد الطبیعی ــــــة  ائ ــــــلمختلف  (تقلی

التـــــــدویر) و  االســـــــتعمال،اعـــــــادة و  االســــــتهالك،

یضـــــــــمن تحقیـــــــــق الرفاهیـــــــــة للجیـــــــــل الحـــــــــالي 

  االجیال القادمة"ومحافظة على حقوق 

  عتماد على المصادر الواردة في الجدول الابمن اعداد الباحثة  المصدر:

  

  تعني:ان االستدامة یتضح مما تقدم 

المســــاس بقـــدرة األجیـــال القادمـــة علـــى تلبیــــة  دونمـــن الحاضـــر تلبیـــة احتیاجـــات الجیـــل  -1

 احتیاجاتها.

 المستقبل.الحفاظ على الموارد الطبیعیة وضمان بقاء استمرار تدفقها في  -2

 رقـم والشـكل الشـركات،أنشـطة  التقلیل قدر المستطاع من األثر البیئـي السـلبي النـاتج عـن -3

 االستدامة یوضح مفهوم )2(
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  ) مفهوم االستدامة2( رقم الشكل

المستدامة في العمارة التقلیدیة في المملكة العربیة  ، التنمیة2011بن عبد الرحمن ، علي، نایف أبو المصدر:

السعودیة، المملكة العربیة  القرى،ام  اإلسالمیة، جامعةالهندسة والعمارة  كلیةماجستیر،  السعودیة، رسالة

  .41ص

  

  Sustainable Manufacturing التصنیع المستدام ثانیًا:

 اتسـع وخلق القیمة وقد لصناعیةااألعمال  طریقة جدیدة لممارسة" التصنیع المستدامیمثل         

فـــي مبـــادرات وابتكـــارات  مـــن الشـــركاتالعدیـــد  عبـــر مشـــاركةالعـــالم  جمیـــع أنحـــاءفـــي  االهتمـــام بـــه

وجـذب  الثقة،وبناء  المخاطرة،وتقلیل  التنافسیة،، وتعزیز قدراتها امناتساعد على تعزیز بیئة أكثر 

ویرى العدید من الباحثین ان . ) (Wyckoff,2011,4وتحقیق األرباح الزبائن،وجذب  االستثمار،

مـن مفهـوم التنمیـة المسـتدامة الـذي ظهـر فـي الثمانینـات مـن القـرن نشـوء التصـنیع المسـتدام انبثـق 

الماضي للتعامل مع حالة القلق تجاه االثار البیئیة والتنمیة االقتصـادیة والعولمـة وعوامـل اخـرى ، 

  1992عــام والبیئــة  االمــم المتحــدة حــول التنمیــة وقــد ظهــر مفهــوم التصــنیع المســتدام فــي مــؤتمر

) Sustainable Developmentبمفهـــوم التنمیـــة المســـتدامة ( بیـــرك علـــى نحـــووالـــذي ارتـــبط 

یتطلــب الســعي للتحــول  إذ التنمیــة المســتدامة ، نحــولمســاعدة الشــركات والحكومــات علــى التحــول 

نحــو التصــنیع المســتدام عمــل موازنــة وتكامــل مــا بــین االهــداف االقتصــادیة والبیئیــة واالجتماعیــة 

والسیاسات والممارسات الساندة لها فضال عن حتمیة المبادلة والتضحیة بین اهتمامات المصنعین 

 الموارد الطبیعیة

االستغالل 
األمثل 

 والترشید 

االستفادة 
 مستقبال

تلبیة احتیاجات 
 األجیال القادمة 

 االستفادة حالیا 

تلبیة احتیاجات 
 األجیال الحالیة 
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ثورة القرن الحادي  بمثابةاالستدامة لعد ّ ونتیجة ، ) Rosen&Kishawy,2012,155والمجتمع (

ـــب التطـــور فـــي  ـــى ممارســـات التصـــنیع  ویتطل ـــذلك  یـــتم تطبیـــق االســـتدامة عل والعشـــرین نتیجـــة ل

أن مـن البـد فحسـب وانمـا علـى األداء االقتصـادي  التركیـز عـنالتصنیع المستدام نقلة نوعیة بـدًال 

یكـون لعملیـة صــنع القـرار منظـور أوســع بكثیـر لتلبیـة المتطلبــات البیئیـة واالجتماعیـة واالقتصــادیة 

التقلیــدي لــدورة حیــاة المنــتج إلــى نهــج دورة الحیــاة الكاملــة للوصــول إلــى  التركیــزمــن خــالل تحویــل 

ـــــــــتج المتعـــــــــددة  ـــــــــاة المن ـــــــــدفق المـــــــــواد شـــــــــبه الدائمـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل دورة حی ـــــــــة لت ـــــــــة المثالی الحال

)Dassisti1,2012,33 (.  قضـــایا  االخیـــرة علـــىمـــن البـــاحثین خـــالل الســـنوات  العدیـــدقـــد ركـــز و

واللــوائح األكثــر صــرامة المتعلقـــة  المتجـــددة،لتنــاقص المــوارد غیــر  وذلــك نظـــًراالتصــنیع المســتدام 

 ومـا إلـى تفضیالت المستهلكین للمنتجـات الصـدیقة للبیئـة المهنیة وزیادةالصحة و بالبیئة والسالمة 

الحصــول  ذلــك فــإنعــالوة علــى  بالغــة األهمیــة فــي الصــناعة أصــبحت مســألة االســتدامةلــذا ذلــك 

 للمجتمـــــــــــع فـــــــــــي هـــــــــــذه العقـــــــــــود الـــــــــــرئیس لمطلـــــــــــبعلـــــــــــى منـــــــــــتج صـــــــــــدیق للبیئـــــــــــة أصـــــــــــبح ا

)Houshyar,etal.,2014,7(.  المنطلقــات االساســیة لــدعم  أحــدالتصــنیع المســتدام ولــذلك یمثــل

الطریقــة التــي یــتم بهــا اســتثمار المــوارد البیئیــة والمحافظــة علیهــا مــن اجــل تــوفیر  وتحدیــدالصــناعة 

عــن اســتخدام التقنیــات  وتشــجیع النمــو االقتصــادي فضــالً متطلبــات الزبــائن مــن الســلع والخــدمات 

المرتفـع مـن  العالیة والمستوىجذب الموارد البشریة ذات المهارات عن  فضالً الحدیثة في التصنیع 

ــیم ( مفهــوم البــاحثین حــول بعــض ســتعرض اراء ی) 8(رقــم والجــدول  ).1955،2019صــالح ،التعل

  المستدام. التصنیع

   اراء عدد من الباحثین حول مفهوم التصنیع المستدام )8(رقم الجدول 

  مفهوم التصنیع المستدام  حث والسنة والصفحةاالب  ت

1.   Wyckoff,2011,4) (  

الكامنــــة فــــي أي عملیــــة و تقلیــــل مخــــاطر األعمــــال المتنوعــــة 

تصـــنیع مـــع زیـــادة الفـــرص الجدیـــدة التـــي تنشـــأ عـــن تحســـین 

  الشركة.بالعملیات والمنتجات الخاصة 

2.   (Habidin etal., 2015, 3)  

الــذي  المســتمر هــو التصــنیع الــذي یكامــل تحســین العملیــات

عملیات  ویتطلب فهمالتصنیع  اتاألثر البیئي لعملی منیقلل 

تجاه إدارة ة خل شاملاتبني مدوقفزة في الوعي والى التصنیع 

  .الصناعیة االعمال

3.   Alayón,2016,16)( 

على األداء  اً باإلجراءات والمبادرات والتقنیات التي تؤثر إیجا

ممـــا یســـاعد  للشـــركة،البیئـــي أو االجتمـــاعي أو االقتصـــادي 

   .على التحكم أو التخفیف من آثار عملیات الشركة
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4.   (Badurdeen,2017,2)  

الصـــــناعیة  لشـــــركاتلالنجـــــاح التـــــام  تمكـــــین لتحقیـــــق عامـــــل

تكامــــل وتحســــین المنتجــــات والعملیــــات فــــي انظمــــة  ویتطلــــب

  البیئة.

5.   (Barletta, etal.,2018,242) 
بانه انتاج السلع والخدمات بطریقة تتوافق مع اهداف التنمیة 

  المستدامة.

  )1956،2019(صالح،   .6

تقلیـــل مـــع اســتثمار المـــوارد البیئیــة فـــي العملیـــات الصــناعیة "

الحدیثــــة لزیــــادة  باســــتخدام التقانــــاتالناتجــــة عنهــــا  المخــــاطر

ممكنـــــه  مــــدةطــــول امنتجـــــات تــــدوم  خلــــقاالربــــاح وبالتــــالي 

  ".لتحقیق الرفاهیة االجتماعیة

7.   (Ibrahim, etal.,2019,3) 

نمــــوذج تصــــنیع شــــامل قــــادر علــــى التعامــــل مــــع التحــــدیات ا

والعشـرین القرن الحـادي  واالجتماعیة واالقتصادیة فيالبیئیة 

 حیـثممتـازة طریقـة جدیـدة إلنتـاج منتجـات  فلسـفة تـوفر وهو

ــــة  ــــار البیئیــــة والرفاهیــــة االجتماعی تعتمــــد الســــیطرة علــــى اآلث

  .مستوى ونوع التعلیم خالل مناالقتصادي والنمو 

8.   Machado,etal.,2019,3)(  

بأنــه تكامــل العملیــات واألنظمــة القــادرة علــى إنتــاج منتجــات  

 )،المـواد الطاقة،وخدمات عالیة الجودة باستخدام موارد أقل (

والزبـــــــائن والمجتمعـــــــات  للعـــــــاملین، مانـــــــاً وأن تكـــــــون أكثـــــــر أ

والقـــدرة علـــى التخفیـــف مـــن اآلثـــار البیئیـــة واآلثـــار  المحیطـــة،

  االجتماعیة طوال دورة الحیاة الكاملة

9.   Abubakr,2020,2)(  
اســـــتراتیجیة أساســـــیة لتعزیـــــز األداء المـــــالي األفضـــــل وتلبیـــــة 

  .األهداف واللوائح االجتماعیة والبیئیة

  عتماد على المصادر الواردة في الجدول باالمن اعداد الباحثة  المصدر:

النظــام الــذي هــو عــّرف التصــنیع المســتدام "بأنــه تــرى الباحثــة ان تفــي ضــوء هــذه األصــول        

باســـتخدام عملیـــات وانظمـــة غیـــر ملوثـــة  طلوبـــةمنتجـــات صـــدیقة للبیئـــة وبـــالجودة الم بإنتـــاجیقـــوم 

ــتحكم فــي اثــار  تقانــات(اســتخدام  متطــورة) مــن اجــل المحافظــة علــى الطاقــة والمــوارد الطبیعیــة وال

  البیئة، والمجتمع، واالقتصاد. العملیات على

 نقاط  واكتشافید بأكملها لتقدیم منتج نهائي یتضمن التصنیع المستدام فحص سلسلة التور         

تحســینات فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة الإجــراء  مــن اجــل علــى طــول سلســلة التوریــد الخلــل 

 علـى  عتمـاداال وا تقلیل عبـوة المنـتج أو اسـتخدام عبـوة قابلـة إلعـادة التـدویر تضمن تي تالالتورید 
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وتتراوح جهـود  ، ستخدم المواد المصنوعة من المحتوى المعاد تدویرها واالبترول  عن النباتات بدالً 

غازات الدفیئة الالحد من انبعاثات في مشاركة المجتمع الى ستدامة داخل الشركات من الترویج اال

ختلـــف یالقتصـــاد والبیئـــة والقضـــایا االجتماعیـــة اعلـــى الـــرغم مـــن أن التـــوازن بـــین األبعـــاد الثالثـــة 

 إذ ،إلـى اتبـاع مبـادرات متوازنـة بـنفس القـدر عىاختالًفا كبیًرا بین الشركات إال أن العدیـد مـنهم یسـ

 مقـدارتسعى العدید من الشركات متعددة الجنسـیات إلـى مسـتوى مـا مـن التصـنیع المسـتدام ، لكـن 

 ).James,etal.,2014,8(جهودها یتفاوت إلى حد كبیر

 التصنیع المستدام  وفوائد اهمیة ثالثًا:

 العدیـد مـن الشـركاتقبـل تبرز اهمیة تبني ممارسات واسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدامة مـن       

عــن متزایــد بســبب االنشــطة الناجمــة علــى نحــو المنــاخ  وذلــك لقــدرتها علــى معالجــة مشــكلة تغیــر

عواقـب وخیمـة للغایـة  فـي حـین أن المـوارد (مثـل الطاقـة والمـواد  ایكـون لهـ التـي عملیات التصنیع

عرضــــة للنــــدرة وفــــي كثیــــر مــــن الحــــاالت ال یمكــــن أن تتجــــدد ولقــــد أثــــارت األزمــــة تعــــّد والمیــــاه) 

االقتصادیة العالمیة في السنوات القلیلة الماضیة تساؤالت حول جدوى ممارسـات االعمـال الحالیـة 

للتخفیــف مــن  راً كبیــ اً مــولكــن ال تــولي اهتماه التــي تهــدف إلــى تحقیــق النمــو االقتصــادي واســتدامت

ع الضــغوط علــى ممارســة التصــنی تزایــدتونتیجــة لــذلك   شــركاتاآلثــار الســلبیة التــي تقــوم بهــا  ال

ــــــب العدیــــــد مــــــن أصــــــحاب المصــــــلحة  مثــــــل المــــــوظفین    المســــــتدام علــــــى نحــــــو متزایــــــد مــــــن جان

   والمنافســــــین والمجتمعــــــات والحكومــــــات والهیئــــــات التنظیمیـــــــةالزبــــــائن والمســــــتثمرین والمــــــوردین و 

)164،2012،Rosen & Kishawy( .  

ــــــوائحمتثــــــال ا خــــــاللمــــــن أیضــــــا وتبــــــرز أهمیــــــة التصــــــنیع المســــــتدام        ــــــة  الشــــــركات لل البیئی

 اً طوعیــــــــ الممارســــــــات أفضــــــــل خــــــــالل اســــــــتیعابمــــــــن  ISO14001االیــــــــزو مثــــــــل  والشــــــــهادات

ــــة فــــي الظهــــور الشــــرعي والتوافــــق مــــن یمكنهــــا ممــــا  والقــــیم المؤسســــیة مــــع المعــــاییر كــــذلك الرغب

ـــــــزة ـــــــى می ـــــــةاإلجـــــــراءا اتباعهـــــــا تنافســـــــیة مـــــــن خـــــــالل الحصـــــــول عل ـــــــة ت البیئی وهـــــــذا مـــــــا  البدیل

  .)Singh,etal.,2016,2(منافسیهاسیجعلها تتمیز على 

 وترى الباحثة ان اهمیة التصنیع المستدام یمكن ایجازها باآلتي:

  على كیفیة صنع المنتج من خالل المدخالت وعملیات التصنیع وتصمیم المنتج. التركیز -1

وٕانتــاج كمیــات أقــل مــن  منتجــات تســتخدم طاقــة ومــواد أقــل،انتــاج یتضــمن التصــنیع المســتدام  -2

امكانیة إعادة التدویر واعادة االستخدام واعـادة  عن فضالً  النفایات، واستخدام مواد خطرة اقل

 التصنیع واعادة التصمیم للمنتجات.

التصـــــنیع المســــتدام مــــن تحســــینات عملیـــــة بســــیطة للغایــــة إلـــــى ممارســــات یمكــــن أن تتــــراوح  -3

  .دة تصمیم المنتجاتاستثمارات كبیرة في التقنیات الجدیدة وٕاعا
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  ).(Wyckoff,2011,4من خاللة للتصنیع المستدام الى تحقیق فوائد رئیسشركات تسعى ال كما

  اوال: االداء المالي 

أفضـل مـن  علـى نحـومـن خـالل توقـع وتلبیـة المتطلبـات البیئیـة واالجتماعیـة  المبیعات:زیادة  -1

  .منافسینال

األعبـاء  والنفایـات وخفـضعـن طریـق الحـد مـن اسـتخدام المـوارد  واإلنتاجیـة:تحسین الكفـاءة  -2 

  التنظیمیة.

مـن خـالل استكشـاف البـدائل الخضـراء  الخطـرة:تقلیل االعتماد على المـوارد باهظـة الـثمن أو  -3

   التصنیع.عملیات  وادخالها فيوابتكارها 

  في العمل  ثانیًا: التمیز

التفاعــل بعــد  عــنوتشــكیل أفضــل الممارســات بــدًال  یةمــن خــالل االســتباق المقدمــة:البقــاء فــي  -1

 تنفیذ التغییرات. 

ـــق الحـــد مـــن المخـــاطر فـــي عـــن طر  المـــال:الوصـــول إلـــى رأس  -2 التوریـــد  العملیـــات وسلســـلةی

 وتطویر حلول مبتكرة ومنتجات جدیدة للسوق. 

مة من خالل االبتكار في العمل ووضع حلول جدیدة أو التكیف مع القی االستراتیجیة:الرؤیة  -3

 المضافة.

 العالقات مع اصحاب المصلحة  ثالثًا:

 مثال إیجابي.بناء من خالل إظهار المعرفة الخضراء و  السمعة:تعزیز  -1

عن طریق تمكینهم من المسـاهمة فـي بیئـة أفضـل  :تحسین معنویات الموظفین واالحتفاظ بهم -2

 وأعمال أكثر إنتاجیة. 

مــن خــالل إظهـار نهــج مســؤول واســتباقي تجــاه البیئــة المحلیــة  أفضــل:بنـاء عالقــات مجتمعیــة  -3

   .والمجتمع

  هي:) ان الفائدة من التصنیع المستدام Carley,etal.,2014، 5-7وذكر (

 المستدام  الناجح للتصنیعالمتحقق نتیجة التطبیق  المردود االقتصادي -1

  الشركة والمجتمع. جانبمن االلتزام االجتماعي  -2

 التنظیمیة باستخدام مواد اقل خطورة.تلبیة المتطلبات  -3

 الزبائن. تلبیة متطلبات -4

 المستدام.التصنیع  اتالجوائز واالهتمام اإلعالمي الذي تحظى به مبادر  -5

 المستدام.توظیف االستثمارات الرأسمالیة الكبیرة في مشاریع التصنیع  -6

  المنتجات.الوالء للعالمة التجاریة وزیادة الطلب على  -7
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  د التصنیع المستدام هي:ئان فوا )et al.,2019,4 Machado,ذكر (في حین 

  تحسین اإلنتاجیة والمرونة وكفاءة الموارد -1

  الحد من النفایات واستهالك الطاقة واإلفراط في اإلنتاج-2

  التعاون والتعامل مع أصحاب المصلحة -3

 تحسین جودة بیئة العمل للحد من الوظائف الروتینیة -4

  اهداف التصنیع المستدام  رابعًا:

ـــك       مـــن  الحـــدو الطاقـــة، اربعـــة اهـــداف رئیســـة للتصـــنیع المســـتدام هـــي (تقلیـــل اســـتخدام  هنال

)، المیاهمن استعمال  الصناعیة، والحداالنبعاثات الناتجة عن العملیات  خفضو الصلبة، النفایات 

منــــتج وتشــــمل عملیــــة ال مــــن خــــالل القیــــام بالتحســــینات علــــى العملیــــات الصــــناعیة وزیــــادة كفــــاءة

ومعالجـة النفایـات الــى وریــد التحسـینات جمیـع انشـطة الشــركة مـن حیـث االنتــاج والنقـل وانشـطة الت

ـــرادات وتحســـین  ـــدفق االی ـــز ًا موقعـــلشـــركة ل یحقـــق شـــي للمجتمـــع بمـــااالمعمســـتوى الت  مقارنـــة اً متمی

  ) Carley,etal.,2014،8(منافسیها ب

 اً لكـــل جانـــب مـــن جوانـــب التصـــنیع المســـتدام أهـــداف) ان ,etal.,2018,10) Kishawyویـــرى    

الرئیســـة األهـــداف علـــى  زیتركبـــالمحـــددة یجـــب تحقیقهـــا مـــن أجـــل إنشـــاء وتنفیـــذ قابلیـــة االســـتدامة 

األخـالق) كـذلك و الحیـاة،  جـودةو السـالمة، و (تحسـین الصـحة،  مسـتوىاالجتماعیة على  لالستدامة

تنفیــذ اللــوائح، وتحقیــق و التربــة، و المیــاه، و ان الهــدف مــن تحقیــق االســتدامة البیئیــة هــي (التنظیــف، 

 التوازن بین األهداف) 

  هي:) ان اهداف التصنیع المستدام 46 ،2017 السراي،(ویرى 

 استخدام الموارد بكفاءة.  - 1

 اعادة تدویرها.تقلیل الهدر واعادة استخدام المخلفات الصناعیة او  - 2

 تحسین االداء البیئي واالداء من ناحیة الصحة والسالمة وتقلیل انتشار المواد السامة. - 3

 تطبیق التصنیع الرشیق. - 4

 تحسین ظروف العمل وتحسین مستمر لجودة التصنیع. - 5

 الممارسات في المكننة. أفضلاستخدام  - 6

  تدریب جمیع العاملین حول الممارسات المستدامة. - 7

  التصنیع المستدام مبادئخامسا :  

مجموعـة مـن المعـاییر  على انهـاالتصنیع المستدام  مبادئ (Alayón ,2016,14) عرف

مستدامة في الأو المبادئ التوجیهیة التي تتبعها شركات التصنیع من أجل ترجمة سیاسة التنمیة 

المنظـــور  مـــن لشـــركةل واالقتصـــادي عملیـــات التحـــول بهـــدف تحســـین األداء البیئـــي واالجتمـــاعي

   :تشمل لتصنیع المستداما مبادئن ا (Hussain&Jahanzaib,2018,240) ، ویرىالتنظیمي
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 استخدام كمیة أقل من الطاقة والمواد -1

 استخدام الطاقة المتجددة  -2

 استخدام عدد أقل من المواد الخطرة والمواد الكیمیائیة السامة -3

 إغالق حلقة تدفق الموارد  -4

إعـادة اسـتخدامها بسـهولة أو إعـادة تصـنیعها واسـتهالك طاقـة تصمیم المنتجات التـي یمكـن  -5

 .أقل أثناء االستخدام

ــــــــد اقتــــــــرح بــــــــاحثون آخــــــــرون مبــــــــادئ مماثلــــــــة لتحقیــــــــق أهــــــــداف التصــــــــنیع المســــــــتدام    وق

Alayón,etal.,2016,696)( المستدام ذات صـلة بالمنتجـات التصنیع مبادئ ان الى  أشاروا إذ

  .تنمیة العمال والمجتمع والبیئة الطبیعیةو األداء االقتصادي و  ،والطاقة والمواد

ــــــــــاج وقــــــــــد ناقشــــــــــت بعــــــــــض الدراســــــــــات ــــــــــادئ االســــــــــتدامة مــــــــــن منظــــــــــور اإلنت ــــــــــل مب   مث

( Despeisse,etal.,2012,361)   واحدة من المحاوالت األولى لتقدیم مبادئ االستدامة وهي

مفهـوم االســتدامة مــع الممارســة قــدمت مجموعــة مـن المبــادئ التــي تهـدف إلــى مــزج إذ التشـغیلیة 

 التشــــغیلیة غطــــت هــــذه المبــــادئ العملیــــة مبــــادئ االســــتدامة األساســــیة مثــــل اســــتیعاب النفایــــات

التنوع البیولوجي ، واستعادة الـنظم اإلیكولوجیـة ، و معدل التجدید الطبیعي ، حیث وتجدیدها من 

ضــیل المـوارد المتجــددة علــى و الحفـاظ علــى الطاقــة والمـواد ، وتجنــب هــدر الطاقـة والمــواد ، وتف

   الموارد غیر المتجددة ، والتداول بشأن دورة الحلقة المغلقة للمواد والطاقة.

  وهي أربعة مبادئ مستمدة من مفهوم اإلنتاج األنظف )Al-Yousfi (2004,266,قدم و 

 تقلیل استخدام الموارد غیر المتجددة  -1

 إدارة الموارد المتجددة لضمان االستدامة -2

 القضاء على االنبعاثات أو النفایات الخطرة / السامة والضارة في البیئة تقلیل أو -3

تحقیـــق هـــذه األهـــداف بـــأكثر الطــــرق فعالیـــة مـــن حیـــث التكلفــــة مـــع التركیـــز علـــى التنمیــــة  -4

  .المستدامة
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  املبحث الثاني

  مستلزمات التصنيع املستدام وانشطته ومستوياته

  مستلزمات التصنیع المستدام  اوًال:

لتحقیــق نظــام تصــنیع مســتدام مــن المهــم فهــم وتحدیــد المســتلزمات المتعلقــة بــنهج االســتدامة       

 ,Neutzling(و Kishawy,etal.,2018,4)التـــــي اشــــــار الیهــــــا العدیـــــد مــــــن البــــــاحثین مــــــنهم (

etal.,2018,3450( صالح)یمكن تحقیقها من خالل اسـتخدام  ) والتي1959-1958،2019، و

  وهي:والتي تستخدم لوصف وتحدید هذه المستلزمات  أساسیة،ثالثة مفاتیح 

والنوعیـة، لعملیات التصـنیع هنـاك حاجـة الـى المعلومـات الكمیـة فعال تقییم إلجراء المعلومات: -1

هناك حاجة للمعلومات عن كمیة ونوع المعادن التي تستخدم في العملیة الصناعیة او كمیة  فمثال

  علیها.فضال عن صعوبة الحصول فرة بسهولة اغیر متو المعلومات  المنبعثة، وهذه اتونوع الملوث

مــن خـــالل إدارة شــركة ثقافــة موجهــة نحـــو االســتدامة فــي ال تشــجیع وتطــویر والثقافــة: اإلدارة -2

 علــى نحــوجهــود االشــراف علــى البیئــة حیــث یــتم التعامــل معهــا  الشــركة، مثــلداخــل  متخصصــة

  العامة.االدارة  عنمتخصص بدال 

الغالــب ال یــتم تزویــد  المســتدام فــي تصــنیعضــمان تطبیــق أهــداف واســتراتیجیات الل إلجــراءات:ا-3

الســـبب لهـــذه  وفاعلیـــة، ان ذلـــك بكفـــاءةبالمنـــاهج واالجـــراءات الالزمـــة مـــن اجـــل  اصـــحاب القـــرار

  القرار.صنع  مراعاتها عندعدد المتغیرات الواجب  تزایدالمشكلة هو 

علـى النحـو  تـم تلخیصـهاداء وقـد االن یالمسـتدام مـن اجـل تحسـم مسـتلزمات التصـنیع استخدویتم ا

  )Kishawy,etal.,2018,4( ــ االتي:

ـــاهیم : -1 یجـــب ان تكـــون اكثـــر ســـعة وشـــمولیة وتكامـــل مـــن اجـــل تحقیـــق االســـتدامة فـــي  المف

وغیرهـا مـن التصنیع حیث تشمل تقدیم تحلیل شامل للمجموعات االقتصادیة واالجتماعیـة والبیئیـة 

  األخرى ذات الصلة. المسائل

تطـــویر وتحســـین وتعزیـــز األدوات واألســـالیب الذكیـــة التـــي تســـتخدم فـــي  األســـالیب واألدوات :-2

  التصنیع لدعم مفهوم االستدامة.

االسـتدامة هنـاك حاجـة إلـى بیانـات أكثـر تفصـیًال  تقیـیمدعم األثر البیئي و  من اجلالبیانات : -3

 عام. على نحووشموًال وقوة خالل دورة حیاة المنتج 

یجـــب علـــى شـــركات التصـــنیع ان تـــدمج االســـتدامة بكـــل نشـــاطاتها اي ممارســـات التصـــنیع : -4

فــي قیــاس مؤشــرات االســتدامة مــن خــالل الشــركات  المســاعدة الممارســات التــي یمكــن مــن خاللهــا 

التي تركز جهودها نحو االستدامة وتحسـین الجهـود مـن اجـل السـیطرة علـى االثـار البیئیـة للشـركة 
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وتأسیس ثقافة عمل  داعمة لالستدامة تهدف الى زیادة  الوعي باالستدامة بـین المـوردین والزبـائن 

 من اجل االستجابة لمتطلباتهم واحتیاجاتهم ومشاركة المجتمع في تحقیق االستدامة .

خــالل ج االســتدامة مــن ممــن الشــركات والحكومـات ان تــدرج بــرا یتطلــب الحكومیــة:السیاســات -5

 والبرامج والعوامل البیئیة، وهذا یحتاج الى تعاون بین الشركاء الداخلین والخارجین. السیاسات،

هنــاك حاجــة إلــى البحــث األكــادیمي والصــناعي لتعزیــز نظــام االســتدامة مــن خــالل  البحــث:-6

  التركیز على جوانب التصنیع والتصمیم والجوانب البیئیة.

والـــذي یمثـــل الجوانـــب  متكامـــل،الســـابقة لتحقیـــق نظـــام  المســـتلزماتلجمیـــع  التكامـــلالتكامـــل: -7

 .البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة المستدامة

  : انشطة التصنیع المستدام  ثانیاً 

 آلتیــةیتطلــب التصــنیع المســتدام أن تســعى جمیــع منظمــات التصــنیع إلــى األنشــطة األربعــة ا     

  )Carley,2014,11( االتي من شأنها مساعدة البیئة عبر سلسلة التورید بأكمله

 تخفیض استخدام الطاقة -1

 الحد من استخدام المیاه -2

 الحد من تولید النفایات -3

 خفض االنبعاثات -4

یسـتلزم تخفـیض إذ  جهود تنطوي على الحد من الطاقـة والمیـاه والنفایـات واالنبعاثـاتهناك        

یمكـن  جعـل عملیـات  كمـاالطاقة في العملیات الیومیة تثبیت اإلضاءة أو األجهزة الموفرة للطاقة  

 عــن فضــالً التصــنیع أكثــر كفــاءة عــن طریــق تخفــیض اســتخدام كمیــات المیــاه فــي عملیــة التصــنیع 

ین یســتلزم جمــع المیــاه وٕاعــادة اســتخدامها فــي تطبیقــات أو عملیــات سلســلة التوریــد األخــرى فــي حــ

الحــد مــن النفایــات اســتخدام مــواد أقــل أو إعــادة تــدویر النفایــات أو إعــادة اســتخدام المــواد التــي یــتم 

ال یـتم إنتـاج أي نفایـات  إذ ابعـد مـن ذلـكطمرها في عملیات أخرى و تذهب بعض الشـركات إلـى 

كربـون إمـا مـن تقلل ثاني أكسید الالتي  عملیات الوتشتمل عملیات خفض االنبعاثات عموًما على 

یـتم تحقیـق وفـورات  ، اسـتخدام تقانـات حدیثـةمـدخالت أو الخالل مقاییس الكفاءة أو استبدال أحد 

في اإلضاءة وتعدیل معدات التكییف والتهویـة والتغییـرات التشـغیلیة الصـغیرة والمبتكـرة مثـل تعـدیل 

ت الرئیسـة یـتم متابعتهـا هـذه المبـادرا  وقت أقل لتصنیع المنـتج یستلزم طریقة تشكیل المنتج بحیث

غالًبا ما یتم التركیز على التحسینات االقتصادیة والبیئیة التـي تركـز علـى على نحو متواٍز عموًما 

  .)158،2019 (صالح ، التطورات في عملیات التصنیع
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  ومؤشرات قیاسها: مستویات التصنیع المستدام  اً ثالث

 التصـــنیع المســـتدام وفـــي الوقـــتبجدیـــة علـــى  بـــالتركیزاألخیـــرة فـــي الســـنوات  بـــدأ البـــاحثون      

في المجال األكادیمي ومن أجل الحصـول علـى نظـام تصـنیع مسـتدام  اً تمییز أكثر  أصبحالحاضر 

 Houshyar,et( المنــتج والعملیــة والنظــام مــن الضــروري مراعــاة المســتویات ذات الصــلة وهــي

al.2014,7( ) وHuang,2017,65-66) و (Huang&Badurgeena,2017,563 و (

)Kishawy,etal.,2018,15 ( رقم في الشكل وضحكما هو مو )3(.  

                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

 مستویات التصنیع المستدام )3(رقم الشكل 

 Source : Huang,Aihua,2017,A Framework and metrics for sustainable manufacturing 
performance evaluation at the propuction line ,plant and enterprise livels ,A 
dissertation Doctor of philosophy in the of college of Engineering , the University of 
Kentucky,p.6. 

 

 تبرز  )Huang (66-2017,65,و (Houshyar,2014,7)یرى:  على مستوى المنتج

الخضــراء التــي هــي  انــاتالتق R3تغییــرات كبیــرة لالبتعــاد عــن الــنهج التقلیــدياجــراء حاجــة إلــى ال

 ظهـــور بـــالنظر ل للـــتخلص منهـــا فـــي نهایـــة العمـــر ، وٕاعـــادة االســـتخدام، وٕاعـــادة التـــدویر) تقلیـــل(ال

ٕاعــادة التصــمیم ، و ، رجاعاالســتو ٕاعــادة االســتخدام، و  تضــمن ( التقلیــل،الــذي ی R.6جدیــد مفهــوم

 بنظــــرلتصــــمیم المنتجــــات المســــتدامة وٕانتاجهــــا مــــع األخــــذ  )ٕاعــــادة التــــدویر و ٕاعــــادة التصــــنیع ، و 

دائــم  شــبه علــى نحــوتــدفق المــواد  تمكن مــنتــلاالعتبــار التــأثیرات التــي تغطــي كامــل دورة حیاتهــا 

 وجـود مؤشـرات البـد مـنانـه  )&Abdullahi Abdullahi (2015,493,، فـي حـین یـرى تقریباً 

اآلثـار البیئیــة  إذ تعـدّ  السـتدامة المنـتج علمـيتقیـیم شـامل السـتدامة المنـتج للحصـول علـى تحلیــل ل

واالقتصــــادیة والمجتمعیــــة للمنتجــــات والوظــــائف والقــــدرة علــــى التصــــنیع وقابلیــــة إعــــادة االســــتخدام 

لمصفوفة تقییم شاملة لدورة الحیاة  اً ر إطا امهمة في دراسة التقییم للمنتج المستدام وقد قدم مؤشرات

 المنتج 

التصنیع 
 المستدام 

 النظام العملیة
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) التـأثیر 2التـأثیر البیئـي  )1السـتدامة المنـتج وهـي  اآلتیـةالسـتة  مؤشـراتالكاملة للمنتج توضـح ال

البـــد مـــن  .) اعـــادة التـــدویر6اعـــادة التصـــنیع  )5اســـتخدام المـــوارد  )4الوظـــائف  )3االجتمـــاعي 

  على استدامة المنتج. هاالمتفاعلة وتأثیر  المؤشراتدراسة كاملة لهذه 

عملیات التصنیع أكثـر مالءمـة للبیئـة وأكثـر من الضروري جعل  : على مستوى العملیةاما      

 والتي یمكن تحقیقها باستخدام الطاقة النظیفة والمواد المتجددة وتقلیل استخدام المـواد الخطـرة  أماناً 

محســـنة مرتبطـــة بمنهجیـــة فعالـــة لتخطـــیط ات مـــن خـــالل اســـتخدام عملیـــ ومـــا إلـــى ذلـــك والســـامة

العملیــات مــع اســتخدام نظــام سلســلة التوریــد الفعــال مــع مراعــاة جمیــع مراحــل دورة الحیــاة أي (قبــل 

یـــتم  إذ )al.,2018,15) Kishawy,etاالســـتخدام ، ومـــا بعـــد االســـتخدام و التصـــنیع ،و ،التصـــنیع 

مــن ثــم یــتم دمــج محطــات و  عدیــدة عمــلات الجمــع بــین عــدد مــن خطــوات العملیــة إلنشــاء محطــ

فــإن  علیــهل مســتوى األنظمــة و یتشــكلالوحــدة األساســیة  عــّدهاالعمــل هــذه لتشــكیل خــط إنتــاج یمكــن 

 یـوفر نظامـاً  النهایة وفي أداء استدامة المنتج أداء العملیة وأداء النظام على حد سواء یؤثران على

)  & Abdullahi Abdullahi (2015,494، وقـد وجـد ) Huang (66-2017,65, اً مسـتدام

وهنـاك العدیـد مـن عملیـات ین ثاجتـذبت اهتمـام البـاح تقیـیم االسـتدامة لعملیـة التصـنیع مؤشراتان 

التصـــنیع التـــي عـــادة مـــا تكـــون مختلفـــة للغایـــة فیمـــا یتعلـــق بخصـــائص المنـــتج المصـــنعة وطریقـــة 

تصـمیم  ،نتـاج بوضـوح مثـل اإلیجـب تحدیـد مراحـل  إذ تصـنیع المنـتج البسـیطةب الخاصةالتصنیع 

إمـا  النقـل، و التخـزین و التغلیـف ، و التشـطیب ، و التشـكیل أو التصـنیع ، و اختیار المواد ، و المنتج ، 

 المؤشـراتتشـمل  یمكن أن تؤثر على استدامة عملیة التصنیعالتي أو غیر مباشر  مباشر بطریقة

االسـتدامة مسـتوى اسـتهالك الطاقـة فـي هـذه عملیـة قییم ت عند الحسبانالعامة التي تم وضعها في 

 ،وحجــم وتـــأثیر تولیــد النفایــات والــتخلص منهـــا ،ةوالتــي یمكــن أن تــؤدي إلـــى األثــر البیئیــ العملیــة

دورًا هامــًا فــي وقــت الحــق تعــد تــؤدي والصــحة الشخصــیة للمشــغلین والســالمة التشــغیلیة التــي قــد 

دراسة لتطویر منتجات مسـتدامة العند  لحسبانافي یجب اخذه  رئیسیاً  مؤشراً  اً ضتكلفة التصنیع أی

األدوات  احـدى (OECD) قدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ،وعملیات تصنیع مستدامة 

مجموعــة األدوات مــن  ألفلتحســین تتــالتحلیــل أداء االســتدامة للعملیــات والمنتجــات لتحدیــد فــرص 

مصنفة من حیث المـواد والعملیـات تـم تطـویر المؤشـرات للمسـاعدة فـي قیـاس  أساسیاً  مؤشراً  )18(

المصـــنع ، و التـــأثیر البیئـــي فـــي المقـــام األول المتعلـــق بأنشـــطة اإلنتـــاج فـــي العمـــل (مثـــل الموقـــع ، 

 فـي الجـدول بـینوكمـا م )Huang,2017,72(نقطة انطالق للتصنیع المسـتدامبوصفها المكتب) و 

  ) .9( رقم
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  ) مؤشرات التصنیع المستدامة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة9(جدول رقم ال

 المنتجات  العملیات  المدخالت

كمیـــــــــــــة المـــــــــــــواد غیـــــــــــــر -1

  المتجددة

  لموادإعادة استخدام ا -1  ة الماءكمی-1

  المواد إعادة تدویر-2 الطاقة میةك -2  الخطرةشدة المواد  -2

ـــــــــدویر/اعادة-3 اســـــــــتخدام  ت

  موادال

  المواد المتجددة -3  الطاقة المتجددةنسبة  -3

  المواد الغیر المتجددة میةك -4  كثافة الغازات الدفیئة  -4  

   خطرةالمواد ال -5 المتبقیة  كثافةال -5  

  استهالك الطاقة  میةك-6 نشر كثافة الهواء  -6  

  الغازات الدفیئة  انبعاث ثافةك-7  المیاه  اطالق میةك -7  

    نسبة االرض الطبیعیة  -8  

Source:Wyckoff,Andrew,2011,OECD sustainable manufacturing toolkit, Directo 
,OECD sustainable manufacturing p.8.. 

 

ــــى مســــتوى النظــــامامــــا         تقیــــیم مؤشــــراتعنــــد تطــــویر  )Huang (2017,66,وجــــد  : عل

 زبـونكانت المنتجات قادرة على تلبیـة تفضـیالت الامراعاة استدامة المنتج سواء  وجوب االستدامة

تتــأثر و  علــى أداء االســتدامة ةمباشــر  تــؤثرأم ال فــإن االمتثــال للــوائح البیئیــة ذات الصــلة یمكــن أن 

باســــتخدام خطــــوط اإلنتــــاج  زبــــونهــــذه الجوانــــب بشــــكل مباشــــر بكیفیــــة تصــــنیع المنــــتج وٕاتاحتــــه لل

لمســـتوى النظـــام  یجـــب مراعـــاة  المؤشـــراتع والمؤسســـة وسلســـلة التوریـــد لـــذلك عنـــد وضــع نوالمصــ

یجـــب تحدیـــد القـــدرات علـــى مســـتوى النظـــام كـــذلك  علیـــه المتعلقـــة بـــأداء المنـــتج والتـــأثیر المعـــاییر

 . الالزمة لتمكین استدامة المنتج وٕالى أي مدى یمكن للنظام تلبیة تلك المتطلبات

عمـل علـى مسـتوى خـط ال سـتدامةااللتقییم  ؤشراتم (Zhang & Haapala ,2015,73) قدم    

النظـر فـي أربعـة  مـن خـاللفـي العمـل  ةواالجتماعی ةوالبیئی ةالقتصادیتقییم االمؤشرات من خالل 

كمـا یـتم النظـر فـي كلفـة العمالـة، كلفـة المـواد وكلفـة المنـافع  التـي هـي االقتصادي مؤشرات للتقییم

 مؤشـراتالعمل دون تطـویر  طلخ(LCA)دورة الحیاة ییمقمن خالل إجراء تالبیئي  تقییمالات مؤشر 

 فـي حـین یـرى علـى األجـور وعـبء العمـل واإلصـاباتجتمـاعي اال التقیـیم مؤشـریعتمـد ، مفصـلة

)Faulkner & Badurdeen, 2014, 75 ( ان مؤشـرات االسـتدامة للجانـب االقتصـادي هــي

المخـزون امــا مؤشـرات االسـتدامة للجانــب و مــدة التشـغیل ،و  الوقـت،التغیـر مــع مـرور و من ،ز دورة الـ
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اســتهالك و عملیــة اســتهالك الطاقــة ،و ، المیــاههــي اســتخدام المــواد الخــام ،عملیــة اســتهالك فالبیئــي 

  .ان مؤشرات الحمل المادي ،الضوضاء هي خاصة بالجانب االجتماعي إذ طاقة النقل

البیئیــــة، واالقتصــــادیة،  مؤشــــراتالمــــن  مجموعــــة )Winroth,etal.,2012,76(ح واقتــــر 

ع علـى الـرغم مـن أن المؤشـرات المقترحـة یمكـن یصـنتداء المسـتدام علـى مسـتوى الواالجتماعیة لأل

دون  مــن أن قائمــة المؤشــرات قــدمت المصــانع إالاألداء المقــارن بــین  فضــًال عــنأن تقــیس التقــدم 

أداء استدامة المصنع كذلك المؤشرات المقترحة ال تنظر في  ییمقتفاصیل حول كیفیة استخدامها لت

 تقیــــیمدون أي مــــن جانــــب المخلفــــات واالنبعاثــــات فقــــط علــــى البیئــــة علــــى یركــــز بــــل  R6مفهــــوم 

ال یـــتم دمـــج  التـــأثیر علـــى الموظــف االجتمــاعي إالال یأخـــذ البعـــد  كمــاللمعالجــة بعـــد االســـتخدام. 

 اآلخــــرین مثــــل الزبــــائن والمجتمعــــات ومــــا إلــــى ذلــــكالتــــأثیر علــــى أصــــحاب المصــــلحة المعنیــــین 

للنظام اإلیكولوجي للتصنیع لتحسین  اً نموذجاقترح ا .(Despeisse,etal.,2012,10)والمؤشرات 

الصـناعیة یركـز النمـوذج المطـّور فقـط  اتاألداء البیئي من خالل تحلیل المبـادئ البیئیـة والممارسـ

على تدفق المواد والطاقة والنفایات بین عملیات التصنیع والمرافق المساندة والمباني المحیطـة مـن 

أجــل تحســین كفــاءة المــوارد حیــث یــتم النظــر فــي خمســة مؤشــرات هــي الوقایــة عــن طریــق تجنــب 

استخدام الموارد عن طریق تحسین الكفاءة استخدام الموارد ، والحد من تولید النفایات ، والحد من 

سـتبدال بتغییـر العـرض أو العملیـة ومـع ذلـك هـذا العمـل اال، أو  اً ، وٕاعادة اسـتخدام النفایـات مـورد

األداء كمــا ال یعكــس الجانــب االجتمــاعي فــي  قیــیمدون تفاصــیل لت مــن یــوفر فقــط نمــوذج نظــري

 یــیممؤشــرات لتق (Huanga&Badurdeena,2017,565)قــدم  كمــا.النمــوذج المفــاهیمي المقتــرح

 ســةمؤسأداء اســتدامة ال تقــیسوالتــي مــن خــالل طریقــة تســتخدم علــى نطــاق واســع المؤسســة أداء 

فئات معروفـة بتغیـر المنـاخ ، وعالقـات المـوظفین ، والبیئـة ، والمالیـة ، والحكـم ، وحقـوق  )7(من

  واألعمال الخیریة.  ،اإلنسان
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 املبحث الثالث

  املستدام وادواته وابعادهخطوات التصنيع 

  )(Wyckoff,2011,10: خطوات استخدام مؤشرات التصنیع المستدام  اوالً 

البـد مـن اتبــاع  مؤشـرات التصـنیع المسـتدام لمنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمیـةمـن اجـل فهـم    

كیفیــة اســتخدام هــذه المؤشــرات  كــذلك ســبعة خــوات بســیطة تســاعد فــي اعــداد القیاســات واجرائهــا،

  .لتحسین االداء البیئي

تخطیط وتحدید األولویـات: مـن خـالل التعـرف علـى كیفیـة الجمـع بـین "فریـق االسـتدامة"   -1

  .الداخلي لوضع األهداف ومراجعة التأثیر البیئي الخاص بالشركة وتحدید األولویات

وتحدیـد البیانـات التـي ینبغـي  تحدید مؤشـرات االداء: اي تحدیـد المؤشـرات المهمـة للعمـل  -2

 جمعها للمساعدة في عملیة التحسین المستمر.

قیــاس المــدخالت المســتخدمة فــي اإلنتــاج: وكیــف تــؤثر المــواد والمكونــات المســتخدمة فــي  -3

 عملیات اإلنتاج على األداء البیئي.

وتولیـــد  الطاقـــة،(كثافـــة  العملیـــات مثـــلوكفـــاءة  حیـــث التـــأثیراتمـــن  عمـــل الشـــركة: تقیـــیم -4

 .واالنبعاثات في الهواء والماء) الدفیئة،الغازات 

منتجــات الشــركة: مــن خــالل عوامــل محــددة مثــل اســتهالك الطاقــة، وٕاعــادة التــدویر  تقیــیم -5

واســتخدام المــواد الخطــرة التــي تســاعد علــى تحدیــد مــدى اســتدامة المنــتج النهــائي الخــاص 

 بالشركة.

  وتفسیرها وفهم االتجاهات الخاصة في ذلكتفسیر النتائج: من خالل قراءة المؤشرات  -6

 لتحسین االداء وتنفیذه. فرًص  إجراًء تحسینات في األداء: اختیار -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 خطوات استخدام مؤشرات التصنیع المستدام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة )4(رقم الشكل 

Source:Wyckoff,Andrew,2011,OECD sustainable manufacturing toolkit, Directo 
,OECD sustainable manufacturing p.10. 
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  المستدام:التصنیع  أدوات: ثانیاً 

التصــنیع الرشــیق، والمســؤولیة  األخضــر، ویجمــع التصــنیع المســتدام بــین أفكــار التصــنیع 

التــي مــن  (EHS) ومســؤولیة الصــحة والســالمة فـي بیئــة العمــل ،(CSR) للشــركاتاالجتماعیـة 

ــــــــي تقلــــــــل مــــــــن الهــــــــدر  ــــــــل التصــــــــنیع المســــــــتدام لتشــــــــمل األنشــــــــطة والعملیــــــــات الت   شــــــــانها تفعی

  الـــى ذلـــك كـــل مـــن والمـــوظفین، واشـــارمـــع التركیـــز علـــى االلتزامـــات األخالقیـــة تجـــاه المجتمعـــات 

)Zhang,2014,42-46( و)Carley,etal.,2014,7-8( ،الحمداني والسراي)2018و.(  

  : التصنیع األخضر - 1

تم تطویر هذه الفلسفة ألول مرة  اً یما ُتستخدم كلمة "أخضر" لتدل على أنها آمنة بیئ اً بغال        

یهـدف التصـنیع األخضـر الـذي ُیعـرف  حـزب الخضـر فـي أوائـل السـبعینیاتجهـة فـي أسـترالیا مـن 

وتشـمل  لبیئـةباسـم "التصـنیع المسـتدام " إلـى إزالـة أو تقلیـل النفایـات التـي تـؤثر سـلًبا علـى ا اً نـأحیا

هـــذه النفایـــات المـــواد الكیمیائیـــة الضـــارة بـــالهواء والمـــاء  وكـــذلك النفایـــات الصـــلبة یشـــمل التصـــنیع 

هــذا یعنــي أن نــوع وســمیة  الــوعي بــدورة حیــاة المنــتج ولــیس فقــط المنــتج النهــائيضــًا األخضــر أی

عنـد  الحسـبانانبعاثات المواد المستخدمة في كـل خطـوة علـى طـول سلسـلة التوریـد یـتم أخـذها فـي 

الحفـاظ علـى األهـداف البیئیـة بالتصنیع األخضر  هتمی ، )Carley et al.,2014(تصنیع المنتج 

الحــد مــن االنبعاثــات الخطــرة   مــن خــاللواالقتصــادیة واالجتماعیــة لالســتدامة فــي مجــال التصــنیع 

  .(Zhang,2014,42) الهدروالقضاء على 

 (MRP) أداةمثـل ) Melnyk,etal(جانـب تم اقتراح أدوات تحلیل ونماذج مختلفـة مـن 

الخضــراء. هــذه األداة هــي فــي األســاس نظــام تخطــیط متطلبــات المــواد التقلیدیــة الــذي تــم تعدیلــه 

 تتعامـلالبیئیة التي تحول جـدول اإلنتـاج الرئیسـة إلـى الجـداول الزمنیـة المختلفـة.  الجوانبلیشمل 

(MRP)  عـن طریـق  عنـد إدارة النفایـات الصـناعیة مع مشكلة التقلیل من التـأثیر البیئـيالخضراء

 .(Zhang,2014,42) بالبیئةتخطیط المكونات المحتمل والمشكالت المتعلقة 

أدوات تحلیل مختلفة ظهرت من تصـمیم المنتجـات / العملیـات ) (Fiksel1996وجمعت 

تصـــــــمیم  )LCA( ،2( تحلیـــــــل دورة الحیـــــــاة )1للتصـــــــنیع األخضـــــــر ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه األدوات 

ظهــر مفهـــوم التصـــنیع المســـتدام فـــي الســـنوات  هوعلیـــ، تحلیـــل ال) طـــرق الفحـــص و 3 ،(DE)البیئــة

(التصنیع الواعي بیئیا  او التصنیع  یدةسمیات عدت االخیرة نتیجة تطور هذه االدوات والتي تحمل

االخضــر او مفهــوم فرعــي للوقایــة مــن التلــوث) اال انهــا جمیعــا تســعى نحــو  تحقیــق هــدف محــدد 

   االثــــــــار البیئیــــــــة وتحســــــــین البیئــــــــة العالمیــــــــة وبالتــــــــالي تحســــــــین حیــــــــاة االنســــــــانیتمثـــــــل بتقلیــــــــل 

  ).2018(الحمداني والسراي،
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  التصنیع الرشیق: -2

مرادًفا للتصـنیع الرشـیق فـي الیابـان بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة    Toyotaبدأ نظام إنتاج

الكفــاءة  یــؤدي إلــى زیــادةیــات، ممــا ان الفكــرة مــن وراء التصــنیع الرشــیق هــي الــتخلص مــن النفا

)Carley,etal.,2014,7(، التصــنیع الرشــیق دوًرا حیوًیــا فــي تقلیــل الهــدر وتخصــیص یــؤدي  إذ

 تعظــیم القیمــةالبیئــي فهــو یركــز ایضــا علــى  علــى التــأثیرالمــوارد ال یركــز التصــنیع الرشــیق فقــط 

أیًضــا تقلیــل  وانمــا تشــملللمســتخدمین النهــائیین والتــي ال تشــمل بالضــرورة تقلیــل المــوارد الطبیعیــة 

المــوارد البشــریة. اإلنتــاج الرشــیق نهــج متعــدد األبعــاد یشــمل مجموعــة واســعة مــن ممارســات اإلدارة 

والتصـنیع الخلـوي،  العمـل،، ونظـم الجـودة، وفـرق ) Jitالوقـت المناسـب (االنتـاج فـي بما في ذلـك 

وٕادارة الموردین، وما إلى ذلك فهو نظام متكامل. إن الهدف األساسي للتصـنیع الرشـیق هـو إنشـاء 

نظام مبسط وعالي الجودة ینتج منتجات تامة الصنع حسـب طلـب الزبـون مـع القلیـل مـن النفایـات 

 هيیعد هدرًا ا ان ما ال یضیف قیمة لمنتجاته أدركمن  لاو  .(Zhang,2014,44) دونهامن أو 

 االنتظــــار،وزمــــن  الخــــزین،وصــــنفت الهــــدر الــــى ســــبعة أصــــناف ومنهــــا  (TOYOTA)شــــركة 

  .(Natasya,2013,1294) اإلنتاجوزیادة  والعیوب، والنقل، والحركة،

علــى أنهــا مبــادرات متوافقــة بســبب  والخضــراء الرشــیقة مــا ُینظــر إلــى االســتراتیجیاتبــًا غال

ألنـه یقلـل مـن  راً النفایات أن التفكیر الرشیق یجب أن یكـون أخضـتركیزها المشترك على الحد من 

) ، (Carley,etal.,2014,8 كمیة الطاقة والمنتجات الثانویـة المهـدرة الالزمـة إلنتـاج منـتج معـین

إن اإلنتاج الرشیق وسلسـلة التوریـد المسـتدامة یخلقـان میـزة بیئیـة مـن  )(Ravet, 2011,12ویرى 

 إلنتــــاجاســــتخدام المــــوارد و ) الكفــــاءة البیئیــــة : الــــتخلص مــــن النفایــــات ، 1ق: ائــــخــــالل ثــــالث  طر 

المنتجـــــات ، وتقلیـــــل الكربـــــون، یمكـــــن أن تعتمـــــد األســـــالیب الرشـــــیقة علـــــى ممارســـــات الخضـــــراء 

تحســین تصــمیمات  اإلیكولــوجي:) االبتكــار 2المســتدامة ، خاصــة فــي مجــال الحــد مــن النفایــات. 

إلــى العملیــات الخضــراء بواســطة المنتجــات والتصــمیم إلعــادة  المنتجــات والخــدمات بحیــث تســتند

الشــفافیة البیئیــة: اكتســاب ومشــاركة الرؤیــة الكاملــة فــي سلســلة القیمــة بحیــث یمكــن 3) التــدویر. 

  .لشركة الترویج للعالمة التجاریة الخضراء وتعزیز وحمایة عالمتها التجاریة اإلجمالیة

  EHSمبادرة الصحة والسالمة في بیئة العمل  - 3

الصـناعة  جانـب مـن 1985عـام ألول مـرة تم طرح مبادرة الصحة والسالمة في بیئة العمل       

 وكارثة بوبال  Seveso فعل على العدید من الحوادث الكارثیة مثل كارثة بوصفها ردة الكیمیائیة 

تم تـــدولـــة و  50یـــة المســـؤولة" موجـــودة فـــي حـــوالي إن هـــذه المبـــادرة التطوعیـــة والتـــي تســـمى "الرعا

یتضـمن میـزات أساسـیة  (ICCA) المجلـس الـدولي لرابطـة الكیمیـاویین جانـب مـن مركزیـاً ادارتهـا 

حمایـــة و هـــذه المبـــادرة مقصـــورة علـــى التضـــمن ســـالمة المصـــنع والمنتجـــات ، والصـــحة المهنیـــة و 

إلدارة البیئـة والصـحة والسـالمة تناسـب الصناعة الكیمیائیة ومنذ التسعینیات ظهـرت منـاهج عامـة 
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  لــــإلدارة البیئیــــة و ISO 14001 أي نــــوع مــــن المنظمــــات فــــي الموصــــفات  الدولیــــة مثــــل

 OHSAS 18001 .إلدارة الصحة والسالمة المهنیة أو اإلدارة البیئیة األوروبیة وخطة التدقیق  

االحتفـاظ بـالموظفین  إلـى صـعوبة التصـنیع یـؤديان انتهاك حقوق اإلنسان في قطاعـات         

غیـر مباشــر علـى اســم الشـركة وتنمیتهــا المســتدامة ان  مباشــر او علــى نحـو یـؤثروهــذا الموهـوبین 

ي العام ودعا إلـى اتخـاذ إجـراءات أمن الر  كبیراً  اهتماماً  اكتسب Apple تشغیل األطفال في شركة

كذلك فان تسرب االشـعاع مـن محطـة الطاقـة النوویـة  Apple طارئة لحمایة بیئة العمل في شركة

یقــوم عــدد متزایــد مــن  هالســالمة فــي مكــان العمــل. وعلیــ محــاذیرزاد مــن  2011فــي الیابــان عــام 

الشــركات بتنفیــذ مبــادرة البیئــة والصــحة والســالمة بهــدف تقلیــل انتهاكــات حقــوق اإلنســان فــي بیئــة 

ذلــك إلــى زیــادة اإلنتاجیــة وتحســین رضــا الزبــون  ســیؤدي إذ التصــنیع وجعلهــا بیئــة جذابــة للعــاملین

(Zhang,2014,45).  

  مبادرة المسؤولیة االجتماعیة للشركة  -4

" منذ الستینیات الفكرة CSRاستخدمت الشركات عبارة "المسؤولیة االجتماعیة للشركات"       

 وجودةمسؤولیة أخالقیة تجاه العدید من أصحاب المصلحة  الشركات تتحمل وراءها هي أن

 والزبائن والمجتمعالمصلحة الموظفین والموردین  المنتجات النهائیة للشركة یشمل أصحاب

  .)(Carley,etal.,2014,8المحلي والدولة 

نهــــــج متــــــوازن انهــــــا المســــــؤولیة االجتماعیــــــة للشــــــركة علــــــى  (Zhang,2014,46)عــــــرف ی      

ـــة ـــاس  للمنظمـــات لمعالجـــة القضـــایا االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والبیئی ـــادة الن بطریقـــة تهـــدف إلـــى إف

والمجتمعات" تشمل المسؤولیة االجتماعیة للشركات النظر في قضـایا مثـل حقـوق اإلنسـان، مكـان 

العمـــل، والمـــوظفین، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحة والســـالمة المهنیـــة والممارســـات التجاریـــة غیـــر العادلـــة 

الشـركات أكثـر ابتكـارا وٕانتاجیـة  والجوانب البیئیة. یمكن للمسؤولیة االجتماعیـة للشـركات أن تجعـل

الموظفین، العالقات مع  وتحسین إدارة المخاطرة، وتعزیز وتنافسیة من خالل دعم مكاسب العمل،

ان العمــل، وتحســین الســمعة والعالمــة التجاریــة.  المجتمعــات، وتــرخیصعالقــات أقــوى مــع  وبنــاء

العنصــــر االكثــــر  ألنهــــا ممارســــة المســــؤولیة االجتماعیــــة هــــي مهمــــة وضــــروریة لشــــركة االعمــــال

حلــول جیــدة مــن اجــل  اجــل تــوفیرواالقتصــادیة والبیئیــة مــن  مســؤولیة تجــاه المشــاكل االجتماعیــة

 . (Habidn,etal.,2015,5) مستداممستقبل 

  

  ابعاد التصنیع المستدام  : ثالثاً 

ویضــاف  ،بیئــة والمجتمــع وال االقتصــاد ابعــاد رئیســة هــي ةثالثــ یتضــمن التصــنیع المســتدام       

 (Vincenzi,etal.,2018,1370)( التقني ) وهي حصیلة لدراسات عدیـدة منهـا   بعد رابعالیها 

هـــذه وتتــرابط  التــي ینبغــي ان تتكامــل،)Habidin,etal.,2015,7و() 55-49،2017و(الســراي،
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مــع بعضــها مــن اجــل اجــراء التحســینات االقتصــادیة ورفــع مســتوى الحیــاة االجتماعیــة بمــا االبعــاد 

 یتناسب مع الحفاظ على المكونات األساسیة الطبیعیة للحیاة التـي تعـد مـن العملیـات طویلـة األمـد

االسـتغناء  ال یمكـنمـن المرتكـزات األساسـیة التـي  عـد، وهـذه االبعـاد  تالحدیثة التقاناتوباستخدام 

  .عنها 

 القتصادي البعد ا -1

االقتصــادیة المتاحــة وبكفــاءة عالیــة بهــدف رفــع ســتخدام الشــامل للمــوارد االیتطلــب هــذا البعــد 

ن الصـــحة والحصـــول علـــى یاالجتماعیـــة وتحســـالحیـــاة نوعیـــة  تحســـینو للفـــرد  عاشـــيالمســـتوى الم

)، یوجـــد عالقـــة ارتبـــاط قویـــة  بـــین زیـــادة 1961،2019(صـــالح، المعرفـــة  والعـــیش بمســـتوى الئـــق

البیئة یسهم في تخفیض الكلف وذلك  تجاهابواعي الالكفاءة وتقلیل النفایات هذا یعني ان التصنیع 

الســتخدام  وءةالكفــواســتخدام التقانــات والمعــدات مــن خــالل اســتخدام ممارســات التصــنیع المســتدام 

ــــــــة والمــــــــاء الــــــــذي یضــــــــمن ــــــــذيممارســــــــة عادلــــــــة مــــــــع الكــــــــادر العامــــــــل وا الطاق   یســــــــهم فــــــــي  ل

ــــــع ا ــــــادة الربحیــــــة وتحســــــین العالقــــــات مــــــع أصــــــحاب المصــــــلحة كــــــذلك یســــــهم فــــــي رف   لــــــروح زی

ویـــرى  )،51،2017الســـوقیة (الســـراي،ن ســـمعة الشـــركة وزیـــادة الحصـــة یالمعنویـــة للعـــاملین وتحســـ

)Yilmaza&Bakis,2015,2255: ان البعد االقتصادي یتطلب االتي (  

) تخفــیض الكلــف مــن خــالل تخفــیض الطاقــة ومــدخالت 2جدیــدة.خلــق أســواق وفــرص تجاریــة ) 1

 ) تحقیق القیمة المضافة.3اإلنتاج.

  البعد االجتماعي-2

Yilmaza&Bakis,2015,2256) (فـي  العـیش حـق االنسـان یعرف البعـد االجتمـاعي بانـه

بیئة نظیفة یمـارس جمیـع األنشـطة مـن خاللهـا مـع ضـمان حقـة فـي نصـیب منصـف مـن الثـروات 

الطبیعیـــة فضـــال عـــن الخـــدمات البیئیـــة واالجتماعیــــة ،مـــن اجـــل اســـتثمارها بمـــا یكفـــل احتیاجاتــــه 

ناحیـة ومـن  ،عیشة دون تقلیل حق األجیال القادمـةماألساسیة واالحتیاجات المكملة لرفع مستوى ال

أن ینفــق دون  مــن االجتماعیــةو طلــب المنــتج المجــدي مــن الناحیــة البیئیــة تی دائمــاالزبون فــ أخــرى

االهتمــام بتطــویر االبحــاث العلمیــة  زیــادة األمــوال اإلضــافیة فــي ســبیل ذلــك االمــر الــذي ادى الــى 

منـتج معـین ولكـن تشـخیص ل االقتصـادیةان نجـد القیمـة  السهل  فمثال منمنتجات مالئمة  إلنتاج

-widok&Wohlgemuth,2014:214(،بـــالغ الصــــعوبة اً امــــر یعـــد  واالجتماعیــــةقیمتـــه البیئیـــة 

  : ویوفر هذا البعد )215

األنشــطة الثقافیــة و  والتعلــیم، ،الصــحیة والســكن، والظــروف ،المتطلبــات األساســیة كالعمــل -1

  الطویل.على األمد 

  الحیاة.تحسین نوعیة  -2

 القادمة في الحیاة.حمایة األجیال  -3
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  البعد البیئي -3

اضـرار او مـن دون یهتم بمـدى قـدرة المـوارد الطبیعـة والبیئیـة علـى تـوفیر االحتیاجـات الحالیـة 

یعد اإلنسان العنصر الرئیس في اجراء التغییر البیئي  ،على قدرة األجیال القادمة تأثیرنضوب او 

حاجــات  العلمــي وتزایــد ومــع التقــدم البیئــة،واإلخــالل بالنظــام الطبیعــي فهــو یتعامــل مــع مكونــات 

 أصـبحت تصـرفاتهالرفاهیة فقـد تجـاوز كـل الحـدود المنطقیـة حتـى  وسعیه نحو االنسان ومتطلبات

وهـــذا یتطلـــب  )،Widok&Wohlgemuth,2014,214(بهـــا. مصـــدرا لتلـــوث البیئـــة واإلضـــرار 

  )35،2018(الرومي، على من االنسان ان یعمل

  الطبیعیة.تقلیل استهالك الموارد  -1

 التدویر كلیا بعد انتهاء االستهالك. إلعادةاستخدام مواد قابلة  -2

 . المتجددةاستخدام الطاقة بالمحافظة على الطاقة  -3

  المحافظة على البیئة الطبیعیة. -4

  البعد التقني -4

بإنها االدوات واالسالیب واالجهزة المستخدمة في تحویل مدخالت ) 2019،196(صالح  ذكر

 شـركاتللالبقـاء والنجـاح  هـدفب ،من موارد وافكار الى مخرجات على شـكل سـلع وخـدماتشركة ال

مواكبة المسـتمرة للتقنیـة التـي تـرتبط بـالزبون الـذي یبحـث دائمـا عـن ال یتحقق من خاللالصناعیة  

ــــة  إذ أســــهمتالمســــتخدمة تتــــأثر بمســــتوى التقانــــة  العمــــلاكل مشــــ وانالمنتجــــات الجدیــــدة ،  التقان

قبـل  تسـتخدم بتلك التي كانت  مقارنةفي عملیة التصنیع ر هائل في تحقیق تطو المستخدمة الیوم 

االهتمــام الــرئیس فــي التصــنیع المســتدام  ان )(Santiago&Dias,2012,204رىویــ،عــدة عقــود 

فــي تطــویر التكنولوجیــا التــي تعمــل علــى تحســین كفــاءة اســتخدام الطاقــة ، وتقلیــل انبعاثــات یتمثــل 

الغــازات الدفیئــة مــع تحســین كفــاءة اســتخدام المــواد علــى امتــداد عملیــة التصــنیع. یمكــن أن یركــز 

) الحـد مـن النفایـات علـى 2ار واسـتعمال المـواد األولیـة البدیلـة .) اختبـ1تطویر التكنولوجیا علـى: 

) اختبار تكنولوجیا جدیدة من اجل إعادة االستخدام وٕاعادة تدویر المـواد 3امتداد عملیة التصنیع. 

) التحقـق مـن صـحة األدوات 4والمیاه والطاقة في إطار عملیـة التصـنیع وفـي نهایـة حیـاة المنـتج. 

  المستدامین. التقییمللتصمیم و  والعملیات والتقنیات
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 الرابعاملبحث 

 اسرتاتيجيات التصنيع املستدام

فـي  التصـنیع المسـتدام تصـنیع بهـدف تضـمینالالعمل التي صاغتها شركات ات هي استراتیجی     

ال یتم الضغط على الممارسات المستدامة علـى الشـركات فحسـب كـذلك علـى إذ أهدافها التشغیلیة 

األساســیة دعــا البــاحثون إلــى دمــج اســتراتیجیة التصــنیع مــع الكفــاءات وقــد  ،أصــحاب المصــلحة

). تتطلـب Barlett,etal.,2018,242(التحسـین النجاح طویل االمد والتنسیق مع برامج  لضمان

یمكــن أن و تهــا ااســتراتیجیة التصــنیع المســتدامة مــن الشــركات إجــراء تغییــرات علــى منتجاتهــا وعملی

تقلیـل النفایـات  انـاتتعـدیالت فـي عملیـات اإلنتـاج أو مـدخالت اإلنتـاج او تقتكون هـذه التغییـرات 

او إعـــادة اســـتخدام المنتجـــات الثانویـــة أو سیاســـات تنظیمیـــة جدیـــدة مثـــل إدخـــال ممارســـات عمـــل 

  .)Singh,etal.,2016,2جدیدة أو عملیات تدقیق بیئیة ( 

التقلیــل مــن التــأثیر البیئــي وزیــادة المســـؤولیة  الــى المســتدامإســتراتیجیات التصــنیع  تهــدف

االجتماعیـة وهـي ذات أهمیــة كبـرى لشـركات التصــنیع لتحسـین أدائهـا التشــغیلي واسـتخدام كفاءتهــا 

وتعـــرف اســـتراتیجیة .) Taischa,etal.,2015,235التنافســـیة(مصـــدر للمیـــزة  التصـــنیع وهـــوفـــي 

  ة والمتســــــقة علــــــى مســــــاحة ضــــــیقة التصــــــنیع المســــــتدام علــــــى انهــــــا نمــــــط مــــــن القــــــرارات المنســــــق

   تتوافـــــق مـــــع اهـــــداف العمـــــلإذ میزتهـــــا التنافســـــیة  نســـــبیا وتحـــــدد قـــــدرات وظیفـــــة التصـــــنیع وتـــــوفر

 )Ocampo,etal.,2015,126 (.  

فقــد تباینــت وجهــات النظــر المقدمــة عــن اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام مــن حیــث  هعلیــ

دون األخـــرى وذلـــك لكـــون البـــاحثین اختلفـــوا فـــي تنـــاول  مـــن تأكیـــدها علـــى بعـــض االســـتراتیجیات

لهــذا كــان مــن نــوع الشــركات، و  بحســباالســتراتیجیات كــال حســب دراســته واهمیــة كــل اســتراتیجیة 

التـي تناولـت هـذه االسـتراتیجیات وقد استعرضت الباحثة االدبیات  اآلراءالضروري استعراض هذه 

 )10( رقم كما یعرضها الجدول
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  راء بعض الباحثین حول استراتیجیات التصنیع المستدامآ) 10(رقم جدول ال

 التصنیع االستراتیجیات 

  المستدام

  الباحث السنة

  التقلیل
إعادة 

  االستخدام

إعادة 

  التدویر
  االسترجاع

إعادة 

  التصمیم

إعادة 

  التصنیع
 استبدال

كفاءة 

  المواد

كفاءة 

استخدام 

  الموارد

الكفاءة 

  البیئیة

Abdul Rashid,etal. ,2008  *             *  *  *  

Jayal,etal.,2010 *  *  *  *  *  *      

Despeisse,etal.,2011  *    *        *        

Despeisse & Evans,2012  *    *        *        

Mazhar& Islam,2013  *  *  *  *  *  *         

Houshyar,etal.,2014  *  *  *  *  *  *          

Habidin,etal.,2015 * * * * * *         

Rosentha,etal.,2016 * * * * * *         

Badurdeen&Jawahir,2017  *  *  *  *  *  *          

Kishawy,etal.,2018  *  *  *  *  *  *          

Abubakr,etal.,2020 * * * * * *         

  1  1  1  2  8  8  8  10  8  11  المجموع

  %10  %10  %10  %20  %73  %73  %73  %91  %73  %100  النسبة

  على المصادر الواردة فیه . باالعتمادالمصدر من إعداد الباحثة 

  

 آرائهـمالـذین تمكنـت الباحثـة مـن االطـالع علـى  البـاحثین أن) 10(رقـم من الجدول  تبینی

نهـم قـد ا حول موضوع استراتیجیات التصنیع المستدام قد تبـاینوا فـي تحدیـد هـذه االسـتراتیجیات اال

اتفقوا على بعض االستراتیجیات األكثـر شـیوعا فـي نظـام التصـنیع المسـتدام والمتمثلـة باسـتراتیجیة 

ت اســتراتیجیة إعــادة ء) ثــم جــا%100بلغــت (  إذالتقلیــل التــي حصــلت علــى اعلــى نســبة اتفــاق ، 

ادة التصـنیع ) ثم جاءت استراتیجیة اعادة االستخدام و إع%91نسبة ( بالتدویر بالمرتبة الثانیة ، 

 وألغــراض) %73علــى نســبة (  ممــنه لبالمرتبــة الثالثــة ، وحصــل كــوٕاعــادة التصــمیم واالســترجاع 

% مـن 73الدراسة ستعتمد الباحثة استراتیجیات التصنیع المستدام التـي حصـلت علـى نسـبة اتفـاق 

 وفیمـا یـأتي. طبیعـة انشـطة المیـدان المبحـوثل ءمةعن كونها االكثر مال فضالً  اراء الكتاب فاكثر

  إیضاح لكل استراتیجیة من استراتیجیات التصنیع المستدام المعتمدة.
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  Reduceاستراتیجیة التقلیل او التخفیض -1

تعمل استراتیجیة التقلیل او التخفیض على التقنین او التركیز في استعمال المواد األولیة       

التبذیر فیها اي تعني التخفیض في الكمیات المشتراة ألغراض االستعمال كذلك یطلق  عنبدال 

اي انها تقیس مستوى التوفیر  (Source Reduction)علیها أحیانا التقلیص في المصدر 

المطلوب للنفایات في المصدر، والتخفیض هو األكثر تفضیال لتقلیل النفایات من وجهة النظر 

هالك المواد األولیة والطاقة سینخفض وبالتالي فان كمیة النفایات المتولدة عنها ان است إذالبیئیة، 

  ).91،2017ستكون قلیلة (صالح وحسین،

) استراتیجیة التقلیل او التخفیض بانها منع او Abdul Rashid,etal.,2008,217وقد عرف (

المخاطر وتشجیع إعادة تقلیل تولید النفایات وتحسین جودة النفایات الناتجة كذلك الحد من 

  االستخدام وٕاعادة التدویر واالسترجاع.

ان استراتیجیة التقلیل او التخفیض هي االوضح بین استراتیجیات التصنیع المستدام مع التركیز 

على الحد من اسوأ أنواع النفایات الملوثة، وتقلیل النفایات هي الخطوة األولى للشركة التي تنفذ 

مهم  ،هناك دور(Abdul Rashid,etal.,2008,217)ع واكثر تطورًا استراتیجیة بیئیة أوس

تقلیل استخدام بسبب الستراتیجیة التخفیض او التقلیل في تحسین كفاءة العملیة التصنیعیة وذلك 

تقلیل النفایات قبل عملیة فضًال عن المواد الخام وكذلك تقلیل استخدام الطاقة وتقلیل التلوث  ، 

  .) Rebellon ,2012,64إعادة التدویر ( 

 بنحوتظهر أهمیة استراتیجیة التقلیل او التخفیض من خالل جعل الشركة هي المسؤولة 

متزاید عن النفایات التي تنتجها، مما یساعد على تقلیل تأثیرها على البیئة من خالل تقلیل 

لها أهمیة اقتصادیة وبیئیة  و (Abdul Rashid,etal.,2008,218).النفایات الى الحد األدنى 

كبیرة وذلك بسبب انخفاض كلفة التصنیع واالستهالك والطاقة وٕازالة المواد الخطرة والسامة قبل 

 )91،2013العزاوي والسبعاوي ،وقد حدد كل من ( ).80،2016حدوثها (محمد والربیعي ،

  :باآلتياهداف استراتیجیة التخفیض او التقلیل 

  ة عن العملیات الصناعیة.تخفیض النفایات الناتج -1

 تغییر نمط شراء المستهلك للمنتجات المباعة. -2

 الحد من عملیات التعبئة والتغلیف المنتج. -3

 .هتخفیض حجم المنتج ووزن -4

 استدامة المنتج وٕاعادة صیانته. -5

 الكفاءة في عملیات التصنیع من اجل تخفیض النفایات المتولدة. -6

 .لتخفیض النفایاتتشجیع الشركات بتباع تقنیات حدیثة  -7
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ان التخفیض من استهالك المواد المستخدمة في التصنیع سیسهم بتخفیض التلوث الناتج       

من تصنیع المنتجات ویمكن تخفیض التلوث من خالل الجهود الوقائیة التي منها استخدام مواد 

ر بیئي اقل یمكن إعادة تدویرها او تخفیض استخدام المواد من خالل استخدام مواد ذات تأثی

)(Yuan,etal.,2012,40 او عن طریق الحد من استخدام المواد في عملیة التعبئة والتغلیف ،

كالبالستك والورق والمعادن وهذا یتطلب وعیًا بیئیا، وقد التزمت الكثیر من الشركات في الوالیات 

ن خالل التعبئة المتحدة االمریكیة من منتجي الصابون السائل بالتركیز على عملیات التعبئة  م

دون العبوه الكارتونیة الخارجیة وهذا ما یطلق من في عبوات اصغر، او انتاج معجون االسنان 

  .Wast minimization (Yomgedid.Kenanaon line. Com))تقلیل النفایات ( علیه 

لتقلیل النفایات ما ) أربعة خیارات مختلفة لحد(Pongra´cz,2002,35وقد اقترح 

  خیارات:تتضمن هذه ال

  استخدام مواد اقل إلنتاج المنتج. -1

  .ةانتاج منتجات دائمی -2

  التهرب من النفایات من خالل بذل الجهود لتجنب تكوین النفایات. -3

  االستبدال باستخدام مواد اقل ضررًا. -4

تعتبر استراتیجیة التقلیل من أكثر الطرق فعالیة وكفاءة إلدارة نفایات، حیث انها ال تسهم 

تدویرها تسهم بتقلیل تكلفة نقل النفایات والتخلص منها وٕاعادة  هاتولید النفایات، ولكنفقط بتقلیل 

). وقد طورت العدید من الدراسات التي Sadi,etal.,2012,938(قصوى إلدارة نفایات كأولویة

أجریت طرق لتقلیل النفایات والحد منها وایجاد حلول لها والتي یمكن تلخیصها عموًما في خمس 

  ): Sadi,etal.,2012,939تشمل (فئات 

 الحد من النفایات من خالل التشریعات الحكومیة. -1

 .الحد من النفایات من خالل التصمیم -2

 .تطویر نظام فعال إلدارة النفایات -3

 استخدام تقنیات النفایات المنخفضة. -4

  تحسین مواقف الممارسین تجاه الحد من النفایات. -5

استخدام المواد االولیة  من قلیلیل او التخفیض هي التاستراتیجیة التقل علیة ترى الباحثة ان

وتنظیم عملیة اإلنتاج  النفایاتفي األنشطة غیر الضروریة من اجل تقلیل  وضمان عدم الهدر

واالستهالك كما یقلل من حجم واوزان المواد المستخدمة في المنتج والعمل على إطالة عمر 

  یع إعادة االستخدام وٕاعادة التدویر واالسترجاع.المنتج او إمكانیة استخدامه مرة أخرى وتشج
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  Reuseاستراتیجیة إعادة االستخدام - 2

 وهي إعادة استخدام المنتج او مكوناته من اجل استخدامه مادة خام إلنتاج منتج جدید     

)Houshyar,etal.,2014,8( على التقلیل من استخدام  ، تعتمد استراتیجیة اعادة االستخدام

طویلة وتساعد استراتیجیة اعادة  لمدةالمواد المستهلكة واالعتماد على المواد التي تستخدم 

تأثیر السلبي على االستخدام في استخدام النفایات وتدویرها والمحافظة على البیئة والتقلیل من ال

والناتجة من تحلل المواد التي تطمر  لبیئة من خالل حمایة البیئة من المواد الكیمیائیة الضارة ،ا

في مكبات  النفایات الصحیة ، فضال عن توفیر الطاقة الالزمة للتصنیع ، الن تصنیع المواد 

الخام یحتاج الى كمیات كبیرة من الطاقة على عكس المواد القابلة للتدویر، والتقلیل من كمیة 

ستوعب نفایات غیر قابلة للتدویر(العزاوي المواد الواصلة الى المكب واطالة عمر هذه المواقع لت

  ).92،2013والسبعاوي ،

تعرف استراتیجیة اعادة االستخدام على انها إجراء أو ممارسة الستخدام عنصر ما، 

 سواء للغرض األصلي (اعادة االستخدام التقلیدیة) أو لتنفیذ وظیفة مختلفة (إعادة تحدید موضعه)

(Mills,2012, 2)البریطانیة( المواصفة .كماعرفتBritish Standard BS 7750 (

استراتیجیة اعادة االستخدام على انها العملیة التي یتم بواسطتها استرجاع المنتوجات والمواد 

  .Henriques,etal.,2014, 302) لغرض استعمالها بعد نهایة عمر المنتج ( 

منتجات جدیدة وبما ینعكس على تؤدي استراتیجیة إعادة االستخدام إلى تقلیل الحاجة إلى شراء 

 تأثیر أقل على البیئة من خالل عملیات التصنیع باإلضافة إلى تقلیل النفایات في مساحة األرض

(Mills,2012, 2).  

ـــد اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام هـــي: تـــوفیر الطاقـــة والمـــواد الخـــام،  انخفـــاض و ومـــن فوائ

  المعــــــــــــــاد اســــــــــــــتخدامهانخفــــــــــــــاض ســــــــــــــعر المنــــــــــــــتج و تكــــــــــــــالیف الــــــــــــــتخلص مــــــــــــــن النفایــــــــــــــات، 

(Rreuse repoet,2014,2-3)، فـــرص لالســـتفادة مـــن المنتجـــات والمـــواد مـــرة ثانیـــة،  وتـــوفیر

ــــــة و  ــــــائن تفضــــــل التعامــــــل مــــــع الشــــــركات ذوات االهتمــــــام بالبیئ   تحســــــن ســــــمعة الشــــــركة الن الزب

)Henriques,etal.,2014, 302(.  

مــــــن العقبــــــات الرئیســــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن الفوائــــــد المــــــذكورة أعــــــاله، اال ان هنــــــاك عــــــدد 

إلــــى مجــــرى  الجهــــات الفاعلــــة التــــي تعیــــق اســــتراتیجیة إعــــادة االســــتخدام، بمــــا فــــي ذلــــك وصــــول

ــــــد مــــــن التصــــــامیم  ــــــة والمزی ــــــة إلعــــــادة االســــــتخدام، وتكــــــالیف العمال ــــــات المعتمــــــدة والموثوق النفای

ـــات اضـــافیة وهـــي) Rreuse repoet, 2014, 2-3للمنتجـــات. (  كـــذلك هنـــاك خمـــس عقب

)13-12 Circle  Economy,2015,(:  

 .أكثر فعالیة على نحوالمعلومات: اي نقص المعلومات حول كیفیة إعادة استخدام المنتجات  -1



47 

التكنولوجیـــــا المناســـــبة لتفكیـــــك التـــــدفقات المنتهیـــــة الصـــــالحیة مـــــن  تـــــوافرعـــــدم  التكنولوجیـــــا: -2

 المنتجات والمكونات ومعالجتها بشكل مؤهل من أجل إعادة استخدامها.

امیات السوق بما في ذلك التكالیف والضرائب والحـوافز والمصـالح الخاصـة تجعـل دین السوق: -3

 من الصعب تبني فرص إعادة استخدام.

والمنتجـــات الهالكـــة مـــن إعـــادة  تهـــاوٕادار  القـــانون: تمنـــع اللـــوائح المحیطـــة بتصـــنیف النفایـــات -4

 استخدام أنشطة إعادة االستخدام بالكامل.

لوك المستهلك والعقلیة فیما یتعلق بنهایة الصالحیة الثقافة: من الصعب تغییر طبیعة س -5

 وٕاعادة استخدام المنتجات لتشجیع المزید من إعادة االستخدام ذات القیمة العالیة.

استراتیجیة اعادة االستخدام تشجع على استخدام الشيء مرة اخرى قبل علیة ترى الباحثة ان 

استخدام النفایات في العملیات كما انها تشجع على بوصفها نفایات رمیه الى المكب 

دون اجراء اي تغیر او تعدیل فیها مما یساعد في تخفیض  من مادة اولیةبوصفها المختلفة 

تكالیف شراء المواد والمنتجات الجدیدة كذلك التقلیل في استخدام كمیة الموارد وخاصة 

الطبیعیة منها كذلك یساعد في تقلیل كمیة وحجم النفایات المتولدة وبالتالي سوف یسهم 

  .بتقلیل التلوث وحمایة البیئیة الطبیعیة

  Recyclingراتیجیة إعادة التدویر است-3

ـــة للنفایـــات رئـــیسمفهـــوم ي هـــ      ـــإلدارة الحدیث ـــاتو  ل ان  ،احـــد عناصـــر التسلســـل الهرمـــي للنفای

مــن  الغــرض مــن إعــادة التــدویر إخــراج النفایــات التــي ســیتم طمرهــا أو الــتخلص منهــا بطریقــة مــا

مواد خام للمنتجات  أو وسیطةبوصفها موادًا مجرى النفایات وجعلها صالحة لالستخدام مرة اخرى 

           لنفایات.التسلسل الهرمي ل) یوضح 5(رقم الشكل و  )(Magram,2011,692الجدیدة 

 
  التسلسل الهرمي للنفایات )5(رقم الشكل 

Source: K. Ferrari,  R. Gamberini & B. Rimini,2016,the waste hierarchy:  A Strategic 
,tactical and operational approach for developing countries . the case study of 
Mozambique , , Department of Sciences and Methods for Engineering, University of 
Modena and Reggio Emilia, Italy.p:761 

الوقایة 

اعادة االستخدام 

اعادة التدویر 

االسترداد

المكب
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اســــــتراتیجیة إعــــــادة التـــــدویر علــــــى انهــــــا معالجــــــة المـــــواد المســــــتخدمة التــــــي مــــــن تعـــــرف 

شــــأنها أن تصـــــبح نفایـــــات مـــــن خـــــالل تقســـــیم المــــواد إلـــــى مكوناتهـــــا الرئیســـــة والتـــــي ینـــــتج عنهـــــا 

ـــــر شـــــیوع ـــــدة وهـــــي األكث ـــــتج مـــــن  اً منتجـــــات جدی ـــــي تن ـــــة الت للمـــــواد القیمـــــة أو المـــــواد األكثـــــر كلف

كمــــــا عرفــــــت علــــــى انهــــــا اعــــــادة المــــــواد والنفایــــــات  (Umar,etal.,2018,58). ولیــــــةالمــــــواد اال

الـــــى خطـــــوط المعالجـــــة وذلـــــك مـــــن اجـــــل تقلیـــــل تكـــــالیف عملیـــــات االنتـــــاج وفـــــتح قـــــدرات جدیـــــدة 

  ).Mwanza & Mbohwa,2017,4(للشركة 

تنشأ المواد القابلة إلعادة التدویر من مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك المنزل والصناعة 

یمكن ایضا كما  الزجاج والورق واأللومنیوم واألسفلت والحدید والمنسوجات والبالستیكوالتي تشمل 

 مثــــــل نفایــــــات الطعــــــام أو نفایــــــات الحــــــدائق اعــــــادة تــــــدویر النفایــــــات القابلــــــة للتحلــــــل العضــــــوي،

)Magram,2011,292.(  

وذلــك الن النفایــات تحتــوي  هنــاك فوائــد عدیــدة مــن إعــادة التــدویر لالقتصــاد والمجتمــع والبیئــة     

على مواد قیمة یمكن استردادها إلعادة اسـتخدامها، ممـا یسـاعد فـي الحفـاظ علـى المـوارد لألجیـال 

ســاعد إعــادة التــدویر علــى تجنــب التكــالیف البیئیــة واالجتماعیــة الســتخدام المــواد یالقادمــة، كــذلك 

تســهم كمــا ). D’Ambrosio,2018,8(فــي المنتجــات والــتخلص مــن النفایــات فــي المكــب  لخــاما

إن تصـنیع منتجـات جدیـدة یحتـاج الـى اسـتخدام مـواد خـام  التـدویر بتخفـیض التلـوث،إعادة عملیة 

تـوفیر الطاقـة المسـتخدمة  فضال عـنجدیدة علیة یساعد التدویر في الحفاظ على الموارد الطبیعیة 

هناك نوعـان اساسـیان و   .(Heizer & Render, 2014, 232-233)في استخراج المواد الخام 

  ) وهما:Magram,2011,292(لعملیات التدویر 

 إعادة التدویر الداخلي: وهي إعادة استخدام المخلفات التي تنتج عن العملیات الصناعیة -1

   .شائع في صناعة المعادن مثل عملیة تصنیع انابیب النحاس على نحو والتي تستخدم نفسها

مثل جمع المجالت  الح المواد القدیمة والمهملة،إعادة التدویر الخارجي: وهي عملیة اص -2

 منتجات ورقیة جدیدة. بتحویلها الىالقدیمة والصحف حیث یتم إعادة تصنیعها 

  ):7-2017،5،هي (تیطراويو متطلبات فنیة إلعادة التدویر هناك 

، المطاعمو والتي قد تكون المنازل، التجمیع: المتمثل بالوصول الى منابع انتاج المخلفات  -1

  وما الى ذلكمؤسسات الدولة و المصانع، و الفنادق، و 

في المدن الحدیثة بسیارات مخصصة لذلك  على نحو اساسالنقل: وتتم عملیة النقل   -2

 حیث یتم النقل الى مكبات الطمر او المصانع المخصصة لعملیات التدویر

األساس في الفرز: ویعد من المتطلبات المهمة واالساسیة في عملیة التدویر ألنها تكون   -3

سهولة وصعوبة عملیة التدویر وتأثیرها المتحقق السلبي او اإلیجابي على المخرجات 

 النهائیة لعملیة التدویر وتتم عملیة الفرز بطریقتین الفرز الیدوي والفرز االلي.
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التفكیك: وتستخدم في األجهزة الكهربائیة والمعدات المیكانیكیة والتي تحتاج الى جهد   -4

حتاج الى كلف عالیة ویمكن القیام بالطحن لتجاوز التفكیك الیدوي ولكن بشري كبیر وت

 هناك مشكلة وهي عدم نظافة المواد.

الذي یعني استرجاع النفایات المفیدة في  : تتعلق بمصطلح "اإلنتاج االنظف"تنظیفال  -5

التخلص منها وان اعتماده من الشركات سیسهم في حمایة  عنالعملیة اإلنتاجیة بدال 

متوقع كذلك یسهم بتحقیق فوائد اقتصادیة المتمثلة بإعادة  أالبیئة والتحسب الي خط

 اتالفها  عناالستخدام للمواد بدال 

إعادة التدویر: وهو المتطلب األخیر لعملیة التدویر والمتمثل باستحصال المواد واالجزاء   -6

المكونات من اجل اعادة استخدمها في عملیات إنتاجیة جدیدة او الى معامل من 

        متخصصة إلعادة التدویر إلرسالها الى الجهات التي تحتاجها.

استراتیجیة إعادة المواد التي أصـبحت تحـت هي  استراتیجیة إعادة التدویر علیة ترى الباحثة ان

وتحسینها لجعلها مناسبة للعودة الى العملیات اإلنتاجیة ظروف معینة نفایات عن طریق معالجتها 

ومواردهــا الطبیعیــة وتقلیــل تكــالیف  وبالتــالي ســوف تســهم فــي تقلیــل النفایــات والحفــاظ علــى البیئــة

  .شراء المواد الخام

  Recoveringاستراتیجیة االسترجاع - -4

لطلب منتجات جدیدة، ونالحظ أن معظم  اً دمفی اً یبدیًال اقتصاد استراتیجیة االسترجاع عدت      

جهود االسترجاع الناتجة عن المنتج هي ذات دافع اقتصادي اي بمجرد انتهاء صالحیة السلعة 

سواء كان بسبب التقادم أو االنهیار ستدفع المستخدم أن یعول على بقاء المنتج من خالل منحه 

وع من االسترجاع یمثل مشكلة بسیطة "حیاة ثانیة" عن طریق ما نسمیه إعادة التصنیع، هذا الن

في قرار االستثمار، وما نراه ان الشركات المصنعة للمنتجات المعمرة تشارك في عملیة استرجاع 

 عمل المالزمةالالمنتجات إما بسبب الضغوط التشریعیة لضمان الحمایة البیئیة، أو بسبب فرصة 

  .)Ferrer ,1994,1بطریقة أخرى (إلعادة استخدام األجزاء التي كان من الممكن إهمالها 

یتم تفسیر استراتیجیة االسترجاع على أنه مفهوم متفوق یتضمن مفاهیم مثل إعادة االستخدام     

وٕاعادة التدویر، الهدف من استرجاع المنتجات هو استرجاع القیمة األصلیة للمنتج عندما ال یفي 

 اؤهالمنتجات بعدة طرق كما یمكن إجر یمكن استرجاع ،  المنتج باحتیاجات المستخدم المطلوبة

على مستویات مختلفة ، یطلق على عملیة استرجاع المنتجات على المستوى االقل عملیة " 

اعادة تدویر"، في حین تسمى استرجاع المنتجات على المستوى االعلى عملیة " اعادة استخدام" 

"اعادة التصنیع"هو المصطلح  تم اعادة استخدام اجزاء المنتج او الوحدات النمطیة ،اماتحیث 

المستخدم لوصف المنتج البالي ( المكسور / المستخدم) الذي تم استرجاعه وفًقا لمواصفاته 

األصلیة أو تم تحدیثه وترقیته إلى مواصفات جدیدة، إعادة التصنیع ال تؤدي إلى تعزیز إعادة 
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لجودة المنتج ووظائفه ،  اً ستمر م اً االستخدام المتعددة للمواد فحسب ، بل إنها تتیح أیًضا تطور 

  .)(Lindahl,etal.,2006,2 دون الحاجة إلى تصنیع منتجات جدیدة تماًما من ویحدث ذلك

ویمكن تعریف استراتیجیة االسترجاع على انها عملیة استرجاع الوحدات أو األجزاء البالیة       

الثقة بأكملها من المستخدمین أو العملیات السابقة الى الخدمة بدرجة عالیة من 

Rosenthal,etal.,2016,318).(  وتتم عملیة االسترجاع من خالل جمع المعلومات عن

وكیفیة استخدام المنتج  األصل،مثل كیف تم تصنیع المنتج في  له األمثلالمنتج وٕایجاد الحل 

  ).Um & Suh, 2017,174(ذلك (إصالحه/صیانته)، وما إلى 

اذ ال بد من النظر في عدد من  باالسترجاع،ینبغي قیاس األداء العام لألنشطة المتعلقة 

ومهلة التصنیع،  االسترداد،ومن هذه المقاییس تكلفة  ووضعها للتقییممقاییس األداء في العملیات 

 النفایات،وتقلیل  تدویرها،والمعاد  تصنیعها،والمعاد  استخدامها،وزیادة عدد المكونات المعاد 

 (Kuik& Diong ,2019,5)والموثوقیة 

على الرغم من اهمیة استراتیجیة االسترجاع المنتجات في تقلیل التخلص من المنتجات 

أن هناك العدید من أوجه القصور التي حددها الباحثون  إال طریق معالجتها،المستخدمة عن 

  الشركات، جهتها معظم اواحدة من أهم العوائق في الواقع هي موثوقیة المنتج التي و 

  عدم الیقین واالختالف في عائدات المنتجات المعاد تصنیعها والعائق عائق اخر وهو  وهناك

  تخدام المنتجات المعاد تصنیعهاتقلب الطلب بسبب مستوى ثقة المستهلك باساالخیر 

)Kuik et al. ,2016,1(  

عن طریق إحالل مكان مواد  تحقق عملیة االسترجاع الخاصة بالنفایات غرضًا مفیداً 

  ).2018السراي ، الحمداني،( ذلكدون من أخرى كان یمكن ان تستخدم إلداء مهمة معینة 

للـــــتخلص االمـــــن  الیابـــــان،تســـــتخدم تقنیـــــة االســـــترجاع الحراریـــــة فـــــي العدیـــــد مـــــن البلـــــدان ومنهـــــا 

مــــن النفایــــات الخطــــرة الصــــلبة والســــائلة عــــن طریــــق حــــرق النفایــــات فــــي ظــــروف تشــــغیل معینــــة 

االحتــــراق مــــن أجــــل الــــتحكم فــــي االنبعاثــــات ومــــدى امتثالهــــا للقــــوانین  ومــــدةمثــــل درجــــة الحــــرارة 

٪ مــــن المــــواد الصــــلبة وتحویلهــــا إلــــى طاقــــة 90وتتمیــــز هــــذه الطریقــــة بــــالتخلص مــــن   .البیئیــــة

حراریــــــــة یمكــــــــن اســــــــتخدامها فــــــــي العملیــــــــات الصــــــــناعیة أوفــــــــي تولیــــــــد البخــــــــار أوفــــــــي الطاقــــــــة 

ولقـــــــــد أثبتـــــــــت اســـــــــتراتیجیات اســـــــــترجاع  .(Yomgedid.Kenanaonline.Com) الكهربائیـــــــــة

اســــــــتخدام المــــــــواد البكــــــــر، وكــــــــذلك لتقلیــــــــل  المنتجــــــــات أنهــــــــا الطریقــــــــة األكثــــــــر فعالیــــــــة لتقلیــــــــل

   . )(Kuik,etal.,2016,1معالجات التخلص من النفایات

استراتیجیة االسترجاع هي عملیة صناعیة یتم بموجبها استعادة  علیة ترى الباحثة ان

خطوات مثل الفحص العبر عدد من  المواصفات والظروف االصلیة تقریباً  المنتجات الى
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استبدال تجدید األجزاء وٕاعادة التجمیع واالختبار للتأكد من أنها تفي بمعاییر و التنظیف و التفكیك و 

  اذ البد ان یحتفظ المنتج الذي تم استرجاعه بهویته االصلیةالمنتج 

 Redesigningاستراتیجیة إعادة التصمیم  - -5

اعادة التصمیم هي إستراتیجیة مشتركة تعتمدها الشركات لتطویر منتج من الجیل الثاني        

من المنتجات الحالیة غیر المباعة أو األقل طلًبا، یتم تصنیع منتجات الجیل الثاني عن طریق 

 تغییر شكل المنتج أو تحسین وظیفته أو تحسین طریقة استخدامه، تعد استراتیجیة إعادة تصمیم

المنتج عن طریق تحویل شكله المادي أحد األسالیب األسهل واألكثر شیوًعا التي ال تحتاج إلى 

 ).Paras,etal.,2018,18(كبیر تقنیة متقدمة أو استثمار 

تفضــل اســتراتیجیة اعــادة التصــمیم علــى اســتراتیجیة اعــادة التــدویر وذلــك ألن األجــزاء ســوف       

خدامها سوف ینتج عنه مشاكل من حیث الجودة والموثوقیة، وان یعاد استخدامها اال ان اعادة است

في اعادة استخدام األجزاء هو العمر التقنـي وفـي الكثیـر مـن المجـاالت تصـبح  العوامل التي تؤثر

األجزاء القدیمة مستهلكه او متقادمة وغیر صالحة لالستخدام في المنتج الجدید ممـا یتطلـب تقیـیم 

لهـــــــا، وتوفیرهـــــــا یـــــــدل علـــــــى جـــــــودة األداء لوظیفتهـــــــا (الحمـــــــداني  الموثوقیـــــــة والخـــــــواص المهمـــــــة

  )11،2018والسراي،

  وغیر صالحة لالستخدام في المنتج الجدید، األجزاء القدیمة مستهلكه او متقادمة  

  مما یتطلب تقییم الموثوقیة والخواص المهمة لها، وتوفرها یدل على جودة األداء لوظیفتها 

 ).2018(الحمداني والسراي ،

تغیر و ومن األسباب التي تقف وراء إعادة تصمیم المنتج هي: وجود أخطاء في التصمیم،       

تقلیل االثار و ٕاطالة عمر المنتج، و تقلیل التكالیف، و تحسین جودة المنتج، و طلبات الزبائن، 

  ). Smith,etal.,2012,160(من منتجین مختلفین أو أكثر تطویر منتج جدید و  السلبیة للبیئة،

اهمیة إعادة التصمیم تبرز من خالل تحسین القدرة على  ان(Yang,etal.,2011) یرى     

الصیانة وٕاعادة االستخدام وٕاعادة التدویر ویتم استخدام طریقة التقییم الوظیفي للتأكد من أن 

المنتج المعاد تصمیمه یفي بالمتطلبات الوظیفیة األصلیة لضمان إمكانیة استیعاب المنتج المعاد 

  .تصمیمه

تصمیم الالعدید من المزایا الستخدام إعادة  ان هناك) (Smith,etal.,2012,1601یرىو 

وهـي أكثـر  عـام علـى تحسـین جـودة وكفـاءة عملیـة التصـمیم للمنـتج علـى نحـوللمنـتج حیـث تعمـل 

 موثوقیة، ویتم استخدام معلومات التصـمیم السـابقة والتـي تعمـل علـى تقلیـل تكـالیف المنـتج ومـوارد

 دصـــمیم المطلوبـــة ووقـــت الـــدورة، كمـــا یـــوفر عنصـــرًا بیئیـــًا عـــن طریـــق تبســـیط عملیـــات مـــا بعـــالت

ــــــــاح مهــــــــم لنجــــــــاح االعمــــــــال  ــــــــان اعــــــــادة التصــــــــمیم مفت ــــــــة ف ــــــــي المســــــــتقبل ، علی االســــــــتخدام ف

)Kishawy,etal.,2018,15(  
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على یمكن أن تكون عملیة إعادة تصمیم المنتج إما تغییرات مبتكرة أو تغییرات تطویریة  

عام ، اذ تؤدي التغییرات المبتكرة في تصمیم المنتجات إلى تحقیق وفورات في الكلفة أكبر  نحو

اما التغییرات التطویریة في تصمیم  من تلك التي یمكن أن تتحقق في األسالیب التطوریة ،

وتلبیة مواعید طرح المنتجات في السوق ، وتجدر  یةموثوقبلجعلها تعمل المنتجات فتسعى 

نفس األشخاص الذین  مإلى أنه من األفضل أال یكون الشخص أو فریق تصمیم المنتج ه اإلشارة

أي  ونصمموا المنتج في الجولة األولى النهم سیكونون اكثر دفاعًا عن أوجه القصور ویقاوم

من التي جهد للتغییر، في استراتیجیة إعادة التصمیم یبحث المهندسون عن تغییرات في المنتج 

دون المساس بمستوى األداء والسالمة كذلك تخفیض عدد األجزاء من التكالیف، شأنها تقلیل 

 ).LIM (2014,310,المكونة والتخفیض المقابل في عدد عملیات التجمیع 

استراتیجیة اعادة التصمیم هي عملیة اجراء تعدیالت او تغییرات  علیة ترى الباحثة ان

او تقلیل  المنتج،جودة  (تحسیناما  من جوانبها أكثرفي التصمیم الموجود بهدف تحسین واحد او 

        .اطالة عمر المنتج، او تقلیل نسبة االثار البیئیة) التكالیف، او

  Remanufacturingاستراتیجیة إعادة التصنیع  -6

إلى جانب رغبة  الجدیدة في قصر دورة حیاة المنتجاتالتطور التكنولوجي السریع اسهم 

هذه تمثل و إلى تلوث البیئة  مما ادىت انافي الحصول على أحدث التق المستهلكین المتزایدة

 )ManLee,etal.,2017,114(المشكلة فرصة الستراتیجیة اعادة التصنیع والتصنیع االخضر

من خالل دمج استراتیجیات التصنیع المستدامة واجتذاب المستهلكین المهتمین بالبیئة إلى جانب 

، من خالل سلسلة من العملیات  جدید حیث یتم تقدیم منتج تصنیعالإعادة  و إعادة التدویر،

دورة حیاة كاملة  قلالمنتجات األصلیة وخمطابق لمستوى تصنیع الالصناعیة  مع ضمان األداء 

 .Kin,etal.2014,189 )جدیدة (

ولكنهــــــا  الصــــــناعیة،تحــــــدث عملیــــــة إعــــــادة التصــــــنیع فــــــي مجموعــــــة واســــــعة مــــــن القطاعــــــات 

وذات  مـــــال كبیـــــر تســـــتلزم رأسخـــــاص فـــــي الصـــــناعات التـــــي تنـــــتج منتجـــــات  علـــــى نحـــــوتـــــزداد 

المعـــــــــدات وتشـــــــــمل هـــــــــذه الصـــــــــناعات: الفضـــــــــاء، والســـــــــیارات، و  نســـــــــبیًا،دورات حیـــــــــاة طویلـــــــــة 

ــــــــــاث،الكهربائیــــــــــة واإللكترونیــــــــــة ومعــــــــــدات الطــــــــــرق، واألجهــــــــــزة الطبیــــــــــة وغیرهــــــــــا مــــــــــن  ، واألث

  .)Parker,etal.,2015,10الصناعات (

إعادة التصنیع على أنها سلسلة من العملیات التي تسمح بإعادة تسویق استراتیجیة تعرف 

منتجات جدیدة عن طریق تفكیك وتنظیف بوصفها المنتجات وقطع الغیار المنتهیة الصالحیة 

إعادة التصنیع  یوفر.) (Man Lee,etal.,2017,113وفحص وٕاصالح واستبدال وٕاعادة التجمیع

یمكن استخدام المنتجات المعاد تصنیعها حیث العدید من الخیارات للشركات الصغیرة والمتوسطة 

هذا یعني بالنسبة للمصنعین انخفاض تكالیف اإلنتاج و الشركة  أو یمكن دمجها في عملیات
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تفادة من سیاسات االس للزبائن وزیادة هوامش الربح والمزایا التنافسیة االستراتیجیة في حین یمكن

    ) (Ressourceneffizienz , Zentrum , 2017,11 تسعیر أكثر مرونة

  ان المزایا البیئیة إلعادة التصنیع هي:

) انخفاض في استهالك المواد 3) خیار مستدام ألغالق حلقة المواد، 2) اطالة عمر المنتج، 1

   عزز الحاجة الى المواد الحرجة.ت) 4والطاقة، 

  التصنیع هي:  إلعادةاما المزایا االقتصادیة 

) انخفاض تكالیف التصنیع مقارنة بتكالیف االنتاج 2) الحفاظ على الموارد الطبیعیة والطاقة، 1

مقارنة  %80%الى 40الشراء للمستخدمین بنسبة تتراوح بین  ) انخفاض تكلفة3الجدید، 

   .                                 )(Ressourceneffizienz,Zentrum,2017,24-29بالمنتجات الجدیدة

رئیسة  خطوات الصناعیة من خالل خمس الشركاتتتم عملیة إعادة التصنیع في        

یعتمد ترتیب خطوات  اذ.) 6( رقمكما في الشكل  عملیة المنبع والمصب خطوات فضًال عن

العملیة  اول خطوة فيالتفكیك  یعدو  سلسلة العملیة على األجزاء المستخدمة إلعادة بنائها ،

للخطوات على جودة المواد المستردة  ةأن تنفیذها یؤثر مباشر  إذبرمتها وهو أمر بالغ األهمیة  

األتمتة فقط في حالة  ویتم استخدامأساس بطریقة یدویة ،  على نحوالتالیة أن هذه المرحلة تتم 

 اهذه الخطوة أكثر تعقیًدا  إذا تم إجراؤهكون توجود مجموعات كبیرة من المنتجات القیاسیة قد 

الفحص والفرز الخطوة  عدّ یمكن بواسطة مشغل خارجي ألنه یجب أن یطور هندسة عكسیة، 

هي: المنتج القابل إلعادة  ثالث مجموعات الثانیة إلكمال المرحلة األولى یتم  فرز المنتج إلى

هي الخطوة الثالثة التنظیف  لالسترداد. بلالمنتج  غیر قا االستخدام ، المنتج القابل لالسترداد،

یتجاوز القضاء على الغبار واألوساخ من الضروري بمكان تنفیذ مثل هذه العملیة بتقنیات 

الخطوة الرابعة وتجمع بین التأثیر البیئي المنخفض ،  المنتج ومنتجات ال تؤثر على جودة 

عادة و ، لتوفیر أداء مخطط له  نتج جمیع تلك العملیات الضروریة للم إعادة المعالجةتتضمن 

تمثل المكونات المجددة جزًءا  حیث األدوات التقنیة المستخدمة هي نفسها في عملیات التصنیع

كبیًرا من المنتج المعاد تصنیعه ومن أجل الحد من استخدام األجزاء الجدیدة یمكن زیادة عدد 

جمیعها بهدف استرداد األجزاء الكافیة الوحدات المفككة إذا ما قورنت بالوحدات المراد إعادة ت

 للحصول على المنتجات المعاد تصنیعها  الخطوة االخیرة ٕاعادة التجمیع هي و من المنتج ، 

یمكن إجراء عملیة إعادة التجمیع بمكونات ُمعاد معالجتها أو معاد استخدامها ، تنشأ مشكلة 

ن إعادة استخدامها أو إعادة المراقبة ألنه من المستحیل معرفة عدد المكونات التي یمك

إن هذا الحل غیر ، الحاجة حالهو شراء مكونات جدیدة وتخزین في الحل  معالجتها مسبًقا.

، ألنه یزید من مستوى المخزون ومشاكل التقادم قد یكون من الصعب تنسیق اً ممناسب دائ

وفي نهایة العملیة  إعادة المعالجة غیر متساویة مددإعادة تجمیع األجزاء المختلفة، إذا كانت 
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برمتها، هناك مرحلة اختبار لضمان تحقیق مجموعة معاییر الجودة لهذا النوع من المنتجات 

)Gallo,etal.,2012,213-215( Man Lee,etal.,2017,118-120) (.  

 

  

                                

               

  
  

  استرجاع الخطوات الرئیسة في عملیة اعادة التصنیع 

  ) خطوات عملیة اعادة التصنیع6( رقم الشكل
Source:Ressour ceneffizienz ,Zentrum, 2017,Resource efficications through 
remanufacturing, VDIZRE publications,Bertolt-Brecht-Platz3,p19.         

                                                                   

إعادة التصنیع لتنفیذ العملیة هي: بیمكن التمییز بین ثالث جهات فاعلة ذات الصلة و      

شركات إعادة و شركات إعادة التصنیع المتعاقد معها، و شركات إعادة تصنیع المعدات األصلیة، 

تقدیم مجموعة واسعة من  ةالتصنیع المستقلة. تتیح إعادة التصنیع لمصنعي المعدات األصلی

عن المعرفة المتعلقة بتصمیم المنتج وتوفیر  المنتجات للزبائن مع مرونة أكبر في التسعیر فضالً 

المنتج من قبل لتنفیذ إعادة بناء  لیف شركات إعادة التصنیع الخارجیةقطع الغیار، یمكن تك

الشركات المصنعة للمعدات األصلیة على أساس العقد وتبقى الملكیة للشركة المصنعة للمعدات 

األصلیة. یمكن أن توفر الشركة المصنعة للمعدات األصلیة مجموعة أكبر من المنتجات ولدیها 

 اً ثابت وضع الطلب عدی مرونة من حیث السعر مقارنة بشركات إعادة التصنیع المتعاقد معها

العقد والوصول البسیط إلى المعلومات المتعلقة بتصمیم المنتج ومواصفات الفحص  مدةخالل 

مع الحد األدنى من االتصال  وكذلك قطع الغیار، في حین تعمل شركات إعادة التصنیع المستقلة

هذا یعني أنهم مسؤولون عن شراء المنتج  وشراء أي قطع غیار  بمصنعي المعدات األصلیین

وٕاعادة توزیع المنتجات المعاد تصنیعها بأنفسهم غالًبا ما یتم تسویق المنتجات المعاد  روریةض

  . (Parker,etal.,2015,11)تصنیعها تحت أسماء العالمة التجاریة الخاصة بها 

استراتیجیة إعادة التصنیع تقوم بإعادة المنتج المستخدم الى حالته االصلیة بعد  وترى الباحثة ان

اجراء بعض العملیات علیة مثل التفكیك المنتج والفرز والتنظیف وغیرها من العملیات مع ضمان 

شراء قطع 

 غیار جدیدة 
 تخزین 

تخزین
قبل 
الفرز

اختبار 
وظیفة 
الداخل

التفكیك الفحص التنظیف 
اعادة 
المعالجة

اعادة 
تجمیع 

الفحص 
النھائي

 استرجاع

شراء قطع 
غیار 

 مستعملة 



55 

من المنتج األصلي وهذه العملیة تساعد على احتفاظ  أفضلان أداء المنتج الجدید یعادل او 

  ته.المنتج بهوی

 

  ملخص الفصل

ان تطبیــق االســتدامة فــي التصــنیع بشــكل صــحیح یــوفر للشــركة طریقــة اســتراتیجیة لزیــادة  -1

 فاعلیة وكفاءة اداء االعمال.

یعد مفهوم استراتیجیات التصنیع المستدام من المفاهیم اإلداریة الحدیثـة نسـبیًا التـي یمكـن  -2

 اختالف أنواعها.تطبیقها في جمیع القطاعات الصناعیة تقریبًا على 

تعد استراتیجیات التصنیع المستدام حًال رئیسیًا لمشكلة النقص الحاد في المـوارد الطبیعیـة  -3

 للشركة. التنافسي كذلك تسهم في استغالل مصادر الطاقة المتجددة بما یعزز الموقع

تســـهم اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام فـــي تقلیـــل االثـــر البیئـــي والهـــدر مـــن خـــالل اعـــادة  -4

التـدویر واالسـتثمار فـي المخلفـات بمـا یـؤدي الـى تقلـیص الكلـف وهـي العامـل الـرئیس فـي 

  التنمیة.تحقیق 

تزایــد االهتمــام العــالمي باســتراتیجیات التصــنیع المســتدام وذلــك مــن اجــل تحقیــق حاجــات  -5

غبـــاتهم التـــي أصـــبحت تمیـــل نحـــو المنتجـــات الصـــدیقة للبیئـــة مـــن اجـــل ســـالمة الزبـــائن ور 

 االنسان اوًال واألرض ثانیًا وبذلك یمكن ان تكون فرصة للشركات التي تعمل بها.

هنــاك اتفــاق بــین اغلــب البــاحثین والكتــاب فــي مجــاالت إدارة اإلنتــاج والعملیــات علــى ان  -6

 ،ٕاعـادة التـدویرو  االسـتخدام،ٕاعادة و  التخفیض،التقلیل او استراتیجیات التصنیع المستدام (

تعمـل علــى المحافظـة علــى البیئـة وتقلیــل  )التصــنیعٕاعـادة و التصــمیم، ٕاعـادة و  االسـترجاعو 

 .الستدامة البیئیةتحقیق ال ومدخل الهدر
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  ثالثالفصل ال

  الفرص التسويقية 

تتســم بیئــة االعمــال فــي الوقــت الحاضــر بــالتغیرات المســتمرة وان هــذه التغیــرات تصــاحبها 

وان الشـركات بطبیعـة الحـال تسـعى  ،فرص وتهدیدات تظهر امـام الشـركات كنتیجـة لهـذه التغیـرات

الن الفـرص هـي مصـدر للنمـو والتقـدم واالزدهـار فـي  ،دائمًا الى الحصول على الفـرص التسـویقیة

لذا تعمل الشركات بمختلف انواعهـا علـى تخصـیص جمیـع المـوارد الالزمـة وكـذلك  ،عالم االعمال

ودراســة وتحلیــل  ،الوقــت والجهــد مــن أجــل دراســة الســوق والتعــرف علــى التغیــرات التــي تحــدث فیــه

ثــم تعمــل علــى  ،ات الناتجــة عــن هــذه التغیــراتالفــرص التســویقیة وكــذلك المخــاطر والتهدیــد تقیــیمو 

الـذي یمكـن الشـركة مـن  على نحوالفرص وٕادارتها وتعزیز تسخیر كافة جهودها من أجل اقتناص 

ویتضــمن هــذا الفصــل المباحــث  تحقیــق اهــدافها والوصــول الــى غایاتهــا والتفــوق علــى المنافســین.

  االتیة:

  

     

  مفهوم واهمیة وخصائص ومصادر الفرص التسویقیة األول:المبحث 

  الفرص التسویقیة وتحلیلها وتقیمها تحدیدالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: أنواع الفرص التسویقیة

اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام والفـــرص العالقـــة النظریـــة بـــین المبحـــث الرابـــع: 

  التسویقیة
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  املبحث األول

  )وأهميتها وخصائصها ومصادرها مفهوم الفرص التسويقية(

  Marketing Opportunities الفرص التسویقیة   :أوالً 

 اً یبــدو الســوق جــذابو  مشــبعة،غیــر  لحاجــةاتعــد الفرصــة بمثابــة شــرخ فــي الســوق اي مجــال       

عندما تكون السوق مشـبعة ف، تماماً  ذلكغیر اال ان الحقیقة  وقدراته، للوهلة االولى بسبب امكاناته

   ).80، 2008، قالعال(العناء تستحق  سویقیهتال تكون هناك فرصة  عندئذ

الیوم بیئة أعمال علـى درجـة  لشركاتوتواجه االشركات من العوامل التي تحدد نجاح البیئة  تعدو  

ــــدعالیــــة مــــن  ــــي القواعــــد واألســــالیب جــــري لمــــا ی ،التغییــــرو  التعقی ــــرات وتعــــدیالت ف فیهــــا مــــن تغی

ؤدي تجاهلهــا عــادة إلــى تقلیــل یــأخــرى التــي هنــاك عوامــل جانــب العوامــل البیئیــة الــى . والسیاســات

والتـــي تتمثـــل فـــي مصـــالح بعـــض األفـــراد والمنظمـــات أو الهیئـــات السیاســـیة الشـــركة فـــرص نجـــاح 

أعمالهـا فـي  الكبیرة في العالم قـد واجهـت تـدهوراً  هناك العدید من الشركاتو . ونفوذها واالجتماعیة

  ).9، 2017(غرایسة، ضعف قدرتها على التكیف مع المتغیرات التي تسود هذه البیئة  نتیجة

یـتم كـي لكشـف عـن الفـرص واالعـداد الجیـد لهـا لمـن اجـل االى البیئة المحیطـة الشركات تلجأ     

 ،تحقیــق میــزة تنافســیةب أهــدافها،مــن امكانیــات وقــدرات متاحــة لتحقیــق لــدیها  فرایتــو اســتثمارها بمــا 

ثــم تقــوم بتحویلهــا ومــن  المحتملــة، النتــائجوتتوقــع  الناجحــة برصــد المتغیــرات البیئیــةات الشــركتقـوم 

 .)41 ،2001(بن نذیر،  ثمارالى فرص قابلة لالست

البــد مــن إنشــاء بنیــة تحتیــة معرفیــة تــدعم وتعــزز  التســویقیة،مــن أجــل تشــجیع البحــث عــن الفــرص 

وتعــــزز تصــــورات الكفـــــاءة  لتســـــویقیةاالرغبــــة الشخصــــیة واالجتماعیــــة فـــــي البحــــث عــــن الفــــرص 

ن یبعـض االفـراد قـادر  یكـون إذ، ) Saari , 2015 ,21(الفـرصالشخصـیة والتنظیمیـة الستكشـاف 

ن والسـبب هـو امـتالك المعرفـة السـابقة والقـدرات یعلى تحدیـد الفـرص التسـویقیة التـي یغفلهـا اآلخـر 

  ).Toli,2017,5الفرص (تلك اإلدراكیة الفائقة التي تمكن األفراد من مالحظة 

یبدو أن بعض و شركات االعمال  منها بینالقدرة على االستفادة و التسویقیة  ةیختلف حجم الفرصو 

قطاعـات الغـذاء والرعایـة الصـحیة  مثـل غیرهـا،أكثـر جاذبیـة مـن  ةتـرتبط بفرصـ دولالقطاعات والـ

 (Nordic Innovation Report,2014,20). والطاقة والسلع الرأسمالیة

نتیجة تفاعل القوى البیئیة اإلیجابیة التي تعمـل علـى تحسـین وضـعها التنافسـي فـي  ةتنشأ الفرصو 

الفرصـة التسـویقیة  أتنشـكمـا  ).Alex, 2010, 5( ر والربحیـةو أهداف النمو والتطـ قیوتحقالسوق 

تـؤدي الــى  واالجتماعیـة التــيالصـدمات الخارجیــة مثـل التغییــرات التكنولوجیـة والدیموغرافیــة  نتیجـة

المبكـر إلـى هـذه  اوصـولهباغتنام هذه الفرصة من خـالل الشركات قوم عرقلة كفاءة السوق حیث ت

  ).(Hang,etal.,2013,7أو خدمات أو عملیات جدیدة انتاج منتجاتالمعلومات من اجل 
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علـى  والتوسـع والعمـللنمـو مـن اجـل ا امام الكثیر من الشركات ةاألسواق الخارجیة فرص تبدووقد 

مــن وجــود حاجــات عنــد المســتهلكین  ةالفرصــ أوتنشــ فیهــا،المســتهلكین ورغبــات اشــباع احتیاجــات 

ـــر مشـــبعة  ـــالشـــركة  مـــع ضـــرورة ان تكـــونغی ـــى درة عاق ـــدیوهاشـــباعها (ل .  )381،2000جـــي ،  ال

  التسویقیة.الباحثین حول مفهوم الفرص  بعض ستعرض اراءی) 11( رقم والجدول

  اراء عدد من الباحثین حول مفهوم الفرص التسویقیة  (11) رقم الجدول

  المفهوم  الكاتب السنة  ت

1-  
Kotler & Armstrong(  

, 2007,99)  

والتــي  المجــال الجــذاب للعمــل التســویقي الخــاص بالشــركة

  تنافسیة.یمكن من خاللها ان تتمتع بمیزة 

2-  
(Nwokh & Ondukwn, 

2009,12) 

االســتراتیجیة التــي تهــتم بخلــق قیمــة للزبــون والشــركة مــن 

خالل تطویر منتجات جدیدة او من خالل توسیع خطوط 

  اإلنتاج الحالیة.

3-  (Short,etal.,2010,43) 

خـــــالل عملیـــــة مبتكـــــرة یـــــتم فیهـــــا اســـــتغالل الفـــــرص مـــــن 

ع المســـتمر واعـــادة تجمیــع الســـلع الوســـیطة إلنتـــاج یــجمتال

  .السلع االستهالكیة

  )43،2012شیت، (  - 4

تباع وسـائل إلشـباع حاجـات ورغبـات ااستراتیجیة تهتم ب "

الزبائن سواء كانت حاجة مرتبطـة بسـلعة او خدمـة معینـة 

ومواجهة المخاطر التي تحد مـن قـدرة الشـركة علـى النمـو 

  "والنجاح

  )90،2014القوطجي، (  -5

أوضــــــاع وحلــــــول تســــــویقیة مفضــــــلة یمكــــــن أن تســــــتغلها "

بوجـــود حاجـــة غیـــر مشـــبعة فـــي الســـوق  تـــرتبط المنظمـــة،

نتیجة لوجود عوامل ومتغیرات تسـویقیة فـي بیئـة المنظمـة 

والتــي تســعى المنظمــة الســتغاللها لتحقیــق أهــدافها وبنــاء 

میـــــزة تنافســــــیة أفضــــــل مــــــن المنافســــــین باالعتمــــــاد علــــــى 

مــــع طاقــــات  توافقهــــاعلومــــات ســــلیمة ومتجــــددة لضــــمان م

  "وقدرات المنظمة 
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6-  
Urban & 

Wood,2015,981)( 

إمكانیــة تحقیــق قیمــة اقتصــادیة محتملــة لمجموعــة جدیــدة 

والناشئة عن التغیرات فـي  السوق،من الموارد واحتیاجات 

أو العالقـــات  لزبـــائنالعلـــوم أو التكنولوجیـــا أو تفضـــیالت ا

  .الفاعلة المتبادلة بین الجهات االقتصادیة

7-  Saari,2015,19)_( 
لزبــون والتــي ا جانــب مــنظهــور الطلــب علــى قــیم مختلفــة 

 .یتم متابعتها من العدید من األفراد أو الشركات

8-  Novozhilova,2016,4)( 

علـى مزایـا  للشركات بالحصـولعیوب السوق التي تسمح 

اقتصــــادیة مــــن خــــالل تقــــدیم عــــروض جدیــــدة أو محســــنة 

  .أفضل على نحولخدمة احتیاجات الزبائن 

 )43،2017غرایسة ، (  9-

" تلـــك الفـــرص التـــي یـــتم اكتشـــافها واســـتغاللها فـــي حـــدود 

حیـــث تتحـــول هـــذه الفـــرص إلـــى خطـــط  ،المـــوارد المتاحـــة

واســـــــــتراتیجیات ومـــــــــزیج تســـــــــویقي یتجـــــــــه إلـــــــــى الســـــــــوق 

  المستهدف"

10 -  
 )62،2019الدوري ،(

 

" الظروف واالوضاع واالحداث التي یمكن ان تحدث في 

البیئة والتي تجد فیها الشركة مجاًال جذابًا للعمل ولتحقیق 

 .واكتساب حصة سوقیة والتفوق على المنافسین" أهدافهاً 

  عتماد على المصادر الواردة في الجدول باالمن اعداد الباحثة  المصدر:

  

 الزبون،بوجود حاجات غیر مشبعة لدى  رتبطیالفرصة التسویقیة  مفهوم ان وترى الباحثة

مما  الشراء،بإمكانیة تحولت الى طلب فعلي من الزبون مرتبط  إذاوهي ال تمثل فرصة حقیقیة اال 

الوقـت وقـدرة الشـركات  وامكانیاتـه المالیـة فـي نفـسبـون یتطلب دراسة سلوك ودوافع الشراء لدى الز 

  المتطلبات.على تلبیة تلك 

  أهمیة الفرص التسویقیة ثانیًا:

ة لشــركبمصــیر ا الشــركة بارتباطهــاتنبــع األهمیــة التــي تحتلهــا الفــرص التســویقیة فــي حیــاة        

وحیـث أن اغتنــام الفـرص هــو السـبیل لمواجهــة تلــك  هــامســتوى المنافسـة التــي تسـود بیئــة عمل علـى

ـــــــيكمـــــــا ان  ).13، 2017(غرایســـــــة، المنافســـــــة    ال تالحظهـــــــا الشـــــــركات األخـــــــرى  الفرصـــــــة الت

  الســــــوق مصــــــادر الشــــــركة فــــــي الحصــــــول علــــــى االســــــتدامة والــــــربح والنجــــــاح فــــــي  إحــــــدىهــــــي 

)morris,etal.,2002, 6.(  
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 الفــرص التســویقیة الشــركة فــي الوصــول الــى النتــائج المطلوبــة والتــي تــم االعــداد لهــا مســبقاً تســاعد 

وان التعــرف  التحــدیات،لــیس فقــط مــن خــالل مواجهــة و  الفــرص،ویــتم ذلــك مــن خــالل اغتنــام تلــك 

ــــه ــــة كبیــــرة فــــي عملیــــة اتخــــاذ القــــرارات ا علــــى هــــذه الفــــرص ل ــــار  التســــویقیة،همی كــــذلك فــــي اختی

(حنظـل ر السـریع یبـالتغی عـادة االستراتیجیة المالئمة لطبیعة الفرصة المتاحة في البیئـة التـي تتسـم

  ).177،2019ورشاد ،

 كونهـــاعـــد مــن األساســـیات المهمــة فـــي حیــاة الشـــركة تأهمیــة الفـــرص التســویقیة  وتــرى الباحثـــة ان

التـــي تجعـــل المناســـبة  التســـویقیة الفرصـــةومـــن ثـــم اختیـــار المتاحـــة علـــى تحدیـــد الخیـــارات  ســـاعدت

لزبــــائن او خفــــض كلفــــة االشــــركة تتمتــــع بمیــــزة تنافســــیة امــــا مــــن خــــالل اشــــباع حاجــــات ورغبــــات 

   للزبائن.المنتجات التي تشجع على بیع المزید منها 

  خصائص الفرص التسویقیة  ثالثًا:

مــن حیــث باینــة فهــي متینبغــي التعــرف علیهــا، الفــرص التســویقیة خصــائص العدیــد مــن  هنــاك    

تـأتي  الفرصـة مكـن ألنوقـت ماستغاللها بأسرع  ، اذ البد منحجمها، ومكانها، وزمانها، واتجاهها

 (بالفرصـةیولـد مـا یعـرف  وهـذامـا ذهبـت الـى شـركات منافسـة،  إذاوتذهب بسـرعة وقـد ال تعـوض 

وعثمان،  الصمیدعي(البعید القریب او  مدخسارة كبیرة للشركة سواء في اال سببوالتي ت الضائعة)

2011، 126(.  

  .)92 ،2014(القوطجي،  وهي:هنالك خصائص اخرى ترتبط بطبیعة الفرص التسویقیة 

عــدم وان ، مــا لــم تكــن إیجابیــة أو تحمــل نتــائج إیجابیــة ةبالفرصــ یةالتســویق ةال ُتســمى الفرصــ-1

  بنجاح. المتاحة الفرصةتحقیق األهداف من عملیة استغالل الفرص یعني ان الشركة لم تستغل 

 شـركاتح األسواق ودخول الاتانفف ،فرصة للشركة وتهدیًدا لشركة أخرى التسویقیة تمثلفرص ال-2

التــي تعمــل علــى شــركات مثــل تهدیــًدا للاال انهــا ت لهــا،فرصــة تمثــل للعمــل فــي األســواق الخارجیــة 

  .هادخول المنافسین یشكل تهدیًدا ل المحلي ألننطاق ال

تكــون الفــرص التســویقیة فرًصــا حقیقیــة  قــدالفرصــة، حجــم المنفعــة والمزایــا وفًقــا لحجــم  تفــاوتی-3

یشـكل  وال ایـؤثر علـى عملهـ اسـتغاللها البینما ال تمثل أي شـيء لشـركة أخـرى، وعـدم  ما،لشركة 

  .الكبیرة والمتوسطة والصغیرةشركات بین ال المنفعةحیث یتفاوت حجم  لها،تهدیًدا 

أفضـل وتكـون  جدیـدة ابـاً قـد تفـتح أبو  صـحیح، علـى نحـواسـتثمارها  التسـویقیة عنـدإن الفرصة  -4

  .الستغالل المزید من الفرص األخرى في المستقبلًا أساس

 اســتغاللها،قــد ال تمثــل جمیــع الفــرص التســویقیة األهــداف األساســیة للشــركة التــي تســعى إلــى  -5

   .غیرهادون  من تسویقیةالتختار وتنجذب نحو فرصة شركة ولكن هناك عوامل تسهم في جعل ال
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  أن خصائص الفرص التسویقیة هي:  )65،2019 الدوري،( وفي السیاق ذاته ذكر

وتختلـف  والخارجیـة، البیئة الداخلیـةر في یطو ت حدوث تغییر او تنشأ الفرصة التسویقیة نتیجة -1

 من حیث الحجم والزمان والمكان. التسویقیة سواءالفرصة 

غاللها تتطلب الفرصة التسویقیة إمكانات وقدرات محددة یجب توافرها في الشركة لكي یتم است -2

 .بنجاح

 .تقاس على أساس النتائج المتحققة من استغاللهاالتي و  معینة،لكل فرصة تسویقیة أهمیة  -3

المنافسـة  فضـًال عـن اسـتغاللها،تواجه كل فرصة تسویقیة صـعوبات وعقبـات تحـد مـن عملیـة  -4

اسـتغالل هـذه فـي صـعوبة  أكثـرجعلهـا ممـا  اسـتغاللها،بین الشركات من أجل فیما التي تنشأ 

 .الفرصة

الفرصــــة  حســــبدرجــــة المخــــاطرة تختلــــف و  محــــددة،كــــل فرصــــة تســــویقیة مخــــاطرة  تصــــاحب -5

 التسویقیة.

  مصادر الفرص التسویقیة  رابعًا:

مـرتبط بوجـود أحـد الخطـأین الـذي  التسـویقیةالفرصـة  درامص ان )Toli,2017,5( یفترض      

اي عنـد تحدیـد هـدف  فیـه،ینتج عن التفاؤل المبـالغ  اءخطالنوع االول من اال ،عادة فرادیرتكبه األ

 بهـــا انــه یمكــن تحقیقــه فــي ظــل الظــروف التــي تحــیط فــرادویتوقــع اال ال یمكــن تحقیقــه فــي الواقــع

األشـخاص  عنـدما یعتقـداي  فیـه،ینـتج عـن التشـاؤم المبـالغ  اءخطـاما النوع الثاني من اال الشركة،

الشـركة، بهـا ظـل الظـروف التـي تحـیط أن شیًئا ال یمكن تحقیقه وهو فـي الواقـع یمكـن تحقیقـه فـي 

  ال یتوقعون أن الفرصة موجودة وبانتظار اغتنامها. ان االشخاص اي

الفــرص  مصــادر التعــرف علــى فــيساســیة التــي تســاعد ان العوامــل اال (Lynch,2009,8)ویــرى 

  التسویقیة هي:

 فهم السوق المستهدف. -1

 العامة.الصناعة  -2

 التكنولوجیا. -3

  الزبائن. -4

  وهي:ان الفرص التسویقیة یمكن ان تأتي من المجتمعات و   

 .واألسواقلزبائن بااالحتیاجات الخاصة  -1

 التحوالت الرئیسة في األسواق. -2

 التنظیمیة.التغیرات  -3

  الجدیدة.التكنولوجیا  -4
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أربعــة منهــا موجــودة  التســویقیة،) هنــاك ســبعة مصــادر للفــرص (Urwyler,2006,18وذكــر 

  داخل الشركة وهي:

 او الفشل الغیر المتوقع). (النجاحاحداث غیر متوقعة  -1

 تضارب الطلب والعرض. -2

 العملیة.متطلبات  -3

 الجدیدة.المعرفة  -4

خارج الشركة في بیئتها االجتماعیة والفكریة  التسویقیة موجودةمصادر إضافیة للفرص  ةوثالث

  وهي:

 الدیموغرافیة.التغیرات  -5

 التغیرات في االدراك. -6

 والسوق.تغیرات الصناعة  -7

   :) ان هناك ثالثة مواقف تنشأ عنها الفرص التسویقیة هي67،2019الدوري ،ویرى (

 تقدیم سلعة ما بكمیة شحیحة او بطریقة بسیطة. -1

 جدیدة.تقدیم سلعة موجودة بطریقة  -2

 جدیدة.تقدیم سلعة  -3

وان الشـــركة  أعــاله، فــي المـــذكورةتقتصــر مصــادر الفـــرص التســویقیة بالمصــادر  عمومــا ال      

وذات فوائــــد یمكــــن للشــــركة ان یــــدة دجومجــــاالت  صفــــر  نــــتج عنهــــاتتتعــــرض لمواقــــف یمكــــن ان 

او تخزینهـــا لوقـــت الحـــق الفـــرص ال یمكـــن تأجیـــل  لـــذاال تتكـــرر التســـویقیة وان الفرصـــة  تســـتغلها،

الشـركة ان تسـتغل جمیـع یتطلـب مـن  ذاتهـا ممـاهناك شركات منافسة تبحث عـن الفـرص  تمادام

 تتجاهلها.وان ال  ه،نفسفیه التي تظهر  في الوقت الفرص التسویقیة
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 املبحث الثاني

  هاتقيموها حتليلوالفرص التسويقية  حتديد

  الفرص التسویقیةأوًال: تحدید 

او قـد یـتم ذلـك عـن  التسـویقیة،هناك عدة أسالیب یمكن للشركة اللجوء الیها لتحدیـد الفـرص       

الـــى أفكـــار مـــن التوصـــل  الشـــركةحیـــث تـــتمكن  المنهجیـــة،اتبـــاع الطـــرق  مـــن دون طریـــق الصـــدفة

 التـــي والتغیـــراتمتابعـــة االتجاهـــات مـــن خـــالل جدیـــدة مـــن خـــالل عملیـــات البحـــث والتطـــویر، او 

 نوعیـة،من خالل المشـاركة فـي مـؤتمرات او لقـاءات  بها، اوفي األسواق والبیئة المحیطة تحصل 

  .)82،2008 العالق،() Marketing Intelligence(او عن طریق الذكاء التسویقي 

تحدید الفرص التسویقیة عملیة سلوكیة مقصورة على االفراد داخل الشركة والتي یمكن ان تـدعمها 

تتطلب القیـام الفرص التسویقیة  عملیة تحدیدان  لباحثینبعض ارى ی) (Saari,2015,20الشركة 

تحدیـــد ) ان (Akpomi,2008,24 ویـــرى حلهـــا،ثـــم التخطـــیط لكیفیـــة  ومـــن بتحدیـــد المشـــكلة أوالً 

البحــث عــن األســس التـي تضــمن إنتــاج منتجــات جدیــدة قبــل المنافســین  تتضــمنالفـرص التســویقیة 

لتوقعات الطلب في المستقبل من أجل اغتنـام الفـرص وتعزیـز موقـع الشـركة  فقاً من خالل العمل و 

   التنافسي واالستجابة لتغیرات السوق.

 ألن التسـویق،الفرص التسویقیة من تلقاء نفسها وانما نتیجة جهود مركزة من جانب إدارة وال تأتي 

علـــى نـــوع وحجـــم الفرصـــة التســـویقیة المتاحـــة امـــام  تـــؤثرالتغییـــرات البیئیـــة والداخلیـــة فـــي الشـــركة 

 التـي من اجل تحدید الفـرص التسـویقیة الجدیـدة ومتكاملة هشامل وجود طریقةلذا البد من  الشركة،

) ان Rahey,2007,5ویـــرى ( ).93،2018(المـــال حســـن ،ملین مـــع الشـــركة ذاتهـــا عـــاتخـــدم المت

  والمستقبلیة.الحالیة  استراتیجیاتهافي منفتحة تحدید الفرص التسویقیة یجعل الشركة 

هناك ثالثة عوامل ) ان Brookes,2016,7(و  ),Karlesky,2015 13-10(كل من وقد ذكر 

   :تساعد على تحدید الفرص التسویقیة وهي

اإلدراكیــة التــي قــدرات المیــزة مــن تالــذي ُیقتــرح مجموعــة م :)االدراكیــة القــدرة(الیقظــة مفهــوم  -1

وتعتمـــد الیقظــة علـــى القــدرات المعرفیـــة مثــل الـــذكاء  التســویقیة، التعـــرف علــى الفـــرص ســاعد فــيت

أو تولیــد  الســوق،یمكــن لهــذه القــدرات أن تســاعد علــى تحدیــد حلــول جدیــدة الحتیاجــات  واإلبــداع،

هنــاك محــاوالت عدیــدة لتفعیــل وقیــاس و  أفكــار لمنتجــات وخــدمات جدیــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل

  .دید الفرص والسلوك التجاريالیقظة كمؤشر لتح

إذا كانــت  خصوصــاً التســویقیة  فــي تحدیــد الفــرص همــاً مدورًا  یــؤدي :عــن المعلومــاتالبحــث  -2

 بـالفرص األفراد الذین یبحثون عن المعلومـات ذات الصـلةان  موضوعیة،ظاهرة بوصفها موجودة 

قــدرة علــى اكثــر صــلحة هــم ان اصــحاب المو التســویقیة  هــم فــي وضــع أفضــل لتحدیــد تلــك الفــرص
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مــن  نشــط عــن المعلومــات مــن مصــادر فریــدة بــدالً التحدیــد الفرصــة التســویقیة مــن خــالل البحــث 

  .استخدام المعلومات المتاحة مثل الصحف والمنشورات التجاریة

مـدى صـالحیة األفكـار أو  علـىاألفـراد  مـن خاللهـاالخبـرة التـي یحكـم  وهـي المسبقة:المعرفة -3

 اأمــر ضــروری البحــث عــن الفــرص التســویقیة یعــد المســبقة عنــدمعرفــة الوجــود ان  ،الحلــول الجدیــدة

على إیجاد حلول مبتكرة ذات قیمة  ساعدالمعرفة باحتیاجات الزبائن تكما ان  ،لتحدید تلك الفرص

أن  الفــرص،تلــك  تقیــیمولكــن أیًضــا ل الفــرص،لیســت مهمــة فقــط لتحدیــد وهــي  ،لتلــك االحتیاجــات

 .د في استغالل فرصة معینةافر اال قدرةب یاً إیجاب طاً ارتبا معرفة مجال الفرص یرتبط

ن یتطـــــــــــــریقأن هنالـــــــــــــك  (Velasco,2017,251)و (Zare,etal.,2019,2-3)ویتفـــــــــــــق 

  ا تحدید الفرص التسویقیة للشركة وهي:میتم من خالله ینرئیسیت

تنشـــأ هـــذه  البیئـــة،فـــي  قاً مســـب خارجیـــة موجـــودةبحكـــم تعریفهـــا هـــي فرصـــة  الفرصـــة:اكتشـــاف -1

منهــا علــى ســبیل المثــال تغیــر تفضــیالت  الســوق،التغیــرات فــي ســمات الصــناعة أو  عــنالفرصــة 

فـي السـوق  التنافسـي الموجـودتظهر نتیجة األحداث التـي تعمـل علـى تغیـر التـوازن كذلك  الزبائن،

 أو الصـــــناعة. ومـــــن األمثلـــــة علـــــى هـــــذه األحـــــداث التغیـــــرات التكنولوجیـــــة والسیاســـــیة والتنظیمیـــــة

فـي ظهـور أنـواع  اً أساسـی اً التغییـر أمـر  عـدّ فرصة إلى ال اكتشاف شیریو  والدیموغرافیة،واالجتماعیة 

جدیدة مـن الطلـب علـى قـیم الزبـون المختلفـة بغـض النظـر عمـا إذا كـان التغییـر قـد تـم إنشـاؤه مـن 

 أو نتیجـــة ظهـــور التغییـــر فـــي العوامـــل شـــركة،أي عـــن طریـــق إنشـــاء  االســـتراتیجي،خـــالل العمـــل 

التجهیــز،  مراحــل:مــن ثــالث تتكــون عملیــة اكتشــاف الفرصــة  ).Saari,2015,20(الكلیــة البیئیــة 

  ).(Lynch,2009,9 )7(رقم في الشكل  وضحوكما م رؤیاال الحضانة،

  

  

  

  

  

  

  الفرصمراحل اكتشاف  )7(رقم الشكل 

Source: Lynch IV,Thomas J.  ,2009, The Development and Application of a Multiple 
Opportunity Analysis Tool for Entrepreneurs , Worcester Polytechnic Institute,p.p:9. 

  

هـــو إجـــراء أو عملیـــة  هـــي فرصـــة داخلیـــة ، بحكـــم تعریفهـــا خلـــق الفرصـــة (بنـــاء الفرصـــة): -2

مــن خــالل العمــل الــداخلي حیــث ال توجــد یــتم فرصــة خلــق الإلحضــار شــيء مــا إلــى الوجــود، وان 

فرص مستقلة، اي أن الفرصة ال تأتي إال من خالل العمل، وان سلوك رجال  األعمال هو العمل 

 الرؤیا

 حل المشكلة -

 مشتركة  فكرة-

 التجھیز

 متعمد -

 غیر متعمد -

 الحضانة
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، هاالتي تم تقـدیم جدیدةالومراقبة كیفیة استجابة المستهلكین واألسواق للمنتجات والخدمات  ءإلنشا

الكفاءة اساس الفرص المتاحة في السوق، التي تؤدي الـى خلـق قیمـة فریـدة للزبـون،  عدّ  اي یمكن

كمــــا یمكــــن ان تكــــون النتــــائج الطبیعیــــة غیــــر مرضــــیة  ،النجــــاح مســــبقاً  بإمكانــــاتیصــــعب التنبــــؤ 

   (Saari,2015,21) للشركةاقتصادیا 

  هي:ان خطوات تحدید الفرص التسویقیة  )93-94،2018،حسنویرى (المال 

رغبـات المـؤثرات البیئیـة واثرهـا علـى  معرفـةان  واثرهـا: البیئیة العامـةالتعرف على المؤثرات  -1

اهم المؤثرات البیئیة العامة هـي و  تشاف الفرص التسویقیة المتاحة ،على اكالشركة  الزبائن یساعد

  االطار القانوني و التطور التقني.و القوى االجتماعیة ، و القوى االقتصادیة ، 

فـي البـد للشـركة مـن التفكیـر فـي كیفیـة الوصـول الـى میـزة تنافسـیة  نشـاط المنافسـین : تقییم -2

علـــى الـــرغم مـــن وجـــود ســـوق یتناســـب مـــع الفـــرص فالفـــرص التســـویقیة ،  تقیـــیمخـــالل  الســـوق مـــن

مــن  للغایــة او ال یوجــد مبــررالتســویقیة ، اال ان القــدرة علــى  تحقیــق میــزة تنافســیة تكــون صــعبه 

رغبـات حاجات و  إلشباع كافٍ  على نحو وذلك بسبب توفر سلع وخدماتلها  الناحیة االقتصادیة 

الموقــف التنافســي یترتــب علیــة دخــول الشــركة  تقیــیموان اهمــال االدارة ،  نفســها الزبــون فــي الســوق

 مرموقــاً  المنافســة مركــزاً  حیــث تتفاجــأ بــاحتالل الشــركاتجذابــة  تســوقیهمحــدد لوجــود فــرص  اً ســوق

   .ورغبات الزبائن حاجات بسبب كفاءتها في اشباع 

الشـركة  تقـوم أن بالضـرورة یعنـى ال سـویقیةوجـود الفـرص الت :الشـركة المتاحـة إمكانـات تقیـیم-3

 یكـون حجـم أوقـد هاوقـدراتالشـركة  مكانـاتمقابـل ا صـغیرة الفرصـة حجـم كـونت فربمـا .باسـتغاللها

 هـذهشـركة ان ال تـرى قـد الحـالتین وفـي لشـركةا قـدراتو  إمكانـات مـع یتناسب ال بحیث كبیراً  الفرصة

  .لمنافسیها ركهاتوت ال فائدة منها الفرصة

التسـویقیة  لفـرصل البیئیـة المـؤثرات دراسـةعملیـة إتمـام  بعـد :المسـتهدفة السـوق شـرائح تحدیـد-4

الفـرص  مـن لالسـتفادة إتاحتهـا الشـركة التـي یمكـن وٕامكانـات التنافسـي الموقـف تقیـیم ثـم ومـن

   .المستهدفة السوق شرائح تحدید یمكن التسویقیة، عندها

یتم تحدید حجم الطلب فـي هـذه المرحلـة  المستهدفة:تحدید حجم الطلب في الشرائح السوقیة -5

مــن الســلع او الخــدمات التــي تلبــي احتیاجــات ورغبــات  ویقصــد بــه تحدیــد كمیــة المبیعــات المتوقعــة

كبیــر علــى القــرار الخــاص باســتغالل  علــى نحــوشــریحة ســوقیة معینــة، ویــؤثر تقــدیر حجــم الطلــب 

  الشركة.من عدمه، كذلك یؤثر على أوجه األنشطة األخرى في  التسویقیةالفرصة 

ح السـوق المسـتهدفة ومـن ثـم عملیـة تحدیـد شـرائ بعـد إتمـام المسـتهدفة:اختیار شرائح السـوق -6

مــن شـــرائح الســوق التـــي  أكثــرتقــدیر حجــم الطلـــب فــي كـــل منهــا تــأتي مرحلـــة اختیــار شـــریحة او 

الختیار الشریحة هو الربح  المعاییراهم  فیها، ومنالفرص المتاحة غالل ستعمل الشركة على است
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الوصـول الـى مقـدار الـربح بعدها السوق المستهدفة، ویتطلب  موجودة في المتحقق من كل شریحة

  اي تقدیر كل من اإلیرادات والتكالیف 

تحلیل الفرص التسویقیة  ثانیًا:  

عتماد على الطرق الاب ولكن یتمعشوائیة  یتم بطریقةال  البحث عن الفرصة التسویقیة      

ان  المستقبل،تحلیل الفرص االقتصادیة والتكنولوجیة واالجتماعیة في من اجل واألسالیب العلمیة 

خلق ظروف و  التوزیع،قنوات و  ،السلع الجدیدةتحدید هو التسویقیة  الهدف من تحلیل الفرص

 )14،  2017(غرایسة ، تحسین الكفاءة و  تنافسیة وخلق أسواق جدیدة

فــي  ویضـم التحلیـل والنتیجـة،بـین السـبب  بمتابعـة العالقــةواسـع ال همفهومـبالتحلیـل یتعلـق 

عملیــة التنبــؤ بــالفرص التســویقیة التــي تعتمــد علیهــا الشــركات فــي تحدیــد مســارها المســتقبلي  ثنایــاه

الخطـر الـذي یرافـق كـل فرصـة مـن الفـرص  بـالفرص حجـمعند التنبـؤ  بالحسبانویفترض ان تأخذ 

  ).82، 2005،الزعبيالتسویقیة (

تحلیل عوامل القـوة ان تلتزم باستغالل الفرصة التسویقیة علیها من الشركات تتمكن ولكي 

تحلیــل الفــرص التســویقیة یعــرف بمـا  مــن خــاللالضــعف لــدى المنافسـین، ویــتم ذلــك  لـدیها وعوامــل

هـــي فتحدیــدها، مؤشــرات الفرصـــة التــي تــم  اهــمتطبیــق تقنیــات التنبــؤ والتحلیــل للوقـــوف علــى  أي

 الشـركة،نـات الزبـائن وتحلیـل إمكا احتیاجـات ورغبـاتعملیة هامة لما تقـوم بـه مـن تحدیـد وتحلیـل 

ــــى تقــــدیم صــــور تطلــــب منهــــا وی ــــدوین المعلومــــات التــــي تســــاعد عل  للفــــرص التســــویقیة ةواضــــح ةت

  ).102،2014،  القوطجي(

 التسـویقیة التـي وعند القیام بعملیة تحلیل الفرص التسویقیة تقوم الشـركة بوضـع جمیـع الفـرص

 اآلتیة بالحسبانتها والبد ان تأخذ العوامل لها في قائمة وترتبها حسب أهمی یمكن ان تكون مكسباً 

  ):212، 2010السكارنة،(عند القیام بذلك 

 الفرص.فر الطاقة والموارد البشریة من اجل االستفادة من االبد من تو  -1

ة محاولــالعائـد الـذي تحصـل علیـة الشـركة منـاظر مـا تقـوم بـه مـن اسـتثمار فـي الوقـت والجهـد  -2

 الفرص.في ذلك االستفادة من 

 .آجلة؟ امهل الفائدة المطلوبة عاجلة  -3

 االسـتفادة مـندرجة التأثیر السلبي الناتج عن انشغال بعض موارد وجهود الشركة في محاولـة  -4

  .الفرص التسویقیة

تحلیــــــل لمــــــوذج ن (Cirillo,etal.,2016,9)و (Bolt,2014,7-9)وقــــــد اقتــــــرح كــــــل مــــــن

ساعد الشركات على تحدید جدوى الدخول أو توسیع العملیات في أسواق معینة  ی التسویقیة الفرص

 رقـم كمـا موضـحة فـي الشـكلمن خمسة مراحل تحلیلیـة النموذج تكون ی، و لتقدیم السلع والخدمات 
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تحلیـــــل طبیعـــــة ودینامیـــــات التفـــــاعالت بـــــین و تعریـــــف الســـــوق ، و هـــــي : التحلیـــــل البیئـــــي ، ) و 8(

الفرص التسویقیة المتاحة وعلى الـرغم مـن ان  تقییمالتنبؤ بالطلب وأخیرا و المشاركین في السوق ، 

 هـاتقییممراحل تحلیل الفرص المتاحة في السوق واضحة اال انه لم یتم تحدیـد المتغیـرات التـي یـتم 

    . من المراحل مرحلة  توضیح كل یأتيفعلیا في كل مرحلة وفیما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یةقیسو تفرص الالتحلیل  )8(رقم الشكل 

Source:Bolt,René,2014,Business Opportunity Evaluation Design of a model for 
opportunity evaluation,MSc in Business Administration,Moekotte University of 
Twente School of Management and Governance. 

  لبیئيا التحلیل األولى: المرحلة

والتــي تتضـمن قــوى خارجــة  ،یجـري فــي هـذه المرحلــة تحلــیًال كلًیـا لفــرص السـوق المحتملــة

 هـذا التحلیـل والغرض من عن سیطرة الشركة والتي یمكن أن تؤثر بشكل كبیر على فرص السوق

ـــة تشـــكیل  فـــيدارة هـــو مســـاعدة اال مـــن خـــالل القـــوى االقتصـــادیة  یةقیســـو تفرصـــة الالمعرفـــة كیفی

  .والثقافیة واالجتماعیة والتكنولوجیة والحكومیة والطبیعیة

  تعریف السوق  الثانیة:المرحلة 

لـدیهم فرصـة التـي  فیها الشـركاتتنافس تالرئیسة التي  السوقا في هذه المرحلة تحدیدیتم 

مهـم للغایـة فـي تنظـیم السـوق وتحدیـد وهـو منتجـات سـوق الهیكـل  علـىلسـوق یـتم تقسـیم ا محددة،

ـــروتعـــد هـــذه المرحلـــة واحـــدة مـــن  التـــي ســـتوجهها الشـــركة القطـــاع والمنتجـــات المراحـــل صـــلة  أكث

  المرحلة.على هذه  ثالثةویعتمد نطاق المرحلة ال لتحلیلبا

  

  

  

 تحلیل البیئة الكلیة 

 تعریف السوق

تحلیل قیمة المستخدم  تحلیل المنافسة تحلیل الزبون رداالموتحلیل 
 النھائي

 التنبؤ بالطلب

تقییم الفرص 
 التسویقیة
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  قتحلیل المشاركین في السو الثالثة:المرحلة 

وهـــي  المـــوردون،و  المنافســـون،و  الزبـــائن، وهـــم،مشـــاركین ال یـــتم تحدیـــدفـــي هـــذه المرحلـــة 

داخـل  ركیناللمشوصفي التعریف التطویر ملفات الى  تهدففي هذه المرحلة التي  الخطوة االولى

تتضـــمن جمـــع وتحلیـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالزبـــائن ف الخطـــوة الثانیـــة امـــا فـــي المحـــددة،االســـواق 

مــــع  أان فرصــــة الســــوق تنشــــ إذ ،الســــوقوحصــــة  وحجــــم والمنافســــین والمــــوردین لتحدیــــد الفــــرص

زبائن بوصفهم یتم تعریف الزبائن و  الطلب،المستخدمین النهائیین الن احتیاجاتهم هي التي تخلق 

   .ین مثل تجار التجزئة وتجار الجملة وما الى ذلكیتجار 

  التنبؤ بالطلب  الرابعة:المرحلة 

تحلیــل الطلــب المحتمــل فــي مــن خــالل یــتم فــي هــذه المرحلــة التنبــؤ بالطلــب فــي الســوق 

المحـــددة وحصـــة الســـوق فـــي المســـتقبل  لألســـواقالســـوق وهـــذا یتطلـــب التنبـــؤ بالطلـــب المســـتقبلي 

الفــرص  تقیــیمواحــدة مــن اهــم المعــاییر بالنســبة للشــركات عنــد  اإلیــرادات بانهــاویصــف البــاحثون 

   التسویقیة.

 الفرص التسویقیة تقییم الخامسة:المرحلة  

ومطابقـة تلـك الفـرص  الجدیـدة،من خطوتین تستلزم تحدید الفـرص تتكون المرحلة األخیرة 

ــة بتحلیــل یوصــى فــي هــذه و  ،الشــركةقــدرات مــع  نقــاط القــوة والضــعف والفــرص ( SWOTالمرحل

  الخارجیة.للشركة وبیئتها والتهدیدات) للتركیز على القدرات الداخلیة 

مــــــــن خــــــــالل مــــــــدخلین  امامهــــــــاالتعــــــــرف علــــــــى الفــــــــرص التســــــــویقیة المتاحــــــــة  للشــــــــركة ویمكــــــــن

  ).202: 2011، حعبد الفتا(أساسیین وهما 

 إمكانیـــةیركـــز هـــذا المـــدخل علـــى  :)Market Orientationبالســـوق (مـــدخل التوجـــه  -أ

 التغیــراتالزبــــائن والتفاعــــل معهــــا واالســــتجابة بســــرعة مــــع ورغبــات  احتیاجــاتالشــركة مـــن تفهـــم 

عمــل علــــى كســـــب وتتغیــرات الســــوق مـع تكـــون أكثــــر مرونـــة حیــث فـــي البیئــة التسـویقیة الطارئـة 

ـــــة  ـــــودثقــ ـــــائن وتركــــز جهــ ـــــة  هاالزبــ ـــــة المتبادل ـــــى الثقــ ـــــة علــ ـــــي المحافظــ ــــین فــ ـــــا ب الشــــركة وزبائنهـ

(Zeng,et.al,2013:57)، اجل  الشركة من ستخدمهان تمن األسالیب التي یمكن اد وهناك عد

  التعرف على الفرص التسویقیة ضمن هذا المدخل وهي:

 بها.الخاصة  واحتیاجاتها من المدخالتدراسة وتحلیل الصناعات القائمة  -1

 الدیموغرافیة.ق وخصائصهم اسو تحلیل اتجاهات الزبائن في اال -2

 .والتكنولوجیادراسة وتحلیل التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة  -3

  التنمیة.تحلیل خطط  -4

ـــى هـــذا المـــدخل  یركـــز): Input orientationمـــدخل التوجـــه بالمـــدخالت ( -ب ـــد عل تحدی

فادة مـن سـتاالالى فكرة انتاج سـلعة او تقـدیم خدمـة معینـة و من خالل الوصول والرغبات  الحاجات
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وهــي ضــمن هــذا المــدخل مــن األســالیب  عــددالمــوارد المتاحــة واألفكــار المنتشــرة، ویمكــن اســتخدام 

  ):202: 2011، حعبد الفتا( االتيعلى النحو 

 موارد الشركة. تدقیق -1

 التطور التكنولوجي.مالحظة  -2

  المتاحة.تحلیل المهارات المحلیة  -3

  تجارب التنمیة الصناعیة في الدول األخرى. مراقبة  -4

ومن الخطوات األساسیة لتحلیـل الفـرص التسـویقیة هـي تحدیـد الزبـائن المحتملـین الـذي سـتقدم 

الشــركة منتجاتهــا، ومعرفــة حاجــاتهم ورغبــاتهم، وینبغــي ان تــدرك الشــركة ان هــذه الحاجــات  إلــیهم

غییــر بســبب التغیـرات فــي نمــط الحیـاة، وكــذلك بســبب التقلبـات االقتصــادیة واالجتماعیــة عرضـة للت

 ).105 ،2003(عبدالحمید، 

بتحلیــل الفــرص التســویقیة الحالیــة  إســتراتیجیة التســویقتبــدأ وبغیــة تفعیــل اســتراتیجیة الشــركة 

مــا  إدارة التســویقأمــا تحلیــل الفــرص التســویقیة فیتطلــب مــن  أوًال، والمرتقبــة داخــل البیئــة التســویقیة

  ):23، 2006،یأتي (محمد

ــــدات التـــي تواجـــه هـــي الفـــرص المتاحـــة ومـــا  هياالتجاهـــات البیئیـــة ومـــا هيتحدیـــد مـــا .1 التهدی

مـن شـركة من ناحیـة، وتلـك التـي تواجـه الشركة مجال النشاط الذي تنتمي إلیه ال الصنـاعة أو

 البیئة.یسمى بتحلیل ناحیة أخرى وهذا ما 

 الخصائص التشغیلیة الخاصة بكل نوع من األسواق). هيتحلیل السوق (ما .2

 الزبون.تحلیل سلوك  .3

 .السوق)تحلیل قطاعات السوق (ما القطاعات الرئیسة التي یتكون منها  .4

 تحلیل وقیاس الطلب والتنبؤ (ما حجم السوق الحالي والمرتقب). .5

كالتخصـص فـي سـلعة معینـة  الممكنـة؟ومـا فـرص النمـو  الواقیة؟ما البدائل المحتملة للتغطیة  .6

أو ســــوق واحــــدة، أو التخصــــص فــــي خدمــــة ســــوق معینــــة  واعلــــى ســــلعة واحــــدة  أو التركیــــز

 الشاملة. التغطیة

تحلیــل الفــرص التســویقیة یشــیر الــى تحلیــل الطلــب والتحلیــل التنافســي وذلــك وتــرى الباحثــة ان 

وهو مـن األمـور المهمـة التـي  واضحة،من خالل دراسة السوق من اجل الحصول على رؤیة 

الوســائل التــي تمكــن الشــركة مــن  ألنــه أحــدمتكــرر  علــى نحــو ایجــب علــى الشــركات القیــام بهــ

  لها.   مالزمتها التسویقیة ومدىاكتشاف الفرص 
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  الفرص التسویقیة تقییم ثالثًا:

التـي یقـوم بهـا  تقیـیمهـي مرحلـة ال التسـویقیة  ان المرحلة  التالیة بعـد تحدیـد وتحلیـل الفرصـة     

المدیر للتأكد من مدى مطابقة الفرصة مـع اسـتراتیجیات وسیاسـة الشـركة التخـاذ القـرار باعتمادهـا 

من األمور الهامة التي یجب على الشركة  تقییمالتعد عملیة و  ،)(Novozhilova,2016,7ال  ما

ان تولیهــا أهمیــة كبیــرة ، وقــد تصــاحب عملیــة اســتغالل بعــض الفــرص التســویقیة مخــاطر كبیــرة ، 

مـن اتخـاذ  تقیـیماذ البـد عنـد عملیـة الوالتي قد ال تتفق مع اهداف وموارد وطبیعة نشـاط الشـركة ، 

ــــد المتوقعــــة مــــن الفــــرص تبــــرر التكــــالیف والمخــــاطرة المتوقعــــة من  هــــاقــــرار یحــــدد اذا كانــــت الفوائ

)www.almohasb1.com,2009, 2 (.     

كانــت تمتلــك المــوارد  إذاالفــرص التســویقیة یتطلــب مــن اإلدارة العلیــا ان تحــدد فیمــا  تقیــیمان      

اهـم العوامـل فـي  أحـدوتعـد المـوارد المتاحـة للشـركة  الفـرص،واالمكانیة الكافیـة لالسـتفادة مـن هـذه 

والتــي یمكــن اســتغاللها واالســتفادة منهــا مــن اجــل تحقیــق  أفضــلأي مــن الفــرص التســویقیة  تقیــیم

 تقیـیمتؤثر على  عوامل اخرىهناك ذلك  فضًال عن )،41، 2002 ویوسف،(الصمیدعي أهدافها 

 النمـــو،معـــدل و  الســـوق،حجـــم و  الســـابقة،المعرفـــة و  الشخصـــیة،الفـــرص التســـویقیة وهـــي الســـمات 

  ).Brookes,2016,9الفرصة ( وطبیعةوالموارد المتاحة مستوى المنافسة و 

ان أهمیـــة الفرصـــة التســـویقیة تكمـــن مـــن خـــالل معرفـــة طـــول مـــدة الفرصـــة التســـویقیة وادراك      

التــي ینبغــي توافرهــا فــي قیمتهــا فضــال عــن العائــد المتحقــق والمخــاطرة المترتبــة علیهــا والمهــارات 

االفــراد وقــدرة الشــركة علــى تحقیــق األهــداف والمزایــا للبیئــة التنافســیة ، كــذلك التعــرف علــى ســبب 

التشــریعات  نتیجــةتحــرك الســوق او  نتیجــةنتیجــة للتغیــرات التقنیــة او   تظهــور الفرصــة هــل ظهــر 

وق هــو المفتــاح للفرصـــة  ان حجــم الســ إذالمنافســة بــین الشــركات ، نتیجــة  والقــوانین الحكومیــة او

األساســیة لنجــاح  مــوروالعائــد لهــا ، وتعــد المخــاطرة مــن األ ةتحدیــد المخــاطر خــالل التســویقیة مــن 

الفرصــة التســویقیة حیــث تعكــس كــل مــن الســوق والمنافســة والتقنیــة ومقــدار راس المــال ومهــارات 

  ). 28،2008االفراد واالهداف ( السكارنه،

تســتند الــى مجموعــة مــن  عشــوائي، وانمــا علــى نحــوالفــرص التســویقیة  تقیــیمال تــتم عملیــة  إذ    

الناجح، وهذه البیانات  تقییمالبیانات والمعلومات المهمة واالساسیة التي تساعد في الوصول الى ال

 العامـة،السیاسات الحكومیة والقـوانین و  التوزیع،و  الترویج،و  األسعار،و  الزبائن،و  بالمنتجات،تتعلق 

الخارجیـــة  المصـــادردخل والتـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا امـــا مـــن المصـــادر الداخلیـــة او الـــو  الســـكن،و 

  ).130، 2011، حعبد الفتاللشركة (

للفـرص التسـویقیة المتاحـة امـام  تقیـیم) انه یمكـن اجـراء 11،2010 الولید،وبن  بغداد(واشار      

   ة:آلتیاألسئلة االشركة من خالل اإلجابة على 
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 التسـویقیة،ما هو حجم السوق الفعلي؟ وتنبـع أهمیـة السـؤال مـن انـه یحـدد ابعـاد حجـم الفرصـة -1

  .لعالماتاوتحدید الحصة السوقیة للشركة وقیاس الطاقة االستیعابیة للسوق من كل 

فــي المجتمــع المحلــي او الــدولي الــذین یســـتخدمون  اءمــن هــم الزبــائن؟ أي تحدیــد االفــراد ســو  -2

  تسویقها.الشركة في  السلعة التي تفكر

المطلوب هــو دراســة مســتوى الــدخل فــ اساســاً  مــاهي امكانیــاتهم الشــرائیة؟ وتــرتبط بــدخل االفــراد-3

  .الفرديالقومي كذلك مستوى الدخل 

فــاألفراد لهــم حاجــات متعــددة وهــي تختلــف مــن فــرد الــى اخــر  دوافــع وعــادات الشــراء؟هــي مــا -4

 منهم.الشراء لكل  األهمیة وطریقةوتختلف في درجة 

تكـون  التـي عوامـلالما هي العوامل الخاصة التي تؤثر في تسویق المنتجات؟ وهي تبحث عن -5

جــاهزة مثــل میــل االفــراد لشــراء المالبــس الطــابع خــاص والتــي تــؤثر علــى تســویق المنتجــات  ذات

 وتفصیله.مقارنة مع االفراد الذین یمیلون لشراء القماش 

ما هي العوامل العامة في السوق والتي تؤثر على التسویق؟ وتتعلق هذه بالظواهر العامة مثل -6

 للدولة.درجة االستقرار السیاسي والمالي و  المواصالت،فر وسائل امدى تو 

مــا مــدى قــدرة الشــركة علــى اســتغالل الفــرص التســویقیة الســانحة؟ وهــو تحدیــد إمكانیــة الشــركة -7

  مة هذه اإلمكانیات مع الفرص التسویقیة المتاحة.ءومن ثم بحث مدى مال ومواردها،

 الفـرص التسـویقیة تقیمـاً  تقیـیمینبغي على الشركة قبـل  ) انه67 ،2006بین (الزبیدي، وقد        

علــى التصــنیف الــدقیق للفرصــة  عدیســاحیــث  التســویقیة،ان تتعــرف علــى تصــنیف الفــرص  شــامالً 

رقـم الجـدول و السـلیم لهـا  تقیـیمكبیر في الوقوف علـى أبـرز مؤشـراتها وبالتـالي الوصـول الـى النحو 

  تصنیف الفرص التسویقیة.بین ) ی12(

  تصنیف الفرص التسویقیة )12(رقم جدول ال

  الفرص التسویقیةأنواع   أسس التصنیف  ت

  فرصة المنظمة ،بیئیة ةفرص  التصنیف حسب المصدر  1

  فرص صغیرة الحجمو  الحجم،متوسطة  ةفرصو  الحجم،كبیرة  ةفرص  الحجم حسب التصنیف  2

  فرص مخططةو  اتفاقیة،فرص و  عارضة،فرص   الطبیعة حسب التصنیف  3

  فرص طویلة األجلو  األجل،فرص متوسطة و  األجل،فرص قصیرة   األجل حسب التصنیف  4

  فرص غیر مؤكدةو  مؤكدة،فرص   المخاطر حسب التصنیف  5

  فرص تحتاج استثمارات قلیلةو  كبیرة،فرص تحتاج استثمارات   التكالیف حسب التصنیف  6

الطبعة  ،إدارة التسویق مفاهیم وأسس، 2002 ،ردینة عثمان ،یوسف ،محمود جاسم ،الصمیدعي المصدر:

  .194ص: والتوزیع،دار المنهج للنشر  ،األولى
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اً  تقییمــتتضــمن الفــرص التســویقیة  تقیــیمعملیــة  ان)105، 2014،  (القــوطجيوقــد ذكــر 

مصادر القوة التي تمتلكها الشركة والتي تمكنها من استغالل  تقییملكل من اهداف اإلدارة العلیا، و 

تلـك الفـرص،  قتنـاصفـي ا نجاحهـاسیر الفرص المتاحة، والتعرف على نقاط الضعف التي تعرقل 

الـى معیـار واضـح حـول من اجـل الوصـول  الشركة لبیئتها الخارجیة، تقییموالوقوف على مؤشرات 

الشـــركة  تقیـــیم، او تقـــدیم منتجــات جدیـــدة، ویــتم ذلـــك فـــي ضــوء  إمكانیــة تطـــویر منتجــات الشـــركة

  الفرص التسویقیة. ییمتق) یوضح عملیة 9( رقم ، والشكل الستراتیجیاتها وخططها المستقبلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرص التسویقیة تقییم )9( رقم الشكل

الموائمة بین الیقظة االستراتیجیة والفرص التسویقیة الختیار ،2014،صالح ذاكر بشار ،المصدر: القوطجي

، أطروحة  ،دراسة مقارنة بین شركات االتصاالت الخلویة في مدینة الموصل ، االستراتیجیات التسویقیة التنافسیة

 .105 ص:، دكتوراه في إدارة االعمال ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل

  

ات إیجابیـــة وتحقـــق مـــا تطمـــح الیـــة الشـــركة فســـتكون تقییمـــنتـــائج ال تكـــونعنـــدما وأضـــاف 

كانــت  إذافــي حــین  واســتراتیجیاتها، الســباقة فــي اقتنــاص الفــرص التســویقیة لتوافقهــا مــع امكاناتهــا

علـى نحـو سـلبیة فمـن األفضـل ان تبحـث الشـركة عـن فـرص تسـویقیة أخـرى تناسـبها  تقیـیمنتائج ال

  أفضل.

للفـرص التسـویقیة فـأن االمـر ال یتوقـف عنـد  تقیـیمالتحدیـد والتحلیـل والوبعد ان تتم عملیه 

هــذا الحــد، وانمــا ینبغــي علــى الشــركة العمــل علــى اكتســاب الوقــت فــي تنفیــذ العملیــات واإلجــراءات 

  )126، 2012 حسن،الالزمة القتناص هذه الفرص قبل المنافسین وهي: (المال 

فـالفرق بـین  التسـویقیة،هي معرفة أسباب اقتناص الفـرص األولى  الخطوةالمسبق: االستعداد  -1

علـى  لهـا وانتهازهـاة هي السـرعة فـي االسـتعداد الفرصقتناص في االشركات الناجحة والفاشلة 

 .كفاءة أكثرنحو 

التسـویقیة ال تبـالي لمـن  ةالفرصـ القفز على الفرصة التسویقیة حینما تأتي مـن دون تـأخیر: -2

وال مجـال  األخیـرة،صـة ر تعامل معها وكأنها الفاذ البد من ال تتكرر، ال یبالي لها، كما انها ال

 الفرص التسویقیة

 تقییم

أهداف اإلدارة 
 العلیا

عوامل البیئة 
 الخارجیة

 معیار التصفیة للمنتجات

مصادر القوة 
 والضعف

استراتیجیات أو  خطط 
 إستراتیجیة
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فــاذا حســت الشــركة بالفرصــة علیهــا ان تبــادر الیهــا وال تنظــر ان تتحــول الــى  الحقــًا،لتكرارهــا 

فـي ولیس هناك مجال لتفكیر والنظـر القتناصها شركة اخر، اذ البد من االستعجال والمناهزة 

 الیها.الركون و  محتوى الفرصة

الفرصة التسویقیة عندما تظهر هي التي تفرض  لها:استغالل الفرص من دون وضع شروط  -3

ـــب منهـــا  شـــروط،شـــروطها، وال یمكـــن للشـــركة ان تضـــع لهـــا   القبـــول بواقـــعوهـــذا االمـــر یتطل

 الفرصة كما هو واقتناصها الن ذلك سیعود في االغلب على الشركة بفوائد كثیرة.

فــال كــان فجائیــاً   إذاقــد یغشــى الكثیــر النجــاح  ذلــك:التــردد فــي  التمســك بالفرصــة بقــوة، بــدل -4

بصــدمة تمــنعهم مــن  ابهمصــالــذي ا الفرصــة، وكأنمــا عنصــر المفاجــأة اقتنــاص یبــادرون الــى

  دون تردد.من الفرصة متى ما ظهرت قتناص ا یتطلب النجاح في حین ،استغالل الفرصة
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 املبحث الثالث

  انواع الفرص التسويقية

فـي اع سـر بیئـة األعمـال أنـواع مختلفـة مـن الفـرص التسـویقیة وعلـى الشـركات اال توجد فـي

وتضــم الفــرص التســویقیة انواعــًا عدیــدة  اســتغاللها وبــاألخص الفــرص التــي تحقــق أرباحــًا عالیــة ،

حیـث تختلــف بـاختالف طبیعــة البیئــة التـي تعمــل بهــا الشـركة وكــذلك تــرتبط بطبیعـة نشــاط الشــركة 

ا المتاحة، ولیس المطلوب من الشركة ان تستغل جمیـع أنـواع الفـرص التسـویقیة وامكاناتها وقدراته

التــي تظهــر امامهــا فــي البیئــة التســویقیة ، وانمــا یتطلــب منهــا المفاضــلة بینهــا واختیــار انســبها مــن 

حیث العائد المتوقع تحقیقه والمخاطرة التي تصاحب الفرصة ، ویعد الوقت مـن الركـائز االساسـیة 

  لة بین أنواع الفرص التسویقیة .عند المفاض

العدیـد مـن البـاحثین والكتـاب وصنفت الفرص التسویقیة على وفق أشكال متعددة وقد اتفـق        

) 110،2014،) و(القـــــوطجي 44،2012(شـــــیت ، و) 10،2010( بغـــــداد وبـــــن الولیــــد ، ومــــنهم 

الكفــــاءة و الفــــرص التســــویقیة هــــي (االبتكــــار التســــویقي ،  انــــواع ان ) علــــى79،2019،الــــدوري و(

كـل  اتفـق التركیـز علـى خدمـة شـریحة مـن السـوق ) ، فـي حـینو بنـاء میـزة تنافسـیة ، و التسویقیة ، 

ـــــــــــــدیوه جـــــــــــــي ، ـــــــــــــا ، )Mwiti ,2011, 13-10() و383،2000مـــــــــــــن (ال ) و 43، 2010و(حن

)Samuel,2016,1( غرایســـةو )  ،اختـــراق الســـوق،  التســـویقیة هـــي () ان الفـــرص 11، 2017

التنویــع ) ، وتتفــق الباحثــة مــع راي الباحــث ( المــال حســن ، و تطــویر الســوق ، و تطــویر المنــتج ، و 

توافقهــا مـع طبیعــة ل عـالهفـي أذكــر الفــرص التسـویقیة تشـمل جمیــع مـا  انـواع انفـي ) 2018، 95

خـالل  جلـي علـى نحـوالفرص التي یتعامل معها المیدان المبحوث وهو االمـر الـذي تـم تشخیصـه 

وتوضـــیح الفـــرص التســـویقیة ســـیتم تنـــاول   ه،علیـــالزیـــارات االســـتطالعیة التـــي قامـــت بهـــا الباحثـــة 

  وأهمیة استغالل كل فرصة تسویقیة وعلى النحو اآلتي. االمفاهیم المتعلقة به

  التسویقي  : االبتكاراوالً 

نظـًرا ألهمیـة االبتكــار داخـل الشــركات فقـد امتـد لیشــمل جمیـع أشــكال األعمـال واألنشــطة          

ومـن هـذا المنطلـق ظهـر مصـطلح  التسـویق،عـن  مسـتقالً  االبتكـار عدّ  وال یمكن انواعها،بمختلف 

التســویقي فــي الثمانینــات مــن  االبتكــار مجــالاالبحــاث فــي  وبــدأت التســویق،االبتكــار فــي مجــال 

   دون تشــــكیل إطــــار نظــــري لــــهمــــن العملیــــة الجوانــــب مــــن خــــالل التركیــــز علــــى  المنصــــرم،القــــرن 

  ).66،2017(منال ،

عـن أسـالیب  كبیـراً  اً فـمن مفهوم واستراتیجیات التسـویق ویختلـف اختال یعد االبتكار التسویقي جزءاً 

كفــي لضــمان تعلــى مبــدأ االلتــزام بقواعــد التســویق الحالیــة وحــدها ال االعتمــاد التقلیدیــة ،التســویق 

علــى نحــو تطــورت مجــاالت االبتكــار التســویقي  النجــاح والقــدرة التنافســیة فــي األســواق المزدحمــة،
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التسـویق الفیروسـي و التسویق الطنـان ، و التسویق البیئي ، و التسویق الشخصي ،  لیشمل : تدریجي

التسـویق العصـبي ، و التسـویق الشـفهي عـن طریـق الكـالم ، و محمـول ، التسویق عبـر الهـاتف الو ، 

 یعـــدّ اذ ،  )  (Ungerman,etal.,2018,133التســـویق الجغرافـــي والتســـویق الســـلوكي وغیرهـــاو 

والتوســع فــي األســواق  فــي الشــركات اذا مــا ارادات البقــاء والنمــو أساســیاً  االبتكــار التســویقي شــرطاً 

والتفوق على المنافسین من خالل ادخال تحسینات في المنتجات المقدمة وتلبیة احتیاجات الزبائن 

  الیومیـــــــة التـــــــي تمكنهـــــــا مـــــــن االســـــــتمرار والنمـــــــو والتوســـــــع  عمـــــــلللزبـــــــائن او تحـــــــدیث طریقـــــــة ال

)Karimi,etal.,2015,2.(  

 الجدیــــدة المتضــــمنةتســــویقیة الســــالیب األ اً تطبیقــــ بوصــــفه يالتســــویق تعریــــف االبتكــــاریمكــــن       

 المنـــتج، ةتعبئـــو  المنـــتج، فـــي تصـــمیموالتـــي یمكـــن ان تكـــون  يمـــزیج التســـویقالتغییـــرات كبیـــرة فـــي 

 ان، كمـــــا عـــــرف الباحثــــــ(Joueid&Coenders,2018,13) تســـــعیر المنـــــتجو  المنـــــتج،تـــــرویج و 

) االبتكار التسویقي على انه " القدرة الفائقة في ایجاد افكار جدیدة 262،2018(حمادي ومحمود ،

تســـتطیع مـــن خاللهـــا الشـــركة خلـــق فـــرص لالســـتمرار والنمـــو والبقـــاء فـــي الســـوق لتحقیـــق الربحیـــة 

 من زیادة المبیعات وكسـب رضـا الزبـائن مـن خـالل تقـدیم سـلع وخـدمات بطرائـق مبتكـرة ". المتأتیة

علـى ) االبتكار التسویقي بأنه "عملیة تولید االفكار وتطویرها وتنفیـذها 69، 2017وعرفت (منال، 

 یوضح ذلك. 10)(رقم  كفوء وفعال یشمل جمیع الممارسات التسویقیة في الشركة". والشكل نحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  التسویقياالبتكار  10)(رقم الشكل 
Source : Philip Kotler et al.,2012, Marketing Management, 14e édition, Pearson 

Education, Paris,p: 248. 
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الشركات من اجل  طرفمن  الدافعالحافز و ه تكمن أهمیة االبتكارات التسویقیة في حقیقة أن      

د الغرض األساس من عملیة االبتكار لتطـویر الكفـاءات والقـدرات التـي تمتلكهـا الشـركات فـي یتحد

الشـــركات التـــي  كـــذلك )،Kanagal,2015,3(والتطـــویر داخلهـــا وســـعیها الـــدائم لتحقیـــق اإلنجـــاز 

كمـا  وٕارضـائهم،ورغبـاتهم  الزبـائنلدیها ابتكار في مجال التسویق هي األفضل في فهم احتیاجـات 

زبــــــائن علــــــى تــــــوفیر منتجــــــات جدیــــــدة ومتمیــــــزة مــــــن أجــــــل الحصــــــول علــــــى رضــــــا ال ةقــــــدر لهــــــا ال

)Alexander&Marysol,2016,71.(  

 متسلسـل بأسـلوب علمـيم یـتو  مجال،شان أي  مراحل شانهبعدة  التسویق یمراالبتكاري ان       

االبتكاریـــة،  األفكـــار تقیـــیمو  األفكـــار،غربلـــة وتصـــفیة و  األفكـــار،مرحلـــة البحـــث عـــن  ومـــنظم وهـــي

حیــث فــي كــل مرحلــة یــتم القیــام  االختبــار،نتــائج  تقیــیم تطبیــق االبتكــار وأخیــراً و  االبتكــار، اختبــارو 

ویعتمد نجـاح الشـركة فـي  المرحلة،اإلداریة التي ترافق انجاز  باألنشطةكذلك القیام  محددة،بمهام 

ي ة التــبالطریقــ لوٕادارة المراحــ ســلیمة،التســویق علــى مــدة انجــاز جمیــع المراحــل بصــورة االبتكــاري 

  ).17،2017ها (بركاني ،ل ضمن تحقیق الكفاءة والفاعلیةت

قـدر منهـا  أكبـرمـن خـالل إیجـاد  األفكـار الجدیـدة وفیهـا یـتم جمـع األفكـار:مرحلة البحـث عـن -1

األفكـــار و  العشـــوائیة، (األفكـــارهـــي  االساســـیة لألفكـــارمصـــادر الدون قیـــود او شـــروط ومـــن اهـــم 

  األفكار االبتكاریة). و  المنظمة،

ــة غربلــة وتصــفیة األفكــار: -2 تقــوم الشــركة بغربلــة األفكــار بعــد حصــولها علیهــا باســتخدام مرحل

  التسویقیة.معاییر محددة بما یتالءم مع إمكانیات واهداف الشركة 

األفكــار حســب معــاییر محــددة واهــم هــذه المعــاییر  تقیــیمیــتم  االبتكاریــة:األفكــار  تقیــیممرحلــة -3

التكلفــة والعائــد وتختلــف هــذه المعــاییر بــاختالف عناصــر المــزیج التســویقي كــذلك اخــتالف زبــائن 

  الشركة.

یتم اختبار األفكار من خالل وضعها فـي حیـز التنفیـذ، ومـن ثـم القیـام  مرحلة اختبار االبتكار:-4

وهــذه المرحلــة مكلفــة للشــركة اال انهــا مهمــة فــي تقلیــل  ألفعــال،اباختبارهــا فــي الســوق لمعرفــة ردود 

  المخاطرة في حال فشل فكرة معینة عند التنفیذ.

ـــار:-5 ـــق االبتك ـــة تطبی أي تطبیـــق األفكـــار فعلیـــا فـــي البیئـــة لممارســـة األنشـــطة التســـویقیة  مرحل

  واسع.االبتكار على نطاق  إطالقالمرتبطة باالبتكار، وتقرر الشركة في هذه المرحلة 

فقـد تكـون  التطبیـق،زمنیـة مـن  مـدة نتـائج االبتكـار بعـد تقیـیمیـتم  نتائج االبتكـار: تقییممرحلة -6

من خالل المقارنة لمعرفـة مـدى  االثنین،من  اً او قد تكون سلبیة او قد تكون خلیط ةالنتائج إیجابی

ومن ثـم معرفـة أسـباب االنحـراف ان وجـد ومـن ثـم  المخططة،النتائج الفعلیة والنتائج  التطابق بین

  .) یوضح هذه المراحل11( رقم له. والشكلالعمل على التصحیح المناسب 
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  التسویق االبتكاري مراحل عملیة  )11(رقم الشكل 

، اثر تطبیق التسویق االبتكاري على تحین األداء التسویقي في المؤسسة 2017المصدر: بركاني ، خولة ،

البواقي ، رسالة ماجستیر ، في العلوم التجاریة ، كلیة  االقتصادیة دراسة حالة المدیریة العملیة لالتصاالت بام

  .16ص: الجزائر،ام البواقي ، –وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة 

  

وهـي العامـل األسـاس لـدعم هناك مجموعة من العناصر التي تؤثر على االبتكار التسـویقي       

 ونجاحاالنشط التسویقیة من خالل القدرة على التكیف مع التغیرات البیئیة وتوقع أفعال المنافسین 

الشركات یعتمد على قدرتها في تقدیم منتجات جدیدة ومتطورة وٕایجـاد طـرق جدیـدة للتوزیـع ویمكـن 

  ):(Bhargava,etal.,2011 باآلتيتمثیل العناصر 

االبتكار في القدرات التكنولوجیة بعملیة تصمیم منتجات جدیدة أو  یتمثلتكنولوجیة: الالقدرات -1

التي یتمتع بها العاملین ویتم حمایتهـا  الخبرة التنظیمیةادارة الوقت أو توفیر معلومات التسویق أو 

عن منتجات  یمكن للمنافسین من تقدیم منتجات جدیدة بعیداً  االختراع،من التقلید من خالل براءة 

  الشركة.

 فــي جمـع وتحلیــل بیانــات اً مهمـ أنشـطة البحــث والتطــویر دوًرا تــؤدي أنشـطة البحــث والتطــویر:-2

أو  لزبـــائناب الخاصـــةالناشـــئة والرغبـــات فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات  عدیســـا والـــذيالســـوق  ومعلومـــات

فضـال عـن هـذه األنشـطة فـي تطـویر الصـناعة وتأسـیس األسـواق  اعدتسـكمـا  المنافسین،حركات ت

خلق المعرفة للمنتجـین فـي كیفیـة فضال عن یة لعامن خالل الكفاءة والف الشركة،تطویر امكانیات 

  .منافذ التوزیع عبرتوزیع منتجاتهم 

 البحث عن االفكار

 غربلة وتصفیة االفكار

 األفكار االبتكاریة  تقییم

 اختبار االبتكار

 تطبیق االبتكار 

 نتائج االبتكار تقییم

عملیة 
االبتكاري 

 التسویق 
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ـــى تقـــدیم ا تعمـــلالتســـویقیة: االنشـــطة -3 ألنشـــطة التســـویقیة فـــي مجـــال االبتكـــار التســـویقي عل

منتجات جدیدة أو إجـراء تحسـینات كبیـرة فـي المنتجـات التـي تسـاعد الزبـائن علـى تمیزهـا مـن بـین 

 يوأن أنشــطة التســویق تهــدف فــي المقــام األول إلــى االبتكــار التســویق المنافســة،منتجـات الشــركات 

اجـــات ورغبـــات الزبـــائن التـــي لهـــا دور حاســـم فـــي عملیـــة مـــن خـــالل تلـــك المنتجـــات ودراســـة احتی

  التسویق.

یشــمل جمیــع عناصــر المــزیج  اً واســع اً مفهومــ مثــلتاالبتكــار التســویقي فرصــة  وتــرى الباحثــة ان   

وایجاد فرصة تسـویقیة للشـركة وال یقتصر فقط على المنتجات یهدف الى ارضاء الزبون التسویقي 

  المنافسین.من اجل البقاء والنمو والتوسع من خالل تقدیم افكار مبتكرة جدیدة ومختلفة عن 

  الكفاءة التسویقیة  ثانیًا:

بالكفـاءة ، حالیـا  منذ القدم كان هناك اهتمام باالستخدام األمثل للموارد والذي یطلـق علیـه        

مـن خـالل اسـتخدام أسـالیب وذلـك ألسباب عدیدة منها عامل الندرة التي تتسم بها معظم الموارد ، 

وطـــرق عدیـــدة الـــذي ینـــتج عنـــه العدیـــد مـــن المفـــاهیم والنظریـــات الخاصـــة بمفهـــوم الكفـــاءة وســـبل 

 عـــدّ ي تتـــؤدي الجهـــود التســـویقیة الـــى تحســـین درجـــة الكفـــاءة التـــ) ، 29،2018(ال مـــراد ،تحقیقهـــا 

للنشــاط التســویقي مــن اجــل المســؤولون جهــود وجــه مــن خــالل  ت ، الوقــت نفســهوفرصــة فــي  اً تحــدی

( المـال  هابنفسـالجهود المبذولـة باكتشاف الفرص ألداء العمل بتكالیف اقل و تحقیق نتائج افضل 

  )95،2018 ،حسن

وهو ما  عالیة،ن تحقیق الكفاءة التسویقیة مرتبط بإنتاج منتجات بجودة جیدة وٕانتاجیة إ       

تحقیق  علیه فإن الكفاءة،ینعكس في التكلفة المنخفضة للوحدة المنتجة والذي له تأثیر عند قیاس 

 التسویق،عملیات  عندتقلیل معدالت الضرر والخسارة في اإلنتاج الى الكفاءة التسویقیة سیؤدي 

  )jassam,etal.,2018,11(التسویق. في نسبة الخسارة تقلیل وهو ما ینعكس على 

كمــا أن وجــود  اإلنتــاج،أمــر ضــروري لتطــویر وزیــادة عوائــد  ءوجــود نظــام تســویقي كــف أن      

بــین المنــتج والمســتهلك ویــتم تغییــر نمــط اإلنتــاج مــن خــالل الســوق  اً جســر  التســویقیة تعمــلالكفــاءة 

ألنـه یـؤدي إلـى زیـادة الرفاهیـة إلـى أقصـى حـد  بـاً مرغو  راً یعـد أمـالـذي و لمتطلبات المسـتهلكین  فقاً و 

جیـــد علـــى نقـــل  علـــى نحـــو ةقـــادر  الكفـــاءة التســـویقیة إن، )Rit,2014,205 (المحـــدد. مـــن النـــاتج 

حتـاج إلیهـا بطریقـة مفیـدة للمنتجـین ووسـطاء التسـویق نالتـي االمـاكن السلع من مكان اإلنتاج إلـى 

  .)Offor,etal.,2016,55(والمستهلكین

تعــرف الكفـــاءة التســـویقیة علــى انهـــا االســـاس الثابــت فـــي مقارنـــة اداء الشــركة بمنافســـیها فـــي      

عــــرف كمـــا ،  )Kotler&Keller,2012,18المنطقیـــة والملموســــة ( العوامــــل الســـوق علــــى وفـــق

)206 Rit,2014,(  ، الكفاءة التسویقیة بأنها نسبة الرضا عن مدخالت التسویق أو تكلفة الموارد

كمـا زیادة هذه النسبة تمثل زیادة الكفاءة التسویقیة والنقص یدل على انخفاض الكفاءة التسویقیة ، 
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تحقیـق المخرجـات التسـویقیة نفسـها باقـل التكـالیف ، او تحقیـق تعرف الكفاءة التسویقیة من خـالل 

كمــا عــرف ، ) (Beame,etal.,2017,3 بــالكلف نفســهامــا یمكــن مــن المخرجــات التسـویقیة  اكبـر

) الكفـــاءة التســـویقیة بانهـــا "االســـتغالل االفضـــل لعناصـــر 143،2018(نـــوري والـــدلیمي ،الباحثـــان 

  من المخرجات التسویقیة وباقل المدخالت ". ُمرضٍ المزیج التسویقي وبما یؤمن تحقیق مستوى 

دور مهم في تحقیق االرباح وزیادتها وذلك عن طریق الحد مـن الهـدر ن للكفاءة التسویقیة ا

حــد ممكــن وبالتــالي ســوف تقــل التكــالیف االجمالیــة وتــؤدي الــى زیــادة  أدنــيوتقلیــل المــدخالت الــى 

 عــن زیــادة الحصــة الســوقیة للشــركة فضــالً  ونالتــي تعــد عــامًال لزیــادة رضــا الزبــكفــاءة المنتجــات و 

)Angolo,2007,56یوضع دور الكفاءة التسویقیة في تحقق االرباح.12( رقم ). والشكل (  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  األرباحدور الكفاءة التسویقیة في تحقیق  )12(رقم الشكل 

Source: Angolo,Luis Fernando,2007, The Effect of marketing Efficiency, Brand, 
Equity and customer, P.52. 

   هي:مكونات اساسیة ة مضمون الكفاءة التسویقیة یتكون من ثالث ) ان,Rit,2014 206(ویرى 

  التسویق.مدى فاعلیة اداء وظیفة او خدمة  -1

  وتأثیرها.التكالیف التي یتم بها اداء الخدمة  -2

  واالستهالك.طریقة اداء الخدمة على االنتاج  -3

)  www.assetlink.com,2012,1أشـــار (فقــد هنــاك خطــوات أساســـیة للكفــاءة التســـویقیة      

ركة وهـي (العمـل مـن اجـل تحقیـق فرصـة تسـویقیة للشـبوصـفها سهم فـي تحقیقهـا یإلى ان وجودها 

تتبــع الموازنــات و التعــرف علــى الخطــط التســویقیة للتحدیــد متطلبــات نجاحهــا ، و اهــداف التســویق ، 

الرقابـــة علـــى و ،  لألنشـــطة والعملیــات التســـویقیةســـواء التســویقیة وبناءهـــا ، وأتمتـــة التــدفق الخطـــي 

ـــات إعـــادة اســـتخدامها ، مـــن اجـــل  الموجـــودات التســـویقیة ٕادارة العالمـــات التجاریـــة و تحســـین عملی

 جید). على نحو وانواع المنتجات

 ارباح على

 المدى البعید

االنشطة 

 التسویقیة

 رضا الزبون

 اسهم العالقة

 ارباح على

 القصیرالمدى 

الكفاءة  

 التسویقیة

 مدخالت مخرجات
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  :هناك مجموعة من المؤشرات لقیاس الكفاءة التسویقیة وهيان  )30،2018 مراد، (الترى و  

ان مـن اهـم المؤشــرات للكفـاءة التسـویقیة هـي انخفـاض تكـالیف التســویق  التسـویقیة:التكـالیف -1

وباســــتخدام هــــذا المؤشــــر یمكــــن قیــــاس الكفــــاءة  ،المخرجــــاتتقلیــــل مــــن الدون  أنواعهــــا مــــنبكــــل 

التســــویقیة عــــن طریــــق المقارنــــة بــــین اجمــــالي التكــــالیف التســــویقیة واجمــــالي التكــــالیف اإلنتاجیــــة 

  والتسویقیة.

 ،ةفعالـمؤشرات قیاس الكفاءة التسویقیة الـذي یعـد أداة وغایـة تسـویقیة  أحدوهو  الزبون:رضا  -2

ن جودة الخدمة یللزبون عن طریق تحس ویتم تحقیق ذلك من خالل قیام الشركة بتحقیق رضا عالٍ 

 المتاحـــة،او مـــن خـــالل االســـتغالل األمثـــل للمـــوارد  المقدمـــة او تخفـــیض األســـعار او االثنـــین معـــاً 

ممــا یتطلــب مــن الشــركة ان تســعى الــى تقــدیم  الشــركة،ویعنــي الرضــا اســتمرار تعامــل الزبــون مــع 

  المتاحة.من الرضا للزبون ولجمیع المستفیدین وفي حدود إمكانیة الشركة ومواردها  ستوى جیدم

تظهر كفاءة البحث والتطویر من خالل تـوفیر المعلومـات التـي تسـاعد علـى  والتطویر:البحث -3

كمـــا تـــوفر بحـــوث التســـویق  الزبـــائن،للشـــركة إلشـــباع حاجـــات ورغبـــات إیجـــاد الفـــرص التســـویقیة 

ـــــي تســـــاعد الشـــــركات فـــــي اعـــــداد  ـــــات والمعلومـــــات الت ـــــة العامـــــة والتســـــویقیة البیان الخاصـــــة بالبیئ

  التسویقیة.االستراتیجیة التسویقیة وتنفیذها التي تساعد في النهایة على تحقیق الكفاءة 

خرجاتها باستخدام القدر الكفاءة التسویقیة تتمثل بقدرة الشركة على زیادة م وترى الباحثة ان فرصة

زیــــادة فــــي التكــــالیف مــــع الحفــــاظ علــــى جــــودة  ان یصــــاحب ذلــــك دون مــــن مــــن المــــدخالت هنفســــ

  تقدمها.المنتجات او الخدمات التي 

  بناء المیزة التنافسیة  ثالثًا:

یجــب أن اذ  التســویقیة،لعصــر الحــدیث عواقــب علــى أصــحاب المشــاریع فــي خلــق الفــرص ل      

قیة وسط المنافسـة الشرسـة المتزایـدة یسو تقادرة على الحفاظ على حصتها ال األعمالشركات تكون 

الشـركة تتمثل إحدى الجهود التي تتطلبها  المنافسین،والتي تحتاج إلى االستحواذ على السوق من 

  .)Nuryakin,2018,1( في القدرات التسویقیة قیةیسو تال حصةالالكتساب 

ومــن  الشــركة،التــي تتبناهــا  اإلســتراتیجیاتالي نشــاط تجــاري علــى  ســویقیةتعتمــد القــدرة الت      

لعمــل فــي ســوقها وتفوقهــا علــى انجــاح مطابقــة عوامــل مــن  لهــا اجــل تحقیــق المیــزة التنافســیة البــد

زبــائن الدینامیكیــة هــو التفــوق علــى منافســیها وجــذب الة فــي البیئــشــركة  اياذ ان هــدف  منافســیها،

 أفضــلمنتجــات التقــدیم  ةشــركوعنــدما تســتطیع ال الحــالیین،بالزبــائن  الجــدد لمنتجاتهــا مــع االحتفــاظ

 , Chukwuemeka & Onuohaتحقیق المیزة التنافسیة تتمكن من فأنها نافسیهابالمقارنة مع م

خصـــائص والمـــوارد التـــي التحقیـــق المیـــزة التنافســـیة علـــى  شـــركات فـــيوتعتمـــد قـــدرة ال ).(2018,7

ـــــــي تعـــــــزز میزتهـــــــا التنافســـــــیة مـــــــن خـــــــالل تطبیقهـــــــا  ـــــــدراتها الت ـــــــالطریقتمتلكهـــــــا وق الصـــــــحیح  ب

)Zakaria,etal.,2012,140.( تحقیق میزة تنافسـیة عنـدما تكـون قـادرة علـى  ویمكن للشركة من
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تقــــدیم  اأو إذا كــــان بإمكانهــــ المنافســــین،تطــــویر منتجــــات جدیــــدة أو تقــــدیم خــــدمات متفوقــــة علــــى 

  .)etal.,2018,2) Hosseini,أعلى. بسعر أقل أو بجودة  هانفسالمنتجات 

) المیــزة التنافســیة بانهــا قــدرة الشــركة علــى تحدیــد Awwadl,etal.,2016,69وقــد عــرف (        

میزتهــا التنافســیة الخاصــة بهــا مــن اجــل تمییــز نفســها عــن منافســیها ، اوهــي عــدم التماثــل فــي أي 

اكثر فاعلیة من غیرها ، وبالتالي  على نحوسمة او العوامل التي تسمح للشركة في خدمة زبائنها 

المیـزة ) Heizer,etal.,2017,36(عـرف كما ، لمتفوق خلق قیمة افضل للزبائن وتحقیق األداء ا

فریــدة مــن نوعهــا والتــي تنافســیة بنــاء نظــام تتــوفر فیــه میــزة علــى قــدرة الشــركة علــى انهــا التنافســیة 

  الشــــــــركة هــــــــي زیــــــــادة معــــــــدل جاذبیــــــــة المیــــــــزة التنافســــــــیة  ،یتــــــــوفر لــــــــدى المنافســــــــین تفــــــــوق مــــــــا

  لشـركة مقارنـة بالتكـالیف.امقارنة بالمنافسین ، فـي إطـار خلـق القیمـة أي شـيء یزیـد دخـل للزبائن 

) ,etal.,2018, 2 Hosseini(  

لهــــا فــــي النمــــو  اصــــبح للمیــــزة التنافســــیة أهمیــــة كبیــــرة فــــي الشــــركات اذ تعــــد بمثابــــة معیــــار     

كلما حافظت  ، صعبة التقلیدو مكلفة المیزة التنافسیة التي تمتلكها الشركة واالستمرار، فكلما كانت 

ــــى تحقیــــق  علیهــــا الشــــركة ــــز لمــــدة أطــــول ، وتســــعى الشــــركات ال عــــن طریــــق هیكــــل تنافســــیة ة می

وزیـادة یـة تحسـین مؤشـرات الربحمـن اجـل منتجاتهـا مـن خـالل وتحقیق رغبـات الزبـائن عات الصنا

ـــــــــة ( كـــــــــذلك الحصـــــــــة الســـــــــوقیة  ـــــــــة تنافســـــــــیة عالی ـــــــــق ثقاف ـــــــــدة وخل ـــــــــي أســـــــــواق جدی ـــــــــدخول ف ال

Salman,etal.,2016,22(  ، من خالل مساعدة الشركات في النمـو السـریع  اهمیتهاكذلك تبرز

والتكیف مع التغییرات المختلفة بطریقة أفضل من المنافسـین ، باالعتمـاد علـى اإلبـداع مـن خـالل 

اتبــاع أفضــل الطــرق للتصــمیم واإلنتــاج والتســویق ، وبالتــالي توســع األســواق واســتغالل المزیــد مــن 

   ) .,Progress,etal.,2013 175( التسویقیة  الفرص

تفصـیلي التحلیـل التحـدث مـن التـي التشـغیلیة و  اتتستند هیكلة المیزة التنافسیة إلـى الفعالیـ

أي أنــــه مــــن  للشــــركة،ســــیمكن هــــذا التحلیــــل مــــن تحدیــــد الكفــــاءات األساســــیة و  الداخلیــــة،للعملیــــة 

هـذه األنشـطة فـي تحدیـد الكلفـة  سـهمقـد ت الشـركة،الضروري مراقبة جمیع األنشـطة التـي تقـوم بهـا 

  یجــب تطــویر هــذا التحلیــل لألنشـــطة و  المنافســة،االقــل أو تولیــد القیمــة للشــركة فــي الســوق شــدید 

   ذلـــــــــــكلتحقیــــــــــق  أداةبوصـــــــــــفها باســــــــــتخدام مفهـــــــــــوم سلســــــــــلة القیمــــــــــة  منهجـــــــــــي، علــــــــــى نحــــــــــو

)160 Trindade,etal.,2014,. (  

بینمـا  تنافسـیة،تمتـع بمیـزة تال قـد ولكـن جـودة عـالي ال جـاً ویمكن للشـركة أن تنـتج وتقـدم منت       

 الســوق،وبســبب كونــه المنــتج الوحیــد فــي  منخفضــة،تقــوم شــركات أخــرى بتســویق منــتج ذي جــودة 

یشـــیر بـــورتر إلـــى أن الطریقـــة الوحیـــدة  ).Conto,2016,399( یةیتمتـــع بمیـــزة تنافســـســـوف فإنـــه 

ـــــاظ علـــــى     باســـــتمرار مـــــن خـــــالل بـــــرامج البحـــــث والتطـــــویرتنافســـــیة هـــــي تحـــــدیثها المیـــــزة الللحف

)161 Trindade,etal.,2014,.(  
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قد و ، المدالمیزة التنافسیة برغبة الشركة في تكوین المزایا والحفاظ علیها لمدة طویلة ا ترتبط       

  )Hakkak&Ghodsi,2015,300( هي:المیزة التنافسیة بثالثة عوامل  تتأثر

 المستهدف.حجم السوق  -1

 والزبائن.الوصول الى الموارد سرعة  -2

 المنافسین.القیود المفروضة على صالحیات  -3

فمن الممكن للشركة انشاء میزة تنافسیة من خالل تطبیقها الستراتیجیتها الخاصة بها علـى أسـاس 

  بسهولة.الخصائص التي ال یمكن تقلیدها 

 میزتهـــــا التنافســـــیة او بنـــــاء الشـــــركة علـــــى إنشـــــاء اســـــالیب تســـــاعداســـــس او  هنـــــاك أربعـــــة         

واالســــــــتجابة للزبــــــــائن) واالبتكــــــــار  والجــــــــودة الفائقــــــــةالكفــــــــاءة الفائقــــــــة (وهــــــــي  بهــــــــا،واالحتفــــــــاظ 

),etal.,2018,3 Hosseini.(   

ان أبســـط طریقـــة لقیـــاس الكفـــاءة هـــي مقـــدار المـــدخالت المســـتخدمة إلنتـــاج  الفائقـــة:الكفـــاءة -1

اذ ان الكفــاءة هــي نســبة المخرجــات إلــى المــدخالت، وٕان انخفــاض كمیــة المــدخالت  المخرجــات،

تــالي تســاعد الكفــاءة العالیــة الوب الكفــاءة،المســتخدمة إلنتــاج كمیــة معّینــة مــن المخرجــات ســیعزز 

  للشركة على تحقیق میزة تنافسیة.

 الزبـائن، رغبـاتات و حتیاجـال مطابقـایكـون المنـتج عـالي الجـودة عنـدما یكـون  الفائقة: الجودة-2

المنتجــات عالیــة  واإلنتاجیــة،تــؤدي المســتویات األعلــى مــن الجــودة إلــى ارتفــاع إیــرادات المبیعــات 

 ،علـى نحـو جیـد أجلهـاالجودة هي تلك المنتجات والخدمات التي تـؤدي المهمـة التـي صـممت مـن 

یتــیح للشــركة تعیــین  وهــذاًا المنتجــات عالیــة الجــودة تعــزز قیمــة المنــتج لــدى الزبــون وتجعلــه ممیــز و 

  .أسعار أعلى لمنتجاتها

 التنافسـیة،یتضـمن االبتكـار إنشـاء منتجـات وعملیـات جدیـدة وهـو أهـم مصـدر للمیـزة  االبتكار:-3

ذات قیمة لدى الزبون ویتم خلق القیمة من  دّ ابتكار المنتجات هو عملیة إنتاج منتجات جدیدة تعو 

  التسعیر.  الشركة علىوهذا یعزز قدرة  اإلنتاج،خالل خفض تكلفة 

تعني تحدید وتلبیة طلبـات الزبـائن بطریقـة أفضـل مـن المنافسـین مـن خـالل معرفـة االستجابة: -4

یتطلب معرفـة جیـدة بالزبـائن واحتیاجـاتهم وتلبیتهـا هذا الوقت المستغرق لتسلیم المنتج الى الزبون و 

 الشـركة، مما یزید من احترام الزبون لمنتجات بوقت ومستوى جودة یصعب على المنافسین تحقیقه

  للشركة.مما یؤدي إلى خلق میزة تنافسیة 

قــدرة الشــركة علــى تحقیــق میــزة مــن خــالل تطبیــق تتمثــل بالمیــزة التنافســیة  وتــرى الباحثــة ان فرصــة

من اما  والذي یعطي للشركة التفوق على المنافسین استراتیجیات معینة من اجل خلق قیمة للزبون

خالل تقدیم منتجات بكلفة اقل وبجودة اعلى والسرعة فـي التقـدیم والمرونـة فـي االسـتجابة لطلبـات 
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اومــن خــالل مجموعــة مــن الصــفات او الخصــائص التــي یتصــف بهــا المنــتج التــي تكــون الزبــائن 

  المنافسون.ممیزة عما یقدمه 

  التركیز على خدمة شریحة من السوق  رابعًا:

شـریحة مـن السـوق اي خدمـة الزبـائن علـى أنهـا احـد نـواتج النظـام  خدمـةإلـى یمكـن النظـر        

ـــائن افضـــل فرصـــة للشـــركة  ـــل خدمـــة الزب ـــرئیس للمـــزیج التســـویقي، وقـــد تمث اللوجســـتي والمكـــون ال

 ).Lambert,2016,19الكتساب میزة تنافسیة مستدامة في السوق (

 السـوق شـرائح مـن شـریحة اختیـار هـو التسـویق إلدارةحـة والمتاجحة الرا الفرص مصدر إن        

 خدمـة فـي السـائد المـورد هـي الشـركةتكـون  أن على والعمل واحتیاجاتها رغباتها تلبیة على والتركیز

المختلفـة  شـرائحه مـن شـریحة علـى التركیـز ثـم السـوق بتقسـیم السیاسـة هـذه وتعـرف ، الشـریحة هـذه

 ة علــىعملیــة تقســیم الســوق الكلیــویعــرف تقســیم الســوق علــى انــه ) ، 107، 2010(احمــد وعلــي،

مجموعـــــــات فرعیـــــــة أصـــــــغر (شـــــــرائح) لهـــــــا خصـــــــائص أو احتیاجـــــــات أو ســـــــلوكیات متشـــــــابهة 

)Dolnicar,etal.,2018,6) كما عرف ، (Camilleri ,2018,70العملیـة  و) تقسـیم السـوق هـ

مجموعــــات فرعیــــة والــــذین  علــــىالفعلیــــة لتحدیــــد قطاعــــات الســــوق وعملیــــة تقســــیم قاعــــدة الزبــــائن 

  یتعاملون مع الزبائن الحالیین والمحتملین.

ویبحــث تحلیــل تقســیم الســوق علــى األنمــاط الحالیــة للطلــب واالســتخدام فــي مجــال الســلع األساســیة 

مـن أجـل إیجـاد طـرق أفضـل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیـة والسـلوكیة  وخصائص المستخدمین

  ).(Dolnicar,etal.,2018,6 الطلبالحالي أو زیادة وأكثر فاعلیة لتلبیة الطلب 

یمكــــن لمـــدیري التســـویق الحصــــول علـــى فهـــم أفضــــل  قطاعـــات، علـــى مـــن خـــالل تقســـیم الســــوق

 علــى نحــویمّكــنهم مــن تخصــیص أنشــطة التســویق فــي الشــركة  ورغبــاتهم وهــذاالحتیاجــات الزبــائن 

كمـا یمكـنهم مـن تحدیـد نقـاط القـوة والضـعف لـدى المنافسـین  الزبـائن،أكثر دقة ومسؤولیة إلرضاء 

ـــتم تقـــدیمها ب یســـاعدهم فـــيممـــا  جیـــد  طرائـــقاكتشـــاف الفـــرص التســـویقیة فـــي األســـواق التـــي لـــم ی

)Camilleri,2018,70(.  

وهــي القــدرة علــى اســتهداف المــزیج التســویقي لمجموعــة  األســواق،واضــحة مــن تجزئــة ة هنــاك میــز 

 علـى السوق تقسیم أهمیة إیجاز یمكن فإنه سبق ومما) Lambert,2016,19محددة من الزبائن (

-98، 2012الكعبـي وحمیـد ،(بــــــ تسـمح  إنهـا التنافسـیة إذ المزایـا اختیـار فـي متجانسـة قطاعـات

99.(  

 متجانسة.تحلیل االسواق المعقدة والغیر  -1

 .لحاجات ورغبات الزبائن أفضلخدمة  -2

 اعلى.تحقیق ارباح  - -3

 التسویقیة.االستخدام االكثر كفاءة للموارد  -4
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 للشركة.تحسین الموقف التنافسي  -5

  . أفضل طریقةادارة الطلب ب -6

الشــركة  قیة التــي ســتركزیســو تتتمثــل الفــرص التســویقیة فــي تحدیــد القطــاع أو القطاعــات الو       

خدمتها وعادة یفضل عند دخول سوق جدیدة التركیز على قطاع واحد فقط وٕاذا ثبـت نجاحـه  على

إذ یمكـن  المسـتهدفة،یمكن إضافة قطاعات أخرى، إال أنه تتعدد األسـالیب المتبعـة لتحدیـد السـوق 

خدمة عدة قطاعات غیر مترابطة أي ال تربطها عالقة مشتركة فیما عدا أن كل قطاع یمثـل  مثالً 

تغطیة السوق ككـل بتـوفیر تشـكیلة متنوعـة مـن المنتجـات  تسویقیة جذابة، كما یمكن أحیاناً فرصة 

  ).119، 2014، القوطجي(معین كل منتج منها یوجه إلى قطاع 

على تقدیم خدمة أو  یاً فعل اً عدد من القطاعات هذا یعني أن تكون قادر على إن تقسیم السوق      

الزبائن الحالیین او المحتملین وهذا التقسیم یستند الى  من اً منتج مخصص لمجموعات صغیرة جد

، 2019 الــدلیمي،) و(Camilleri,2018,70(و )(Lambert,2016,19هــي و عــدد مــن الطــرق 

181.(  

مجموعات یمكن التعرف علیهـا مـن حیـث البیانـات  علىیتضمن تقسیم السوق  الدیموغرافي: – 1

 األســـرة،حجـــم و  االجتماعیـــة،الحالـــة و  المهنـــة،و  الـــدخل،و  الجـــنس،و  ، وتشـــمل، العمـــر،الدیموغرافیـــة

ألن المتغیرات الدیموغرافیة  السوق نظراً الجنسیة، ُتعد هذه الطریقة شائعة لتقسیم و  الدین،و  العرق،و 

  .اً یسهل قیاسها نسبی

 مــدن)و  أقــالیم،و  الیــات،و و  دول،وحــدات مثــل ( علــى ویتضــمن تقســیم الســوق الكلــي الجغرافــي: -2

 (الظـروف الحسباناالفراد كذلك اخذ ب والرغبات بیناالختالفات في الحاجات  بالحسبانمع االخذ 

التـــي تـــؤثر علـــى  الشـــراء)عـــادات و الســـكانیة،  الكثافـــةو الطبیعیـــة، المـــوارد و  ،التضـــاریسو المناخیـــة، 

  التسویقي.المزیج 

ــدوافع واالهتمامــات قــاً ویتضــمن تقســیم الســوق وف النفســي:-3 یمكــن  لســمات الشخصــیة والقــیم وال

  أو یمكن دمجه مع متغیرات التقسیم األخرى. السوق،استخدامه بحد ذاته لتقسیم 

یتضمن تقسیم السوق وفًقا لسلوكیات الشراء الفردیة وهو واضح مع الفوائد المطلوبة  السلوكي:-4

مـــن حیـــث عـــدد مـــرات التســـوق وكمیـــات  المحـــددة،ویتطلـــب تحدیـــد ســـلوكیات الشـــراء  المنـــتج،مـــن 

  الشراء.

فـي  ونشـتركیقـد و عملیـة موجهـة نحـو األفـراد فان التركیز على خدمة شریحة من السـوق هـي  إذن

 بــاً التــي یمكــن تطبیقهــا علــى أي نــوع مــن الســوق تقری ها،نفســاالهتمامــات والســمات والخصــائص 

حیث تقوم الشركة باختیار الشریحة السوقیة المناسبة والتي تكون هي االفضـل مـن جمیـع الشـرائح 

  ورغباتهم.السوقیة االخرى وتقدم لها المنتجات والخدمات حسب حاجاتهم 
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 اختراق السوق  خامسًا:

حــذر، ان عملیــة االختــراق فــي الســوق باختــراق الســوق مــن المهــام التــي یــتم االعــداد لهــا         

المحلیة من األمور التي یمكن التحضیر والتهیؤ الكامـل لهـا متـى مـا شـعرت الشـركة بقـدرتها علـى 

فـان الشـركة عنـدما تشـعر  نفسهاالختراق ومتى ما شعرت بالفرصة المتاحة قد حانت، وفي الوقت 

  ).96،2018المال حسن ،بتغیر الظروف ستعتمد الى العودة الى حالتها االعتیادیة (

تعتمد عملیة اختراق السوق علـى التنبـؤ فیمـا إذا كانـت الشـركة سـتتمكن مـن الحصـول علـى       

وتســعى  )Şener,2014,151حصــة ســوقیة أكبــر فــي االســواق الحالیــة بمنتجاتهــا الحالیــة ام ال (

الشركة من خاللها الى زیادة مبیعات منتجاتها أو خدماتها في أسواقها الحالیـة مـن أجـل الحصـول 

مــا تســتخدم  خــالل المراحـــل األولــى مــن العمــل أو قبـــل أن  بـــاً فــي الســوق ، وغالاكبر علــى حصــة 

ة تأكد من وجـود السـوق ومعرفـة حجـم السـوق لمنتجاتهـا أو خـدماتها ، كـذلك معرفـلتدخل السوق، ل

، أن تخترق السوق المسـتهدفة أم ال المنافسین وجودة منتجاتهم ، وعلیه یمكن أن تقرر الشركة إما

  وكیفه یمكن ان تجعل منتجاتها أو خدماتها أكثر جاذبیة للمستهلكین من منافسیها. 

ـــد تـــم تعریـــف فرصـــة اختـــراق الســـوق مـــن قبـــل   بانهـــا عملیـــة  )(Kukartsev,etal.,2019,3وق

هـي األكثـر و  المنتجـات الحالیـة واألسـواق الحالیـة مـن أجـل زیـادة حصـتها فـي السـوقالتركیز على 

اختــراق الســوق بأنــه نمــو  )Şener,2014,151بســاطة واألكثــر شــیوًعا فــي الســوق ، كمــا عــّرف(

األعمــال التجاریـــة فــي االســـواق الحالیــة بمنتجاتهـــا الحالیــة حیـــث تعمــل علـــى حــث الزبـــائن  علـــى 

عطـــا، (وقـــد اكـــد وشـــراء المزیـــد مـــن المنتجـــات فـــي كـــل عملیـــة شـــراء، متكـــرر  علـــى نحـــوالشـــراء 

ان عملیة اختراق السوق تسعى الى زیادة الحصة السوقیة للشركة عن طریق زیادة ") 149،2015

معــدل االســتهالك للزبــائن الحــالیین وجــذب زبــائن جــدد وهــذا یــتم مــن خــالل تطــویر المنــتج وٕایجــاد 

عملیــة التــرویج وتخفــیض األســعار وزیــادة منــافع عــرض الســلعة اســتخدامات جدیــدة لــه مــع تكثیــف 

بانـــه  اختــراق الســوق  (Murguiyia,2018,4 )وقــد عــرف  ،"وخاصــة فــي األمــاكن المســتهدفة

المسـتهدف، مـع  ةتتضمن بیع المزید من المنتجات أو الخدمات الحالیـة إلـى السـوق الحالیـ عملیة 

ركة ، حیــث تــوفر فرصــة مهمــة لزیــادة اإلیــرادات اي تغییــر جــذري فــي اســتراتیجیة الشــ تــوافرعــدم 

  واالرباح.

اتجاهـات واذواق  )،149،2015عطـا، (تهتم عملیة اختراق السوق بالعدید من العوامل التـي منهـا 

 المســتهلكین،خصــائص و  القائمــة،درجــة المنافســة و  المســتهلكین،دوافــع الشــراء لــدى و  المســتهلكین،

 خصائص السوق.و 

ممكــن، ودخــول الســوق بأســرع وقــت  المنــتج،الهــدف الــرئیس وراء اختــراق الســوق هــو إطــالق      

یعتمـــد النجـــاح فـــي هـــذه العملیـــة علـــى شـــراء الزبـــائن و  ،الســـوقعلـــى حصـــة كبیـــرة فـــي  والحصـــول
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وكسـب زبـائن جـدد وٕاقنـاع الزبـائن المحتملـین  متكـرر، على نحو الحالیین لعدد أكبر من المنتجات

الشــــــــــراء تروا مــــــــــن هــــــــــذه المنتجــــــــــات حتــــــــــى اآلن بالقیــــــــــام بــــــــــبعض عملیــــــــــات الــــــــــذین لــــــــــم یشــــــــــ

)Şener,2014,151(،  یجـب  االشـباع،وبمجـرد أن یقتـرب السـوق مـن  حـدود،واختراق السوق لـه

 .)Mwitl ,2011, 11( تسویقیة أخرىاتباع فرصة 

والشـركة  المعروفـة،وعملیة االختراق غالبا ما تتم من خالل تعزیز المزیج التسویقي بعناصره      

عـدد مـن الزبـائن  أكبـرفي هذه الحالة تستخدم العدید من الطرق واألسالیب محاولة في ذلك جـذب 

وهذه األسالیب تكون نتاج دراسـة معمقـة للسـوق مـن حیـث خصائصـه واحتیاجاتـه والتعـرف الـدقیق 

ف المرموقـة وفي النهایة یـتم تصـمیم مـزیج تسـویقي یحقـق األهـدا الزبائن،على رغبات وخصائص 

الجدیــدة التــي  منتجــاتوســیعتمد فــي تحقیــق تلــك األهــداف علــى ال لتحقیقهــا،تســعى  للشــركة والتــي

  ).96،2018تقدمها الشركة واالضافات الممیزة (المال حسن ،

الختراق السوق من اجل زیادة  ائقعدة طر  هناك ان )Mwitl ,2011, 12- 14وقد ذكر (

  هي:ق ائالمبیعات ومن هذه الطر 

حیـث تـؤدي الـى  المنافسـین،تتضـمن تحدیـد أسـعار للمنتجـات اقـل مـن  والتي التسعیر:اختراق -1

االنتــاج تكــالیف  الــى خفــضحجــم المبیعــات وحصــة الشــركة فــي الســوق وبالتــالي هــذا یــؤدي زیــادة 

وقبل تنفیذها یحتاج المـورد إلـى التأكـد مـن  الطریقة،الواحدة االمر الذي یبرر استخدام هذه  للوحدة

  .والتوزیع لتلبیة الزیادة المتوقعة في الطلب على اإلنتاجأنه یتمتع بقدرة 

زیــادة تغلغلهــا فــي الســوق مــن خــالل تقــدیم عــروض ترویجیــة  ایضــاً یمكــن للشــركات التــرویج: -2

بالتســعیر ویســتخدم لزیــادة الــوعي بالعالمــة التجاریــة وجنــي األربــاح  بــاً التــرویج یــرتبط غال للزبــائن،

  .لزیادة حصتها في السوق إلى الحد األقصى

االتصـــال بــین الشـــركات والوســطاء قبـــل شـــراء الســلع أو الخـــدمات مـــن  وهـــيالتوزیـــع: قنــوات -3

یمكــن أن  فـي زیــادة حجــم المبیعــات للشــركات، كمــا ضــاً یمكــن أن یســاهم التوزیــع أی الزبــائن، جانـب

وتغییـــر اســـتراتیجیات المنافســـین وتتغیـــر نظـــرة الزبـــائن للمنـــتج والعالمـــة  الزبـــائن،یزیـــد مـــن وعـــي 

  .وهي طریقة أخرى لزیادة اختراق السوق التجاریة،

 التســویقیة،فرصــة اختــراق الســوق هــي االكثــر ســهولة وبســاطة مــن بــین الفــرص  وتــرى الباحثــة ان

وتتعامــل مــع منــتج  ةومألوفــ ةوهــي االقــل خطــورة علــى الشــركة وذلــك ألنهــا تعمــل فــي ســوق معروفــ

وانمـا  الحالیـة،وهـي ال تحتـاج الـى ادخـال تعـدیالت او تغییـر علـى مواصـفات المنتجـات  معـروف،

تباع سیاسة تسویقیة جدیدة تعمل من خاللها على جذب الزبائن الحالین لشراء كمیات اكبر اتقوم ب

وزبــائن الشــركات المنافســة وذلــك مــن خــالل تخفــیض األســعار او التــرویج  الحالیــة،المنتجــات مــن 

  المختلفة.جذاب او عن طریق قنوات التوزیع نحو ب
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   تطویر المنتج سادسًا:

منتجـات  تطـویر وطـرح دّ ان تحدید وتطویر المنتجات هـو عصـب الحیـاة للشـركات حیـث یعـ      

من اجل بناء واستمرار عمل هـذه الشـركات فـي األسـواق الحدیثـة فـي  جداً  وضروریاً  جدیدة أساسیاً 

دة المنافســة ، وتؤكـد تجـارب العدیــد مـن الشـركات الناجحــة ان شـظـل نمـو وانتشـار العولمــة وزیـادة 

، فـالمیزة التنافسـیة  لزبـائننجاحها یسـتند بالدرجـة األولـى الـى االسـتجابة السـریعة لتغیـرات طلبـات ا

معهـا بغیـة اسـتباق المنافسـین  بو والتجا زبائنهالقدرة على التنبؤ باحتیاجات الي شركة تكمن في ا

، وان تكون متجددة ورائدة في مجال االعمال وتطبیق ذلك من خالل رعایة هـذا التطـویر واغنائـه 

وان الشـركات التـي ال تـدرك رغبـات وحاجـات  ، جانـب منسـوبیهابنشر ثقافة التطویر والتجدید من 

 بــي المتطلبــات المتغیــرة لألســواق مــن خــالل التجدیــد والتطــویر ســتكون مهــددة بالفشــلوال تل زبائنهــا

  . )185،2014(صالح ، 

 )Vazirzanjani& Hooshmand,2016,66تطـویر المنتجـات مـن وجهـة نظـر ( عرف ی     

  تهـــــــدف مجموعـــــــة مـــــــن األنشـــــــطة التـــــــي تســـــــعى الـــــــى تحســـــــین المنتجـــــــات الحالیـــــــة التـــــــي بانـــــــه 

  لألبــــــداع فــــــي الصــــــناعة وتعــــــد نقطــــــة  اً مهمــــــ الشــــــركة وتكــــــون مصــــــدراً  الــــــى اســــــتمراریة ونجــــــاح

  كـــــــل مـــــــن كمـــــــا عـــــــرف ، أساســـــــیة للتنـــــــافس العـــــــالمي فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن المجـــــــاالت الصـــــــناعیة 

 )Kazimierska&Krawczyk,2017,246 (تطــــــویر المنتجــــــات علــــــى انهــــــا عملیــــــة  فرصــــــة

كــل مـــن  وعبــر ضــروریة إلنشــاء منتجــات تلبــي احتیاجـــات الزبــون وتمیــز الشــركة عـــن منافســیها،

ـــد ان )42، 2018(رؤوف وزكریـــا ،  ـــات  أتطـــویر المنتجـــات "هـــو عملیـــة تب بتعقـــب حاجـــات ورغب

) Rask,2012,10وأوضــح (الزبــائن والعمــل علــى توظیفهــا فــي المنتجــات الحالیــة او الجدیــدة " ، 

دون ان یصاحب ذلـك من ان عملیة تطویر المنتجات هي عملیة تغییر خصائص المنتج النهائي 

) تطویر المنتجـات 66،2018،وقد عرف الباحثان (منهل و عبد الجبار ارتفاع في التكالیف ،أي 

"عملیة تتألف من مجموعة من األنشطة اإلداریة والفنیـة التـي تهـدف الـى احـداث تغییـر  على انه 

فـــي المنـــتج او العملیـــة او الخـــدمات المرافقـــة للمنـــتج فتضـــفي میـــزة تنافســـیة تواكـــب بهـــا التغییـــرات 

 . وتواجه المنافسین "

تـي ال السـوق،لـى وتكمن أهمیة تطویر المنتجات من خالل ادخال منتجات تنافسیة جدیدة ا       

وهــذا  الزبــائن،مجموعــات جدیــدة مــن  خــالل اســتهدافســاعد الشــركة علــى النمــو المســتمر، مــن ت

یـؤثر علـى توسـع كمـا  الزبـائن،ع قاعـدة یوتوس بالشركةیعمل على زیادة إیرادات المبیعات الخاص 

  .)Mahmutllari ,2014,7( االستثمارات الداخلیة الجدیدةزیادة الشركة و 

) ان االهداف المرجـوة مـن عملیـة تطـویر المنتجـات یمكـن ایجازهـا 186،2014ویرى (صالح ،   

  باآلتي:
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  المطلوبة.تزوید الزبائن بالمنافع -1

تقـدیم المنتوجـات التـي تنسـجم وقـدرات  وان المطلـوب هـوالموارد المالیة والبشریة للشركة  وفیرت-2

  فیها.الشركة وبما یسهم في تعزیز نقاط القوة 

  البیئة.االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة وتجنب المنتوجات المتسمة بالخطورة على -3

تحقیـــق النمـــو فـــي مبیعـــات الشـــركة مـــن خـــالل تقـــدیم منتوجـــات جدیـــدة او تحســـین المنتوجـــات -4

  القائمة.

 وألخـذمثـل تنشـیط مبیعـات المنتوجـات الراكـدة مـن تطـویر المنتجـات اخرى تنافسـیة  هناك فوائد-5

  السوق.في  اتبفوائد التقنیة الحدیثة وتعزیز مركز المنتوج

الســعر ووظیفــة وحالــة  الزبــائن،ذي یبحــث عنــه لــهــو المطلــب الوحیــد الیســت جــودة المنــتج        

كمـا یجـب أن یلبـي المنـتج المتطـور احتیاجـات  الزبـون،لدى  مطلوبة ومهمة جداً  المنتج هي ایضاً 

الضــروري إجــراء البحــوث الكافیــة والتخطـــیط  التجاریـــة، مــنالزبــون ویحــافظ علــى وعــده بالعالمــة 

   ).Mahmutllari,2014,7االستراتیجي قبل تطویر وتقدیم المنتجات الجدیدة إلى السوق (

 و )(Bhuiyan,2011,749البـــــــــــاحثین والكتـــــــــــاب ومـــــــــــنهم یتفـــــــــــق العدیـــــــــــد مـــــــــــن     

Mahmutllari,2014,15)(و)Kazimierska&Krawczyk,2017,246(رؤوف،وزكریـــــا،و)

رقـــم شـــكل لوا : مراحـــل هـــيعلـــى ان مراحـــل تطـــویر المنتجـــات تمـــر بعـــدد مـــن ال )43-42،2018

  المراحل .) یوضح هذه 13(

مــن اجــل تطــویر المنتجــات وایجــاد الجدیــدة  فكــاراالبحــث الشــركة عــن ت :االفكــار مرحلــة تولیــد-1

  الزبائن.حاجات ورغبات منتجات جدیدة التي تلبي 

الغــرض مــن هــذه المرحلــة تنقیــة االفكــار الجیــدة والــتخلص مــن االفكــار  االفكــار:مرحلــة تنقیــة -2

  .جیدةالغیر 

مثـــل  الكمیـــة،قـــیم األفكـــار علـــى أســـاس العوامـــل فـــي هـــذه المرحلـــة ت االعمـــال:مرحلـــة تحلیـــل -3

  الحصة السوقیة ودورة حیاة المنتج المتوقعة و  المبیعات،العائد على االستثمار، وحجم و  األرباح،

الـى  هوقبـل طرحـ یمكـن إثباتـه وٕانتاجـهاولـي حـول الفكـرة إلـى منـتج ت یتمالمنتج: مرحلة تطویر -4

كـان هنـاك حاجـة الـى  إذالمعرفـة فیمـا  ةاختباره من خالل تقدیمـه الـى السـوق المسـتهدف السوق یتم

  اجراء تغییر بالمنتج.

وٕاعـداده  مـاً الغرض من هذه المرحلة هو التحقق من صحة المنتج تما التسویق:اختبار مرحلة -5

  النهائي.توثیق التأكد من صحة وظیفة المنتج و الالنهائي الى السوق و  لإلطالق

ــة -6 المنــتج المتطــور مجموعــة مــن العوامــل  إطــالققبــل  بالحســبانیجــب االخــذ  التســویق:مرحل

  المنتج. إطالقاین سیتم و  المنتج، إطالقطریقة و  المنتج، إطالقوهي توقیت 
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  مراحل تطویر المنتجات )13(رقمالشكل 

Source:Bhuiyan, Nadia ,2011,A framework for successful new product 
development,Journal of Industrial Engineering and Management,Concordia 
University (CANADA),VOL: 4, NO : 4 , PP:746-770,P749. 

  

 ةمـــن الضـــروریات التـــي یجـــب علـــى الشـــرك دّ عـــتتطـــویر المنـــتج فرصـــة  وتـــرى الباحثـــة ان

 اجـراء تعـدیالتتقـدیم منـتج جدیـد او مكنهـا مـن البقـاء واالسـتمرار والنمـو مـن خـالل لتـي تاتباعها ا

 لشـركةا یسـاعد تنافسـیة ممـا میـزة الحالیة إلكسـابها خصائص وموصفات المنتجات وتغییرات على

  تنتهي.عملیة مستمرة ال  يالشركات المنافسة في السوق وه التنافسي بینمركزها على تقویة 

   تطویر السوق  سابعًا:

یــتم الكشــف عــن الفــرص التســویقیة مــن خــالل إجــراء دراســات للمنتجــات الحالیــة فــي أســواق      

قیة جدیدة لمنتجاتها الحالیة من خالل دراسة وتحلیـل یسو تجدیدة، اذ تقوم الشركة بتحدید قطاعات 

أخــرى یمكــن ان تســتخدم خصــائص الزبــائن وصــفاتهم واحتیاجــاتهم ومحاولــة اختیــار فئــات عمریــة 

ویمكـــن للشـــركة الـــدخول الـــى األســـواق الدولیـــة بوصـــفها اســـواقًا جیـــدة،  ،المنتجـــات الحالیـــة للشـــركة

ـــك بســـبب شـــدة  ـــات عالیـــة وذل ـــدخول فـــي هـــذه األســـواق امـــتالك الشـــركة قـــدرات وامكان ویتطلـــب ال

  .)195-194، 2010، دعبد الحمی(المنافسة في األسواق الدولیة 

لنظـــام الســـوق وتحدیـــد المنافســـین الحـــالیین فـــي  الً أكثـــر شـــمو  اً تقییمـــتتطلـــب عملیـــة تطـــویر الســـوق 

المنافسـین  تقیـیمكما یتتطلب  القیمة،السوق وتحدید نقاط القوة والضعف لدیهم وأدوارهم في سلسلة 

  ). Şener,2014,152(الجدد في السوق وهو امر ضروري أثناء عملیة اتخاذ القرار

) تطــویر الســوق علــى أنــه أخــذ المنتجــات الحالیــة ،Mbithi,etal.,2015,312عــرف (وقــد       

، وذلــك مــن خــالل قاً تــؤدي الــى فــتح قطاعــات الســوق المســتبعدة ســابوالتــي وٕایجــاد أســواق جدیــدة 

) Samuel,2016,2(التوزیع الجدیدة وهذا یؤدي الى الدخول فـي أسـواق جغرافیـة جدیـدة ،  قنوات

 ةالســوق الــى زیــادة المبیعــات عــن طریــق بیــع منــتج موجــود فــي ســوق جدیــد تطــویرینطــوي تعریــف 

 تطویر المنتجات 

 الفكارتولید ا

 تنقیة االفكار

 تحلیل االعمال 

 تطویر المنتج 

 اختبار

 التسویق 
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د یــتطــویر السـوق هــو اسـتراتیجیة نمـو تهــدف الـى تحدو  ،ةفــي األسـاس غیــر مـربح للشـرك دّ كـان یعـ

ن فــي یر قطاعـات جدیـدة فـي الســوق للمنتجـات الحالیـة حیـث تســتهدف الزبـائن غیـر المشـتر یوتطـو 

  ).Mwitl ,2011, 11( الجدد في قطاعات جدیدة الزبائنة  و حالیالالقطاعات 

ومــع تــأثیر العولمــة علــى المنافســة كــان علــى الشــركة أن تختــار أي األســواق الدولیــة التــي 

ویتطلب نجاح عملیة تطویر السـوق فـي المقـام األول فهـم خصـائص السـوق مـن منظـور  ستدخل،

ضـروري لتحدیـد أهــداف الفهـم المسـتهلك ومقارنـة منتجـات الشـركة مــع المنافسـین فـي السـوق، هــذا 

مــن ضــًا یمكنهــا أی، وهــذا اً معینــ داً واســتراتیجیات العمــل المناســبة للســوق عنــدما تــدخل شــركة مــا بلــ

  .Şener,2014,152)(مماثلة أخرى تعرض خصائص  ناً شمل بلداتوسیع سوقها لی

عــن  امــا فــي ســوق جدیــد ةویمكــن خلــق فــرص تســویقیة للشــركة مــن خــالل بیــع منــتج موجــود      

وذلك من خالل خلق ابعاد جدیدة للمنتجات الحالیة مثل طریق تطویر قطاعات جدیدة في السوق 

السـوق مـن خـالل  الـىأو عن طریق جذب شریحة جدیـدة  جدیدة،أو استخدام قناة توزیع  التغلیف،

). Mbithi,etal.,2015,313( الوصــول إلــى منــاطق جغرافیــة جدیــد منخفضــة، أوتقــدیم أســعار 

   جدیــــــــدةالهــــــــو تكییــــــــف وتــــــــرویج منتجاتهــــــــا الحالیــــــــة لألســــــــواق تطــــــــویر الســــــــوق مــــــــن  الهــــــــدف

)Kukartsev,etal.,2019,3(  

الشـركة عنــد  هااالسـتراتیجیات التـي تسـتخدمهنـاك بعـض  )Samuel,2016,3وقـد ذكـر (

وهـي  ) (Kim & Mauborgneكـل مـن جانـب مـن 2005تـم تقـدیمها عـام التي و تطویر السوق 

  استراتیجیة المحیط األزرق واستراتیجیة قاعدة الهرم. 

ق غیـر متنـازع اللدخول في اسو  االستراتیجیة وسیلةتستخدم هذه  األزرق:استراتیجیة المحیط  -1

وهـي تنطـوي علـى خلـق فرصـة للطلـب فـي  السـوق،وتتجنب المنافسة غیر الضروریة داخل  اعلیه

حیــث تتصــارع الشــركات بوحشــیة  ،ةالحالیــبــدًال مــن التنــافس علــى الطلــب فــي الســوق  ةسـوق جدیــد

  االحمر.وهو ما وصفوه باستراتیجیة المحیط  ةمع بعضها البعض في السوق الحالی

في السوق عند الطبقـة االقتصـادیة  االستراتیجیة التوسعهذه تتضمن  الهرم:استراتیجیة قاعدة -2

یعتقـد بعـض البـاحثین و  السـوق،للفقـراء داخـل  شـرائیةتعمل على خلق قدرة حیث  الدخل،منخفضة 

  األزرق.أن هذه االستراتیجیة أكثر إنتاجیة في العالم النامي من استراتیجیة المحیط 

فـي أسـواق جدیـدة بـدًال بیـع المنتجـات الحالیـة للشـركة  هـي السـوق فرصـة تطـویر وترى الباحثـة ان

ــاســو امــن خــالل الــدخول فــي هــا یمكــن تحقیقو  المنافســین، منتجــاتمــن  وادوات  ،ةجدیــد ةق جغرافی

الء علــى الســوق یالبحــث واالســت جدیــدة،تــرویج طــرق  جدیــدة،تنفیــذها هــي اســتخدام قنــوات توزیــع 

  للبیع.فرص  البحث على ،ةالجدید

  

  



91 

  التنـویع  ثامنًا:

التحـدیات األخــرى التـي تــؤدي إلــى و نظـًرا للمنافســة الشـدیدة التــي تواجههـا شــركات األعمــال       

فـي طلیعـة  بقائهـامـن اجـل تبنـي أفكـار جدیـدة  الـىالعدید مـن الشـركات  اجبرمما  أرباحها،تقلیل 

 وأعمالهـا، هاتعزیـز أهـداف بغیـةلشـركات ا هـذهتسـتخدمها التـي  الفـرصیعـد التنویـع أحـد  ،منافسیها

  .)(Njuguna,etal.,2018,61 خلق القیمةلق ائطر ال ىأحدوهي 

ر اشــتنهــو ا ةالدفاعیــالتنویــع األســباب  ومــن، هجومیــاً قــد یكــون أو یــًا قــد یكــون التنویــع دفاع      

ال یـوفر المزیـد  ةأو عندما یبدو أن االتجاه الحالي للمنـتج أو السـوق الحالیـ السوق،خطر انكماش 

أو اســتغالل الفــرص التــي  جدیــدة،فــتح مراكــز  والهجــومي هــالتنویــع  اســبابامــا ، مــن فــرص النمــو

  .)Kerub,2009,10( لتوسعفرص اخالل من  ثرأك مربحةتعد 

ق اســو االــدخول إلــى مــن اجــل قــة دأكثــر استقصــاء  ألنــه یتطلــبوالتنویــع هــو األكثــر خطــورة       

نات الجدیدة امنتج غیر مألوف یعني نقص الخبرة في المهارات والتقغیر معروف من خالل تقدیم 

 وهــذا ،والتكنولوجیــة المــوارد البشــریة والمالیــة الحاجــة الــى زیــادة كبیــرة فــي  وهــذا یتطلــب، المطلوبــة

یجب على ، لذلك یؤدي الى نقص كبیر في التركیز وااللتزام واالستثمار في الصناعات االساسیة 

فقط عندما ال یوفر المنـتج الحـالي أو التوجـه الحـالي للسـوق المزیـد مـن  لتنویع االشركة أن تختار 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى یمكـــن لفرصـــة التنویـــع أن تقلـــل مـــن هـــذه ) Kerub,2009,10( لنمـــوافـــرص 

المخــاطرة ألن الشــركة الكبیــرة یمكنهــا نشــر بعــض المخــاطر إذا كانــت تعمــل فــي أكثــر مــن ســوق 

  .)Wambua,2014,10(ةواحد

) التنویع علـى انـه شـكل مـن أشـكال الفـرص التسـویقیة لنمـو Kerub,2009,1لقد عرف (

الشركة التي تسعى إلى زیادة الربحیة من خالل زیادة حجم المبیعات التي یتم الحصول علیها من 

كمــا یمكــن تعریــف التنویــع ببســاطة علــى أنــه بدایــة نشــاط ،  المنتجــات الجدیــدة واألســواق الجدیــدة

 ،)Scur&Queiroz,2017,207( مـــن خـــالل الشـــركة أو وحـــدة األعمـــال الحالیـــة تجـــاري جدیـــد

 لحــاليیعــرف التنویــع علــى انــه إنشــاء قاعــدة زبــائن جدیــدة ، ممــا یوســع إمكانــات الســوق للمنــتج ا

)Wambua,2014,12( ، ) كمــا عــرفNjuguna,etal.,2018,62 علــى انهــا) فرصــة التنویــع 

ویمكـن  ، عملیة إضافة منتجات جدیدة إلى المنتجات الحالیة إما عن طریق تصـنیعها أو تسـویقها

ـــــــىتصـــــــنیفها  ـــــــتنو  ال ـــــــر ذي صـــــــلةی ـــــــع غی ـــــــي حـــــــین عـــــــرف كـــــــل مـــــــن  ، ع ذي صـــــــلة أو تنوی ف

Chirani&Effatdoost,2013,23)(  من الفرص التي تستخدمها الشركات  عنو  على انهالتنوع

   لتوسیع سوق الشركة أو زیادة المبیعات واألرباح. باً غال

للشـــركة إلـــى زیـــادة أرباحهـــا مـــن خـــالل زیـــادة حجـــم تســـویقیة فرصـــة  بوصـــفهیهـــدف التنویـــع       

) Njuguna,etal.,2018,61ن الدخول إلى أسواق جدیـدة ومنتجـات جدیـدة (عالمبیعات الناتجة 

ان تنویع المنتجات ذات الصلة یحقق میزة تنافسیة للشركات من خالل وفورات الحجم وغیرها مـن 
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 أوجـــــــــه التـــــــــرابط مـــــــــن اســـــــــتخدام مـــــــــوارد الشـــــــــركة وقـــــــــدراتها عبـــــــــر خطـــــــــوط اإلنتـــــــــاج المختلفـــــــــة

)Wambua,2014,12(  

خامـات ویـؤدي الـى زیـادة كمیـة ال التصـنیع،وللتنویع عیوب كثیرة فهو یؤدي الى تعقد طـرق       

عــــن  فضــــالً  اآلالت،واالجــــزاء المســــتخدمة فــــي صــــناعة المنتجــــات وقصــــر دورات العمــــل علــــى 

  ).151،2018(محمد واخرون ،الصعوبات المتزایدة في تخطیط ومراقبة اإلنتاج والعملیات 

  و) Kerub,2009,11(وقـــــــــــــــد اتفـــــــــــــــق العدیـــــــــــــــد مـــــــــــــــن البـــــــــــــــاحثین والكتـــــــــــــــاب ومـــــــــــــــنهم      

)Scur & Queiroz, 2017, 207( وNjuguna,etal.,2018,61)(  تصـنیف التنویـع  لحـو

  الى:

داخلي من خالل البحث عـن مسـتخدمین جـدد لمنتجهـا التنویع التتبع الشركة  الداخلي:التنویع -1

عن طریق زیادة أو خفـض أسـعار المنتجـات لجعلهـا جذابـة للمسـتهلكین مـن مختلـف  وذلك ةالحالی

التنویـع الـداخلي یتمثـل فـي تسـویق منتجـات جدیـدة وهنـاك شـكل آخـر مـن أشـكال  مستویات الدخل

   عن طریق قنوات التوزیع الحالیة لتسویق المنتجات الجدیدة. في األسواق الحالیة

تحــدث عنــدما تجمــع  عملیــة الــدمجاألشــكال الشــائعة للتنویــع الخــارجي هــي  الخــارجي:التنویــع -2

یـد، ان هـدف االنـدماج هـو تحقیـق ربمـا باسـم جد واحـدة،شركتان أو أكثر العملیـات لتشـكیل شـركة 

الشــكل الثــاني للتنویــع الخــارجي هــو عملیــات و التعــاون االداري مــن خــالل إنشــاء فریــق إدارة أقــوى، 

وقد یتم  علیها،وتمتصها الشركة المستحوذ  هویتها،عندما تفقد الشركة المشتراة  االستحواذ، تحدث

  األم.استیعاب الشركة وأصولها أو تبقى شركة تابعة مستقلة داخل الشركة 

یحدث التكامـل الرأسـي فـي مراحـل اإلنتـاج المختلفـة للشـركة یمكـن  الراسي:او التنوع العمودي -3

تطـــویره داخـــل الشـــركة (التنویـــع الـــداخلي) أو عـــن طریـــق االســـتحواذ علـــى شـــركة أخـــرى (التنویـــع 

متحــد المركــز، عــادًة مــا  عــاً تنوی دّ بط التكامــل الرأســي عــادة بالعملیــات الحالیــة ویعــالخــارجي)، یــرت

  .األساسیةیكون الدافع للتنوع العمودي هو الرغبة في تعزیز الموقف التنافسي ألعمال الشركة 

ــع -4 یحــدث التنویــع األفقــي عنــدما تــدخل الشــركة أعمــال جدیــدة مرتبطــة أو غیــر  االفقــي:التنوی

وذلـك مـن خـالل تسـویق منتجـات جدیـدة  الحالیـة،اي عملیاتهـا  ها،نفسـمرتبطـة فـي مرحلـة اإلنتـاج 

هــذا  یتضــمن جدیــدة،او بیــع منتجاتهــا مــن خــالل قنــوات توزیــع  مــن خــالل قنــوات التوزیــع الحالیــة

أو زیــادة مجموعــة  الســوق،التنویــع توســیع منتجــات الشــركة الحالیــة إلــى مواقــع أخــرى أو قطاعــات 

  من االثنین معا. اً أو مزیج الحالیة،المنتجات / الخدمات المقدمة إلى األسواق 

مــن  أكبــرالــى اســتغالل مواردهــا إلنتــاج عــدد  ةالشــرك يالتنویــع هــو ســعفرصــة  وتــرى الباحثــة ان

بإضـافة بمقتضـاها  ةتقـوم الشـرك إذ الحالیـة،دون التخلي عن خطوط اإلنتاج من  المنتجات،أنواع 

، او إضــافة عــن تلــك التــي یــتم إنتاجهــا مــاً تختلــف تمامنــتج او منتجــات جدیــدة الــى المنــتج الحــالي 
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كمــا هــو أداة  نظامهــا،ممــا یتطلــب تغییــرات فــي هیكلهــا اإلداري أو  لــه،مــودیالت واشــكال جدیــدة 

   .لتوسیع أسس األنشطة التجاریة للشركات

  

  خالصة الفصل

امام الشركة للتفوق  وأحد السبللنمو وازدهار الشركة،  اً مهم اً تعد الفرص التسویقیة مصدر  -1

  على المنافسین.

بـــــــــ هنالك اتفاق بین الكتاب والباحثین في إدارة التسویق على ان الفرص التسویقیة تتحدد  -2

علـى خدمـة شـریحة  التسـویقیة، والتركیـزالكفـاءة و  التسـویقي،االبتكار و  تنافسیة،(بناء میزة 

التنویـع) ومـن خـالل هـذه و  السـوق،تطویر و  المنتج،تطویر و  السوق،اختراق و  السوق،من 

الفرص تتمكن الشركة من إرضاء الزبائن والتفوق على المنافسین وبالتالي الحصول على 

 حصة سوقیة عالیة.

ان فهــم الشــركة لســوقها وخصائصــه یوضــح الفــرص المتاحــة امامهــا واآللیــات اســـتغاللها  -3

 بالشكل الذي یناسب واهداف الشركة.

تهتم الفـرص التسـویقیة بتولیـد قیمـة للزبـائن والشـركة مـن خـالل تطـویر منتجـات جدیـدة أو  -4

 توسیع خطوط االنتاج الحالیة.

 التسـویقیة،االكثر سـهولة وبسـاطة مـن بـین الفـرص  الفرصة فرصة اختراق السوق هي ان -5

وتتعامـل مـع  ةومألوفـ ةوهي االقل خطورة على الشركة وذلك ألنها تعمل في سوق معروفـ

استقصـاء  مـن الشـركة األكثـر خطـورة ألنـه یتطلـبفهـي التنویع اما فرصة معروف، منتج 

 .ج غیر مألوفأكثر دقة من اجل الدخول إلى اسواق غیر معروف من خالل تقدیم منت
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  الرابعاملبحث 

اسرتاتيجيات التصنيع املستدام والفرص العالقة النظرية بني  

  التسويقية

 من اجل استكمال متطلبـات هـذه الدراسـة البـد مـن اسـتعراض حركیـة العالقـة النظریـة بـین

ًا وعلیـــه سیتضـــمن هـــذا المبحـــث محـــور  الفـــرص التســـویقیةوتعزیـــز اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام 

  وكما یأتي:  یاً أساس

 )13ل(یبین الجدو  :استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیةأوًال: العالقة النظریة بین 

  .استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیةالعالقة النظریة بین 

    التصنیع المستدام والفرص التسویقیةاستراتیجیات العالقة النظریة بین  )13ول (الجد

  استراتیجیة التقلیل او التخفیض  1
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اسـتخدام المـواد االولیـة وضـمان عـدم  مـن قلیـلالت علـىاستراتیجیة التقلیل او التخفیض تعمل 

وتنظـــــیم عملیـــــة اإلنتـــــاج  النفایـــــاتفـــــي األنشـــــطة غیـــــر الضـــــروریة مـــــن اجـــــل تقلیـــــل  الهـــــدر

واالستهالك كما یقلل من حجم واوزان المواد المستخدمة في المنتج والعمل علـى إطالـة عمـر 

وان تمتـع منتجـات الشـركة لهـذه  المنتج وتشجیع إعادة االستخدام وٕاعـادة التـدویر واالسـترجاع

  یقي.الصفات یساعد في الترویج لمنتجاتها وبالتالي تعزیز فرصة االبتكار التسو 
ة 
اء

كف
ال

یقی
سو

الت
ة

  
بســبب مهــم الســتراتیجیة التخفــیض فــي تحســین كفــاءة العملیــة التصــنیعیة وذلــك  هنــاك دور 

تقلیــل فضــًال عــن تقلیــل اســتخدام المــواد الخــام وكــذلك تقلیــل اســتخدام الطاقــة وتقلیــل التلــوث، 

  .النفایات قبل عملیة إعادة التدویر

یة
س
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ء 
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التقلیـل او التخفـیض الـى تجنـب والدة النفایـات مـن خـالل تصـمیم منتجـات تهدف استراتیجیة 

طویلة العمر او من خالل تقلیل كمیة المواد المستخدمة في المنتج او تغلیـف المنـتج او مـن 

خالل تجدید عملیات التصنیع من اجل تقلیل النفایات وهذا یساعد على تحقیق میـزة تنافسـیة 

  مییز على المنافسینتستطیع من خاللها الشركة الت
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عملیــة موجهــة نحــو األفــراد وقــد یشــتركون فــي التركیــز علــى خدمــة شــریحة مــن الســوق هــي  

تولیـــد النفایـــات نفســـها، هنالـــك شـــریحة تهـــتم فـــي تقلیـــل االهتمامـــات والســـمات والخصـــائص 

وتشــجیع إعــادة االســتخدام وٕاعــادة وتحســین جــودة النفایــات الناتجــة كــذلك الحــد مــن المخــاطر 

  التدویر واالسترجاع.
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خفـیض النفایـات الناتجـة إذا قامت الشركة باتباع استراتیجیة التقلیل او التخفیض مـن خـالل ت

الحـد مـن عملیــات و  تغییــر نمـط شـراء المسـتهلك للمنتجــات المباعـةو  عـن العملیـات الصـناعیة

الكفــاءة فــي عملیــات التصــنیع مــن و  اســتدامة المنــتج وٕاعــادة صــیانتهو  التعبئــة والتغلیــف المنــتج

  كل هذا یساعد الشركة على اختراق الشركة لسوقها. اجل تخفیض النفایات المتولدة
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  استراتیجیة التقلیل او التخفیض  1

ج
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 ان التخفــیض مــن اســتهالك المــواد المســتخدمة فــي التصــنیع سیســهم بتخفــیض التلــوث النــاتج

ویمكــن تخفــیض التلــوث مــن او تطــویر المنتجــات الجدیــدة لمنتجــات لتصــنیع ال عــن عملیــات

خــالل الجهــود الوقائیــة التــي منهــا اســتخدام مــواد یمكــن إعــادة تــدویرها او تخفــیض اســتخدام 

  المواد من خالل استخدام مواد ذات تأثیر بیئي اقل

ر 
وی
ط
ت

ق
سو

ال
  

المنتجـات الحالیـة وٕایجـاد أسـواق جدیـدة والتـي تـؤدي الـى  یعمـل علـى اخـذتطویر السوق ان  

قًا مـن خـالل تقـدیم المنتجـات التـي ال تلحـق ضـرر علـى فـتح قطاعـات السـوق المسـتبعدة سـاب

  .التي تنتج باالعتماد على استراتیجیة التقلیل البیئة

یع
نو

الت
  

وغیرها من أوجه ان تنویع المنتجات یحقق میزة تنافسیة للشركات من خالل وفورات الحجم 

استراتیجیة وان  الترابط من استخدام موارد الشركة وقدراتها عبر خطوط اإلنتاج المختلفة

او تقلیل تولید النفایات وتحسین جودة النفایات الناتجة  تعمل على منع التقلیل او التخفیض

  .كذلك الحد من المخاطر وتشجیع إعادة االستخدام وٕاعادة التدویر واالسترجاع

  استراتیجیة إعادة االستخدام  2
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القدرة في ایجاد افكار جدیدة تستطیع مـن خاللهـا الشـركة ان االبتكار في مجال التسویق هو 

ومـن خـالل تطبیـق الشـركة خلق فـرص لالسـتمرار والنمـو والبقـاء فـي السـوق لتحقیـق الربحیـة 

مكونــات مــن اجــل اســتخدامه مــادة خــام إلنتــاج الاو  اتلمنتجــالســتراتیجیة اعــادة االســتخدام ل

یمكــن المحافظــة علـــى البیئــة وتحقیــق األربــاح عـــن طریــق التقلیــل مــن اســـتخدام  منــتج جدیــد

   .المواد الخام
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ض تكـــالیف یخفـــوتتـــوفیر الطاقـــة والمـــواد الخـــام، اســـتراتیجیة اعـــادة االســـتخدام تعمـــل علـــى  

ــادة  ســعر المنــتج المعــاد اســتخدامه وتفــیضالــتخلص مــن النفایــات،  وبالتــالي تســاعد علــى زی

  المخرجات دون زیادة بالمدخالت.
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اســـتراتیجیة اعـــادة االســـتخدام فـــي اســـتخدام النفایـــات وتـــدویرها والمحافظـــة علـــى البیئـــة  تعمـــل

مـــن المـــواد الكیمیائیـــة الضـــارة، تهــا مـــن خـــالل حمای لبیئـــةتـــأثیر الســـلبي علــى اوالتقلیــل مـــن ال

عــن تــوفیر الطاقــة الالزمــة للتصــنیع، والتقلیــل مــن كمیــة المــواد الواصــلة الــى المكــب  فضــالً 

وبالتـالي یمكـن ان تحقـق هـذه  واطالة عمـر هـذه المواقـع لتسـتوعب نفایـات غیـر قابلـة للتـدویر

  االستراتیجیة میزة تنافسیة للشركة
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فـــرص لالســـتفادة مـــن المنتجـــات والمـــواد مـــرة ثانیـــة،  ان اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام تـــوفیر 

الزبـــائن تفضـــل التعامـــل مـــع الشـــركات ذوات  هنـــاك شـــریحة مـــن تحســـن ســـمعة الشـــركة النو 

  االهتمام بالبیئة
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استراتیجیة اعادة االستخدام تشجع على استخدام الشيء مرة اخرى قبل رمیـه الـى المكـب ان 

مـادة بوصـفها كما انها تشجع علـى اسـتخدام النفایـات فـي العملیـات المختلفـة بوصفها نفایات 

وان اعتمادهـا مــن قبـل الشـركة یسـاعدها علــى  دون اجـراء اي تغیــر او تعـدیل فیهـا مـن اولیـة

اختــراق الســوق مــن خــالل تقــدیم منتجاتهــا الحالیــة بطریقــة یمكــن اعــادة اســتخدامها بعــد نهایــة 

  عمرها.
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  استراتیجیة التقلیل او التخفیض  1
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تؤدي استراتیجیة إعادة االستخدام إلـى تقلیـل الحاجـة إلـى شـراء منتجـات جدیـدة وبمـا یـنعكس 

ل عملیــات التصــنیع باإلضــافة إلــى تقلیــل النفایــات فــي علــى تــأثیر أقــل علــى البیئــة مــن خــال

  .وبالتالي تعزیز فرصة الشركةوبالتالي تطویر المنتجات الخاصة بالشركة  مساحة األرض

ق
سو

 ال
یر

طو
ت

  

دوافــــع و  المســـتهلكین،اتجاهـــات واذواق تســـتطیع الشـــركة تطـــویر ســـوقها مــــن خـــالل معرفـــة  

خصــــائص و  المســــتهلكین،خصــــائص و  القائمــــة،درجــــة المنافســــة و  المســــتهلكین،الشــــراء لــــدى 

فهناك زبائن تفضل المنتجات المعاد استخدامها ألنهم یهتمون بالبیئة فضًال عن كون  السوق

  .في مواقعهم أسعارها اقل فاألبد للشركة من الوصول إلیهم

یع
نو

الت
  

شــكل مــن أشــكال الفــرص التســویقیة لنمــو الشــركة التــي تســعى إلــى زیــادة الربحیــة  هــوالتنویــع 

مــن خــالل زیــادة حجــم المبیعــات التــي یــتم الحصــول علیهــا مــن المنتجــات الجدیــدة واألســواق 

  التي تطرح فیها المنتجات التي تم اعاد استخدامها. الجدیدة

  استراتیجیة إعادة التدویر  3

یة
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الت
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س
الت

ر 
كا
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ا
  

في الشركات اذا ما ارادات البقاء والنمو والتوسـع فـي  أساسیاً  االبتكار التسویقي شرطاً  یعدّ اذ 

األســواق وتلبیــة احتیاجــات الزبــائن والتفــوق علــى المنافســین مــن خــالل ادخــال تحســینات فــي 

المنتجات المقدمة للزبائن او تحدیث طریقة العمل الیومیة التـي تمكنهـا مـن االسـتمرار والنمـو 

إخـراج النفایـات التـي التدویر التي تهدف الـى  ویمكن تحقیق ذلك من خالل استراتیجیة إعادة

من مجرى النفایات وجعلهـا صـالحة لالسـتخدام مـرة  سیتم طمرها أو التخلص منها بطریقة ما

  وسیطة أو مواد خام للمنتجات الجدیدةبوصفها موادًا اخرى 

یقی
سو

الت
ة 
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ة
  

فــي  لخــامالســتخدام المــواد ایســاعد إعــادة التــدویر علــى تجنــب التكــالیف البیئیــة واالجتماعیــة  

إن تصــنیع  تخفــیض التلــوث، یســاعد علــىكمــا  المنتجــات والــتخلص مــن النفایــات فــي المكــب

منتجـات جدیـدة یحتـاج الـى اســتخدام مـواد خـام جدیـدة علیـة یســاعد التـدویر فـي الحفـاظ علــى 

اءة الكفـــو  المــوارد الطبیعیـــة فضـــال عــن تـــوفیر الطاقـــة المســتخدمة فـــي اســـتخراج المــواد الخـــام

مــا یمكــن  أكبــراو تحقیــق  التكــالیف، بأقــلتحقیــق المخرجــات التســویقیة نفســها  هــيالتســویقیة 

  بالكلف نفسهامن المخرجات التسویقیة 

یة
س
ناف

 ت
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می

ء 
بنا

  

إعـادة المـواد التـي أصـبحت تحـت ظـروف معینـة نفایـات  الـى استراتیجیة إعادة التـدویرتعمل 

عن طریق معالجتها وتحسینها لجعلها مناسبة للعودة الـى العملیـات اإلنتاجیـة وبالتـالي سـوف 

تسهم فـي تقلیـل النفایـات والحفـاظ علـى البیئـة ومواردهـا الطبیعیـة وتقلیـل تكـالیف شـراء المـواد 

وبالتـالي خلـق ة یمكـن لهـا ان تتمتـع بمیـزة تنافسـیة والشركات التي تتبع هذه االستراتیجی الخام

  .للزبائن وتحقیق األداء المتفوق أفضلقیمة 
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مصــدر الفــرص الراجحــة والمتاحــة  ان فرصــة التركیــز علــى خدمــة شــریحة مــن الســوق هــي 

 واحتیاجاتهـا رغباتهـا تلبیـة والتركیـز علـى السـوق شرائح من شریحة اختیار هو التسویق إلدارة

ویمكــن تلبــي رغبــات واحتیاجــات هــذه الشــریحة مــن خــالل اســتراتیجیة إعــادة التــدویر لغــرض 

مــن مجــرى النفایــات وجعلهــا  إخــراج النفایــات التــي ســیتم طمرهــا أو الــتخلص منهــا بطریقــة مــا

   صالحة لالستخدام مرة اخرى
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اختـــراق الســـوق تســـعى الـــى زیـــادة الحصـــة الســـوقیة للشـــركة عـــن طریـــق زیـــادة معـــدل فرصـــة 

باعتمــاد االســتهالك للزبــائن الحــالیین وجــذب زبــائن جــدد وهــذا یــتم مــن خــالل تطــویر المنــتج 

وٕایجـاد اسـتخدامات جدیـدة لـه مـع تكثیـف عملیـة التـرویج وتخفـیض  استراتیجیة إعـادة التـدویر

  .سلعةاألسعار وزیادة منافع عرض ال

ج
منت

 ال
یر

طو
ت

  

تطــویر المنتجــات علــى انهــا عملیــة ضــروریة إلنشــاء منتجــات تلبــي احتیاجــات الزبــون وتمیــز 

المـواد  ویمكـن تحقیـق ذلـك مـن خـالل اعتمـاد اسـتراتیجیة اعـادة التـدویر الشركة عن منافسیها

قــدرات والنفایــات الــى خطــوط المعالجــة وذلــك مــن اجــل تقلیــل تكــالیف عملیــات االنتــاج وفــتح 

  جدیدة للشركة

ق
سو
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یر
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ت

  

ـــى تحدیـــد وتطـــویر قطاعـــات جدیـــدة فـــي الســـوق  هـــي فرصـــةتطـــویر الســـوق  نمـــو تهـــدف ال

الجـدد  الحالیة والزبائنللمنتجات الحالیة حیث تستهدف الزبائن غیر المشترین في القطاعات 

هـي عملیـة یـتم مـن خاللهـا االسـتفادة مــن  وان اسـتراتیجیة اعـادة التـدویر فـي قطاعـات جدیـدة

المـــواد غیـــر الصـــالحة والتـــي تعـــّد نفایـــات وادخالهـــا فـــي عملیـــات االنتـــاج والتصـــنیع الجدیـــدة 

  إلنتاج انوع عدیدة من المنتجات.

یع
نو

الت
  

فرصة التنویع على انها عملیة إضافة منتجات جدیـدة إلـى المنتجـات الحالیـة إمـا عـن طریـق 

باالعتمــاد علــى اســتراتیجیة اعــادة التــدویر التــي تهــدف الــى تقلیــل اســتخدام المــواد تصــنیعها 

  .تسویقها عن طریقأو وتقلیل النفایات 

  استراتیجیة االسترجاع  4
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الهــدف مــن اســترجاع المنتجــات هــو اســترجاع القیمــة األصــلیة للمنــتج عنــدما ال یفــي المنــتج 

ــــة باحتیاجــــات ــــة االبتكــــار وان  المســــتخدم المطلوب لتطــــویر هــــو الغــــرض األســــاس مــــن عملی

  والتطویرالكفاءات والقدرات التي تمتلكها الشركات في داخلها وسعیها الدائم لتحقیق اإلنجاز 
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لطلــب منتجــات جدیــدة، ونالحــظ أن معظــم  اً دمفیــ اً یبــدیًال اقتصــاد اســتراتیجیة االســترجاع عــدت

جهــود االســترجاع الناتجــة عــن المنــتج هــي ذات دافــع اقتصــادي اي بمجــرد انتهــاء صــالحیة 

السلعة سواء كان بسبب التقادم أو االنهیار ستدفع المسـتخدم أن یعـول علـى بقـاء المنـتج مـن 

  .الجدیدانتاج المنتج  تكالیفوبالتالي سوف یقلل من  جدیدةخالل منحه حیاة 

زة 
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عن طریق إحـالل مكـان مـواد أخـرى  تحقق عملیة االسترجاع الخاصة بالنفایات غرضًا مفیداً 

ذلك وبالتالي یمكن ان یحقق للشـركة میـزة دون من كان یمكن ان تستخدم إلداء مهمة معینة 

  تنافسیة.
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هـو جهـد شـامل لجمیـع أجـزاء الشـركة للتركیــز علـى شـریحة مـن السـوق والمحافظـة علیـه مــن 

والتـي مـن شـأنها ان تضـیف قیمـة لكـل مـن الشـركة والزبـون  األمـدخالل انشاء عالقة طویلـة 

وذلــك باعتمـــاد اســتراتیجیة االســـترجاع المنتجــات التـــي تهــتم بالمحافظـــة علــى البیئـــة وتحقیـــق 

  رضا هذه الشریحة.  
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المواصفات  عملیة صناعیة یتم بموجبها استعادة المنتجات الىاستراتیجیة االسترجاع هي 

اذ البد خطوات للتأكد من أنها تفي بمعاییر المنتج العبر عدد من  والظروف االصلیة تقریباً 

وان اعتمادها من قبل الشركة یساعدها  ان یحتفظ المنتج الذي تم استرجاعه بهویته االصلیة

  .على الدخول في اسوق جدید

ج
منت

 ال
یر
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ت

  

ــــه مفهــــوم متفــــوق یتضــــمن مفــــاهیم مثــــل إعــــادة  ــــى أن ــــتم تفســــیر اســــتراتیجیة االســــترجاع عل ی

االســـتخدام وٕاعـــادة التـــدویر، الهـــدف مـــن اســـترجاع المنتجـــات هـــو اســـترجاع القیمـــة األصـــلیة 

ومــن خاللهــا تســتطیع الشــركة  باحتیاجــات المســتخدم المطلوبــةللمنــتج عنــدما ال یفــي المنــتج 

  .للمنتج جدیدة تطویر منتجاتها من خالل اعطاء دورة حیاة
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فــي ســوق جدیــد امــا عــن  ةیمكــن خلــق فــرص تســویقیة للشــركة مــن خــالل بیــع منــتج موجــود

طریـــق تطـــویر قطاعـــات جدیـــدة فـــي الســـوق وذلـــك مـــن خـــالل خلـــق ابعـــاد جدیـــدة للمنتجـــات 

  واعادة تصنیعها وبیعها في السوق الجدید. استرجاع المنتجات التالفةالحالیة مثل 

یع
نو

الت
  

فرصـة التویـع هــي عملیـة إضــافة منتجـات إضــافیة او بدیلـة بحیــث تـدمج مــع المنتجـات التــي 

دمها الشــركة ویمكــن للشــركة ان تســتفاد مــن اســتراتیجیة االســترجاع لتــوفیر هــذه المنتجــات تقــ

  وبالتالي تعزیز هذه الفرصة. 

  استراتیجیة إعادة التصمیم  5
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ویعبر االبتكار التسویقي للمنتجات عن قدرة الشركة في بناء فرص متعـددة للنمـو واالسـتمرار 

السوق عن طریق زیادة المبیعات وتحقیق الربحیة مـن خـالل تخفـیض التكـالیف التـي یـتم  في

  الحصول علیها من إعادة تصمیم المنتجات وذلك الن األجزاء سوف یعاد استخدامها.
یقی
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استراتیجیة إعادة تصمیم المنتج عن طریـق تحویـل شـكله المـادي أحـد األسـالیب األسـهل  تعد

ـــاج إلـــى تقنیـــة متقدمـــة أو اســـتثمار  ـــدیم واألكثـــر شـــیوًعا التـــي ال تحت ـــالي یمكـــن تق كبیـــر وبالت

وبالتـــالي یمكـــن تحقیـــق الكفـــاءة  منتجـــات متعـــددة مـــدخالت وانتـــاجنفـــس الباســـتخدام  اتمنتجـــ

  .التي هي تحقیق اعلى االرباح دون زیادة التكالیف التسویقیة

زة 
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ویرتبط مفهوم المیزة التنافسیة بقدرة الشـركة علـى اسـتخدام مواردهـا وامكانیاتهـا بشـكل یضـمن 

  لهـــــــــــــــــا التمیـــــــــــــــــز والخصوصـــــــــــــــــیة، وهـــــــــــــــــذا یزیـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن فرصـــــــــــــــــة تفوقهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى 

تغیی�ر ش�كل المن�تج  العملیة التي یتم م�ن خاللھ�ا اما استراتیجیة إعادة التصمیم هـي المنافسین

  او تحسین جودة المنتج أو تحسین وظیفة المنتج أو تحسین طریقة استخدام المنتج

ة 
دم

خ
ى 

عل
ز 

ركی
الت

ق
سو

 ال
ن
 م

حة
ری
ش

  

 امــا وجــودالمنتجــات وذلــك ل تصــمیم بإعــادةیــتم االســتجابة الــى شــریحة الســوق التــي ترغــب  

تقلیـل التكـالیف،  واتحسـین جـودة المنـتج،  واتغیـر طلبـات الزبـائن،  واأخطاء في التصـمیم، 

مــن منتجــین تطــویر منــتج جدیــد  وا تقلیــل االثــار الســلبیة للبیئــة، واإطالــة عمــر المنــتج،  وا

  مختلفین أو أكثر

ق 
ترا

خ
ا

ق
سو

ال
  

بیـــع المزیـــد مـــن منتجـــات الشـــركة فـــي االســـواق الحالیـــة مـــن خـــالل تخفـــیض اختـــراق الســـوق 

  او تطویر المنتجات الحالیة من خالل اعادة التصمیم اوعن طریق الترویج.االسعار 
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  استراتیجیة التقلیل او التخفیض  1

ر 
وی
ط
ت

ج
منت

ال
  

مـن الجیـل الثـاني  اتاعادة التصمیم هي إستراتیجیة مشتركة تعتمدها الشركات لتطـویر منتجـ

مــن المنتجــات الحالیــة غیــر المباعــة أو األقــل طلًبــا، یــتم تصــنیع منتجــات الجیــل الثــاني عــن 

  طریق تغییر شكل المنتج أو تحسین وظیفته أو تحسین طریقة استخدامه

ر 
وی
ط
ت

ق
سو

ال
  

هـــي العملیــة التـــي یــتم مـــن خاللهــا ادخـــال تعــدیالت او تغیـــرات علــى المنـــتج  تطــویر الســوق

الحالي او إضافة خصائص او مواصفات معینـة علـى المنـتج الحـالي تـؤدي الـى تقـدیم منـتج 

  جدید بموصفات جدیدة ویتم ذلك من خالل تطبیق استراتیجیة اعادة التصمیم للمنتجات.

یع
نو

الت
  

عملیـــة إضـــافة منتجـــات جدیـــدة إلـــى المنتجـــات الحالیـــة إمـــا عـــن طریـــق  هـــيفرصـــة التنویـــع 

اما استراتیجیة اعادة التصمیم هي اعاده تصمیم المنتجات امـا لتحسـین  تصنیعها أو تسویقها

  اداء المنتجات او إلنتاج منتجات صدیقة للبیئة او لتخفیض عدد االجزاء للمنتج.

  التصنیعاستراتیجیة إعادة   6

یة
ویق

س
الت

ص 
فر

ال
  

ي
ویق

س
الت

ر 
كا
البت

ا
  

سلســلة مــن العملیــات التــي تســمح بإعــادة تســویق المنتجــات  هــياســتراتیجیة إعــادة التصــنیع 

منتجات جدیدة عن طریق تفكیك وتنظیف وفحـص بوصفها وقطع الغیار المنتهیة الصالحیة 

االبتكـار التسـویقي و ومن ثم القیـام بتسـویق المنـتج المعـاد تصـنیعه  وٕاعادة التجمیعها وٕاصالح

 ،تقلیدیــة ووضــعها موضــع التطبیــق الفعلــيهــو قــدرة الشــركة علــى تولیــد أفكــار جدیــدة وغیــر 

  واستغاللها كفرصة تسویقیة بشكل ناجح وتحقیق ارباح من جراء استغالله

یقی
سو

الت
ة 
اء

كف
ال

ة
  

یــــوفر إعــــادة التصــــنیع العدیــــد مــــن الخیــــارات للشــــركات الصــــغیرة والمتوســــطة حیــــث یمكــــن  

الشـركة وهـذا یعنـي بالنسـبة  استخدام المنتجات المعاد تصنیعها أو یمكـن دمجهـا فـي عملیـات

للمصنعین انخفاض تكالیف اإلنتـاج وزیـادة هـوامش الـربح والمزایـا التنافسـیة االسـتراتیجیة فـي 

وبالتـالي یمكـن تحقیـق الكفـاءة  حین یمكن للزبائن االستفادة مـن سیاسـات تسـعیر أكثـر مرونـة

  في مجال التسویق.

زة 
می

ء 
بنا

یة
س
ناف

ت
  

مــــن الخصــــائص او الصــــفات التــــي یتصــــف بهــــا المنــــتج او المیــــزة التنافســــیة هــــي مجموعــــة 

  .وهي تعطي للشركة التفوق على المنافسین المباشرین ومنها إمكانیة إعادة تصنیعه العالمة

ة 
دم

خ
ى 

عل
ز 

ركی
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وق
س
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ن
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التركیــــز علـــى شــــریحة مـــن الســــوق هـــو إدراك الحاجــــة الـــى معرفــــة حاجـــات الزبــــائن فرصـــة 

ورغبـــاتهم مـــن أجـــل بنـــاء عالقـــات شـــراكة وثیقـــة بـــین الشـــركة وزبائنهـــا لكـــي تســـتطیع الشـــركة 

إع��ادة أداء المن��تج المحافظـة علــى زبائنهـا بشــكل مســتمر امـا اســتراتیجیة إعــادة التصـنیع هــي 

لی�ات علی�ة مث�ل تفكی�ك المن�تج، اس�تعادة مد اج�راء بع�ض العالمستعمل الى األداء األص�لي بع�
  بعض المكونات، استبدال التالف ومن ثم بیع المنتج.

وق
س
 ال

ق
ترا

خ
ا

  

استراتیجیة إعادة التصنیع تقوم بإعادة المنتج المستخدم الى حالته االصلیة بعد اجراء بعض 

من العملیات مع ضمان أداء العملیات علیة مثل التفكیك المنتج والفرز والتنظیف وغیرها 

من المنتج األصلي وهذه العملیة تساعد على احتفاظ المنتج  أفضلالمنتج الجدید یعادل او 

ویمكن الترویج لهذه االستراتیجیة والدخول الى األسواق الجدیدة التي ال تتوفر فیها  بهویته

  دةالمنتجات المعاد تصنیعها التي تتمیز بأسعار اقل من المنتجات الجدی
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ج
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بتعقـــب حاجـــات ورغبـــات الزبـــائن والعمـــل علـــى توظیفهـــا فـــي  أهـــو عملیـــة تبـــدتطـــویر المنـــتج 

فهناك رغبة من قبل الزبائن بالحصول على منتج صدیق للبیئة  المنتجات الحالیة او الجدیدة

التـي  وذات دورة حیاة مستمرة والتي یمكن تلبیتها من خـالل اتبـاع اسـتراتیجیة إعـادة التصـنیع

  البیئة.تهدف بالمقام األول بالحفاظ على 

ر 
وی
ط
ت

ق
سو

ال
  

وهي عملیة بیع المنتجات الحالیة للشركة في أسواق جدیدة سـواء علـى المسـتوى المحلـي او  

والت�ي یمك�ن  إعادة أداء المنتج المستعمل الى األداء األصـلي هي الدولي اما إعادة التصنیع

  من خاللھا الدخول الى أسواق جدیدة سواء على الصعید المحلي او الدولي.

یع
نو

الت
  

عملیــة التــي تـدخل مــن خاللهــا الشــركة فــي ممارسـات جدیــدة بهــدف تقــدیم منــتج الهــي التنویـع 

جدید یختلف عن المنتجات الحالیة التي تنتجهـا بحیـث تتناسـب مـع حاجـات ورغبـات الزبـائن 

ومــن هــذه الممارســات  منهــا لــدخول فــي أســواق جدیــدة فضــال عــن أســواقها الحالیــةاو ســعیا 

  .استراتیجیة إعادة التصنیع
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  الفصل الرابع

  العملي للدراسة  اإلطار

االعتمــاد علــى الجانــب العملــي ب قامــت الباحثــة بهــدف تعزیــز الجانــب النظــري مــن الدراســة

یعكـس طبیعـة عالقـات االرتبـاط  سـوف الـذي ااإلحصائي المستند على مخطـط الدراسـة وفرضـّیاته

وعینــة  وصــف مجتمــعیتضــّمن هــذا الفصــل  حیــث والتــأثیر والتبــاین بــین متغّیــرات الدراســة الحالّیــة،

التحّقق من صّحة مخطـط الدراسـة  كما یتضمنوصفًا لمتغّیرات الدراسة وتشخیصها  كذلكالدراسة 

علــى ذلــك یتنــاول هــذا  واعتمــاداً مــن خــالل التحّقــق مــن صــّحة فرضــّیاتها الرئیســة والفرعّیــة، وذلــك 

  ثالثة مباحث على النحو االتي:الفصل 

  

  وصف مجتمع الدراسة وعینتها المبحث األول:

  للمتغیرات وتحلیل مستوى استجاباتهاعّینة الدراسة  وصفالمبحث الثاني: 

  اختبار فرضّیات الدراسة المبحث الثالث:
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  ولاملبحث اال

  وصف جمتمع الدراسة وعينتها

  اوًال: نبذة عن الشركة:

 360بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء المـرقم  العامـة لصـناعات النسـیج والجلـودأسست الشـركة     

حیــث تــم دمــج  والمعــادن.والمتضــمن دمــج الشــركات العامــة العائــدة لــوزارة الصــناعة  2015لســنة 

مصـنع السـجاد و  الصـوفیة،مصـنع و  القطنیـة،مصـنع و  الجلدیـة،عشر شركات رئیسـة هـي (مصـنع 

، ة نینـــوىاأللبســـة الجـــاهز معمـــل و  واســـط،مصـــنع نســـیج وحیاكـــة و  الحلـــة،مصـــنع نســـیج و  الیـــدوي،

مصــنع منتوجـــات و  االشــرف،مصــنع األلبســة الجــاهزة فــي النجــف و مصــنع منســوجات ذي قــار، و 

العامة  (الشركةاصبح اسم الشركة  2016لسنة  384ووفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم  الدیوانیة).

صـــناعة  وهـــي عبـــارة عـــن وحـــدة إنتاجیـــة اقتصـــادیة متخصصـــة فـــي )،لصـــناعات النســـیج والجلـــود

لدولـــة بالكامـــل وتتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة لالمنتجـــات النســـیجیة والجلدیـــة ممولـــة ذاتیـــا ومملوكـــة 

مركزهـا الـرئیس فـي بغـداد وهـي حاصـلة و واالستقالل المالي واإلداري وتعمل وفق أسـس اقتصـادیة 

  .18000وعدد منتسبي الشركة حوالي  2008 عام 9001ISOعلى شهادة الجودة العالمیة 

تقوم الشركة بإنتاج أنواع متعـددة مـن المنتجـات سـواء كانـت مدنیـة او عسـكریة او طبیـة ومـن 

  منتجاتها:اهم 

، اللفـافو الصق الجـروح، و الشاش ، و الكمامات ، و (القطن الطبي،  مثل:المنتجات الطبیة  -1

 البدلة الواقیة).و 

البیریـــة ، و الـــدرع ، و الخـــوذة ، و النطـــاق ، و  العســـكریة،المنتجـــات العســـكریة مثـــل :( البدلـــة  -2

 حذاء الخدمة).و 

 الخوذة).و العصى ، و الواقیة ، و الحذاء ، و منتجات فض الشغب مثل :(البدلة ،  -3

بدلة و منتجات السالمة وهذه خاصة للعاملین في الكهرباء والنفط  مثل :(حذاء السالمة ،  -4

 قفازات السالمة).و خوذة السالمة ، و السالمة ، 

ــــة والنســــائیة ،  -5 ــــة مثــــل :(األلبســــة الرجالی ــــة والنســــائیة ، و المنتجــــات المدنی ــــة الرجالی األحذی

 مالبس أطفال).و األلبسة الداخلیة ، و المالبس الریاضیة ، و 

 االكیاس المنسوجة).و االكیاس مثل : (االكیاس البالستیكیة ،  -6

الســجاد الیــدوي ، و الوســادة ، و الشراشــف ، و اللحــاف ، و المفروشــات مثــل : ( البطانیــات ،  -7

 السجاد المیكانیكي).و 

 دباغة المنتجات النصف مصنعة).و الدباغة مثل : ( دباغة المنتجات كاملة الصنع ،  -8
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تتكـــون الشـــركة مـــن مجموعـــة مـــن الشـــركات والمصـــانع التـــي دمجـــت وشـــكلت الشـــركة العامـــة 

  لصناعات النسیج والجلود وهذه المصانع هي:

 اآلتیة:امل مصنع الجلدیة / بغداد ویضم المع -1

معمــل األحذیــة الجلدیــة : ینــتج هــذا المعمــل مختلــف أنــواع األحذیــة الجلدیــة والمدنیـــة  -ا

  واأللوان واالحجام . االشكال والعسكریة واحذیة السالمة بمختلف

ـــف أنـــواع األحذیـــة  -ب ـــتج هـــذا المعمـــل مختل ـــة : ین ـــة الریاضـــیة فـــي الكوف معمـــل االحذی

والوان واحجام ، كما یقوم بإنتاج المنتجات العسكریة مثل ( الخـوذة  اشكالالریاضیة بعدة 

  المعطف المطري ).و الفراش السفري ، و الدرع ، و ، 

معمــل الدباغــة : وینــتج هــذا المعمــل جلــود مدبوغــة كاملــة الصــنع والقماصــل الجلدیــة  -ج

  بمختلف االحجام واأللوان والحقائب المدرسیة والسفریة.

 آلتیة:المعامل امصنع القطنیة ویضم  -2

معمل نسیج بغداد : إلنتاج االقمشـة القطنیـة المختلفـة والغـزول واالقمشـة الخفیفـة مثـل  -ا

  الشاش والباندج الذي یستخدم في مصنع المنتجات الطبیة.

معمــــل المنتجــــات الطبیــــة : إلنتــــاج القطــــن الطبــــي واكمــــال اقمشــــة الشــــاش والبانــــدج  -ب

  لظهر.ة اقوالنطاق العسكري والبالستر ولص

معمـل خیاطـة الخــیم فـي بغــداد :إلنتـاج الخــیم والبـدالت العســكریة واالعـالم ومنتجــات  -ج

  متفرقة أخرى.

  معمل خیاطة عنه : إلنتاج بدالت العمل والدشادیش والمالبس األخرى. -د

  اآلتیة:مصنع الصوفیة ویضم المعامل  -3

  الداودي. –بغداد معمل سجاد المیكانیكي إلنتاج منقوش ( الصوف ، اكریلك) /  -ا

 –معمل الفتح إلنتاج قماش صوف بولستر وٕانتـاج بطانیـة صـوفیة منسـوجة / بغـداد  -ب

  مدینة الكاظمیة المحیط.

مدینــة  –معمـل الكــاظمین (ع) / ابــار ســابقا إلنتــاج البطانیــة اكریلــك مغــروزة / بغــداد  -ج

  الكاظمیة.

ـــة منســـوجة -د ـــاج قمـــاش صـــوف بولســـتر وبطانی معســـكر  –/ بغـــداد  معمـــل الحریـــة إلنت

  الرشید.

  التاجي. –معمل التاجي إلنتاج اصواف عراقیة مغسولة ومصبوغة / بغداد  -هـ 

  معمل الغزول والسجاد النافذ إلنتاج سجاد اكریلك مقصوص الخملة ومعقود الخملة. -و

  الداودي. -معمل التصنیع والخدمات الهندسیة / بغداد -ي
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  (سبعة) معامل موزعة على المحافظات وهي :مصنع السجاد الیدوي یضم المصنع  -4

  معمل سجاد بغداد / محافظة بغداد -ا          

  معمل سجاد كركوك / محافظة كركوك -ب          

  معمل سجاد عنه / محافظة االنبار  -ج          

 معمل سجاد راوه / محافظة االنبار -د           

 ة بابلمعمل سجاد الحلة / محافظ -هـ           

 معمل سجاد المدحتیة / محافظة بابل  -و           

  معمل سجاد الموصل / محافظة نینوى -ي           

  آلتیة:مصنع نسیج الحلة ویضم المعامل ا -5

  معمل نسیج الحلة-ا          

  معمل قدیفة بابل  -ب           

  معمل االكیاس  -ج          

  معمل القطن الطبي-د          

  اآلتیة: مصنع نسیج وحیاكة واسط ویضم المعامل -1

معمل الغزل والنسیج القطني الذي یشمل مكائن ومعدات اقسام الغزل والنسـیج والتكملـة -ا

السـیطرة والهندسـة والمختبـرات الملحقـة بهمـا وقـد تـم عـن اقسـام  فضـالً والمحالج وخـدماتها 

  .1970افتتاح المعمل عام 

ویشـــــمل مكـــــائن ومعـــــدات حیاكـــــة الجواریـــــب والمالبـــــس  معمـــــل الحیاكـــــة والجواریـــــب -ب

الخارجیة والداخلیة المحاكة واالقمشة المحاكة واقمشة البرلون وقسم تصنیع البیریة وقد تم 

  .1966افتتاح المعمل عام 

 اآلتیة:مصنع األلبسة الجاهزة / الموصل ویضم المعامل  -2

لقطنیة والمخلوطة ( بولسـتر+ معمل الغزل والنسیج ویختص بإنتاج الغزول واالقمشة ا -ا

  قطن ) والشراشف واقمشة الستائر والخیم.

معمـل األلبســة الوالدیــة ویخــتص فــي انتـاج المالبــس لكــال الجنســین ولمختلــف الفئــات  -ب

  العمریة.

معمل الضماد والقطن الطبي ویختص في انتاج القطن الطبي والشاش والباندج وفـق  -ج

  المواصفات الصحیة العالمیة.

عمل خیاطة برطلة ویختص في انتـاج المالبـس النسـائیة ومالبـس األطفـال والبـدالت م -د

  العسكریة.

  محلج قطن كركوك ویختص في انتاج قطن الشعر وبذور القطن. -هـ
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مصنع منسوجات ذي قار ویختص بصناعة المنسوجات بأنواعها كالبطانیات والحصیرة  -3

 آلتیة:البالستیكیة ویضم المعامل ا

انیــــة المنســــوجة ویخــــتص فــــي انتــــاج بطانیــــة االكرلیــــك والصــــوف المنتجــــة معمـــل البط -أ

  بطریقة النسیج التقلیدي.

معمــل الراشــیل ویخــتص فــي انتــاج بطانیــة الراشــیل الفــرو بطریقــة الحیاكــة وهــي مــن  -ب

  الطرق الحدیثة في اإلنتاج.

ات معمــل الحصــیرة البالســتیكیة ویخــتص فــي انتــاج الحصــیرة البالســتیكیة مــن المخلفــ -ج

  بعد إعادة تدویر تلك المخلفات.

 مصنع األلبسة الجاهزة في النجف االشرف ویختص بإنتاج  -4

بدلــة و البدلــة العســكریة ، و الســروال ، و القمــیص ، و الجاكیــت الســبورت ، و البدلــة الرجالیــة ، 

بدلــــة الــــدرع ، و بدلــــة البحریــــة ، و بدلــــة المــــرور، و بدلــــة الشــــرطة االتحادیــــة، و الطیــــارین ، 

الشراشـــف ، و احتیاجـــات العملیـــات الجراحیـــة ومالبـــس المرضـــى ، و األطبـــاء ،  یاتصـــدر و 

  الكمامات وغیرها.و 

 مصنع منسوجات الدیوانیة ویختص بإنتاج  -5

ــــــدالت،  ــــــة، و القماصــــــل العســــــكریة، و الب ــــــة المصــــــبوغة و القماصــــــل المدنی االقمشــــــة القطنی

الكمامـــات ، و ،  دریاتالصـــو الشـــاش الطبـــي ، و  البالســـتر،و  الطبـــي، القطـــنو والمطبوعـــة، 

 ات األطفال وغیرها.ظحفاو 

وتقــوم الشــركة بتســویق منتجاتهــا عبــر العدیــد مــن المنافــذ التســویقیة الموزعــة علــى جمیــع 

  المحافظات واالقضیة والنواحي تقریبا وهذه المنافذ هي:

  أوال: المنافذ التسویقیة لمصنع الجلدیة

 بغداد كرادة خارج ساحة الحریة. -1

 معسكر الرشید.بغداد الزعفرانیة قرب  -2

 بغداد ساحة الفردوس قرب وزارة الزراعة. -3

 بغداد الباب الشرقي مقر وزارة الصناعة. -4

 النجف الكوفة شارع معمل السمنت. -5

 دیالى ناحیة الجدیدة قرب مدرسة أبو االرقم. -6

 بغداد شارع فلسطین مجاور نصب الشهید. -7

 دیالى ناحیة بلد روز قرب مضخة ماء الشرب. -8

 وزارة الكهرباء قرب معرض بغداد الدولي. بغداد المنصور مقر -9

 السلیمانیة الشارع العام شارع سالم مول سالم. - 10
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 میسان العمارة السوق القدیم سوق الذهب. - 11

 بغداد أبو غریب شركة الفارس العامة. - 12

  ثانیا: المنافذ التسویقیة لمصنع القطنیة 

 بغداد الكاظمیة شارع النواب معرض البیع المباشر في مقر المصنع. -1

 بغداد الكرادة خرج ساحة الحریة معرض البیع المباشر في مقر الشركة. -2

 بابل معرض البیع المباشر في مقر النسیجیة. -3

 بابل المجمع التسویقي لوزارة الصناعة معرض البیع المباشر. -4

 واسط معمل نسیج وخیاطة معرض البیع المباشرفي واسط. -5

 ذي قار معرض البیع المباشر في ذي قار. -6

 البیع المباشر في الجامعة التكنلوجیة البحث والتطویر.معرض  -7

 معرض البیع المباشر في وزارة الكهرباء المنصور قرب معرض بغداد الدولي. -8

 معرض البیع المباشر في الصوفیة معرض فتاح باشا قرب شارع اكد. -9

  معرض البیع المباشر في معمل السجاد الیدوي معرض فتاح باشا شارع اكد - 10

  ةالمنافذ التسویقیة لمصنع الصوفیثالثا: 

 معرض الكاظمیة المقدسة / الكاظمیة / باب الدورازة. -1

 معرض الغزل قرب ساحة عدن. -2

 معرض الكرادة في مقر الشركة. -3

 معرض السجاد العراقي قرب نفق الشرطة. -4

 معرض شركة الفارس / قضاء ابي غریب. -5

 معرض التاجي داخل معمل التاجي. -6

  ویقي/ الحلةمعرض الحلة المركز التس -7

  رابعًا: المنافذ التسویقیة في مصنع السجاد الیدوي

 سجاد الیدوي / كركوك.المعمل  -1

 معمل السجاد الیدوي / الحلة -2

  معمل السجاد الیدوي / الكاظمیة شارع اكد -3

  خامسًا: معمل نسیج الحلة 

 معرض القدیفة مصنع النسیجیة معمل قدیفة وخیاطة / بابل  -1

 معرض المجمع التسویقي الموحد المجمع التسویقي / بابل  -2

 معرض البیع المباشر مصنع نسیج / الكوت -3
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  سادسًا: المنافذ التسویقیة لمصنع نسیج وحیاكة واسط 

 معرض المجمع التسویقي / واسط -1

 معرض المجمع الطبي / واسط  -2

 معرض منطقة الشهداء / واسط -3

 معرض جامعة واسط / واسط -4

 لفني  / واسطمعرض المعهد ا -5

 معرض ناحیة االحرار / ناحیة االحرار / واسط -6

 معرض قضاء الفجر/ قضاء الفجر / ذي قار  -7

 معرض قضاء الحي / قضاء الحي / محافظة واسط -8

 معرض نسیج الناصریة / ذي قار -9

 معرض مصنع الجلدیة / بغداد - 10

 معرض مصنع الصوفیة / بغداد - 11

 معرض مصنع السجاد /بغداد - 12

 ء / بغدادمعرض وزارة الكهربا - 13

 معرض البحث والتطویر / بغداد - 14

 معرض مصنع القطنیة / بغداد - 15

 معرض شركة الفارس العامة / قضاء أبو غریب - 16

 معرض نسیج الحلة / بابل - 17

 معرض معمل قدیفة بابل / بابل - 18

 معرض معمل األلبسة الرجالیة في النجف / النجف - 19

 معرض معمل جلود الكوفة / النجف - 20

 معرض خیاطة كركوك / كركوك - 21

  سابعًا: المنافذ التسویقیة لمصنع األلبسة الجاهزة في الموصل

  لج القطنحیوجد منفذ تسویقي واحد هو معرض كركوك م      

  ثامنًا: المنافذ التسویقیة لمصنع منسوجات ذي قار

 ذي قار معرض البیع المباشر / ذي قار. -1

  معرض نسیج الناصریة / ذي قار -2

  لبسة الجاهزة في النجف االشرفتاسعًا: المنافذ التسویقیة لمعمل األ 

 معرض الدیوانیة مصنع نسیج الدیوانیة -1

 معرض الكوت مصنع نسیج الكوت  -2
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 معرض الناصریة مصنع الناصریة -3

 معرض القطنیة مصنع القطنیة -4

 معرض قدیفة بابل مصنع النسیجیة معمل قدیفة بابل  -5

 معرض نسیج الحلة مصنع النسیجیة -6

 المجمع التسویقي بابلمعرض المجمع التسویقي الموحد  -7

 معرض السجاد العراقي مصنع السجاد العراقي -8

 معرض البحث والتطویر هیئة البحث والتطویر الصناعي  -9

 معرض أكیاس السدة  - 10

 معرض الشركة العامة لصناعات النسیج والجلود الكرادة مقر الشركة  - 11

 معرض الكاظمیة مصنع نسیج الصوفیة - 12

  سوجات الدیوانیةعاشرًا: المنافذ التسویقیة لمعمل من

 معرض سوق الدیوانیة  -1

  معرض البیع المباشر باب معامل منسوجات الدیوانیة -2

وزارة و  والمهجــــرین،هجــــرة ومــــن اهــــم العقــــود التــــي ابرمتهــــا الشــــركة هــــي العقــــود مــــع وزارة ال      

كمــا تقــوم الشــركة بالتعاقــد مــع  ،تقریبــاً وزارة الصــحة وهــي عقــود مســتمرة و  الــدفاع،وزارة و ، الداخلیــة

العقــود مــع الزبــون المــدني مــن اجــل البیــع  عــن فضــالً بــاقي وزارات الدولــة وحســب حاجــة كــل منــه 

  بالجملة والمفرد.

یتكون الهیكل اإلداري للشركة العامة لصناعات النسیج والجلود مـن االدارة العلیـا المتمثلـة بالمـدیر 

  االتیة:والشعب ومعاون المدیر، ومن األقسام  العامة،

 قسم التخطیط  -1

 قسم الشؤون الفنیة -2

 قسم البحث والتطویر  -3

 قسم الشؤون التجاریة  -4

 قسم التسویق -5

 قسم الشؤون المالیة -6

 قسم الرقابة الداخلیة -7

 قسم الشؤون اإلداریة -8

 الشؤون القانونیة -9
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  ثانیًا : وصف االفراد المبحوثین: 

الخبــرة والمعرفــة والعلــم بأنشــطة الشــركة  تــم اختیــار عینــة قصــدیة تمثلــت بــاألفراد التــي لــدیهم

وعملیاتهــــا لضــــمان تحقیــــق الفائــــدة مــــن المعلومــــات الدقیقــــة والمفیــــدة المقدمــــة مــــنهم، الــــى جانــــب 

الصــالحیات التــي یتمتعــون بهــا فــي اتخــاذ القــرارات التــي مــن الممكــن ان تســهم فــي اجــراء تغییــرات 

لحصـول علـى االفكـار والمقترحـات التـي جذریة جدیة في مجمـل انشـطة الشـركة وبالتـالي امكانیـة ا

عــدد االســتمارات الموزعــة والمســتلمة ونســبة بــین ) ی14( رقــم تعــزز مــن اهمیــة الدراســة. والجــدول

  االستجابة.

  ) عدد االستمارات الموزعة والمستلمة ونسبة االستجابة14( رقم الجدول

عدد االستمارات 

  الموزعة

عدد االستمارات 

 المستلمة
 نسبة االستجابة

عدد االستمارات 

 المستبعدة

عدد االستمارات 

 الصالحة
  نسبة االستجابة

80  72  90.00  6  66  91.66  

  المصدر: الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االستبانة.

  ) خصائص االفراد المبحوثین في الشركة المبحوثة15الجداول رقم (

  توزیع االفراد المبحوثین بحسب الجنس

  انثى  ذكر

  %  العدد  %  العدد

30  45.45  36  54.55  

  توزیع االفراد المبحوثین بحسب العمر (سنة)

  فاكثر -51  41-50  31-40  20-30

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

9  13.63  17  25.75  29  43.93  11  16.66  

  توزیع االفراد المبحوثین بحسب التحصیل الدراسي

  اعدادیة  دبلوم  بكالوریوس  ماجستیر  دكتوراه

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

0  0  1  1.51  38  57.57  15  22.72  12  18.18  

  توزیع االفراد المبحوثین بحسب سنوات الخدمة

  فاكثر -26  21-25  16-20  11-15  6-10  1-5

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

4  6.06  6  9.09  10  15.15  8  12.12  24  36.36  14  21.21  

  المصدر: الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االستبانة.
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  ) االتي:15(رقم یالحظ من الجدول 

%) بینمـــا بلغـــت نســـبة الـــذكور 54.54بلغـــت نســـبة االنـــاث مـــن االفـــراد المبحـــوثین ( الجـــنس:-1

مــن نسـبة الــذكور لكــن  أكثـر%) مـن االفــراد المبحـوثین، وهــذا یـدل علــى ان نسـبة االنــاث 45.45(

  بفارق قلیل وقد یعود السبب الختیار عینة عشوائیة.

 مــن الجــدول ویتبــینیعطــي مؤشـــر العمـــر دالالت مهمـة علــى النضــج والدرایــة بالعمــل، العمــر: -2

) ســـــنة اذ بلغـــــت نســـــبتهم 50-41غالبیـــــة المبحـــــوثین تتـــــراوح أعمـــــارهم مـــــا بـــــین ( أن) 15(رقـــــم 

فــي حــین بلغــت نســبة االفــراد المبحــوثین الــذین تتــراوح أعمــارهم مــا  نســبة،) وهــي اعلــى %43.93(

 -51)، ثـــم تلیهـــا نســـبة االفـــراد الـــذین تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــین (25.75%) نســـبة (40-31( بــین

تتــراوح أعمــارهم بــین  الــذین %) ، فــي حــین بلغــت نســبة االفــراد المبحــوثین16.66فــاكثر) بنســبة ( 

  نسبة. %) وهي اقل13.63) نسبة (20-30(

یعــد التحصــیل الدراســي احــد اهــم المؤشــرات فــي مجــال االختیــار لشــغل التحصــیل الدراســي : -3

الوظائف التي تنعكس على نحو كبیر علـى أسـلوب التعامـل مـع اسـتمارة االسـتبانة وفهـم مكوناتهـا 

) إلـى أن غالبیـة أفـراد عینـة 15(رقـم والتعامل معها على نحو صـحیح وتشـیر النتـائج فـي الجـدول 

%)، فـي حـین بلغـت نسـبة 57.57الدراسة هم من حملة شهادة البكالوریوس والذین بلغت نسبتهم (

) ، فیما شكلت نسبة حاملي شهادة 18.18) ، تلیها نسبة شهادة اإلعدادیة(22.72شهادة الدبلوم (

 ) وهي اقل نسبة من االفراد المبحوثین، فیما لم تحصل شهادة الدكتوراه علـى أي1.51الماجستیر(

  نسبة.

ساس في تكدیس الخبرة والمعرفة لدى االفراد أ لها دور الخدمة الطویلة مدة الخدمة: -4

رقم الجدول  اذ یبین، ةصحیحبطریقة المبحوثین في كیفیة التعامل مع استمارة االستبیان وملئها 

) سنوات، 5- 1%) من األفراد المبحوثین لدیهم خدمة في الشركة من (6.06( ) ان نسبة15(

) سنوات، وان نسبة 10- 6%) من األفراد الذین لدیهم خدمة من (9.09ووجود نسبة (

%) من 12.12) سنة، وان نسبة (15-11%) من األفراد المبحوثین لدیهم خدمة من (15.15(

%) من األفراد المبحوثین 36.36) سنة ، وان نسبة (20- 16األفراد المبحوثین لدیهم خدمة بین (

) سنة بلغت 26) سنة في حین أن األفراد الذین مدة خدمتهم (أكثر من 25- 21لدیهم خدمة بین (

  %).21.21نسبتهم (
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 لثانيااملبحث 

نة الدراسة وحتليل مستوى استجابات  وصف
ّ
  الدراسة ملتغرياتعي

 ونالمبحوثـوفق ما یدركـه األفـراد على طبیعة متغیرات الدراسة ل ایتضمن هذا المبحث وصف

 (IBM SPSS Statistics 19)برنـامج الباحثـة  اسـتعملت ولتحقیـق ذلـك المبحوثـة،فـي الشـركة 

التكـــرارات ونســـبها المئویـــة و  المعیاریـــة االنحرافـــاتعلـــى األوســـاط الحســـابیة و  الســـتداللمـــن اجـــل ا

  ویتضمن المبحث المحاور اآلتیة:

   :استراتیجیات التصنیع المستدام اإلدراك األولي لألفراد المبحوثین حول-أوًال 

 ســـت اســـتراتیجیاتمـــن خــالل  اســتراتیجیات التصـــنیع المســتدامالباحثـــة فــي قیـــاس  اعتمــدت

ــــ: ( ـــدویر،إعـــادة تمثلـــت ب ـــلو  االســـتخدام،ٕاعـــادة و  التصـــمیم،ٕاعـــادة و  التصـــنیع،ٕاعـــادة و  الت او  التقلی

بلــغ  حیــث ،للتعــرف علــى مســتوى إدراك األفــراد المبحــوثین لهــذا المتغیــر االســترجاع)و  ،التخفــیض

هــذا ل وصــف والتــاليمقیــاس لیكــرت الخماســي.  علــى عتمــاداال) فقــرة وذلــك ب24مجمــوع الفقــرات (

  :نو المبحوثالمتغیر كما یدركه األفراد 

ونسب المعیاریة  واالنحرافاتالتوزیعات التكراریة واألوساط الحسابیة ) خالصة 16(الجدول رقم

 ومعامل اإلختالف الستراتیجیات التصنیع المستدام في الشركة المبحوثة االستجابة
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اعادة 

  التدویر
X1 23.10 70.83 4.16 1.52 0.38 4.14 0.55 82.95 13.48 

إعادة 

  التصنیع 
X2 20.83 71.97 7.2 0.00 0.00 4.13 0.50 82.73 12.29 

إعادة 

  التصمیم
X3 34.08 59.84 4.92 1.13 0.00 4.26 0.59 85.38 14.04 

 إعادة

  االستخدام 
X4 19.32 74.24 3.79 2.27 0.38 4.09 0.58 81.97 14.18 

او  التقلیل

  التخفیض
X5 31.05 64.01 4.17 0.75 0.00 4.24 0.58 84.92 13.86 

 X6 11.74 79.16 1.89 4.92 2.27 3.92 0.71 78.63 18.18  االسترجاع

 14.33 82.76 0.58 4.13 0.50 1.76 4.35 70.00 23.35 المعدل العام
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بـین آراء األفـراد المبحـوثین بشـأن فقـرات  اتفاق هناك) 16(الجدول رقمیتبَین من معطیات    

بلــغ معــدل اإلنســجام العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین باإلتفــاق  إذ اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام

إلجابــات األفــراد  عالیــة انســجام) وهــذا یــدل علــى أن هنــاك درجــة 93.35%أتفــق)(و (أتفــق بشــدة، 

، أي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اســتراتیجیات التصــنیع المســتدامالمبحــوثین علــى فقــرات 

هــو  اذ) 4.13علــى مقیــاس (لیكــرت) الخماســي وعــزز ذلــك الوســط الحســابي ( باالعتمــاداإلیجــاب 

بلغــت ) فــي حــین 0.58معیــاري ( بــانحراف ) و3أعلــى مــن الوســط الحســابي الفرضــي للمقیــاس (

 اسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدامالعام إلجابـات األفـراد المبحـوثین علـى فقـرات  امجاإلنسدرجة عدم 

 %) وهــي نســبة4.35أمــا عــن نســبة اإلجابــات المحایــدة فهــي ( ،جــداً  قلیلــة%) وهــي نســبة 2.26(

اقــل مــن نســبة االفــراد المتفقــین. وبلغــت قیمــة وهــي  عــدم المعرفــة تشــیر الــى عــدم التأكــد او ربمــا

حـول هـذه جـدًا األفراد المبحوثین وبدرجة واضـحة  اتفاق%) وهذا یعني 14.33معامل اإلختالف (

یـدل  ا). وهـذ%82.76( االسـتجابةالمتغیرات وفقًا لوجهة نظرهم الشخصیة، في حـین بلغـت نسـبة 

أي ارتفاع مسـتوى  االفراد المبحوثین بلغ المستوى الرابع من مساحة القیاس أدراكمستوى أن على 

 الحالة المدركة والتـي تشـیر الـى أهمیـة تنفیـذ اسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام فـي الشـركة المبحوثـة

ــــت  ــــى متغیــــرات االســــتراتیجیات وفقراتهــــا كان ــــراد المبحــــوثین عل كمــــا ویشــــیر أیضــــا ان إجابــــة االف

ـــوقــد كــان یــة. باألجمــاع إیجاب اإلســهام األكبــر  التخفــیض التقلیــل اواســتراتیجیة  الــذي یمثــل X5 ل

ـــــاء  ـــــي إغن ـــــى نســـــبة إتفـــــاق  المســـــتدام،اســـــتراتیجیات التصـــــنیع واإلیجـــــابي ف ـــــى أعل إذ حصـــــل عل

  التجانس بین إجابات األفراد المبحوثین وهذا یدل على) 4.24(حسابي %) وبوسط 95.06(

استراتیجیات التصنیع المستدام وتشخیصـه حسـب ادراك االفـراد استراتیجیة من  : وصف كلثانیاً 

  المبحوثین:

بهــدف الوقــوف علــى واقــع اســتراتیجیة إعــادة التــدویر فــي الشــركة اســتراتیجیة إعــادة التــدویر: -1

إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات من الوصول الباحثة تمكنت المبحوثة فقد 

  )Q1-Q4(بـمثلت المتغیرات قد عن استراتیجیة إعادة التدویر. و الفرعیة المعبرة 

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 17(الجدول رقم

  االستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة إعادة التدویر في الشركة المبحوثة

سم المتغیر
ا

 

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ط 
س
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ا
  %
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%
ف
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  ال أتفق تماماُ   ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق تمامُ 

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

عادة لتدوی
ا

ر
  

Q1 24 36.36 41 62.12 0 0.00 1 1.52 0 0.00 4.33 0.56 86.67 13.01 
Q2 12 18.18 44 66.67 6 9.09 3 4.55 1 1.52 3.95 0.77 79.09 19.55 
Q3 16 24.24 47 71.21 3 4.55 0 0.00 0 0.00 4.19 0.50 83.94 11.98 
Q4 9 13.64 55 83.33 2 3.03 0 0.00 0 0.00 4.10 0.39 82.12 9.67 
 المؤشر

 13.48 82.95 0.55 4.14 0.38 0.25 1.52 1 4.16 2.75 70.83 46.75 23.10 15.25 الكلي
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) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 17(الجــدول رقــمتبــَین مــن خــالل معطیــات یإذ 

العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین  االنســجام، إذ بلــغ معــدل اســتراتیجیة إعــادة التــدویرفقــرات  بشــأن

إجابـات فـي  مـن االنسـجامدرجـة  وجـودیـدل علـى  ممـا%). 93.93(أتفـق) و (أتفـق بشـدة،  باالتفاق

آراء األفـراد المبحـوثین نحـو تتجـه ، أي إن اسـتراتیجیة إعـادة التـدویراألفراد المبحوثین على فقـرات 

) والذي 4.14عزز ذلك الوسط الحسابي (قد على مقیاس (لیكرت) الخماسي و  باالعتماد یةاإلیجاب

%) مـنهم غیـر متفقـین. 1.9تبـین أن (ی) كمـا 3هو أعلى من الوسط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (

ـــاري ( وبـــانحراف) 4.14%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (4.16وبلغـــت نســـبة المحایـــدین ( ) 0.55معی

وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم األفــــراد المبحــــوثین  اتفــــاق یــــدل علــــى%). وهــــذا 13.48وبمعامــــل اخــــتالف (

إلــى المقیــاس  االســتجابةفــي حــین بلغــت نســبة  المتغیــرات،وبدرجــة واضــحة حــول هــذه الشخصــیة 

) الذي ینص على Q1هو( هذه االستراتیجیةومن المتغیرات التي أسهمت في إغناء  .%)82.95(

اإلنتــاج بغیــة تحقیــق االســتدامة تقــوم إدارة شــركتنا بإعــادة تــدویر المخلفــات الناجمــة عــن عملیــات (

 وبـــانحراف) 4.33%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (98.48). وهـــذا مـــا فســـرته إجابـــات (البیئیـــة

  ).0.56(معیاري 

بهدف الوقوف علـى واقـع اسـتراتیجیة إعـادة التصـنیع فـي الشـركة  التصنیع:استراتیجیة إعادة  -2

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات  المبحوثة

  )Q5-Q8المتغیرات بـ( مثلتقد الفرعیة المعبرة عن استراتیجیة إعادة التصنیع. و 

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 18(الجدول رقم

 االستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة إعادة التصنیع في الشركة المبحوثة

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

صنیع
عادة الت

جیة إ
ستراتی

 ا

Q5 18 27.27 44 66.67 4 6.06 0 0.00 0 0.00 4.21 0.54 84.24 12.85 

Q6 10 15.15 55 83.33 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.13 0.38 82.73 9.37 

Q7 13 19.70 46 69.70 7 10.61 0 0.00 0 0.00 4.09 0.54 81.82 13.37 

Q8 14 21.21 45 68.18 7 10.61 0 0.00 0 0.00 4.10 0.55 82.12 13.60 

 12.29 82.73 0.50 4.13 0.00 0 0.00 0 7.2 4.75 71.97 47.5 20.83 13.75 لمؤشر الكليا

 

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 18(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

فقـرات اسـتراتیجیة إعـادة التصـنیع، إذ بلـغ معـدل االنسـجام العـام إلجابـات األفـراد المبحـوثین  بشـأن
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%). ممــا یــدل علــى وجــود درجــة مــن االنســجام فــي إجابــات 92.8(أتفــق) و باالتفــاق (أتفــق بشــدة، 

األفراد المبحوثین على فقرات استراتیجیة إعادة التصنیع، أي إن تتجه آراء األفـراد المبحـوثین نحـو 

ي ) والذ4.13اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس (لیكرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي (

%) مـنهم غیـر متفقـین. 0.0) كمـا یتبـین أن (3هو أعلى من الوسط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (

) 0.50) وبــــانحراف معیــــاري (4.13%)، وذلــــك بوســــط حســــابي (7.2وبلغــــت نســــبة المحایــــدین (

وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم %). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین 12.29وبمعامـــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،وبدرجــة واضــحة حــول هــذه الشخصــیة 

) الــذي یـــنص Q6هـــو( ه االســتراتیجیةومــن المتغیــرات التـــي أســهمت فــي إغنـــاء هــذ %).82.73(

. وهـذا مـا فسـرته إجابـات )والطاقـةیسـهم إعـادة تصـنیع المنتجـات بتخفـیض اسـتهالك المـواد على (

  ).0.38(معیاري ) وبانحراف 4.13بوسط حسابي (%) من المجیبین 98.48(

فـي الشـركة  تصـمیمبهـدف الوقـوف علـى واقـع اسـتراتیجیة إعـادة ال التصـمیم:استراتیجیة إعادة -3

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات  المبحوثة

 .)Q9-Q12الفرعیة المعبرة عن استراتیجیة إعادة التصمیم. وقد مثلت المتغیرات بـ(

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 19(الجدول رقم

  االستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة إعادة التصمیم في الشركة المبحوثة

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

صمیم
عادة الت

جیة إ
ستراتی

 ا

Q9 19 28.78 43 65.15 4 6.06 0 0.00 0 0.00 4.22 0.549 84.55 12.99 

Q10 22 33.33 40 60.60 4 6.06 0 0.00 0 0.00 4.27 0.56 85.45 13.33 

Q11 32 48.48 29 43.93 3 4.54 2 3.03 0 0.00 4.37 0.718 87.58 16.40 

Q12 17 25.75 46 69.69 2 3.03 1 1.51 0 0.00 4.19 0.56 83.94 13.36 

 ر الكليالمؤش
22.5 34.08 39.5 59.84 3.25 4.92 0.75 1.13 0 0.00 4.26 0.59 85.38 14.04 

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 19(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

إذ بلـغ معـدل االنسـجام العـام إلجابـات األفـراد المبحـوثین  التصـمیم،ن فقـرات اسـتراتیجیة إعـادة أبش

%). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام فـي إجابـات 93.92(أتفـق) و باالتفاق (أتفـق بشـدة، 

، أي إن تتجه آراء األفراد المبحـوثین نحـو صمیماألفراد المبحوثین على فقرات استراتیجیة إعادة الت

) والذي 4.26مقیاس (لیكرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي (اإلیجابیة باالعتماد على 
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%) منهم غیر متفقـین. 1.13) كما یتبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

ـــاري (4.26%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (4.92وبلغـــت نســـبة المحایـــدین ( ) 0.59) وبـــانحراف معی

وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین  %). وهــــذا یــــدل علــــى14.04وبمعامـــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،وبدرجــة واضــحة حــول هــذه الشخصــیة 

) الــذي یــنص Q12ومــن المتغیــرات التــي أســهمت فــي إغنــاء هــذه االســتراتیجیة هــو( %).85.38(

إدارة شــــــركتنا علــــــى إعــــــادة تصــــــمیم المنتجــــــات لتخفــــــیض عــــــدد األجــــــزاء المكونــــــة  (تعمــــــلعلــــــى 

وبـــانحراف ) 4.19(%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي 95.44.وهـــذا مـــا فســـرته إجابـــات ()للمنـــتج

 .)0.56( معیاري

بهـــدف الوقـــوف علـــى واقـــع اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام فـــي اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام: -4

فقد تمكنـت الباحثـة مـن الوصـول إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن  الشركة المبحوثة

  .)Q13-Q16المتغیرات الفرعیة المعبرة عن استراتیجیة إعادة االستخدام وقد مثلت المتغیرات بـ(

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 20(الجدول رقم

  االستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة إعادة االستخدام في الشركة المبحوثة

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

خدام
ست

ال
عادة ا

جیة إ
ستراتی

 ا

Q13 9 13.64 51 77.27 3 4.55 3 4.55 0 0.00 4.00 0.60 80.00 15.19 

Q14 14 21.21 48 72.73 2 3.03 2 3.03 0 0.00 4.12 0.59 82.42 14.44 

Q15 11 16.67 49 74.24 4 6.06 1 1.52 1 1.52 4.03 0.65 80.61 16.27 

Q16 17 25.76 48 72.73 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.24 0.46 84.85 10.99 

 شر الكليالمؤ 
12.75 19.32 49 74.24 2.5 3.79 1.5 2.27 0.25 0.38 4.09 0.58 81.97 14.18 

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 20(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

إذ بلغ معدل االنسجام العـام إلجابـات األفـراد المبحـوثین  االستخدام،فقرات استراتیجیة إعادة  بشأن

%). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام فـي إجابـات 93.56(أتفـق) و باالتفاق (أتفق بشـدة، 

، أي إن تتجــه آراء األفــراد المبحــوثین ســتخداماألفــراد المبحــوثین علــى فقــرات اســتراتیجیة إعــادة اال

) 4.09یاس (لیكرت) الخماسي وقد عـزز ذلـك الوسـط الحسـابي (نحو اإلیجابیة باالعتماد على مق

%) مـنهم غیـر 2.65) كمـا یتبـین أن (3والذي هو أعلى مـن الوسـط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (

) وبـــانحراف معیـــاري 4.09%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (3.79متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (



116 

%). وهـــذا یـــدل علـــى اتفـــاق األفـــراد المبحـــوثین وفقـــًا لوجهـــة 14.18) وبمعامـــل اخـــتالف (0.58(

فـــي حـــین بلغـــت نســـبة االســـتجابة إلـــى  المتغیـــرات،نظـــرهم الشخصـــیة وبدرجـــة واضـــحة حـــول هـــذه 

) الـذي Q16ومن المتغیرات التي أسهمت في إغناء هذه االسـتراتیجیة هـو( %).81.97المقیاس (

. وهذا مـا فسـرته )یساعد إعادة االستخدام في تخفیض تكالیف التخلص من النفایات ینص على (

 ).0.46(معیاري ) وبانحراف 4.24%) من المجیبین بوسط حسابي (98.49إجابات (

 التقلیــل او التخفــیضبهــدف الوقــوف علــى واقــع اســتراتیجیة : التقلیــل او التخفــیضاســتراتیجیة -5

فقــد تمكنـت الباحثــة مـن الوصــول إلـى اإلفــادة مـن إجابــات األفـراد المبحــوثین  فـي الشــركة المبحوثـة

-Q17وقـد مثلـت المتغیـرات بــ( التقلیل او التخفـیضعن المتغیرات الفرعیة المعبرة عن استراتیجیة 

Q20(  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 21(الجدول رقم

  في الشركة المبحوثةالتقلیل او التخفیض االستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة 

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ض
خفی

ل او الت
جیة التقلی

ستراتی
 ا

Q17 22 33.33 43 65.15 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.31 0.50 86.36 11.60 

Q18 18 27.27 43 65.15 3 4.55 2 3.03 0 0.00 4.13 0.76 82.73 18.43 

Q19 24 36.36 41 62.12 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.34 0.51 86.97 11.76 

Q20 18 27.27 42 63.64 6 9.09 0 0.00 0 0.00 4.18 0.57 83.64 13.85 

 13.86 84.92 0.58 4.24 0.00 0 0.75 0.5 4.17 2.75 64.01 42.25 31.05 20.5 الكلي المؤشر

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 21(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

إذ بلــــغ معــــدل االنســــجام العــــام إلجابــــات األفــــراد  التخفــــیض،فقــــرات اســــتراتیجیة التقلیــــل او  بشــــأن

%). مما یدل على وجود درجة من االنسجام في 95.06(أتفق) و المبحوثین باالتفاق (أتفق بشدة، 

إجابــات األفــراد المبحــوثین علــى فقــرات اســتراتیجیة التقلیــل او التخفــیض، أي إن تتجــه آراء األفــراد 

مقیــــاس (لیكــــرت) الخماســــي وقــــد عــــزز ذلــــك الوســــط  المبحــــوثین نحــــو اإلیجابیــــة باالعتمــــاد علــــى

) كمـــا یتبـــین أن 3) والـــذي هـــو أعلـــى مـــن الوســـط الحســـابي الفرضـــي للمقیـــاس (4.24الحســـابي (

) 4.24%)، وذلـك بوسـط حسـابي (4.17%) منهم غیر متفقین. وبلغت نسبة المحایـدین (0.75(

ـــــاري ( ـــــانحراف معی ـــــ13.86) وبمعامـــــل اخـــــتالف (0.58وب ـــــاق األفـــــراد %). وهـــــذا یـــــدل عل ى اتف

فــي حــین بلغــت  المتغیــرات،المبحــوثین وفقــًا لوجهــة نظــرهم الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 
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ومـــــن المتغیـــــرات التـــــي أســـــهمت فـــــي إغنـــــاء هـــــذه  %).84.92نســـــبة االســـــتجابة إلـــــى المقیـــــاس (

تبــذل ادارة شــركتنا جهــود مســتمرة لتقلیــل الهــدر النــاجم ) الــذي یــنص علــى (Q19االســتراتیجیة هــو(

%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي 98.48. وهـــذا مـــا فســـرته إجابـــات () اإلنتاجیـــةعـــن العملیـــة 

 ).0.51(معیاري ) وبانحراف 4.34(

 فـي الشـركة المبحوثـة االسـترجاعبهدف الوقوف على واقـع اسـتراتیجیة  االسترجاع:استراتیجیة -6

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة 

  .)Q21-Q24وقد مثلت المتغیرات بـ( االسترجاعالمعبرة عن استراتیجیة 

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 22(الجدول رقم

  في الشركة المبحوثة االسترجاعاالستجابة ومعامل االختالف الستراتیجیة 

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ع
سترجا

ال
جیة ا

ستراتی
 ا

Q21 7 10.61 50 75.76 2 3.03 3 4.55 4 6.06 3.80 0.91 76.06 24.06 

Q22 11 16.67 51 77.27 1 1.52 3 4.55 0 0.00 4.06 0.60 81.21 14.89 

Q23 10 15.15 50 75.76 1 1.52 3 4.55 2 3.03 3.95 0.792 79.09 20.05 

Q24 3 4.55 58 87.88 1 1.52 4 6.06 0 0.00 3.90 0.54 78.18 14.00 

 18.18 78.63 0.71 3.92 2.27 1.5 4.92 3.25 1.89 1.25 79.16 52.25 11.74 7.75 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 22(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

ـــغ معـــدل االنســـجام العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین  االســـترجاع،ن فقـــرات اســـتراتیجیة أبشـــ إذ بل

%). ممــا یــدل علــى وجــود درجــة مــن االنســجام فــي إجابــات 90.9(أتفــق) و باالتفــاق (أتفــق بشــدة، 

أي إن تتجـــه آراء األفـــراد المبحـــوثین نحـــو  االســـترجاع،األفــراد المبحـــوثین علـــى فقـــرات اســـتراتیجیة 

) والذي 3.92كرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي (اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس (لی

%) منهم غیر متفقین. 7.19) كما یتبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

) 0.71) وبـــانحراف معیـــاري (3.92%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (1.89وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (

%). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم 18.18وبمعامـــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 

) الــذي یــنص Q22ومــن المتغیــرات التــي أســهمت فــي إغنــاء هــذه االســتراتیجیة هــو( %).78.63(

فـــــات مـــــن الســـــوق لالســـــتفادة منهـــــا فـــــي اعـــــادة تعمـــــل إدارة شـــــركتنا علـــــى اســـــترجاع المخلعلـــــى (
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) وبـانحراف 4.06%) من المجیبـین بوسـط حسـابي (93.94. وهذا ما فسرته إجابات ()استخدامها

  ).0.60(معیاري 

   :الفرص التسویقیةالمبحوثین حول  لألفرادثالثا: االدراك االولي 

الفـرص  بـأنواع تمثلـت ابعـادالفـرص التسـویقیة مـن خـالل  الباحثة فـي قیـاس متغیـر اعتمدت

التركیـز علـى و الكفـاءة التسـویقیة ،و االبتكـار التسـویقي ،و بــ: (بنـاء میـزة تنافسـیة ، التسویقیة والممثلـة

ویــــع) نالتو تطــــویر الســــوق ، و تطــــویر المنــــتج ، و اختــــراق الســــوق ، و خدمــــة شــــریحة مــــن الســــوق ، 

) فقــرة 32فقــد بلــغ مجمــوع الفقــرات ( ،وللتعــرف علــى مســتوى إدراك األفــراد المبحــوثین لهــذا المتغیــر

ـــأتي وصـــف ـــك بإعتمـــاد مقیـــاس لیكـــرت الخماســـي. وفیمـــا ی هـــذا المتغیـــر كمـــا یدركـــه األفـــراد ل وذل

  المبحوثون:

ونسبة خالصة التوزیعات التكراریة واألوساط الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة  )23(الجدول رقم

  الفرص التسویقیة في الشركة المبحوثة لمتغیراإلستجابة ومعامل اإلختالف 
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اتفق 

  بشدة

% % % % % 
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 X7 25 57.95 8.71 5.3 3.03 3.96 0.88 79.32 22.54  بناء میزة تنافسیة

 X8 27.26 62.87 3.41 6.05 0.38 4.10 0.75 82.12 18.44  االبتكار التسویقي

 X9 28.40 65.14 0.00 3.78 2.65 4.12 0.80 82.57 19.63  الكفاءة التسویقیة

التركیز على خدمة 

  شریحة من السوق
X10 17.04 80.30 0.00 1.13 1.52 4.10 0.56 82.04 13.81 

 X11 24.24 68.93 2.65 3.03 1.13 4.11 0.66 82.42 16.40  اختراق السوق

 X12 29.92 67.8 1.89 0.38 0.00 4.26 0.49 85.45 11.67  تطویر المنتج

 X13 26.13 73.86 0.00 0.00 0.00 4.25 0.42 85.23 10.08  تطویر السوق

 X14 23.86 75.75 0.38 0.00 0.00 4.23 0.42 84.70 10.17  التنویع

 15.34 82.98 0.62 4.14 1.09 2.46 2.13 69.08 25.23 المعدل العام

 

 ابعـاد) هنـاك إتفـاق بـین آراء األفـراد المبحـوثین بشـأن 23(الجـدول رقـمیتبَین من معطیات 

الفرص التسویقیة حیث بلغ معدل اإلنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثین باإلتفاق (أتفق بشدة، 

) وهذا یدل على أن هناك درجة انسـجام عالیـة إلجابـات األفـراد المبحـوثین علـى 94.31%أتفق)(و 

، أي إن آراء األفــــراد المبحـــوثین تتجــــه نحـــو اإلیجــــاب باالعتمـــاد علــــى الفــــرص التســـویقیة  فقـــرات

هــو أعلــى مــن الوســط الحســابي ف) 4.14مقیــاس (لیكــرت) الخماســي وعــزز ذلــك الوســط الحســابي (
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العــام  االنســجام) فــي حــین بلغــت درجــة عــدم 0.62) و بــانحراف معیــاري (3للمقیــاس (الفرضــي 

أما عن  ،جداً  قلیلة%) وهي نسبة 3.55( الفرص التسویقیةإلجابات األفراد المبحوثین على فقرات 

%) وهـي نســبة تشـیر الــى عـدم التأكــد او ربمـا عــدم المعرفــة 2.46نسـبة اإلجابــات المحایـدة فهــي (

%) وهـذا یعنـي اتفـاق 15.34وهي اقل من نسبة االفراد المتفقین. وبلغت قیمة معامـل اإلخـتالف (

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة جــدًا حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم الشخصــیة، فــي 

االفـــراد المبحـــوثین بلـــغ  إدراكیـــدل علـــى مســـتوى  اهـــذ). و %82.98حـــین بلغـــت نســـبة االســـتجابة (

 تعزیز المستوى الرابع من مساحة القیاس أي ارتفاع مستوى الحالة المدركة والتي تشیر الى أهمیة

في الشركة المبحوثة كما ویشیر أیضا ان إجابة االفراد المبحوثین على متغیرات  الفرص التسویقیة

 فرصـــة تطـــویر الســـوقالـــذي یمثـــل  X13 لـــــابیـــة. وقـــد كـــان وفقراتهـــا كانـــت باألجمـــاع إیج الفـــرص

ــــى نســــبة إتفــــاق  التســــویقیة،الفــــرص اإلســــهام األكبــــر واإلیجــــابي فــــي إغنــــاء  إذ حصــــل علــــى أعل

  ) وهذا یدل على التجانس بین إجابات األفراد المبحوثین4.25(حسابي %) وبوسط 99.99(

  حسب ادراك االفراد المبحوثین: امن الفرص التسویقیة وتشخیصه ه: وصف كل فرصثانیاً 

بهـدف الوقـوف علـى واقـع فرصـة بنـاء میـزة تنافسـیة فـي الشـركة المبحوثـة بناء میـزة تنافسـیة: -1

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة 

  .)Q25-Q28بـ( فرصة بناء میزة تنافسیة. وقد مثلت المتغیراتعن المعبرة 

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 24(الجدول رقم

  االختالف لفرصة بناء میزة تنافسیة في الشركة المبحوثة االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

سیة
بناء میزة تناف  

Q25 15 22.72 47 71.21 2 3.03 2 3.03 0 0.00 4.13 0.60 82.73 14.62 

Q26 18 27.27 31 46.96 10 15.15 3 4.54 4 6.06 3.84 1.07 76.97 27.82 

Q27 15 22.72 38 57.57 7 10.60 2 3.03 4 6.06 3.87 1.00 77.58 25.79 

Q28 18 27.27 37 56.06 4 6.06 7 10.60 0 0.00 4.00 0.87 80.00 21.93 

 22.54 79.32 0.88 3.96 3.03 2 5.3 3.5 8.71 5.75 57.95 38.25 25 16.5 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 24(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

، إذ بلــغ معــدل االنســجام العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین فرصــة بنــاء میــزة تنافســیةفقــرات  بشــأن

%). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام فـي إجابـات 82.95(أتفـق) و باالتفاق (أتفـق بشـدة، 
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، أي إن تتجـه آراء األفـراد المبحـوثین نحـو فرصـة بنـاء میـزة تنافسـیةاألفراد المبحـوثین علـى فقـرات 

) والذي 3.96(لیكرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي ( اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس

%) منهم غیر متفقـین. 8.33) كما یتبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

ـــاري (3.96%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (8.71وبلغـــت نســـبة المحایـــدین ( ) 0.88) وبـــانحراف معی

%). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم 22.54وبمعامــــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 

) الــذي یـنص علــى Q25هـو( الفرصــةومـن المتغیــرات التـي أســهمت فـي إغنــاء هـذه  %).79.32(

). للبیئــة وبــأدنى كلفــة ممكنــه مقارنــًة بالمنافســینتركــز إدارة شــركتنا علــى تقــدیم منتجــات صــدیقة (

معیـــاري ) وبـــانحراف 4.13%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (93.93وهـــذا مـــا فســـرته إجابـــات (

)0.60.(  

 بهـدف الوقـوف علـى واقـع فرصـة االبتكـار التسـویقي فـي الشـركة المبحوثـة االبتكار التسـویقي:-2

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة 

  .)Q29-Q32فرصة االبتكار التسویقي. وقد مثلت المتغیرات بـ(عن المعبرة 

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 25(الجدول رقم

  االختالف لفرصة االبتكار التسویقي في الشركة المبحوثة االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ي
سویق

 االبتكار الت

Q29 13 19.69 43 65.15 8 12.12 2 3.03 0 0.00 4.01 0.66 80.30 16.63 

Q30 18 27.27 42 63.63 0 0.00 6 9.09 0 0.00 4.09 0.79 81.8 19.52 

Q31 18 27.27 43 65.15 0 0.00 5 7.57 0 0.00 4.12 0.75 82.42 18.31 

Q32 23 34.84 38 57.57 1 1.52 3 4.54 1 1.52 4.19 0.80 83.94 19.25 

 18.44 82.12 0.75 4.10 0.38 0.25 6.05 4 3.41 2.25 62.87 41.5 27.26 18  المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 25(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

إذ بلــغ معــدل االنســجام العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین  التســویقي،االبتكــار  فرصــةفقــرات  بشــأن

%). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام فـي إجابـات 90.13(أتفـق) و باالتفاق (أتفـق بشـدة، 

األفراد المبحوثین على فقرات فرصـة االبتكـار التسـویقي، أي إن تتجـه آراء األفـراد المبحـوثین نحـو 

) والذي 4.10(لیكرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي (اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس 
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%) منهم غیر متفقـین. 6.43) كما یتبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

ـــاري (4.10%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (3.41وبلغـــت نســـبة المحایـــدین ( ) 0.75) وبـــانحراف معی

%). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم 18.44وبمعامــــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 

) الــذي یـنص علــى Q31ومـن المتغیــرات التـي أســهمت فـي إغنــاء هـذه الفرصــة هـو( %).82.12(

%) مــن 92.42). وهــذا مــا فســرته إجابــات (كــرةتقــدم إدارة شــركتنا عــروض تســعیریة جدیــدة ومبت(

  )0.75(معیاري ) وبانحراف 4.12المجیبین بوسط حسابي (

 فـي الشـركة المبحوثـة ةبهـدف الوقـوف علـى واقـع فرصـة الكفـاءة التسـویقی : ةالكفاءة التسـویقی-3

فقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة 

  )Q33-Q36فرصة الكفاءة التسویقي. وقد مثلت المتغیرات بـ(عن المعبرة 

  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 26(الجدول رقم

  لكفاءة التسویقیة في الشركة المبحوثةفرصة الاالختالف  االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

سویقیة 
 الكفاءة الت

Q33 14 21.21 48 72.72 0 0.00% 1 1.52 3 4.54 4.04 0.83 80.91 20.54 

Q34 14 21.21 47 71.21 0 0.00% 5 7.57 0 0.00 4.06 0.72 81.21 17.75 

Q35 26 39.39 35 53.03 0 0.00% 3 4.54 2 3.03 4.21 0.90 84.24 21.44 

Q36 21 31.81 42 63.63 0 0.00% 1 1.52 2 3.03 4.19 0.78 83.94 18.79 

 19.63 82.57 0.80 4.12 2.65 1.75 3.78 2.5 %0.00 0 65.14 43 28.40 18.75 ؤشر الكليالم

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 26(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

الكفــاءة التســویقیة ، إذ بلــغ معــدل االنســجام العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین  فرصــة ن فقــراتأبشــ

). ممــا یــدل علــى وجــود درجــة مــن االنســجام فــي إجابــات %93.54أتفــق)(و باالتفــاق (أتفــق بشــدة، 

األفراد المبحوثین على فقرات الكفاءة التسویقي، أي إن تتجه آراء األفراد المبحوثین نحو اإلیجابیة 

) والــذي هـــو 4.12اد علــى مقیـــاس (لیكــرت) الخماســـي وقــد عــزز ذلـــك الوســط الحســـابي (باالعتمــ

%) مــنهم غیــر متفقــین. 6.43) كمــا یتبــین أن (3أعلــى مــن الوســط الحســابي الفرضــي للمقیــاس (

) 0.80) وبـــانحراف معیـــاري (4.12%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (0.00وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (
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%). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم 19.63وبمعامـــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 

) الـذي یـنص علـى Q36ومن المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء هـذه الفرصـة هـو( %).82.57(

%) 95.44). وهـذا مـا فسـرته إجابـات (رشیدى نحو علتستخدم إدارة شركتنا مدخالتها من المواد (

  ).0.78(معیاري ) وبانحراف 4.19من المجیبین بوسط حسابي (

بهدف الوقوف على واقع فرصة التركیز على شریحة  التركیز على خدمة شریحة من السوق:-3

فقـد تمكنـت الباحثـة مـن الوصـول إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد  من السوق في الشـركة المبحوثـة

فرصــة التركیــز علــى شــریحة مــن الســوق. وقــد مثلــت عــن الفرعیــة المعبــرة  االبعــادالمبحــوثین عــن 

  )Q37-Q40المتغیرات بـ(

  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 27(الجدول رقم

التركیز على خدمة شریحة من السوق في الشركة  لفرصةاالختالف  ومعاملاالستجابة 

  المبحوثة

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

سوق
ن ال

حة م
شری

خدمة 
ى 

عل
 التركیز 

Q37 16 24.24 47 71.21 0 0.00 1 1.52 2 3.03 4.12 0.75 82.42 18.31 

Q38 10 15.15 54 81.82 0 0.00 2 3.03 0 0.00 4.09 0.51 81.82 12.67 

Q39 11 16.66 53 80.30 0 0.00 0 0.00 2 3.03 4.07 0.66 81.52 16.28 

Q40 8 12.12 58 87.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.12 0.32 82.42 7.98 

 13.81 82.04 0.56 4.10 1.52 1 1.13 0.75 0.00 0 80.30 53 17.04 11.25 الكلي المؤشر

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 27(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

إذ بلـغ معـدل االنسـجام العـام إلجابـات  السوق،على خدمة شریحة من  فقرات فرصة التركیزن أبش

%). ممـــا یـــدل علـــى وجـــود درجـــة مـــن 97.34أتفـــق)(و األفـــراد المبحـــوثین باالتفـــاق (أتفـــق بشـــدة، 

، التركیز على خدمة شریحة من السـوقاالنسجام في إجابات األفراد المبحوثین على فقرات فرصة 

باالعتمـاد علـى مقیـاس (لیكـرت) الخماسـي وقـد أي إن تتجه آراء األفراد المبحوثین نحـو اإلیجابیـة 

) 3) والـذي هـو أعلـى مـن الوسـط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (4.10عزز ذلك الوسط الحسـابي (

%)، وذلــك بوســـط 0.00%) مــنهم غیــر متفقــین. وبلغــت نســبة المحایــدین (2.65كمــا یتبــین أن (
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. وهــــذا یـــدل علــــى %)13.81) وبمعامـــل اخـــتالف (0.56) وبـــانحراف معیــــاري (4.10حســـابي (

فـي  المتغیـرات،اتفاق األفـراد المبحـوثین وفقـًا لوجهـة نظـرهم الشخصـیة وبدرجـة واضـحة حـول هـذه 

ومــن المتغیــرات التــي أســهمت فــي إغنــاء  %).82.04حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس (

للبیئــة تسـعى إدارة شــركتنا الــى تقـدیم منتجــات صــدیقة ) الـذي یــنص علــى (Q40هـذه الفرصــة هــو(

) 4.12%) مـن المجیبــین بوســط حســابي (100). وهـذا مــا فســرته إجابــات (فـي الســوق المســتهدف

  ).0.32(معیاري وبانحراف 

ــراق -5 فقــد  بهــدف الوقــوف علــى واقــع فرصــة اختــراق الســوق فــي الشــركة المبحوثــة الســوق:اخت

تمكنــت الباحثــة مــن الوصــول إلــى اإلفــادة مــن إجابــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیــرات الفرعیــة 

  .)Q41-Q44فرصة اختراق السوق. وقد مثلت المتغیرات بـ(عن المعبرة 
  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 28(الجدول رقم

  السوق في الشركة المبحوثة اختراقاالختالف لفرصة  االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ق 
سو

ق ال
خترا

ا
 

 

Q41 16 24.24 43 65.15 1 1.52 3 4.54 3 4.54 4.00 0.92 80.00 23.20 

Q42 18 27.27 46 69.69 0 0.00 2 3.03 0 0.00 4.21 0.59 84.24 14.13 

Q43 19 28.79 44 66.66 2 3.03 1 1.52 0 0.00 4.22 0.57 84.55 13.63 

Q44 11 16.66 49 74.24 4 6.06 2 3.03 0 0.00 4.04 0.59 80.91 14.66 

 16.40 82.42 0.66 4.11 1.13 0.75 3.03 2 2.65 1.75 68.93 45.5 24.24 16 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 28(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

ـــغ معـــدل االنســـجام العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین  الســـوق،فقـــرات فرصـــة اختـــراق  بشـــأن إذ بل

%). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام فـي إجابـات 93.17(أتفـق) و باالتفاق (أتفق بشـدة، 

األفـــراد المبحـــوثین علـــى فقـــرات فرصـــة اختـــراق الســـوق، أي إن تتجـــه آراء األفـــراد المبحـــوثین نحـــو 

) 4.11ت) الخماســـي وقـــد عـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي (اإلیجابیـــة باالعتمـــاد علـــى مقیـــاس (لیكـــر 

%) مـنهم غیـر 4.16) كمـا یتبـین أن (3والذي هو أعلى من الوسـط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (

) وبـــانحراف معیـــاري 4.11%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (2.65متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (

%). وهـــذا یـــدل علـــى اتفـــاق األفـــراد المبحـــوثین وفقـــًا لوجهـــة 16.40) وبمعامـــل اخـــتالف (0.66(

فـــي حـــین بلغـــت نســـبة االســـتجابة إلـــى  المتغیـــرات،نظـــرهم الشخصـــیة وبدرجـــة واضـــحة حـــول هـــذه 
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) الـــذي Q42ومـــن المتغیـــرات التـــي أســـهمت فـــي إغنـــاء هـــذه الفرصـــة هـــو( %).82.42المقیـــاس (

). للسوق الجدیدة المنتجات إدخال في األسبقیةلها  تحرص إدارة شركتنا على أن تكونینص على (

معیـــاري ) وبـــانحراف 4.21%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (96.96وهـــذا مـــا فســـرته إجابـــات (

)0.59.(  

فقـــد  فـــي الشـــركة المبحوثـــة تطـــویر المنـــتجبهـــدف الوقـــوف علـــى واقـــع فرصـــة  المنـــتج:تطـــویر -6

تمكنــت الباحثــة مــن الوصــول إلــى اإلفــادة مــن إجابــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیــرات الفرعیــة 

  .)Q45-Q48. وقد مثلت المتغیرات بـ(تطویر المنتجفرصة عن المعبرة 
  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 29(الجدول رقم

  في الشركة المبحوثة تطویر المنتج لفرصة االختالف االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ج
طویر المنت

 ت

Q45 12 18.18 50 75.75 4 6.06 0 0.00 0 0.00 4.12 0.48 82.42 11.67 

Q46 16 24.24 49 74.24 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.22 0.45 84.55 10.82 

Q47 23 34.85 43 65.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.34 0.48 86.97 11.04 

Q48 28 42.42 37 56.06 0 0.00 1 1.52 0 0.00 4.39 0.57 87.88 13.17 

 11.67 85.45 0.49 4.26 0.00 0 0.38 0.25 1.89 1.25 67.8 44.75 29.92 19.75 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 29(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

ـــتج،فقـــرات فرصـــة تطـــویر  بشـــأن ـــراد المبحـــوثین  المن ـــات األف ـــغ معـــدل االنســـجام العـــام إلجاب إذ بل

فـي إجابـات  %). ممـا یـدل علـى وجـود درجـة مـن االنسـجام97.72(أتفـق) و باالتفاق (أتفق بشـدة، 

األفـــراد المبحـــوثین علـــى فقـــرات فرصـــة تطـــویر المنـــتج، أي إن تتجـــه آراء األفـــراد المبحـــوثین نحـــو 

) والذي 4.26اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس (لیكرت) الخماسي وقد عزز ذلك الوسط الحسابي (

تفقین. %) منهم غیر م0.38) كما یتبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

) 0.49) وبـــانحراف معیـــاري (4.26%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (1.89وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (

%). وهــــذا یــــدل علــــى اتفــــاق األفــــراد المبحــــوثین وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم 11.67وبمعامـــل اخــــتالف (

فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس  المتغیــرات،الشخصــیة وبدرجــة واضــحة حــول هــذه 

) الـذي یـنص علـى Q47المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء هـذه الفرصـة هـو(ومن  %).85.45(

تعمل إدارة شركتنا على تقلیص الفترة الزمنیة الالزمـة لتطـویر منتجاتهـا مواكبـًة لمـا تملیـه ظـروف (
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%) مــن المجیبـــین بوســـط حســـابي 100). وهــذا مـــا فســـرته إجابـــات (المنافســة الشـــدیدة فـــي الســـوق

 ).0.48(معیاري ) وبانحراف 4.34(

فـــي الشــركة المبحوثــة فقـــد  الســوقبهـــدف الوقــوف علــى واقـــع فرصــة تطــویر  تطــویر الســوق:-7

تمكنــت الباحثــة مــن الوصــول إلــى اإلفــادة مــن إجابــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیــرات الفرعیــة 

  .)Q49-Q52. وقد مثلت المتغیرات بـ(السوقفرصة تطویر عن المعبرة 
  

التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة ) التوزیعات 30(الجدول رقم

  تطویر السوق في الشركة المبحوثةلفرصة االختالف  االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

ق
سو

طویر ال
 ت

Q49 23 34.85 43 65.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.34 0.48 86.97 11.04 

Q50 22 33.33 44 66.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.33 0.47 86.67 10.96 

Q51 15 22.72 51 77.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.22 0.42 84.55 9.99 

Q52 9 13.63 57 86.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.13 0.34 82.73 8.36 

 10.08 85.23 0.42 4.25 0.00 0 0.00 0 0.00 0 73.86 48.75 26.13 17.25 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 30(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

ـــات األفـــراد المبحـــوثین  بشـــأن ـــغ معـــدل االنســـجام العـــام إلجاب فقـــرات فرصـــة تطـــویر الســـوق، إذ بل

مــن االنســجام فــي عالیــة %). ممــا یــدل علــى وجــود درجــة 99.99(أتفــق) و باالتفــاق (أتفــق بشــدة، 

، أي إن تتجـه آراء األفـراد المبحــوثین السـوقإجابـات األفـراد المبحـوثین علـى فقـرات فرصــة تطـویر 

) 4.25اإلیجابیة باالعتماد على مقیاس (لیكرت) الخماسي وقـد عـزز ذلـك الوسـط الحسـابي (نحو 

%) مـنهم غیـر 0.00) كمـا یتبـین أن (3والذي هو أعلى مـن الوسـط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (

) وبـــانحراف معیـــاري 4.25%)، وذلـــك بوســـط حســـابي (0.00متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (

%). وهـــذا یـــدل علـــى اتفـــاق األفـــراد المبحـــوثین وفقـــًا لوجهـــة 10.08اخـــتالف () وبمعامـــل 0.42(

فـــي حـــین بلغـــت نســـبة االســـتجابة إلـــى  المتغیـــرات،نظـــرهم الشخصـــیة وبدرجـــة واضـــحة حـــول هـــذه 

) الـــذي Q49ومـــن المتغیـــرات التـــي أســـهمت فـــي إغنـــاء هـــذه الفرصـــة هـــو( %).85.23المقیـــاس (

منتجاتهـا). وهـذا مـا فسـرته  یسـتخدمون ال جـدد زبـائنیـنص علـى (تعمـل إدارة شـركتنا علـى إقنـاع 

 ).0.48(معیاري ) وبانحراف 4.34%) من المجیبین بوسط حسابي (100إجابات (
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فقد تمكنت الباحثة مـن  في الشركة المبحوثة التنویعبهدف الوقوف على واقع فرصة  التنویع: -8

الوصــول إلــى اإلفــادة مــن إجابـــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیـــرات الفرعیــة المعبــرة عــن فرصـــة 

  )Q53-Q56. وقد مثلت المتغیرات بـ(التنویع
  

) التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة 31(الجدول رقم

  في الشركة المبحوثة التنویعاالختالف لفرصة  االستجابة ومعامل

  

اسم 

  المتغیر

رمز 

  المتغیر

  الوسط ال اتفق تماماً   ال اتفق محاید اتفق اتفق تماماً 

  الحسابي

Mean  

  االنحراف

  المعیاري

St.d.D. 

  نسبة

 االستجابة

 

  معامل

 %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار %  التكرار االختالف

 التنویع

Q53 13 19.70 53 80.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.19 0.40 83.94 9.55 

Q54 12 18.18 54 81.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.18 0.38 83.64 9.29 

Q55 21 31.81 44 66.66 1 1.52 0 0.00 0 0.00 4.30 0.49 86.06 11.51 

Q56 17 25.75 49 74.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.25 0.44 85.15 10.35 

 10.17 84.70 0.42 4.23 0.00 0 0.00 0 0.38 0.25 75.75 50 23.86 15.75 المؤشر الكلي

  

) وجــود إتفــاق بــین آراء األفــراد المبحــوثین 31(الجــدول رقــمإذ یتبــَین مــن خــالل معطیــات 

فقـــرات فرصـــة التنویـــع، إذ بلـــغ معـــدل االنســـجام العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین باالتفـــاق  بشـــأن

%). ممــا یــدل علــى وجــود درجــة مــن االنســجام فــي إجابــات األفــراد 99.61(أتفــق) و (أتفــق بشــدة، 

المبحوثین على فقرات فرصة التنویع، أي إن تتجه آراء األفراد المبحوثین نحو اإلیجابیة باالعتماد 

) والــذي هــو أعلــى مــن 4.23علــى مقیــاس (لیكــرت) الخماســي وقــد عــزز ذلــك الوســط الحســابي (

%) مـنهم غیـر متفقـین. وبلغـت نسـبة 0.00) كما یتبـین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

) وبمعامل اختالف 0.42) وبانحراف معیاري (4.23%)، وذلك بوسط حسابي (0.38المحایدین (

ـــى اتفـــاق األفـــراد المبحـــوثین وفقـــًا لوجهـــة نظـــرهم الشخصـــیة وبدرجـــة 10.17( %). وهـــذا یـــدل عل

ومــن  %).84.70فــي حــین بلغــت نســبة االســتجابة إلــى المقیــاس ( المتغیــرات،واضــحة حــول هــذه 

تسـعى إدارة شـركتنا ) الـذي یـنص علـى (Q53المتغیرات التي أسهمت في إغناء هـذه الفرصـة هـو(

). وهـذا مـا فسـرته مو في السـوق باتبـاع اسـتراتیجیة التنویـع فـي المنتجـاتالنتقاء فرص التوسع والن

    ).0.40(معیاري ) وبانحراف 4.19%) من المجیبین بوسط حسابي (100إجابات (
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  لثاملبحث الثا

  اختبار فرضيات الدراسة

 اســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدامبهــــدف التعــــرف علــــى طبیعــــة العالقــــة والتــــأثیر بــــین    

مــن تــم تخصـیص هــذا الفصـل المبحوثـة فــي الشـركة  الفــرص التسـویقیةفـي ومضـمون ذلـك التــأثیر 

التحقــق مــن صــحة الفرضــیات التــي كــذلك لتحقــق مــن ســریان المخطــط اإلفتراضــي للدراســة اجــل ا

 (الباحثــة لهــذا الغــرض باســتخدام مجموعــة مــن األدوات التحلیلیــة وٕاعتمــادًا علــى برنــامج اعتمــدتها

(IBM SPSS Statistics 19:وٕاستنادًا إلى ما تقدم فقد تضمن هذا المبحث المحاور االتیة .  

  

  المحور األول: اختبار عالقات االرتباط بین متغیرات الدراسة وتحلیلها.

  المحور الثاني: اختبار عالقات التأثیر بین متغیرات الدراسة وتحلیلها.

  المستقلة.المحور الثالث: اختبار تباین تأثیر المتغیرات 

 .المحور الرابع: اختبار تمیز متغیرات الدراسة
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  احملور االول

  اختبار عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة وحتليلها

تـنص هـذه الفرضـیة علـى وجـود  أوًال: اختبار الفرضیة الرئیسة األولى والفرضـیة المنبثقـة عنهـا:

الفــرص التســویقیة و عالقـة ارتبــاط ذات داللـة معنویــة بــین اسـتراتیجیات التصــنیع المســتدام مجتمعـًة 

عنها والمتمثلة فـي وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة  انبثقتمجتمعًة والفرضیة الفرعیة التي 

تـم تحلیـل  أذلفـرص التسـویقیة مجتمعـًة. بین كل اسـتراتیجیة مـن اسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام وا

) عالقــات االرتبــاط المتعلقــة 32(الجــدول رقــمهــذه العالقــة علــى مســتوى الشــركة المبحوثــة. ویبــین 

  باختبار هذه الفرضیة.

) نتائج عالقة االرتباط بین استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة 32(الجدول رقم

  المبحوثة كةمجتمعًة في الشر 

N = 66             P ≤ 0.05                                                                                                                               

  .SPSS)( مخرجات برنامجعلى  باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحثة 

) وجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط ذات داللـــــة معنویـــــة موجبـــــة بـــــین 32(الجـــــدول رقـــــم یالحـــــظ مـــــن

بلـــغ المؤشـــر الكلــــي  فقــــداســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام مجتمعــــة والفـــرص التســـویقیة مجتمعـــة، 

دل علـى قـوة العالقـة بـین المتغیـرین، إذ تشـیر هـذه النتیجـة إلـى ی مما) 0.907لُمعامل االرتباط (*

التصـنیع المسـتدام مجتمعـة أدى ذلـك إلـى  باسـتراتیجیاتهتمامهـا اة مـن أنه كلمـا زادت إدارة الشـرك

  الفرص التسویقیة مجتمعة. تعزیز

  . یمكن قبول الفرضیة الرئیسة األولى على مستوى الشركة المبحوثة وبناًء على ما تقدم 

العالقـــة بـــین كـــل اســـتراتیجیة مـــن اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام المعتمـــدة فـــي بیـــان أمـــا بصـــدد 

الجــدول الدراســة والفــرص التســویقیة مجتمعــًة علــى مســتوى الشــركة المبحوثــة فقــد تــم توضــیحها فــي 

   :) وعلى النحو اآلتي32(رقم

المتغیر المعتمد                                              

  المتغیر المستقل
  الفرص التسویقیة

 ال
ت

یا
ج
تی
ترا

س
ا

ام
تد
س
لم

 ا
یع

صن
ت

  

  0.931*  إعادة التدویر

  0.847*  إعادة التصنیع

  0.931*  إعادة التصمیم

  0.938*  إعادة االستخدام

  0.944*  التقلیل او التخفیض

  0.909*  االسترجاع

  0.907*  المؤشر الكلي
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) 32(الجـدول رقـمُیشـیر : مجتمعـة . العالقة بین استراتیجیة إعادة التـدویر والفـرص التسـویقیة1

إلـى وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة موجبـة بـین اسـتراتیجیة إعـادة التـدویر بوصـفها متغیــرًا 

) عنـد مسـتوى 0.931*إذ بلغـت قیمـة االرتبـاط ( معتمدًا،مستقًال والفرص التسویقیة بوصفها متغیرًا 

إعـادة التـدویر  إسـتراتیجیةالشـركة بتطبیـق  ادارة قامت إذا). وتفسر هذه العالقة أنه 0.05معنویة (

   .مجتمعة سوف تسهم في تعزیز الفرص التسویقیة

) 32(الجـدول رقـمُیشـیر  :والفرص التسویقیة مجتمعة إعادة التصنیع. العالقة بین استراتیجیة 2

والفـــرص  إعـــادة التصـــنیعإلـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة موجبـــة بـــین اســـتراتیجیة 

). وتفســر هــذه 0.05) عنـد مســتوى معنویـة (0.847*إذ بلغـت قیمــة االرتبــاط ( مجتمعــة،التسـویقیة 

تعزیـز الفـرص  سـوف تسـهم فـي إعـادة التصـنیع بتطبیـق إسـتراتیجیة ادارة الشركة قامت إذا عالقةال

  .مجتمعةالتسویقیة 

) 32(الجـدول رقـمُیشـیر  مجتمعة:. العالقة بین استراتیجیة إعادة التصمیم والفرص التسویقیة 3

إلـــى وجــــود عالقـــة ارتبــــاط ذات داللـــة معنویــــة موجبــــة بـــین اســــتراتیجیة إعـــادة التصــــمیم والفــــرص 

). وتفســر هــذه 0.05) عنــد مســتوى معنویــة (0.931*إذ بلغــت قیمــة االرتبــاط ( مجتمعــة،التســویقیة 

سـوف تسـهم فـي تعزیـز الفـرص قامت إدارة الشـركة بتطبیـق اسـتراتیجیة إعـادة التصـمیم  إذاالعالقة 

  .التسویقیة مجتمعة

ـــة: 4 ـــین اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام والفـــرص التســـویقیة مجتمع ـــة ب الجـــدول  ُیشـــیر. العالق

) إلـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة موجبـــة بـــین اســـتراتیجیة إعـــادة االســـتخدام 32(رقـــم

). 0.05) عنـــد مســـتوى معنویـــة (0.938*إذ بلغـــت قیمـــة االرتبـــاط ( مجتمعـــة،والفـــرص التســـویقیة 

ســهم فــي وف تاســتراتیجیة إعــادة االســتخدام ســ بتطبیــقإدارة الشــركة  قامــت إذاوتفســر هــذه العالقــة 

   .الفرص التسویقیة مجتمعة عزیزت

الجــدول ُیشــیر  مجتمعــة:. العالقــة بــین اســتراتیجیة التقلیــل او التخفــیض والفــرص التســویقیة 5

) إلـى وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة موجبـة بـین اسـتراتیجیة التقلیـل او التخفـیض 32(رقم

ـــاط ( مجتمعـــة،والفـــرص التســـویقیة  ـــة (0.944*إذ بلغـــت قیمـــة االرتب  .)0.05) عنـــد مســـتوى معنوی

في  سوف تسهماستراتیجیة التقلیل او التخفیض بتطبیق إدارة الشركة  قامت إذاوتفسر هذه العالقة 

  .الفرص التسویقیة مجتمعة تعزیز

) إلـى 32(الجـدول رقـمُیشـیر  مجتمعة:. العالقة بین استراتیجیة االسترجاع والفرص التسویقیة 6

ـــة بـــین اســـتراتیجیة االســـترجاع والفـــرص التســـویقیة  وجـــود عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة موجب

 إذاوتفسـر هـذه العالقـة  .)0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (0.909*إذ بلغت قیمة االرتباط ( مجتمعة،

الفــــرص التســــویقیة عزیــــز ســــهم فــــي توف تاســــتراتیجیة االســــترجاع ســــ بتطبیــــقإدارة الشــــركة  قامــــت

  .مجتمعة

والفرضیة الفرعیـة المنبثقـة عنهـا علـى األولى یمكن قبول الفرضیة الرئیسة  وبناًء على ما تقدم

  .الشركة المبحوثةمستوى 
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  احملور الثاني

  التأثري بني متغريات الدراسة وحتليلهااختبار عالقات 

وتنص هذه الفرضیة على وجـود  اختبار الفرضیة الرئیسة الثانیة والفرضیة المنبثقة عنها: -أوالً 

مجتمعـــًة  الفـــرص التســـویقیةمجتمعـــًة فـــي  التصـــنیع المســـتدام إلســـتراتیجیاتعالقـــة تـــأثیر معنویـــة 

والفرضـــیة الفرعیـــة المنبثقـــة عنهـــا والمتمثلـــة فـــي وجـــود عالقـــة تـــأثیر معنویـــة لكـــل اســـتراتیجیة مـــن 

مجتمعـــًة. وتـــم تحلیـــل هـــذه العالقـــة علـــى  الفـــرص التســـویقیةفـــي  التصـــنیع المســـتداماســـتراتیجیات 

  ه الفرضیة.) عالقات التأثیر المتعلقة باختبار هذ32(الجدول رقم. ویبین ة المبحوثةمستوى الشرك

  مجتمعًة  ) تأثیر استراتیجیات التصنیع المستدام مجتمعًة في الفرص التسویقیة33(الجدول رقم

  *في الشركة المبحوثة

المتغیر                          

  المستقل

  

  المتغیر المعتمد

  استراتیجیات التصنیع المستدام

  مجتمعة
R2  

 Fاختبار

0  1  الجدولیة المحسوبة 

التسویقیة الفرص 

  مجتمعة
   قیم معامالت

 62.322 
(3.773)*  

0.709 
(4.269)*  

0.822  18.228  3.994 

P≤0.05            df=(1 ,  64)           t =(   1.998   )                                                                     
     N=66  

  SPSS)على مخرجات برنامج ( باالعتمادمن اعداد الباحثة  المصدر:   

بنتـائج تحلیـل االنحـدار وجـود تـأثیر معنـوي موجـب لمتغیـرات  الخـاص)33( الجـدول رقـمیتبین من 

مجتمعـة بوصـفها متغیــرات مسـتقلة فـي الفــرص التسـویقیة مجتمعــة  التصـنیع المســتداماسـتراتیجیات 

) وهــــي أكبــــر مــــن قیمتهــــا 18.228) المحســــوبة (Fإذ بلغــــت قیمــــة ( معتمــــدة.بوصــــفها متغیــــرات 

وبلغـــت قیمـــة  ).0.05) وبمســـتوى معنویـــة (1,64) عنـــد درجتـــي حریـــة (3.994الجدولیـــة البالغـــة (

الفــرص %) مــن االختالفــات المفســرة فــي 82.2( ) وهــذا یعنــي أنR2) (0.822معامــل التحدیــد (

إلــى  فیعـود البـاقيامـا مجتمعــة  التصـنیع المسـتداممجتمعـة تعـود إلـى تــأثیر اسـتراتیجیات  التسـویقیة

ومــن  أصـًال.متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن السـیطرة علیهـا أو أنهـا غیـر داخلـة فـي أنمـوذج االنحـدار 

) المحســــوبة T) لهــــا تبــــین أن قیمــــة (T) واختبــــار (0.709) البالغــــة (B1متابعــــة معامــــل ( خــــالل

د مســتوى معنویــة ) عنــ1.998مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( وأكبــر) وهــي قیمــة معنویــة 4.269(*

  .)1,64) ودرجة حریة (0.05(

  یمكن قبول الفرضیة الرئیسة الثانیة على مستوى الشركة المبحوثة. وبناًء على ما تقدم
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وبهدف توضیح عالقة التأثیر بین كل استراتیجیة من استراتیجیات التصنیع المستدام في الفرص  

وفي ضوء الفرضیة الفرعیة المنبثقة من الفرضیة  الشركة المبحوثةالتسویقیة مجتمعًة على مستوى 

التصـــنیع ، فقـــد تـــم تحلیـــل عالقـــات التـــأثیر بـــین كـــل اســـتراتیجیة مـــن اســـتراتیجیات الثانیـــةالرئیســـة 

  ).34(الجدول رقمفي  مبین مجتمعًة كما الفرص التسویقیةفي  المستدام

تأثیر كل استراتیجیة من استراتیجیات التصنیع المستدام في الفرص  )34(الجدول رقم

  التسویقیة مجتمعًة على مستوى الشركة المبحوثة

  المتغیر المعتمد                      

  

    المتغیرات المستقلة

  الفرص التسویقیة  

0β 1β R²  

F 

  الجدولیة  المحسوبة

ستدام
صنیع الم

ت الت
جیا

ستراتی
ا

  

 31.134  التدویراعادة 
(5.274)*  

0.299 
(2.154)*  

0.867 8.024 3.994 

 14.006 اعادة التصنیع
(7.990)*  

1.134 
(2.815)*  

0.717 4.293 3.994 

 99.776 اعادة التصمیم
(11.035)*  

1.932 
(3.662)*  

0.866 13.411 3.994 

 10.489 اعادة االستخدام
(7.226)*  

1.786 
(2.902)*  

0.879 8.422  3.994 

  98.190 التقلیل أو التخفیض
(10.963)*  

2.036 
(3.875)*  

0.892 15.013  3.994 

 28.538 االسترجاع
(11.635)*  

0.269 
(3.551)*  

0.827 7.304  3.994 

P≤0.05            df=(1 ,  64)           t =(   1.998   )                                                                     
     N=66  

  ).SPSSعلى مخرجات برنامج ( باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحثة 

وجود تأثیر معنوي لكل استراتیجیة مـن اسـتراتیجیات التصـنیع  بینیت) 34(الجدول رقممن 

بوصــفها متغیــرًا  بوصــفها متغیــرًا مستقال(تفســیریًا) فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة ةالمســتدام منفــرد

مـع الفـرص  اً اسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام منفـرد . وفیمـا یـأتي توضـیح لتـأثیرمعتمدًا (مسـتجیبًا)

  التسویقیة مجتمعة.

 بـین) یت34(الجـدول رقـممـن  تأثیر استراتیجیة إعادة التدویر في الفرص التسـویقیة مجتمعـة:-1

متغیــرًا مســتقًال (تفســیریًا) فــي  بوصــفها التــدویرالســتراتیجیة إعــادة وجــود تــأثیر ذي داللــة معنویــة 

متغیـــــــــرًا معتمـــــــــدًا (مســـــــــتجیبًا). ویـــــــــدعم هـــــــــذا التـــــــــأثیر  بوصـــــــــفهاالفــــــــرص التســـــــــویقیة مجتمعـــــــــة 

) عنـد درجتـي 3.994وهي أكبر من قیمتها الجدولیـة البالغـة ( )8.024المحسوبة البالغة ((F)قیمة

). R2) (0.867قیمــة معامــل التحدیــد (بلغــت  إذ ).(0.05) وضــمن مســتوى معنویــة 1,64حریــة (

 تفســـرها الفـــرص التســـویقیة مجتمعـــة %) مـــن اإلختالفـــات المفســـرة فـــي86.7وهـــذا یشـــیر إلـــى أن (
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إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها  اما الباقي فیعود ،استراتیجیة إعادة التدویر

) لها وجد T) واختبار (B1(داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل  غیرقد تكون 

معنویــًا الســتراتیجیة إعــادة التــدویر فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة، إذ بلغــت قیمــة  تــأثیراً أن هنالــك 

)B1) وقیمــة (0.299) المحســوبة (T*( ) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة *2.154المحســوبة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.998البالغة (

 بـین) یت34(الجـدول رقـممن  تأثیر استراتیجیة إعادة التصنیع في الفرص التسویقیة مجتمعة:-2

وجــود تــأثیر ذي داللــة معنویــة الســتراتیجیة إعــادة التصــنیع بوصــفها متغیــرًا مســتقًال (تفســیریًا) فــي 

)  (Fمتغیـــرًا معتمـــدًا (مســـتجیبًا). ویـــدعم هـــذا التـــأثیر قیمـــة وصـــفهاالفـــرص التســـویقیة مجتمعـــة ب

) عنــد درجتــي حریــة 3.994وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( )4.293المحســوبة البالغــة (

). وهــذا R2) (0.717بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد ( إذ). (0.05) وضــمن مســتوى معنویــة 1,64(

ـــــى أن ( ـــــات71.7یشـــــیر إل  الفـــــرص التســـــویقیة مجتمعـــــة تفســـــرهاالمفســـــرة فـــــي  %) مـــــن اإلختالف

، امــا البــاقي فیعــود إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو التصــنیعاســتراتیجیة إعــادة 

) لها T) واختبار (B1(أنها قد تكون غیر داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

فـي الفـرص التسـویقیة مجتمعـة، إذ بلغـت لتصـنیع معنویـًا السـتراتیجیة إعـادة ا تـأثیراً وجد أن هنالك 

ـــر مـــن قیمتهـــا *2.815المحســـوبة ( )*T) وقیمـــة (1.134) المحســـوبة (B1قیمـــة ( ) وهـــي أكب

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.998الجدولیة البالغة (

 بـین) یت34(الجدول رقـممن  تأثیر استراتیجیة إعادة التصمیم في الفرص التسویقیة مجتمعة:-3

وجــود تــأثیر ذي داللــة معنویــة الســتراتیجیة إعــادة التصــمیم بوصــفها متغیــرًا مســتقًال (تفســیریًا) فــي 

 متغیــــرًا معتمــــدًا (مســــتجیبًا). ویــــدعم هــــذا التــــأثیر قیمــــة وصــــفهاالفــــرص التســــویقیة مجتمعــــة ب

(F)) عنــد درجتــي 3.994وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( )13.411المحســوبة البالغــة (

). R2) (0.866بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد ( إذ). (0.05) وضــمن مســتوى معنویــة 1,64حریــة (

الفـــرص التســـویقیة مجتمعـــة تفســـرها %) مـــن اإلختالفـــات المفســـرة فـــي 86.6وهـــذا یشـــیر إلـــى أن (

امــا البــاقي فیعــود إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو  التصــمیم،اســتراتیجیة إعــادة 

) لها T) واختبار (B1(أنها قد تكون غیر داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

فـي الفـرص التسـویقیة مجتمعـة، إذ بلغـت  تصـمیممعنویـًا السـتراتیجیة إعـادة ال تأثیراً وجد أن هنالك 

ـــر مـــن قیمتهـــا *3.662المحســـوبة ( )*T) وقیمـــة (1.932ســـوبة () المحB1قیمـــة ( ) وهـــي أكب

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.998الجدولیة البالغة (

) 34(الجــدول رقــممــن  تــأثیر اســتراتیجیة إعــادة االســتخدام فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة:-4

وجود تأثیر ذي داللة معنویة الستراتیجیة إعادة االستخدام بوصفها متغیرًا مستقًال (تفسیریًا)  بینیت

 (F)متغیــرًا معتمــدًا (مســتجیبًا). ویــدعم هــذا التــأثیر قیمــة بوصــفهافــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة 
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حریــة ) عنــد درجتــي 3.994وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( )8.422المحســوبة البالغــة (

). وهــذا R2) (0.879بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد ( إذ). (0.05) وضــمن مســتوى معنویــة 1,64(

استراتیجیة الفرص التسویقیة مجتمعة تفسرها المفسرة في  االختالفات%) من 87.9یشیر إلى أن (

، امــا البــاقي فیعــود إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو أنهــا قــد إعــادة االســتخدام

) لهـا وجـد T) واختبـار (B1(تكون غیـر داخلـة فـي ُأنمـوذج االنحـدار أصـًال. ومـن متابعـة معامـل 

معنویًا الستراتیجیة إعادة االستخدام في الفرص التسویقیة مجتمعة، إذ بلغت قیمـة  تأثیراً أن هنالك 

)B1وقیمــة (1.786لمحســوبة () ا (T*( ) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة *2.902المحســوبة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.998البالغة (

) 34(الجـدول رقـممـن  في الفرص التسویقیة مجتمعـة:التقلیل او التخفیض تأثیر استراتیجیة -5

بوصـــفها متغیـــرًا مســـتقًال  التخفـــیضالتقلیـــل او وجـــود تـــأثیر ذي داللـــة معنویـــة الســـتراتیجیة بـــین یت

متغیــرًا معتمــدًا (مســتجیبًا). ویــدعم هــذا التــأثیر  وصــفها(تفســیریًا) فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة ب

) عنـــد 3.994وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة ( )15.013المحســـوبة البالغـــة ( (F)قیمـــة

) R2بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد ( إذ). (0.05) وضــــمن مســــتوى معنویــــة 1,64درجتــــي حریــــة (

الفـرص التسـویقیة مجتمعـة %) مـن اإلختالفـات المفسـرة فـي 89.2). وهذا یشیر إلى أن (0.892(

اما الباقي فیعود إلـى متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن السـیطرة  التخفیض،التقلیل او استراتیجیة تفسرها 

) B1(علیهـــا، أو أنهـــا قـــد تكـــون غیـــر داخلـــة فـــي ُأنمـــوذج االنحـــدار أصـــًال. ومـــن متابعـــة معامـــل 

فــــي الفــــرص  التقلیــــل او التخفــــیضمعنویــــًا الســــتراتیجیة  تــــأثیراً ) لهــــا وجــــد أن هنالــــك Tواختبــــار (

) *3.875المحسـوبة ( )*T) وقیمة (2.036المحسوبة ( )B1التسویقیة مجتمعة، إذ بلغت قیمة (

 ).0.05) عند مستوى معنویة (1.998وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

 بــین) یت34(الجــدول رقــممــن  تــأثیر اســتراتیجیة االســترجاع فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة:-6

وجود تأثیر ذي داللة معنویة الستراتیجیة االسترجاع بوصفها متغیرًا مستقًال (تفسیریًا) في الفرص 

المحســـوبة  (F)متغیـــرًا معتمـــدًا (مســـتجیبًا). ویـــدعم هـــذا التـــأثیر قیمـــة بوصـــفهاالتســـویقیة مجتمعـــة 

) 1,64) عنـــد درجتـــي حریـــة (3.994وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة ( )7.304البالغـــة (

). وهـذا یشـیر إلـى R2) (0.827بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد ( إذ). (0.05وضمن مستوى معنویة 

اســــــتراتیجیة الفــــــرص التســــــویقیة مجتمعـــــة تفســــــرها %) مـــــن اإلختالفــــــات المفســــــرة فـــــي 82.7أن (

 اما الباقي فیعود إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها قد تكون غیر االسترجاع،

) لهــا وجــد أن هنالــك T) واختبــار (B1(داخلــة فــي ُأنمــوذج االنحــدار أصــًال. ومــن متابعــة معامــل 

) B1معنویـــــًا الســـــتراتیجیة االســـــترجاع فـــــي الفـــــرص التســـــویقیة مجتمعـــــة، إذ بلغـــــت قیمـــــة ( تـــــأثیراً 

) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة *3.551المحســوبة ( )*T) وقیمــة (0.269المحســوبة (

  ).0.05عند مستوى معنویة ( )1.998(

یمكن قبول الفرضیة الرئیسة الثانیة والفرضیة الفرعیـة المنبثقـة عنهـا علـى  وبناًء على ما تقدم

  مستوى الشركة المبحوثة.
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  احملور الثالث

  اختبار تباين تأثري املتغريات املستقلة

ــــار الفرضــــیة الرئیســــة ال -أوالً  ــــةاختب المتعلقــــة بهــــذا  ثالثــــةالتــــم اختبــــار الفرضــــیة الرئیســــة : ثالث

تتباین استراتیجیات التصنیع المستدام من حیث األهمیة والتأثیر فـي الخصوص التي تنص على (

واســـتعمال تحلیـــل  )(SPSS 19اســـتعمال برنـــامج بو ) الفـــرص التســـویقیة فـــي الشـــركة المبحوثـــة.

الـذي ) 35(رقـم الجـدولظهرت نتائج تحلیل االنحـدار المبینـة فـي  (Stepwise)االنحدار المتدرج 

ٕاعـــادة التصـــنیع ، و إعـــادة التــدویر ، وجــود تبـــاین فـــي التــأثیر مـــن المتغیــرات المســـتقلة (علـــى  دلیــ

 الفـرص التسـویقیة) فـي االسـترجاعو التقلیل او التخفـیض ، و ٕاعادة االستخدام ، و ٕاعادة التصمیم ، و 

  وعلى النحو اآلتي:

استراتیجیات التصنیع  لبیان تباین Stepwiseنتائج تحلیل االنحدار المتدرج  )35(الجدول رقم

  كلیة ةفي الشركة المبحوثة بصور  الفرص التسویقیةمن حیث األهمیة والتأثیر في  المستدام

 R2  المتغیرات المستقلة الداخلة  المرحلة

  0.816  استراتیجیة التقلیل أو التخفیض  األولى

 0.822  اعادة االستخدام استراتیجیةو  التخفیض،التقلیل أو استراتیجیة   الثانیة

  الثالثة
 االســـــتخدام،اســـــتراتیجیة اعـــــادة و  التخفـــــیض،اســـــتراتیجیة التقلیـــــل أو 

  استراتیجیة اعادة التدویرو 
0.838  

  ).SPSSعلى مخرجات برنامج ( باالعتمادالمصدر: من اعداد الباحثة 

  

بوصـــــــفها أحـــــــد  التقلیـــــــل او التخفــــــیض) أن اســـــــتراتیجیة 35(الجـــــــدول رقــــــممـــــــن ُیالحــــــظ 

ـــرات الحاصـــلة فـــي 81.6تفســـر لوحـــدها ( التصـــنیع المســـتداماســـتراتیجیات  الفـــرص %) مـــن التغیی

%) تعـود إلـى متغیــرات عشـوائیة متضـمنة وغیـر متضــمنة فـي أنمـوذج هــذه 18.4، وأن (التسـویقیة

 و التخفـیضالتقلیـل اإلى جانب استراتیجیة  إعادة االستخدامالمرحلة، وأنُه إذا ما ُادخل استراتیجیة 

%). وفــي الوقــت ذاتــه إذا مــا 82.2%) إلــى (81.6فــإن القــدرة التفســیریة لألنمــوذج ســترتفع مــن (

الســابقتین فــإن القــدرة التفســیریة ســترتفع  اإلســتراتیجیینإلــى جانــب  إعــادة التــدویرُادخــل اســتراتیجیة 

 او التخفـیض التقلیـل%). ولذا ُیمكن القـول إن اسـتراتیجیة 83.8إلى (%). 82.2%) (81.6من (

%) مـن التغییـرات الحاصـلة 83.8تفسر بـ( إعادة التدویر االستخدام وٕاستراتیجیةإعادة  وٕاستراتیجیة

%) مـن التغییـرات تعـود إلـى متغیـرات ُأخـر لـم یتضـمنها أنمـوذج 16.2وأن ( الفرص التسـویقیةفي 

  الدراسة.

  .بناًء على ما تقدم تقبل الفرضیة الرئیسة الثالثةو
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  الرابعاحملور 

  اختبار متيز متغريات الدراسة

التحلیــل التمییــزي  اســتخدامبغیــة اختبــار مــدى صــدق الفرضــیة البحثیــة الرابعــة ارتــأت الباحثــة     

الـى اوزان او نسـب او  الذي یتسم بقدرته الكبیرة على تصنیف المتغیـرات فـي مجموعـات باالسـتناد

 ،البحــث ألبعــادل علــى ایجــاد دالــة التمیــز درجــات یــتم الحصــول علیهــا مــن تولیفــة المتغیــرات والعمــ

حسـب  اً المتغیـرات تباعـ بإدخـال) التـي تقـوم walk's lambdaالباحث اختیـار طریقـة ( ارتأتوقد 

  وفق االتي: خطوتین وعلىوقد تضمن التحلیل  ممیزة منها.الدرجة تمیزها ومن ثم حذف غیر 

كما مبین استراتیجیات التصنیع المستدام من  أیاً الخطوة االولى من التحلیل التمییزي لم یتمیز  -1

 )36(الجدول رقمفي 

  ) معامل دالة التمیز في المرحلة االولى36(الجدول رقم

  معامل دالة التمیز  استراتیجیات التصنیع المستدام  ت

 1.000  اعادة التصمیم  1

 1.000  اعادة التصنیع  2

 1.000  اعادة التدویر  3

 1.000  اعادة االستخدام  4

 1.000  التقلیل او التخفیض  5

 1.000  االسترجاع  6

  )0.05مستوى المعنویة (

  ومع استمرار التحلیل تم االنتقال الى الخطوة الثانیة 

  باستثناء) 37(الجدول رقمالخطوة الثانیة تمیزت بعض االبعاد وكما موضح في  -2

  دالة التمیز في المرحلة الثانیة معامل) 37(الجدول رقم

  معامل دالة التمیز  التصنیع المستداماستراتیجیات   ت

 0.849  التصمیمإعادة استراتیجیة  1

 0.749  استراتیجیة اعادة التصنیع 2

 0.680  استراتیجیة اعادة االستخدام 3

 0.560  التدویرإعادة استراتیجیة  4

  من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االختبار المصدر:         
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 ،كلما ظهر متغیر مؤثر في التحلیل ) ان قیمة معامل التمیز تقل37(الجدول رقمیالحظ من      

اســتراتیجیة اعــادة و  ،اعــادة التصــنیعاســتراتیجیة ( اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام ناكــذلك یوضــح 

الفرص یمكن لها ان تؤثر في  واستراتیجیة اعادة التصمیم)، التدویرإعادة استراتیجیة و  ،االستخدام

) لـــم یكونـــا التقلیـــل او التخفـــیض( ســـتراتیجیة) وااالســـترجاع( اســـتراتیجیةفـــي حـــین ان ،  التســـویقیة

الباحثـة وعلـى ضـوء المعلومـات التـي استخلصـتها مـن وفـق وجهـة نظـر علـى عـود یمتمیزین وذلـك 

اسـترجاع  بإعـادةال تقـوم الشـركة  ثحیـ  االسـترجاعتطبیـق اسـتراتیجیة الـى عـدم المیدان المبحوث 

عـن طبیعـة منتجـات الشـركة التـي تتصـف بصـعوبة  الیة لهـذا الغـرض فضـالً  توافرلعدم  المنتجات

كــــذلك االمــــر بالنســــبة الســــتراتیجیة التقلیــــل حیــــث تعتمــــد ،  اســــتخدامها الســــماح باســــترجاعها بعــــد

ودة منتجاتهــا وبالتــالي ال تقــوم بتقلیــل اســتخدام المــواد االولیــة فــي جــرفــع مســتوى  ةالشــركة. سیاســ

  نتاج الن ذلك یتعارض ونهج الشركة وسیاساتها.اال

ــــــائج المتحققــــــة تــــــم اســــــتخدام اختبــــــار (      ــــــة ترصــــــین النت ــــــد تسلســــــل تلــــــك Runsوبغی ) لتحدی

  ) 38(الجدول رقمفي  بینةاالستراتیجیات وفقا لتمیزها وقد كانت النتائج كما م

  

اختبار  باستخدام) تسلسل استراتیجیات التصنیع المستدام حسب اهمیتها 38(الجدول رقم

)Runs(  

 معامل الدالة التمیزیة q square  استراتیجیات التصنیع المستدام  ت

 4.21 55.324  اعادة التصمیم استراتیجیة  1

 4.02 46.443  استراتیجیة اعادة التصنیع  2

 3.68 41.335  استراتیجیة اعادة االستخدام  3

 2.77 36.668  التدویر اعادة استراتیجیة  4

  المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االختبار 

  

) قـــد q squareیتضـــح ان اختبــار () 38(الجـــدول رقــممــن خـــالل النتــائج المتحققـــة فــي     

حیـث حلـت اسـتراتیجیة اعـادة التصـمیم بالمرتبـة االولـى سلسل استراتیجیات التصنیع المسـتدام 

 حین في ،التدویر اعادة ةواستراتیجیاستراتیجیات اعادة التصنیع واعادة االستخدام  یلیها تباعاً 

  .ان استراتیجیتي االسترجاع و التقلیل قد سقطتا من البرنامج

ــة الرابعــة نتیجــة تفــاوت اســتراتیجیات التصــنیع وبنــاًء علــى مــا تقــدم  تقبــل الفرضــیة البحثی

  المبحوث.من حیث تمیزها في المیدان  المستدام
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  الفصل اخلامس

  االستنتاجات واملقرتحات

  

 الباحثـــةســـیتناول هـــذا الفصـــل فـــي المبحـــث االول أهـــم االســـتنتاجات التـــي توصـــلت إلیهـــا 

اســتنادًا لإلطــارین النظــري والعملــي التــي علـــى ضــوئها یمكــن تقــدیم المقترحــات للشــركة المبحوثـــة 

الثـــاني، وســـیتم عـــرض هــــذین فـــي المبحـــث الدراســـات المســـتقبلیة المقترحــــة و مـــن العنـــاوین  وعـــدد

  المبحثین على النحو االتي:

  

  االستنتاجات االول:المبحث 

  المقترحات الثاني:المبحث 
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  املبحث األول 

  االستنتاجات

خلصت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات في ضوء كل من اإلطار النظـري للدراسـة 

  واإلطار العملي، ومن أهم االستنتاجات اآلتي: 

  : االستنتاجات الخاصة بالجانب المیدانياوالً 

  االستنتاجات الخاصة بعینة الدراسة  -أ 

فـــي الشـــركة العامـــة للصـــناعات النســـیج والجلـــود بخبـــرة ودرایـــة  یتمتــع االفـــراد المبحوثـــون -1

جیدة بأنشطة الشركة، فضال عن ذلك ان اغلبهم یحملون مؤهال علمیـا جیـدا مكـنهم مـن 

  الصحیح. لنحووالتعامل معها با ستبیانفهم استمارة اال

ار ، فضال عـن ان اعمـفأكثر) سنة 6غالبیة االفراد المبحوثین لدیهم خدمة في الشركة ( -2

 وممابعمل الشركة الجیدة لى الخبرة والمعرفة ا مما یشیر فأكثر) سنة 30اغلبیتهم هي (

  صحیح ودقیق.نحو بیان التعامل مع استمارة االستب یمكنه من

  االستنتاجات الخاصة بوصف متغیرات الدراسة –ب 

فیمــــا یتعلــــق  كشــــفت نتــــائج تحلیــــل االدراك االولــــي لألفــــراد المبحــــوثین فــــي الشــــركة المبحوثــــة -1

  باستراتیجیات التصنیع المستدام االتي:

 جیـداً  االفراد المبحوثین حول استراتیجیات التصـنیع المسـتدام كـان المعدل العام إلدراكان   -أ 

 أكبیـــــر  ان االفـــــراد المبحـــــوثین یولـــــون اهتمامـــــاً علـــــى ومـــــع االتجـــــاه االیجـــــابي ممـــــا یؤكـــــد 

 للشركة.باستراتیجیات التصنیع المستدام لتعزیز الفرص التسویقیة 

 تباین اجابات االفراد المبحوثین حول كل استراتیجیة من استراتیجیات التصنیع المستدام.  -ب 

حـــول الفـــرص  المبحوثـــةكشـــفت نتـــائج تحلیـــل االدراك االولـــي لألفـــراد المبحـــوثین فـــي الشـــركة  -2

  التسویقیة االتي:

ومـع االتجـاه  م إلدراك االفراد المبحوثین حـول الفـرص التسـویقیة كـان جیـداً ان المعدل العا  -أ 

الفـرص التسـویقیة  عزیـزبت متزایـداً  االیجابي مما یؤكـد ان االفـراد المبحـوثین یولـون اهتمامـاً 

 للشركة المبحوثة.

فرصة من الفرص التسویقیة فـي  تحقیق كلهناك تباین في اجابات االفراد المبحوثین في   -ب 

  الشركة المبحوثة.
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  : االستنتاجات الخاصة بالواقع الحالي لمتغیرات الدراسة:نیاً ثا

المبحوثــة التــي أجرتهــا الباحثــة مــع المــدراء فــي الشــركة واالتصــاالت مــن خــالل المقــابالت  -1

علـــى نحــــو مـــن االولویـــات التــــي یحـــاولون متابعتهـــا البیئـــي لــــدیهم كـــان  التوجـــهتبـــین ان 

  .مستمر

قـــدر المســـتطاع علـــى اســـتخدام وســـائل انتـــاج ذات تـــأثیر  المبحوثـــة تحـــرص إدارة الشـــركة -2

  .ةیالبیئ بالقوانین والشروط سلبي قلیل نسبیًا على البیئة التزمًا منها

بتخفــیض الهــدر فــي المــواد الداخلــة بالعملیــة اإلنتاجیــة كــذلك المبحوثــة تهــتم إدارة الشــركة  -3

  والنفایات التي تتولد نتیجة العملیات اإلنتاجیة.تقلیل االنبعاثات 

الشركة المبحوثة بمعالجة المخلفات والعوادم الناتجة عن عملیات التصـنیع عـن  تقوم ادارة -4

طریــق إعــادة اســتخدامها مثــل (بقایــا القمــاش والجلــد المتولــدة عــن عملیــات تنفیــذ التصــامیم 

  تاج منتجات أخرى.إلنتاج المنتجات) بوصفها مواد أولیة تستخدم في ان

بتدویر المخلفات الناتجة عن العملیات اإلنتاجیـة إلنتـاج منـتج  المبحوثة إدارة الشركة تهتم -5

تــدویر و  والقطــن،مــن منــتج جدیــد مثــل (حلــج فضــالت االقمشــة  اً كــون جــزءجدیــدة اوقــد ت

جــة البالســتك) لتقلیــل الحاجــة الــى أمــاكن طمــر النفایــات وبالتــالي تقلیــل التلــوث البیئــة النات

  عن الطمر.

بحیــث تكــون حســب رغبــة الزبــائن بإعــادة تصــمیم المنتجــات  المبحوثــة تقــوم ادارة الشــركة -6

جـزاء الداخلـة صدیقة للبیئة من خالل مراعاتها للمواد الداخلة فـي انتاجهـا وكـذلك تقلیـل اال

  فیها بهدف تقلیل الهدر في المواد والطاقة.

ــــالقوانین  المبحوثــــة تقــــوم إدارة الشــــركة -7 باســــترجاع المخلفــــات ومــــن ثــــم معالجتهــــا التزامــــا ب

  والشروط البیئیة.

تتمیــز منتجــات الشــركة المبحوثــة بــالتنوع فــي (الصــیف والشــتاء) وبالتــالي تكــون مبیعاتهــا  -8

 من السوق. أكبرمن احتیاجات الزبائن وحجم  أكبروتغطي عدد  أكثر

ادخال منتجات جدیدة وفقًا للتطور الحاصل في تصنیع  تهدف إدارة الشركة المبحوثة -9

 المنتجات المطابق للشروط البیئیة.

اتضح ان الشركة المبحوثة لدیها عقود مستمرة مع وزارة الدفاع والداخلیة العراقیة لتجهیز  - 10

عقد مع وزارة الصحة لتصنیع التجهیزات الطبیة  فضًال عنمنتسبیها بالمالبس العسكریة 

  كة معارض رئیسة في جمیع مصانعها.وتمتلك الشر 
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  االستنتاجات المتعلقة بتحلیل عالقات االرتباط بین متغیرات الدراسة: :ثالثاً 

تحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین استراتیجیات التصنیع المسـتدام مجتمعـة  -1

. وهــذا یشــیر الــى ان زیــادة اهتمــام ادارة والفــرص التســویقیة مجتمعــة فــي الشــركة المبحوثــة

  الشركة باستراتیجیات التصنیع المستدام سیسهم في تعزیز الفرص التسویقیة لها. 

تحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین كل استراتیجیة من استراتیجیات  -2

حققت مع الفرص التسویقیة على مستوى الشركة المبحوثة، و منفردا التصنیع المستدام 

استراتیجیة التقلیل او التخفیض أعلى عالقة ارتباط ذات داللة معنویة مع الفرص 

في حین حققت  االستراتیجیة،التسویقیة وهذا یدل على اهتمام الشركة المبحوثة بهذه 

أقل عالقة ارتباط ذات داللة معنویة مع الفرص التسویقیة وهذا إعادة التصنیع استراتیجیة 

  والفرص التسویقیة. اعادة التصنیع قة بین استراتیجیةیدل على ضعف العال

  

  : االستنتاجات المتعلقة بتحلیل عالقات التأثیر بین متغیرات الدراسة :رابعاً 

تحقق وجود تأثیر ذي داللة معنویة الستراتیجیات التصنیع المسـتدام مجتمعـة فـي الفـرص  -1

ـــى  امكانیـــة تـــأثیر اســـتراتیجیات التســـویقیة مجتمعـــة فـــي الشـــركة المبحوثـــة، وهـــذا یشـــیر ال

  التصنیع المستدام مجتمعة في الفرص التسویقیة مجتمعة في الشركة.

تحقــــق وجــــود تــــأثیر ذي داللــــة معنویــــة بــــین كــــل اســــتراتیجیة مــــن اســــتراتیجیات التصــــنیع  -2

المســتدام منفــردا فــي الفــرص التســویقیة مجتمعــة فــي الشــركة المبحوثــة . وان اعلــى تــأثیر 

جیة التقلیــل او التخفــیض فــي حــین كــان اقــل تــأثیر هــو الســتراتیجیة معنــوي كــان الســتراتی

  .إعادة التصنیع

  

  : االستنتاجات المتعلقة بتحلیل التباین في الشركة المبحوثةخامساً 

كشـــف تحلیـــل التبـــاین الســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام مـــن حیـــث االهمیـــة والتـــأثیر فـــي الفـــرص 

  التسویقیة االتي:

 التقلیل او التخفیض تحظى باألولویة بالتأثیر في الفرص التسویقیة.ان استراتیجیة  -1

تحظى استراتیجیة إعادة االستخدام بالمرتبة الثانیة من حیث االهمیة والتـأثیر فـي الفـرص  -2

 التسویقیة.

جــاءت اســتراتیجیة إعــادة التــدویر بالمرتبــة الثالثــة واالخیــرة مــن حیــث االهمیــة والتــأثیر فــي  -3

  الفرص التسویقیة.
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  االستنتاجات المتعلقة بالتحلیل التمییزي سادسًا:

مــــن اســــتراتیجیات التصــــنیع المســــتدام فــــي المیــــدان  أربعــــاً تمیــــز نتــــائج التحلیــــل التمییــــزي  -1

التخفــیض وذلــك مــرده الــى سیاســة  المبحــوث باســتثناء اســتراتیجیتي االســترجاع والتقلیــل او

عـــن  فـــي عـــدم اعتمـــاد الیـــة محـــددة الســـترجاع منتجـــات الشـــركة فضـــالً  الشـــركة المبحوثـــة

التزامها بسیاسة رفـع مسـتوى جـودة المنـتج واسـتخدام مـواد اولیـة ذات جـودة مرتفعـة بغـض 

 النظر عن مدى ندرتها او تأثیرها السلبي على البیئة.

رتبـة االولـى اسـتراتیجیة اعـادة التصـمیم والتـي حلـت بالم كما اظهر التحلیل التمییزي تمیـز -2

وذلــك یعــود الــى سیاســة الشــركة فــي تطــویر منتجاتهــا واعــادة تصــمیمها علــى وفــق رغبــة 

غالبــا مــا تكــون عقــود كبیــرة مبرمــة مــع وزارات الدولــة المختلفــة وكمــا اشــیر  (والتــيالزبــون 

  الیها في وصف المیدان المبحوث انفا).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



142 

  املبحث الثاني 

  املقرتحات 

  المقترحاتاوًال: 

اهتمـام ادارة الشــركة المبحوثـة بمـا یحتویـه الفكــر االداري فـي مجـالي اســتراتیجیات  المقتـرح االول:

التصنیع المستدام والفـرص التسـویقیة وتعمیقهـا لـدى القیـادات اإلداریـة لمـا فـي ذلـك مـن اسـهام فـي 

اء ونمـــو بشـــكل تعزیـــز قـــدرة الشـــركة علـــى المنافســـة بـــین الشـــركات االخـــرى ممـــا یمكنهـــا فـــي البقـــ

  مستمر.

  ألیات التنفیذ:

انشــــــاء مكتبــــــة خاصــــــة باألبحــــــاث والدراســــــات االداریــــــة فــــــي الشــــــركة المبحوثــــــة التــــــي تهــــــتم  -1

ـــــرص التســـــویقیة و  ـــــالبحوث والدراســـــات المتعلقـــــةباســـــتراتیجیات التصـــــنیع المســـــتدام والف  اغنائهـــــا ب

  باستراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة لالستفادة منها وقت الحاجة الیها.

اطــــالع القیــــادات اإلداریــــة علــــى التجــــارب العالمیــــة لعــــدد مــــن الشــــركات الرائــــدة فــــي تطبیــــق  - 2

اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام والفــرص التســویقیة بوصــفها اداة لبقــاء ونمــو الشــركة المبحوثــة فــي 

  الشركات المنافسة.بیئة 

 زیــادة اهتمــام ادارة الشــركة المبحوثــة باســتراتیجیات التصــنیع المســتدام والمتمثلــةالمقتــرح الثــاني: 

:(التقلیل او التخفیض، إعادة االستخدام، إعادة التدویر، االسـترجاع، إعـادة التصـمیم، إعـادة بـ

  التصنیع) ألهمیتها في مختلف مجاالت انشطة وعملیات الشركة.

  ات التنفیذ:ألی

  على ادارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي: استراتیجیة التقلیل او التخفیض:-1

  على إدارة الشركة المبحوثة استخدام مواد اقل إلنتاج المنتجات الجدیدة.-1

أي استدامة المنتج وٕاعادة ( طویل بعمر تتمتععلى إدارة الشركة المبحوثة انتاج منتجات -2

  استخدامه)

 .بالبیئة ضرورة اهتمام الشركة المبحوثة باالستبدال باستخدام مواد اقل ضرراً -3

ضرورة قیام إدارة الشركة المبحوثة بتخفیض حجم المنتج ووزنه فضًال عن الحد من عملیات -4

 التعبئة والتغلیف.

 ضرورة جعل عملیات التصنیع أكثر كفاءة من اجل تخفیض النفایات المتولدة.-5

  على ادارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي:استراتیجیة اعادة االستخدام:  -2
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 . هاماستخدباالمكان اعادة اعلى إدارة الشركة المبحوثة االعتماد على المواد التي -1

 على إدارة الشركة المبحوثة القیام باسترجاع المخلفات الصناعیة لغرض إعادة استخدامها.-2

ة المبحوثة بعملیة الصیانة واالستبدال ألجزاء المنتج لغرض إعادة ضرورة قیام إدارة الشرك-3

 استخدامه. 

  على إدارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي:استراتیجیة إعادة التدویر: - 3

 .وتحدید طرق العادتهاعلى إدارة الشركة المبحوثة العمل على جمع المخلفات -1

بنقل المخلفات بسیارات مخصصه بذلك من أماكن  الشركة المبحوثةإدارة ضرورة قیام -2

 تجمیعها الى األماكن المخصصة بإعادة التدویر.

ضرورة عمل الشركة المبحوثة على فرز المخلفات حسب نوعها صوف، قطن، بالستك فضًال -3

  عن تنظیفها وتهیئتها إلعادة استخدامها.

 إلنتاج منتجات جدیدة.ضرورة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة بتدویر المخلفات -4

  : على إدارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي:استرتیجیة االسترجاع- 4

ضرورة اهتمام القیادات اإلداریة للشركة باستراتیجیة االسترجاع التي تضمن وصول المخلفات -1

 والمنتجات المتقادمة من المستهلكین الى الشركة لغرض استخدامها كمواد اولیة مرة أخرى

رة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة باستراتیجیة االسترجاع لكي تكون أكثر كفاءة من ضرو -2

الناحیة البیئیة من خالل إعادة التدویر، وٕاعادة االستخدام وبالتالي تقلیل النفایات الى الحد 

  االدنى.

  على إدارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي: استراتیجیة إعادة التصمیم:- 5

ة الشركة المبحوثة على ان تكون مكونات المنتج واالجزاء الداخلة في إنتاجه اهتمام إدار  -1

 صدیقة للبیئة.

 اهتمام إدارة الشركة المبحوثة على ان تكون األجزاء الداخلة في اإلنتاج ذات عمر طویل-2

 .فضال عن قابلیة الصیانة واالستبدال

من الفقرات والعملیات الزائدة التي ال  التركیز على تسهیل عملیات اإلنتاج والعمل على التقلیل-3

 تضیف قیمة للمنتج.

 التركیز على تبسیط العملیات اإلنتاجیة بما یحقق الكفاءة العالیة.-4

  على إدارة الشركة المبحوثة اعتماد االتي: استراتیجیة إعادة التصنیع:- 6

على تطبیقها من اجل زیادة اهتمام إدارة الشركة بمفهوم استراتیجیة إعادة التصنیع والعمل -1

تقلیل النفایات وتقلیل الهدر في اإلنتاج وهذا یستمد من المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة 

 والقانونیة للشركة.

 انشاء وحدة معالجة متطورة لمعالجة المیاه الصناعیة التي تنتجها مصانع الشركة قبل طرحها.-2
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:(االبتكـــار  بـــوثــة للفــرص التســـویقیة والمتمثلــة توجیــه أنظــار ادارة الشـــركة المبحالمقتــرح الثالـــث: 

التســـویقي، الكفـــاءة التســـویقیة، بنـــاء میـــزة تنافســـیة، التركیـــز علـــى خدمـــة شـــریحة مـــن الســـوق، 

ألهمیتها في مختلف مجـاالت انشـطة  اختراق السوق، تطویر المنتج، تطویر السوق، التنویع)

  وعملیات الشركة.

  ألیات التنفیذ:

ایجاد افكار جدیدة تستطیع من خاللها خلق فرص لالستمرار بالمبحوثة ضرورة قیام الشركة -1

 وزیادة المبیعات وكسب رضا الزبائن.

ضرورة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة بموضوع الهدر والسعي نحو تقلیصه الى أدني مستوى  -2

 ممكن في جمیع أنشطة الشركة ومجالتها.

لنمو االقتصادي للشركة وتحقیق الكفاءة في استخدام زیادة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة با-3

 الموارد المتاحة لدیها.

تركیز إدارة الشركة المبحوثة على استخدام المواد واالجزاء القابلة إلعادة التدویر،فضًال عن  -4

بما یحقق للشركة التمیز على  االهتمام بعملیات التصنیع المختلفة إلنتاج منتجات صدیقة للبیئة

 .المنافسین

 ضرورة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة بتحسین الجودة بصورة توازي اهتمامها بتخفیض الكلفة.-5

ضرورة تركیز إدارة الشركة المبحوثة بالمحافظة على المزایا التنافسیة (الكلفة، الجودة، -6

ألساس في تحقیق رضا الزبون وزیادة والئهم المرونة، التسلیم، االستجابة، االبداع) ألنها ا

 بالشركة.

التي ستقدم الیها  المستهدفة ضرورة قیام إدارة الشركة المبحوثة بتحدید شریحة السوق -7

 منتجاتها.

  .المستهدفةضرورة معرفة إدارة الشركة المبحوثة حاجات ورغبات شریحة السوق -8

ة مع زبائنها ومعرفة رغباتهم واحتیاجاتهم، والعمل على إدارة الشركة المبحوثة إقامة عالقة جید-9

باستمرار على تطویر منتجات جدیدة تلبي تلك الرغبات والحاجات، والسعي الدؤوب لزیادة 

 الحصة السوقیة.

ضرورة قیام إدارة الشركة المبحوثة بدراسة تحركات المنافسین والتعرف على توجهاتهم بدقة - 10

 لمواجهة تلك التحركات والتوجهات بفاعلیة. دیم منتجات جدیدةاو تق من اجل تطویر منتجاتهم

لزیادة الحصة السوقیة وٕایجاد أسواق جدیدة  باستكشافضرورة قیام إدارة الشركة المبحوثة  - 11

 .للشركة
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، فضًال عن زیادة كمیة كبرضرورة اهتمام ادارة الشركة المبحوثة بتنویع منتجاتها بدرجة أ- 12

إلشباع حاجات الزبائن ورغباتهم المتزایدة دون ان یؤدي ذلك الى االضرار اإلنتاج من كل نوع 

 بالبیئة.

باسـتراتیجیات التصـنیع المسـتدام والفـرص التسـویقیة  اهتمـام ادارة الشـركة المبحوثـةلمقترح الرابع: ا

والعمــل علــى تطبیقهــا بشــكل ســلیم مــن خــالل عقــد المــؤتمرات والــدورات التدریبیــة للقیــادات االداریــة 

  بهدف تحسین االداء في مجالي استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة.

  ألیات التنفیذ:

یة في الشركة المبحوثة بالمؤتمرات والدورات التدریبیة المتعلقـة مشاركة عدد من القیادات اإلدار -1

بمجالي استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة التي تعقد خارج الشركة لإلفادة من 

  كل ما یحدث من تطورات في هذین المجالین.

هــــذه المــــؤتمرات الحصــــول علــــى الــــدعم المســــتمر والتــــزام االدارة العلیــــا المبحوثــــة إلقامــــة مثــــل -2

  والدورات التدریبیة.

زیـــادة اهتمـــام ادارة الشـــركة المبحوثـــة بتبنـــي اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام، المقتـــرح الخـــامس: 

  فضًال عن تبني الفرص التسویقیة.

  ألیات التنفیذ:

زیــادة اهتمـــام ادارة الشـــركة المبحوثــة بتعزیـــز جوانـــب القـــوة فیمــا یتعلـــق باســـتراتیجیات التصـــنیع -1

  لمستدام والفرص التسویقیة ومعالجة نقاط الضعف فیهما.ا

زیادة اهتمام ادارة الشركة المبحوثة بالتحسـین المسـتمر لمـدخالتها وعملیاتهـا ومخرجاتهـا علـى  -2

  وفق تحقیق الفرص التسویقیة.

ضـــرورة قیـــام ادارة الشـــركة المبحوثـــة بالتنســـیق مـــع الجامعـــات العراقیـــة ومنهـــا المقتـــرح الســـادس: 

ة الموصل/ كلیة االدارة واالقتصاد بهدف اقامة دورات تدریبیة مسـتمرة للقیـادات االداریـة جامع

لتنمیــة مهــاراتهم وقــدراتهم فــي مجــاالت العمــل ومنهــا اســتراتیجیات التصــنیع المســتدام وعالقتهــا 

  وأثرها بتحقیق الفرص التسویقیة.

   ألیات التنفیذ:

د/ جامعـــة الموصـــل والشـــركة المبحوثـــة والتنســـیق تســـهیل االتصـــال بـــین كلیـــة االدارة واالقتصـــا-1

بینهما بشكل یضمن استمراریة التواصل لتلبیة احتیاجات الشركة من المؤتمرات والدورات التدریبیـة 

 في مجال االدارة بعامة والسیما في مجالي استراتیجیات التصنیع المستدام والفرص التسویقیة. 

یجیات التصـــنیع المســـتدام والفـــرص التســـویقیة فـــي التنســـیق مـــع المختصـــین فـــي مجـــالي اســـترات-2

ــــات االدارة واالقتصــــاد العراقیــــة بهــــدف امكانیــــة تطبیــــق الدراســــات والبحــــوث المتعلقــــة بهــــذین  كلی

  المجالین في الشركة المبحوثة.
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   : الدراسات المستقبلیة المقترحة:ثانیاً 

في إطار الدراسات المستقبلیة تقترح الباحثة عدد من العناوین التي یمكن للباحثین ان یتناولوها 

 في دراساتهم المستقبلیة:

  تأثیر استراتیجیات التصنیع المستدام في تصمیم المنتج.  -أ 

 تأثیر استراتیجیات التصنیع المستدام في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة.  -ب 

 التسویقیة من خالل نظام المعلومات اللوجستیة للشركة.تعزیز الفرص   - ج 

 دور استراتیجیات التصنیع المستدام في تحقیق األداء المتمیز للشركة.  -د 
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  املصادر ثبت

  

  اوال: المصادر العربیة

 القران الكریم .أ

  19، سورة النمل ایة 269سورة البقرة ایة         

  الرسائل الجامعیة ب .

،التنمیة المستدامة في العمارة التقلیدیة في 2011نایف بن عبد الرحمن ، أبو علي ، -1

كلیة الهندسة والعمارة اإلسالمیة ،جامعة ام  ،المملكة العربیة السعودیة ،رسالة ماجستیر 

  المملكة العربیة السعودیة .القرى ، 

) ، "استخدام عملیة التحلیل الهرمي في تحدید أولویات 2014أبو وطفة ،حسام احمد ،( -2

القطاع الصناعي في فلسطین من اجل تحقیق التنمیة المستدامة "،رسالة ماجستیر في 

، ،غزة  جارة ،قسم اقتصادیات التنمیة ، الجامعة اإلسالمیةكلیة التاقتصادیات التنمیة ،

  فلسطین.

، اثر تطبیق التسویق االبتكاري على تحسین األداء التسویقي 2017بركاني ، خولة ،  -3

كلیة العلوم االقتصادیة في المؤسسة االقتصادیة ، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة ، 

 . الجزائر - أم البواقي –بي بن مهیدي والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العر 

، التكنولوجي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، اإلبداع 2001بن نذیر،نصر الدین ، -4

  .، الجزائرقسم علوم التسییر، جامعة الجزائر رسالة ماجستیر،

، تطبیق الیة إعادة تدویر النفایات في المؤسسات الصغیرة  2017، امنة ،  تیطراوي -5

دراسة حالة مجموعة من المؤسسات  –والمتوسطة ودورها في تحقیق االستدامة البیئیة 

بالمسیلة ، أطروحة دكتوراه  - )مطاحن الحنطةAlgal + Tindalالصغیرة والمتوسطة (

  .الجزائر - الوادي-لخضر جامعة الشهید حمه في إدارة االعمال ، 

، إدارة الفـرص التسویقیــة فـي إطـار اعتمـاد  2019عبد المجید رشاد ،  الدوري ، عمر -6

متطلبـات التصنیــع الفعـال للمنتجــات الدوائیــة دراسـة تطبیقیـة فـي الشـركة العامـة لصناعــة 

كلیة األدویــة والمستلزمـات الطبیـة في سامـراء ، رسالة ماجستیر في إدارة االعمال ، 

  . ، جامعة تكریتقتصاد اإلدارة واال

) ، "تقییم تطبیق متطلبات االستدامة البیئیة 2018الرومي ،نوره عبد الكریم مهدي ،( -7

كلیة التقنیة باستخدام عملیة التحلیل الهرمي "،رسالة ماجستیر في تقنیات إدارة العملیات ،

  الوسطى ،بغداد.اإلداریة ،الجامعة التقنیة 

تحلیل الفشل العملیاتي في إطار فلسفة التصنیع  ،2027ثامر عكاب حواس ، السراي ، -8

كلیة المستدام وانعكاسه على األداء المتمیز، أطروحة الدكتوراه فلسفة في إدارة االعمال ،

 اإلدارة واقتصاد ،جامعة الموصل .
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، آلیات استغالل الفرص التسویقیة في المؤسسة  الخدماتیة  2017غرایسة ، رحمة ،  -9

سة االحتكاریة  دراسة حالة مدرسة األوائل الخاصة عنابة ، للدخول في سوق المناف

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم رسالة ماجستیر   علوم اقتصادیة ، 

  .، الجزائرورقلة –جامعة قاصدي مرباح  علوم التسییر،

، الموائمة بین الیقظة االستراتیجیة والفرص  2014، بشار ذاكر صالح ،  القوطجي - 10

التسویقیة الختیار االستراتیجیات التسویقیة التنافسیة دراسة مقارنة شركات االتصاالت 

كلیة اإلدارة واالقتصاد الخلویة في مدینة الموصل ، أطروحة دكتوراه في إدارة االعمال ، 

  ، جامعة الموصل . 

،نظام المعلومات التسویقي ووظیفة الیقظة التكنولوجیة، مذكرة 2006محمد، سعید وني ، - 11

معهد علوم التسییر، المركز الجامعي یحیى فارس شهادة لسانس في علوم التسییر، 

  الجزائر. بالمدیة ،

، التكامل بین االستخبارات والشخصنة 2012المالحسن ، محمد محمود حامد ،  - 12

طروحة دكتوراه في إدارة سه على عملیات التسویق الریادي ، أالتسویقیتین وانعكا

  .، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلاالعمال

، دور االبتكار التسویقي في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسة دراسة 2017منال ، كباب ، - 13

ادیة ، حالة متعاملي الهاتف النقال بوالیة سطیف ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتص

 .، الجزائركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف

  الدوریات  ج .
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A 

 املــالحــق

  جامعة الموصل   

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

  قسم اإلدارة الصناعیة

  الدراسات العلیا   

  )1(رقم امللحق  

  م / صدق استبانة

  

  ....................... المحترماألستاذ الفاضل..............................................

  

تماشـــیًا مـــع الســـیاقات العلمیـــة الختبـــار الصـــدق الظـــاهري والشـــمولیة الســـتمارة االســـتبانة،   

نعــرض علــى حضــرتكم اســتمارة اســتبانة صــممت فــي إطــار موضــوع رســالة الماجســتیر الموســومة 

ـــي تعزیـــز الفـــرص التســـویقیة " دارســـة اســـهام اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام ف

ونظــرًا لعــدم تــوافر "/ بغــداد ودوالجلــ النســیج تااســتطالعیة فــي الشــركة العامــة لصــناع

متغیــرات جــاهزة تقــیس عــددًا مــن متغیــرات الدراســة، تســعى الباحثــة إلعــداد اســتبانة تحقــق عملیــات 

القیــاس هــذه والمبینــة متغیراتهــا وعناصــرها فــي األنمــوذج الملحــق. یرجــى التفضــل بإبــداء رأیــك فــي 

وریة فـي ضـوء اإلجابـة االستبانة واألبعاد والفقرات التي تندرج ضمنها مـع بیـان المالحظـات الضـر 

  عن األسئلة اآلتیة: 

  : هل الفقرة واضحة وتقیس الغرض الذي وضعت من أجله؟1س

  : هل تنتمي كل فقرة مدرجة تحت كل بعد من البعد المحدد لها؟2س

  : هل هناك أبعاد أخرى یمكن إضافتها إلى األبعاد المؤشرة؟3س

  فهل تقترح بدائل أخرى؟: هل أن بدائل القیاس مناسبة، وٕاذا لم تكن كذلك 4س

  علمًا أن میزان اإلجابة الذي سیتم استخدامه هو الخماسي: 

  

  أتفق تمامًا          أتفق            محاید              ال أتفق                ال أتفق تمامًا             

  

   مع الشكر والتقدیر

   



 

B 

  )2(رقم امللحق    

  م / استمارة االستبانة

  

  جامعة الموصل   

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

  قسم اإلدارة الصناعیة

 الدراسات العلیا   

  

  حضرة السید المجیب على االستمارة المحترم

  تحیة طیبة..

إن استمارة االستبیان التي بین أیدیكم تمثل جزءًا من مشروع رسالة الماجستیر في اإلدارة 

ـــز الفـــرص "الصـــناعیة والموســـومة   اســـهام اســـتراتیجیات التصـــنیع المســـتدام فـــي تعزی

 / بغـداد ودالنسـیج والجلـ اتفي الشركة العامة لصـناعدارسة استطالعیة التسویقیة 

ــــة " إذ تعــــد هــــذه االســــتمارة مقیاســــًا أعتمــــد علیــــه ألغــــراض البحــــث العلمــــي، وٕان تفضــــلكم باإلجاب

كبیر في الحصول على نتائج دقیقة بمـا  على نحوالصحیحة والمناسبة عن أسئلة االستبانة یسهم 

  یخدم تحسین أداء شركتكم أوًال وتحقیق أهداف الدراسة ثانیًا.

  مالحظة:

  الضــرورة لــذكر االســم وستتســم  مــن دونستســتخدم البیانــات ألغــراض البحــث العلمــي

  جمیع البیانات بطابع السریة واألمانة العلمیة.  

 ء عـدم تـرك أي سـؤال الن ذلـك یعنـي عـدم یرجى اإلجابة عن جمیع األسـئلة مـع الرجـا

  صالحیة االستمارة للتحلیل والقیاس.

 ) في الحقل الذي تراه مناسبا ویمثل وجهة نظرك الخاصة.√یرجى وضع عالمة (  

  

  وفقكم اهللا وجزاكم عنا خیر الجزاء

  المشرف

  االستاذ المساعد

  الدكتور رعد عدنان رؤوف

  الباحثة  

  طالبة الماجستیر

  االء عبد الوهاب عبد السالم 

  



 

C 

  اوًال: معلومات عامة

  :  ذكر (       )      انثى (        ) الجنس  -1

  

  التحصیل الدراسي : اعدادیة (       ) دبلوم (      )   بكالوریوس (      )         -2

  ماجستیر (        )    دكتوراه (         )                             

  

  فأكثر(     ) 51(     ) 50-41(     ) 40-31(     )  30-20: العمر  -3

  

  (     )   15-11   (        )  10-6  (       ) 5-1مدة الخدمة بالشركة:    -4

  فاكثر(     )    26(        )   21-25)   (      16-20                           

  متغیرات االستبانة :ثانیاً 

  المستدام:استراتیجیات التصنیع  -اوال

وتعنـي إعــادة اسـتخدام النفایــات إلنتـاج منتجــات جدیـدة اقــل جــودة  التــدویر:اسـتراتیجیة إعــادة -1

  االصلیة.من المنتجات 

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تقـــوم إدارة شـــركتنا بإعـــادة تـــدویر المخلفـــات الناجمـــة   1

  اإلنتاج بغیة تحقیق االستدامة البیئیة. عن عملیات

          

تســـــعى ادارة شـــــركتنا الـــــى إعـــــادة تـــــدویر المنتجـــــات   2

  البیئة.للحفاظ على  اً وقائی أجراءبوصفها المعابة 

          

تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى تطبیـــق الشـــروط والقـــوانین   3

  التدویر.البیئیة الخاصة بإعادة 

          

تقـــوم ادرة شـــركتنا باالســـتفادة مـــن مخلفـــات عملیـــات   4

مـــــدخالت فـــــي عملیـــــات إنتاجیـــــة بوصـــــفها اإلنتـــــاج 

  أخرى.

          

  



 

D 

إعادة أداء المنتج المستعمل الى األداء األصلي بعد اجراء بعـض  التصنیع:استراتیجیة إعادة -2

التــالف ومــن ثــم بیــع ســتبدال او اســتعادة بعــض المكونــات ، و مثــل تفكیــك المنــتج ،  هلیــات علیــمالع

  .المنتج

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

سهم إعادة التصنیع المنتجات من مخلفات العملیة ت  5

اإلنتاجیــــــة بالحــــــد مــــــن مظــــــاهر اســــــتنزاف المــــــوارد 

  الطبیعیة.

          

یســهم إعــادة تصــنیع المنتجــات بتخفــیض اســتهالك   6

  والطاقة.المواد 

          

ســـهم إعـــادة تصـــنیع المنتجـــات بتخفـــیض تكـــالیف ت  7

  التصنیع.

          

انخفاض أسعار المنتجات المعادة تصـنیعها مقارنـة   8

  بالجدیدة.

          

 

تغییـر شـكل المنـتج أو تحسـین  وهي العملیـة التـي یـتم مـن خاللهـا التصمیم:إعادة استراتیجیة -3

  وظیفة المنتج أو تحسین طریقة استخدام المنتج او تحسین جودة المنتج .

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تعمـــل ادارة شـــركتنا علـــى إعـــادة تصـــمیم المنتجـــات   9

  للبیئة.بحیث تكون صدیقة 

          

تصـــمیم المنتجـــات  تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى إعـــادة  10

  بهدف تحسین وظائفه.

          

المنتجـــات تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى إعـــادة تصـــمیم   11

  جودتها. لتحسین

          

تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى إعـــادة تصـــمیم المنتجـــات   12

  للمنتج.لتخفیض عدد األجزاء المكونة 

          

  



 

E 

مرة أخرى  نفسها او المكونات وتعني إمكانیة استخدام المنتجات االستخدام:استراتیجیة إعادة -4

  علیها.احداث أي تعدیالت  ومن دونتم تصمیمها من اجله  للغرض نفسه التي

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى إعـــادة اســـتخدام مخلفـــات   13

  عملیاتها اإلنتاجیة.

          

ســهم إعـــادة االســتخدام بتخفـــیض اســتهالك المـــواد ت  14

  والطاقة.

          

تعمل إدارة شركتنا علـى فصـل المخلفـات اإلنتاجیـة   15

  .هلنفس لمنتجلبطریقة صحیحة وٕاعادة استخدامها 

          

ـــــي تخفـــــیض تكـــــالیف ت  16 ســـــاعد إعـــــادة االســـــتخدام ف

  النفایات.التخلص من 

          

  

وهي عملیة منع او تقلیل تولید النفایـات فـي المصـدر ویـتم  استراتیجیة التقلیل او التخفیض :-5

ذلك من خـالل اسـتخدام مـواد خـام تنـتج نفایـات اقـل او اعـادة تصـمیم المنتجـات او تغیـر عملیـات 

  اإلنتاج واالستهالك .

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

الهــدر بكافــة تعمــل ادرة شــركتنا علــى القضــاء علــى   17

  أنواعه.

          

تســهم المكــائن والمعــدات فــي الحــد مــن الهــدر فـــي   18

  الموارد.

          

تبـــــذل ادارة شـــــركتنا جهـــــود مســـــتمرة لتقلیـــــل الهـــــدر   19

  الناجم عن العملیة اإلنتاجیة.

          

ــــر وتعــــدیل أســــالیب   20 ــــى تغیی تســــعى إدارة شــــركتنا ال

مســـــتمرة بمـــــا یضـــــمن الحـــــد مـــــن  اإلنتـــــاج بصـــــورة

  .التلوث

          

  



 

F 

الوحـــدات أو األجـــزاء  جاعاســـتر  التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا عملیـــةالهـــي و  اســـتراتیجیة االســـترجاع :-6

  .بأكملها من المستخدمین أو العملیات السابق

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تســهم اســتراتیجیة االســترجاع فــي تخفــیض تكــالیف   21

  عن طریق معالجتها .التخلص من المخلفات 

          

تعمـــل إدارة شـــركتنا علـــى اســـترجاع المخلفـــات مـــن   22

  السوق لالستفادة منها في اعادة استخدامها .

          

تقــــــوم إدارة شــــــركتنا باســــــترجاع المخلفــــــات التزامــــــا   23

  بالقوانین والشروط البیئیة.

          

تتبـــع إدارة شـــركتنا نظامـــا خاصـــا الســـترجاع اجـــزاء   24

  األسواقالمنتجات من 

          

  

  الفرص التسویقیة :ابعاد  -ثانیا

وهـو كـل مـا یمكـن ان تتمیـز بـه الشـركة مـن قـدرات وانشـطة تمیزهـا عـن : بناء میزة تنافسیة  -1

  الذي تعمل فیه . هنفسبقیة المنافسین في القطاع 

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

ــــى تقــــدیم منتجــــات صــــدیقة  تركــــز  25 إدارة شــــركتنا عل

  للبیئة وبأدنى كلفة ممكنه مقارنًة بالمنافسین.

          

تقــــــــدم ادارة شـــــــــركتنا منتجــــــــات مختلفـــــــــة ومتمیـــــــــزة   26

  للحصول على حصة سوقیة افضل من المنافسین.

          

باالســــــتجابة تتمیــــــز العملیــــــات اإلنتاجیــــــة لشــــــركتنا   27

السریعة لطلبـات الزبـائن المتمیـزة بمنتجـات صـدیقة 

  للبیئة.

          

ـــك ادارة شـــركتنا أنشـــطة متمیـــزة یصـــعب علـــى   28 تمتل

  المنافسین تقلیدها 

          

  



 

G 

تقلیدیـة ال وهـو عملیـة تصـمیم وتنفیـذ مجموعـة مـن األفكـار الخالقـة وغیـر االبتكار التسـویقي :-2

التـرویج ، و التسعیر ، و وتحویلها الى تطبیقات عملیة في احد مجاالت المزیج التسویقي كالمنتج ، 

  التوزیع .و 

  ت
  العبارات

  

اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تســــتخدم إدارة شــــركتنا أنشــــطة متمیــــزة ومتفــــردة فــــي   29

  المجال التسویقي .

          

            شركتنا بابتكار منتجات جدیدة تماما .تقوم إدارة   30

            تقدم إدارة شركتنا عروض تسعیریة جدیدة ومبتكرة.  31

، شركتنا الى تصمیم إعالنـات (صـحفیةتسعى إدارة   32

ـــــــــة ، او إذاعیـــــــــة ) مبتكـــــــــرة مـــــــــن حیـــــــــث و  تلفزیونی

  المضمون واأللوان وطریقة العرض .

          

  

بكلـــف اقـــل ، او هـــي  هانفســـ تحقیـــق المخرجـــات التســـویقیةوهـــي عملیـــة  الكفـــاءة التســـویقیة :-3

  .هانفسالكلف بتحقیق  اكبر قدر ممكن من المخرجات التسویقیة 

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

مـن تقوم إدارة شركتنا بزیادة قیمة المنافع التسویقیة   33

  دون زیادة التكالیف التسویقیة .

          

 ءاهـــاداأتســتخدم إدارة شـــركتنا وســائل انتـــاج تجعــل   34

  بتكالیف اقل .

          

تهـــــدف إدارة شـــــركتنا الـــــى تحقیـــــق افضـــــل النتـــــائج   35

  .هانفسالجهود المبذولة و 

          

علــــى  تســــتخدم إدارة شــــركتنا مــــدخالتها مــــن المــــواد  36

  رشید . نحو

          

  

  

 



 

H 

تقوم بها الشركة باختیار الشریحة التي وهي العملیة  التركیز على خدمة شریحة من السوق :-4

السوقیة المناسبة والتي تكون هي االفضل من جمیع الشرائح السوقیة االخرى وتقدم لها المنتجـات 

  والخدمات حسب حاجاتهم ورغباتهم .

  العبارات  ت
اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

وتلبیـــة  اختیـــار ادارة شـــركتنا لشـــریحة ســـوقیة واحـــدة  37

  حاجاتها ورغباتها تعد فرصة تسویقیة حقیقیة.

          

تطبق ادارة  شركتنا استراتیجیة التقسیم السوقي في   38

  میدان عملها من اجل تحقیق أهدافها.

          

تركــز إدارة شــركتنا علــى تحدیــد شــریحة محــددة فــي   39

ــــة  ــــة نظیف ــــى بیئ ــــاظ عل ــــه وللحف ــــافس فی الســــوق للتن

  ومستدامة .    

          

ــــى تقــــدیم منتجــــات صــــدیقة   40 تســــعى إدارة شــــركتنا ال

  للبیئة في السوق المستهدف. 

          

  

بیــع المزیــد مــن منتجــات الشــركة فــي االســواق الحالیــة مــن خــالل تخفــیض  اختــراق الســوق  :-5

  عن طریق الترویج .او الحالیة االسعار او تطویر المنتجات 

  ت
  العبارات

  

اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

اتفق  ال

  تماماً 

تختــــــــرق إدارة شــــــــركتنا اســــــــواق منافســــــــیها بتقــــــــدیم   41

  منتجات فریدة وصعبة التقلید.

          

 لهـا األسـبقیة علـى أن تكـونتحـرص إدارة شـركتنا   42

  للسوق.  الجدیدة المنتجات إدخال في

          

تقــــوم إدارة شــــركتنا بتنشـــــیط المبیعــــات مــــن خـــــالل   43

وٕاقامــة المعــارض تقــدیم الهــدایا وتخفــیض األســعار 

  التجاریة .

          

تقــوم إدارة شــركتنا ببیــع المنتجــات بأســعار اقــل مــن   44

  المنافسین .

          



 

I 

ــتج :-6 هــي العملیــة التــي یــتم مــن خاللهــا ادخــال تعــدیالت او تغیــرات علــى المنــتج  تطــویر المن

منـتج جدیـد الحالي او إضافة خصائص او مواصفات معینة على المنتج الحـالي تـؤدي الـى تقـدیم 

  . بموصفات جدیدة

  ت
  العبارات

  

اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

ـــــدة   45 ـــــدیم منتجـــــات جدی ـــــى تق تعمـــــل إدارة شـــــركتنا عل

  بهدف كسب حصة سوقیة اضافیة.

          

عنـــد  بالحســـبانتأخـــذ إدارة شـــركتنا توقعـــات الزبـــائن   46

  تطویر منتجاتها.

          

الزمنیـــــة  مـــــدةعلـــــى تقلـــــیص التعمـــــل إدارة شـــــركتنا   47

الالزمـة لتطــویر منتجاتهــا مواكبــًة لمــا تملیــه ظــروف 

  المنافسة الشدیدة في السوق.

          

تســـعى ادارة شـــركتنا الـــى تبنـــي أفكـــار جدیـــدة لتقـــدیم   48

  منتجات جدیدة تقدم ألول مرة في السوق.

          

  

أســـواق جدیـــدة ســـواء علـــى وهـــي عملیـــة بیـــع المنتجـــات الحالیــة للشـــركة فـــي  تطـــویر الســـوق :-7

  المستوى المحلي او الدولي .

  ت
  العبارات

  

اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

 ال جــدد زبــائنعلــى إقنــاع تعمــل إدارة شــركتنا   49

  منتجاتها. یستخدمون

          

            تعمل ادارة شركتنا على الدخول في أسواق جدیدة .  50

أسلوب البیع عن طریق الهاتف تستخدم ادارة شركتنا   51

  والبرید االلكتروني .

          

تعتمد ادارة شركتنا على وسائل التواصـل االجتمـاعي   52

  في تقدیم منتجاتها .
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وهي العملیة التي تدخل من خاللها الشركة فـي ممارسـات جدیـدة بهـدف تقـدیم منـتج  التنویع :-8

جدیــد یختلــف عــن المنتجــات الحالیــة التــي تنتجهــا بحیــث تتناســب مــع حاجــات ورغبــات الزبــائن او 

  سعیا منها لدخول في أسواق جدیدة فضال عن أسواقها الحالیة . 

  ت
  العبارات

  

اتفق 

  تماماً 
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  تماماً 

تسعى إدارة شركتنا النتقاء فرص التوسـع والنمـو فـي   53

  السوق باتباع استراتیجیة التنویع في المنتجات .

          

إلشـــباع  منتجاتهـــا بتشـــكیلةشـــركتنا تتوســـع إدارة   54

رضــا أل زیــادة وتحقــق المختلفــةالحاجــات والرغبــات 

  .الزبون لدى

          

فــــــي اعمــــــال جدیــــــدة تتطلــــــع إدارة شــــــركتنا للــــــدخول   55

مرتبطـــة بالحالیـــة منهـــا بعـــد دراســـتها بهـــدف تحقیـــق 

  أرباح اكبر .

          

تعمل إدارة شـركتنا علـى االسـتفادة مـن مواردهـا ذات   56

  االستخدام المشترك بإنتاج منتجات متنوعه. 
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  )3(رقم امللحق 

  امساء السادة احملكمني الستمارة االستبانة

  موقع العمل  اللقب العلمي  االسم  ت

1  
د. میسر ابراهیم احمد 

  الجبوري
  جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ

 جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ  د. عالء عبد السالم الیماني  2

 جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ   د. عادل ذاكر النعمة  3

 جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ مساعد  اهللا المعاضیدي د. معن وعد  4

  المعهد التقني / الجامعة التقنیة الشمالیة  أستاذ مساعد  د. مظفر احمد حسین  5

 المعهد التقني / الجامعة التقنیة الشمالیة  استاذ مساعد  د. بصیر خلف خزعل  6

 جامعة الموصل /واالقتصادكلیة االدارة   استاذ مساعد  د. علي عبد الستار الحافظ  7

8  
د. االء حسیب عبد الهادي 

  الجلیلي
 جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ مساعد

  جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  استاذ مساعد  د. محمد محمود المال حسن   9

10  
ریاض جمیل وهب السید 

  الداؤوديجمعة 
 جامعة الموصل /واالقتصادكلیة االدارة   أستاذ مساعد

 جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصاد  مدرس  النعیميد. احمد هاني   11
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   )4(رقم امللحق 

  يف الشركة قيد الدراسة ريناملقابلة مع عدد من املد

  7/5/2020  اىل 28/4/2020للمدة من  

 ت
االشخاص الذین 

 تمت مقابلتهم
 مضمون المقابلة االسم

الشركة مدیر عام 1  
االستاذ ریاض عبد 

 الحسین شاغي
 استحصال الموافقات إلجراء الدراسة

 السید خالد قاسم مدیر التسویق 2
للتعـــــــرف علـــــــى كیفیـــــــة القیـــــــام بعملیـــــــة تســـــــویق 

 المنتجات 

 التخطیط 3
السیدة بشائر عبد 

 الجلیل

ــــــــــى اعــــــــــداد الخطــــــــــط اإلنتاجیــــــــــة  للتعــــــــــرف عل

 ئهاالســـــــــنویة والخطـــــــــط التفصـــــــــیلیة فـــــــــي ضـــــــــو 

 وخطة القوى العاملة 

4 
مدیر التدقیق 

 الداخلي
 السیدة مروج علي

لتوضــــــــــــیح كیفیــــــــــــة مراقبــــــــــــة تنفیــــــــــــذ القــــــــــــوانین 

ـــــــة وٕانجـــــــاز  ـــــــة المالی ـــــــة بالرقاب واألنظمـــــــة المتعلق

المطابقـــــــة الشـــــــهریة مـــــــع المصـــــــارف والیومیـــــــة 

 مع الصندوق 

 مرتض الصافي مدیر االعالم 5

ــــــى طبیعــــــة عمــــــل الشــــــركة وعمــــــل  للتعــــــرف عل

والمصـــــــانع التابعـــــــة الهـــــــا والحصـــــــول األقســـــــام 

  على الكراسات التعریفیة

 



II 

The study has reached several conclusions: 

1- The results of the exploratory study have revealed about each of its 

variables   that the general rate of employees awareness was 

positive this confirms that they show interest in sustainable 

manufacturing strategies to enhance marketing opportunities  in the 

researched company. 

2- There is a significant correlation and effect between sustainable 

manufacturing strategies and marketing opportunities in the 

researched company. 

Based on the findings of the study, the researcher presented a set of 

proposals that are consistent with these conclusions, the most important 

of which are: 

1- Its important to the management of the company to realis the 

importance of sustainable manufacturing strategies, in other to 

strategies its picture and its effects on the company 

2- Its important to the company to establish marketing opportunities 

and show interests in them, as troy are an important source for 

permanence, development, successful and out perform the  

competitors. 

3- Spreading concepts of sustainable manufacturing strategies and 

marketing opportunities between employees in the the researched 

company at all administrative levels through training courses, 

flyers and announcements to establish and confirm the strategies of 

sustainable manufacturing and marketing opportunities.  

Key words: sustainable manufacturing, strategies of sustainable 

manufacturing, marketing opportunities. 
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Abstract 

The aim of the current study is to define the strategies of 

sustainable manufacturing and its impact on supporting marketing 

opportunities in the state Company for Leather and Textile Industries / 

Baghdad. 

the study adopted in its conceptual framework the subject of 

sustainable manufacturing strategies as an independent variable, while the 

marketing opportunities as dependent variable, and from this point to 

identify the study problem related to several questions depending on 

sustainable manufacturing strategies in supporting marketing 

opportunities: 

1- How clear are the strategies of sustainable manufacturing for the 

managers of the researched company? 

2- How clear are the marketing opportunities for the managers in the 

researched company? 

3- Are these strategies of sustainable manufacturing participating in 

building up marketing opportunities in the researched company? 

4- What is the nature of the relationship between sustainable 

manufacturing strategies and the marketing opportunities? 

5- Do the strategies of sustainable manufacturing vary according to its 

importance and effect in the marketing opportunities? 

6- Which of the sustainable manufacturing strategies are more 

distinctive in influencing marketing opportunities? 

The researcher tries to find answers for these questions adopting 

descriptive analytical method and depending on a group of tools in 

collecting data and information, as personal interviews and field visits, in 

addition to a questionnaire to analyze  results , then putting  a 

hypothetical plan Reflecting  the correlation nature  between the 

variables, for anelating a group of main and secondary hypothesis have 

been tested in the state company of leather and textile industries/ Baghdad 

using statistical methods. 
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