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 االهداء

  والكل.الى لكل والبعض والجزء 

  الى الوطن بكل طعناته.

  الى شهداء الحق من قصر الرحاب الى ثورة تشرین.

  الى نبع العطاء، الذي زرع النجاح بداخلي وعلمني طرق االرتقاء 

  والدي الغالي حفظه اهللا

التي سهرت اللیالي من اجل وصولي ، الى القلب الذي ال یخون الزهرة التي ال تذبل

  الى هذه المرحلة

  الیة حفظها اهللامي الغ 

  الى خسارتي العظیمة اخي الشهید

  صفاء، رحمه اهللا

  الى رفقاء التعب والشقاء 

  اهلي واخوتي واخواتي

  وزمالئي في مرحلة الماجستیر الى رفاقي وخالني واصحابي

  الى اساتذتي ومعلمي االجیال من ابتدائیة الحود فوقاني الى جامعة الموصل

  ارواح واوقات واماكنالى كل االشیاء الجمیلة من 

 اهدیكم ثمرة جهدي
 

  

  

  الباحث 

  



  شكر وتقدير

) الذي ریاض جمیل وهاب( كل الشكر والتقدیر الى مشرفي الفاضل االستاذ المساعد

الذي ساعدني ولم یبخل علي بأي معلومة في هذه ، كان صاحب الید الخضراء المعطاءة

 وتوجیهه لي كبیر االثر من اجل اتمام هذه الرسالة.فكان لنصحه  المرحلة،

كما اتقدم بشكري وتقدیري الى عمید كلیة االدارة واالقتصاد االستاذ المساعد الدكتور 

  والسادة اعضاء مجلس الكلیة لجهودهم ومتابعتهم طلبة الدراسات العلیا. ثائر احمد السمان

كما اتقدم بالشكر الى جمیع اعضاء لجنة المناقشة لتجشمهم عناء قراءة هذه الرسالة 

  داعیا لهم الموفقیة والخیر إلكمال المسیرة العلمیة.

والشكر والتقدیر موصول ألساتذتي االفاضل في قسم االدارة الصناعیة واخص منهم 

عادل واالستاذ المساعد الدكتور ، میسر ابراهیم الجبوريبالذكر رئیس القسم االستاذ الدكتور 

االء واالستاذ المساعد الدكتورة  رعد رؤوف الحمدانيواالستاذ المساعد الدكتور  ذاكر النعمة

واالستاذ المساعد الدكتور  علي عبد الستار الحافظواالستاذ المساعد الدكتور  حسیب الجلیلي

ما ابدوه من تعاون في توجیه الرسالة ل زهراء غازي الدباغواالستاذ الدكتورة  احمد هاني النعیمي

  الى الوجهة السلیمة.

كما اتقدم بشكري وامتناني الى التدریسیین االفاضل محكمي استمارة االستبیان ومقیمیها 

لمالحظاتهم وتوجیهاتهم وارشاداتهم بشان كل المعلومات التي اغنت استمارة االستبانة من النقص 

  دي الى ارباك المستجیب.واستبعاد االسئلة المكررة التي تؤ 

الذي  عبد المنعم ضرار الجبوريكما اقدم شكري وتقدیري الى االخ والرفیق الدكتور 

  منحني وقته وشجعني وساندني في اكمال الرسالة.

ان اقدم شكري وامتناني الكبیرین الى السادة في مكتب المدیر العام للشركة  يوال یفوتن

ازهر والمهندس  غسان عبد لرزاق الحماشبالذكر السید العامة لكبریت المشراق واخص منهم 

(معاون مدیر معمل سمنت حمام العلیل الجدید) لمساعدتي بالجانب العملي علي الوكاع 

 للدراسة.



 أ 

  لمستخلصا

برامج تقنیة ، تقنیة التدریباستهدفت الدراسة  تحدید اثر االنتاجیة الخضراء بتقنیاتها المتمثلًة بـ(

، تقنیة منع الهدر، تقنیة الرحالت المیدانیة الصناعیة، تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبار، التوعیة

) في تعزیز التنمیة تقنیة تحسین التصمیم، تقنیة ادارة النفایات، تقنیة الحفاظ على الموارد

ئي) في الشركة العامة المستدامة بأبعادها المتمثلة (البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البی

معمل سمنت حمام العلیل.وتمثلت مشكلة / لكبریت المشراق ومعاونیة شركة السمنت الشمالیة

البحث باالستهالك المفرط للموارد الطبیعیة بمختلف أنواعها وال سیما التي تستخدم في مجال 

ها االساسیة صناعة الكبریت والسمنت فضًال عن ما یحدث من اضرار تلحق بالبیئة في عناصر 

وبالتالي انتهاك لحقوق االجیال القادمة في الموارد  )والتربة، الماء، الهواء(الثالثة الرئیسة 

  علیه تم تحدید مشكلة البحث بشكل أكثر تركیز باالتي :. الطبیعیة والبیئیة

 .ما مدى مساهمة االنتاجیة الخضراء في االستغالل المثل للموارد وحمایة البیئة .1

 . ما مدى ادراك االفراد العاملین في الشركات المبحوثة بأهمیة التنمیة المستدامة .2

  . طبیعة العالقة واالثر بین االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة .3

ولتحقیق هدف الدراسة تم وضع أنموذج افتراضي یعكس مخطط الدراسة الفرضي الذي أوضحتُه 

) في SPSSباستخدام بعض الوسائل االحصائیة( مجموعة من الفرضیات التي تم اختبارها

عرض النتائج ، وتم أستخدم استمارة االستبانة في الجانب المیدان كأداة رئیسة  لجمع البیانات 

الشركات العامة لكبریت ) فردًا من 82وتم اختیار عینة مكونة من (، والمعلومات الخاصة بالبحث

لیل، وتوصل البحث الى مجموعة من ) فردا من معمل سمنت حمام الع82و(المشراق 

  االستنتاجات التي من أبرزها :

على  التنمیة المستدامةبین االنتاجیة الخضراء و وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة   - أ

 .المستوى الكلي والجزئي في الشركات المبحوثة

على المستوى الكلي وجود تأثیر معنوي لإلنتاجیة الخضراء في التنمیة المستدامة   - ب

  . جزئي في الشركات المبحوثةوال

  : بناءًا على ذلك قدم الباحث مجموعة من المقترحات من أبرزها    

ضرورة تبني واعتماد االنتاجیة الخضراء في الشركات المبحوثة باعتبار انها امتداد  .1

لإلنتاجیة االعتیادیة وباإلمكان فهم واستیعاب منهج مثل هذا المنهج في المیادین 



 ب 

عتبار انها نسخة مطورة للنسخة القدیمة وتساهم في تحسین العالقة بین المبحوثة على ا

المدخالت والمخرجات وحسن استخدام الموارد الى اقصى حد ممكن مع الحفاظ على 

 .البیئة بكل عناصرها

تكثیــف الجهــود الحكومیــة مــن خــالل المؤسســات الرســمیة مــن أجــل التوجــه نحــو الطــرق  .2

اســـتخدام المـــوارد بطریقـــة أمنـــة وســـلیمة واقتصـــادیة تضـــمن والتقنیـــات التـــي تســـاعد علـــى 

الحفــاظ علــى المــوارد الطبیعیــة والبیئیــة لألجیــال القادمــة تحقیقــًا لمبــدأ العدالــة فــي حصــول 
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  املقدمة

في ظل االستنزاف المتفاقم للموارد الطبیعیة اصبح وضع االنسان في خطر االمر الذي 

دفع الحكومات والمنظمات الدولیة المختصة بحمایة البیئة ومنظمات حقوق االنسان الى االهتمام 

وتوجیه كافة الشركات السیما الصناعیة منها  .بشكل كبیر بالوعي البیئي لدى كافة افراد المجتمع

الى زیادة االهتمام باإلنتاجیة الخضراء بوصفها اداة لتحقیق التنمیة المستدامة وتمثل تقنیات 

االنتاجیة الخضراء احد اهم المداخل لتحسین اداء الشركات المهتمة بالبیئة والمحافظة علیها من 

تاجیة الخضراء تجعل من مفاهیم االنتاج االخضر والوعي النفاذ والتلوث ومن هنا فان تنفیذ االن

بالمخاطر البیئیة تتكامل مع االنتاجیة الخضراء ومن ثم العمل على تقلیل استنفاذ الموارد الى 

ادنى حد ممكن وبالتالي تحقیق التنمیة المستدامة ونظرًا للدراسات القلیلة التي تناولت االنتاجیة 

بعاد التنمیة المستدامة مما حفز الباحث في دراسته الحالیة التي الخضراء ودورها في تحقیق ا

  تناولت اراء الكتاب والباحثین في مجال االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة.

ونظرًا لألهمیة المتزایدة التي تنالها االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیة المستدامة تسعى 

لبیان طبیعة العالقة والتأثیر لدور االنتاجیة الخضراء والتي نضري شامل  الدراسة الى تقدیم اطار

تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبار، تقنیة الرحالت ، تقنیة برامج التوعیة، تتمثل ـبـ:(تقنیة التدریب

تقنیة ، تقنیة ادارة النفایات، تقنیة الحفاظ على الموارد، تقنیة منع الهدر، المیدانیة الصناعیة

البعد ، البعد االقتصادي(في تحقیق التنمیة المستدامة والتي تتمثل بـ: )تحسین التصمیم

من خالل وصف وتشخیص متغیراتهما، فضال عن تناول الواقع في  )البعد البیئي، االجتماعي

  المنظمات قید الدراسة مع اقتراح بعض العناوین ممكن ان یتناولها الباحثین في المستقبل.

شملت الدراسة خمسة فصول حیث جاء الفصل االول بعنوان:  مانسجاما مع ما تقد

حیث یختص المبحث االول  ویتضمن هذا الفصل مبحثیناطار نضري / االنتاجیة الخضراء

بتقدیم تأطیر مفاهیمي لإلنتاجیة الخضراء من حیث (التطور التاریخي لإلنتاجیة الخضراء، الفرق 

مفهوم االنتاجیة الخضراء، اهداف االنتاجیة الخضراء، بین االنتاجیة العادیة واالنتاجیة الخضراء، 

فیما تناول المبحث الثاني تقنیات االنتاجیة الخضراء والمتمثلة بـ::  خصائص االنتاجیة الخضراء)

تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبار، تقنیة الرحالت المیدانیة ، تقني برامج التوعیة، (تقنیة التدریب

تقنیة تحسین ، تقنیة ادارة النفایات، ، تقنیة الحفاظ على المواردالصناعیة، تقنیة منع الهدر

  التصمیم).
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وتضمن ثالثة مباحث: حیث اطار نضري / وجاء الفصل الثاني بعنوان التنمیة المستدامة

في حین تناول المبحث الثاني مبادئ وخصائص التنمیة  )اهداف، مفهوم(تناول المبحث االول :

ثالث فقد ركز على ابعاد التنمیة المستدامة والمتمثلة بـ (البعد المستدامة. اما المبحث ال

  البعد االجتماعي، البعد البیئي).، االقتصادي

وتضمن هذا الفصل اما الفصل الثالث فجاء بعنوان الدراسات السابقة ومنهجیة الدراسة 

دراسة ثالثة مباحث اساسیة خصص المبحث االول الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیرات ال

الحالیة وتناول المبحث الثاني منهجیة الدراسة واسالیب جمع وتحلیل البیانات والمعلومات وتناول 

  .المبحث الثالث نبذة تعریفیة بمیدان الدراسة

وتضمن مبحثین اختص المبحث االول اما الفصل الرابع فقد تناول اختبار فرضیات الدراسة 

  ث الثاني اختبار الفرضیات للشركات المبحوثةوصف وتشخیص متغیرات البحث وتناول المبح

واختتمت الدراسة بفصلها الخامس والذي تضمن مجموعة من االستنتاجات والمقترحات من 

وخصص المبحث الثاني للمقترحات ، خالل مبحثین تم تخصیص المبحث االول لالستنتاجات

 والیات تنفیذها. فضال عن عناوین مقترحة للدراسات المستقبلیة
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  الفصل االول

  االنتاجية اخلضراء

  ري)نظالطار اال(

  

  مدخل مفاهیمي/ االنتاجیة الخضراء: المبحث االول

  تقنیات االنتاجیة الخضراء : المبحث الثاني
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  املبحث االول

  فاهيمياالطار املاالنتاجية اخلضراء/ 

  

 البلدان معظم في االقتصادیة التنمیة سیاسات أدت :الخضراء لإلنتاجیة  التطور التاریخي: اوال

 الستخراج نتیجة األخیرة السنوات في لالقتصاد صعبة مشكلة وأصبح كبیرة بیئیة أزمة إلى النامیة

 ندرة فقط یخلق ال المفرط االقتصادي النمو النفایات، إن وتولید الطبیعیة الموارد واستهالك وٕانتاج

 إلى یؤدي مما، الطبیعیة للبیئات االستیعابیة القدرة تتجاوز قد التي الملوثات أیًضا ولكن الموارد

 من البدایة في، الطاقة على الطلب فإن، ذلك على باإلضافة. األساسیة الحیاة دعم أنظمة تدهور

 استنزاف إلى أدى الطبیعي والغاز والنفط الفحم استهالك والفحم وبعد األخشاب حرق خالل

  ).Logaa &Zailani,2013:2(العالم على سلبیة آثاًرا وأحدث الطبیعیة الموارد

  دوافع ظهور االنتاجیة الخضراء

 هذه تتطلب الجاریة، العولمة معدل مع تماشیا بسرعة یتزاید الصناعي العالم تطور ان

 الصناعات مع المنافسة في والفوز البقاء أجل من األداء الى تحسین الصناعة التطورات

لذا ، البیئة مع انسجام خلق یتطلب ذلك. اإلنتاجیة زیادة طریق عن بذلك القیام ویمكن، األخرى

 الشركة العملیات االنتاجیة في كل في البیئیة بالجوانب االهتمام من مزید إلى هناك حاجة

)Christian& Sahroni,2020:2.(  

 والطبیعة االنسان – به المحیطة االنظمة عن بمعزل الیه ینظر ال الصناعي النظام ان

 یعرف لما العملي التطبیق االنتاجیة الخضراء االساس هذا على ویكون، معهما بالعالقة ولكن –

 الموضوع تناولت التي النظر ووجهات والبحوث الدراسات تكشف لم التي، الصناعي التبیؤ بعلم

   للموارد الكفوء االستخدام على تؤكد جمیعا انها اذ، بمضامینها محسوسة اختالفات

   تولدها مصادر وفي المنتج حیاة دورة طول على والملوثات النفایات احتواء او وتحجیم

)Pride & Ferrell, 2003: 91(.  

 عنها، الناجمة السلبیة باآلثار الصناعیة العملیات في والسّباقة المتقدمة الدول تهتم ولم

 تم التي مصانعها وبناء الثانیة العالمیة الحرب أعقاب في الصناعي التوسع في الجامحة لرغبتها

 التي الصناعات تقسیم ویمكن. المنتجات على للمنافسة السوق من أكبر حصة وكسب تدمیرها،

  )51:2004(لمرزوقي، :إلى حجمها حسب الخطیر التلوث عنها ینتج قد



5 

 ومعالجته األلمنیوم استخراج ومعامل ومشتقاته النفط صناعات مثل كبیرة صناعات -1

  .والصلب والحدید اإلسمنت، ومصانع األدویة ومصانع الكیماویة والصناعات

 والمطابع والنسیج الدهان إنتاج ومصانع الجلود، صناعات مثل الحجم متوسطة صناعات -2

  .وغیرها

  وغیرها. المختلفة المعادن من والمشغوالت الفضة صهر ورش مثل صغیرة صناعات -3

 بوصفه الصناعي المشروع مع یتعامل اتجاه بروز في المتزایدة البیئیة التغییرات أسهمت وقد

 فحسب أرباحه لتعظیم یسعى ال الذي الصناعي للمشروع النهائیة الحصیلة تعتمد متفاعلة مؤسسة

 المتجددة، التقنیة التغییرات ومواجهة وزمانیاً  مكانیاً  اإلنتاجیة الوحدات بین التنسیق إلحداث وٕانما

 الصناعي، الموقع تحدید في المؤثرة التقلیدیة العوامل على االهتمام أنصب التحدي هذا وأمام

 بالموقع المتعلق التفكیر سیاقات في الحاسم االنعطاف یمثل البیئي بالعامل االهتمام ولعل

 الموارد استخدام وسوء البیئي التلوث مشكلة لتفاقم . ونتیجة)Overman, 2000: 13( الصناعي

 جانب وعلى المعاصر، عالمنا في أهمیة األكثر المشاكل من تكون تكاد والتي واستنزافها المتاحة

 من یطل التي النافذة تمثل ألنها اإلنسان تطور مسیرة في األساس الركیزة الصناعة مثلت آخر

 ولما بالتطویر، اهتماماً  األكثر والجانب صورة، أبهى في اإلنسان عالم على التقني التقدم خاللها

 آخر بعداً  الصناعة لموقع أصبح غیرها قبل الموقعیة مجاوراته في یؤثر الصناعة تلویث كان

  )Hill, 2001: 22(المعروفة األخرى األبعاد عن فضالً 

لیأخـــذ حیــزا مـــن اهتمـــام  لبـــل انتقــ، ولــم یقـــف االهتمــام بالبیئـــة علــى اعتـــاب االمـــم المتحــدة

اقــر الكــونكرس  1984فعلــى ســبیل المثــال نجــد فــي ، الحكومــات فــي تشــریعاتها وبرامجهــا التنمویــة

وأعلن بموجـب هـذا القـانون ان السیاسـة القومیـة االمریكیـة تتمثـل حمایة الاالسترجاع و االمریكي قانون 

مــا امكــن ذلــك، فــي حــین وضــعت الحكومــة لفـي منــع او خفــض انتــاج النفایــات االنبعــاث الخطــرة ك

ة الوطنیة تسعى الى الحفـاظ علـى البیئـة والسـیطرة علـى یخطة للسیاسة البیئ 1990الهولندیة عام 

كمـا وضـعت ، االنشـطة الصـناعیة بـالبالد لوالناجمـة مـن مجمـ، لهـاالنبعاثات الملوثـة المخلفات وا

  .)Larderel, 2001: 4% في منتجاتها (75ایضا هدفا الستعمال المواد المدورة بحدود 

فقد جاءت بوادر االهتمام بموضوع االنتاجیة الخضراء ، اما على صعید الوطن العربي

، التصنیع في االقطار العربیة واعتماد اغلبها على الصناعات الملوثةنظرا لحداثة مسیرة ، متأخرة

والسیما في الدول النفطیة كما ان طموحات تلك االقطار المشروعة في التخطي السریع لمراحل 
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التنمیة جعلها تنظر الى مشكلة التدهور البیئي على انها مشكلة ثانویة یمكن اهمالها لبعض 

  .)105: 2002، الوقت (الهیتي

 اخذ الذي التدهور ذلك خطر تدرك جعلها البیئة بقضایا العالمي االهتمام تنامي مع ولكن

 للتنمیة العربیة المنظمة مبادرة فجاءت له الجماعیة المجابهة وضرورة اقتصادیاتها یهدد

 البیئة شؤون عن المسؤولین العرب الوزراء لمجلس الفنیة االمانة مع بالتعاون والتعدین الصناعیة

 االقطار في االنظف لإلنتاج متخصصة مراكز إلقامة للترویج الیونیدو منظمة مع وبالتعاون

 لتعمیم المراكز هذه بین للتنسیق هیكلیة انشاء على تعمل سوف منها عدد اقامة وبعد، العربیة

   دینامیة ایجاد باتجاه المكتسبة المشتركة القطریة التجارب بین المشتركة الفائدة

   اغنائها في وتسهم المجال هذا في العالمیة التجارب مع لإلنتاجیة الخضراء تتفاعل عربیة

  .)82: 2001، الهواري(

 زیادة إن مستدامة، غیر أصبحت واالستهالك اإلنتاج أنماط بأن عالمًیا االعتراف تم لقد

 الحكومة دفعت الطبیعیة الموارد وقاعدة البیئة على السلبیة اآلثار بشأن العام القلق وتزاید الوعي

 قصارى اآلسیویة الدول معظم تبذل االقتصادیة، والتنمیة للنمو استراتیجیتها في النظر إعادة إلى

 االقتصادي الوضع أساس على والبیئیة اإلنمائیة االحتیاجات بین التوازن لتحقیق جهدها

  )Hwa,2001:23لبلدانها(

 ما وغالًبا البیئة بتلوث تهتم الشركات تكن لم، الماضي القرن من الخمسینیات قبل

 هو التلوث حل" مفهوم تبني وتم البیئي الوعي في تحسن هناك كان، الستینیات في. تتجاهله

 ملوثات تفریغ وتم عالیة مداخن بواسطة الهواء ملوثات تفریق تم. القضیة هذه ولمعالجة" التخفیف

 غیر تراكم تحقیق في یسهم ولكنه المشكلة یحل ال هذا فإن، ذلك ومع. البحر/ النهر في المیاه

 لوضع الجهود تركزت، السبعینیات في والمیاه، التربة في تراكم الملوثات خالل من مستدام

یمكن ابراز اهم التطورات التي  ).Logaa &Zailani,2013:2(الملوثات لتنظیم بیئیة معاییر

  .)1( اوصلت االنتاجیة الى االنتاجیة الخضراء وكما في الشكل
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                                                             1982  

                                                             1990  

                                                             1993  

                                                             1994  

                                                             1995  

                                                             1996  

                                                             1998  

                                                             2001  

  ) التطور التاریخي لإلنتاجیة الخضراء1( الشكل

Source: Logaa, S. M., & Zailani, S. (2013). Motives in implementing Green 

Productivity among EMS 14001 certified companies in Malaysia. African Journal of 

Business Management, 7(38),p:3916.  

  

 ذلك وأدى الملوثات، تصریف لتنظیم بیئیة معاییر لوضع جهود هناك انه كانت یتضح

، صرامة االنظمة أكثر معاییر أصبحت عندما. النهائیة المراحل في السیطرة أنظمة استخدام إلى

 االقتصادیة الجدوى على وأثرت تكلفة أكثر االنتاج نهایة في النفایات معالجة تكلفة أصبحت

 بعید اإلنتاج نهایة عند المعالجة نهج أن وجد، المرتفعة التكالیف جانب إلى الصناعات، لبعض

، مختلفة بأشكال السیاسة استجابات جاءت ،الملوثات من التخلص یتم لم. مناسًبا یكون أن عن

 من التلوث منع على تؤكد التي الطوعیة األنظمة إلى والتحكم القیادة أنظمة من تدریجیاً  تنضج

 تم. ISO 14000 سلسلة مثل البیئیة اإلدارة وأنظمة، األنظف واإلنتاج، النفایات وتقلیل، مصدره

 القیادة نهج استخدام من التكلفة حیث من فعالیة أكثر لتكون التطوعیة األنظمة هذه على العثور

  .)Hwa,2001:23( وحدها والسیطرة

ان هناك تسلسل زمني اسهم في  )،(Mutt& Singh,2011:130: في حین یرى

  ).2الخضراء وكما في الشكل( ةالتحول نحو االنتاجی

 السیطرة في المراحل النھائیة

 تخفیض النفایات

 السالمة واالمن الصناعي

 االنتاج االنظف

 نظام االدارة البیئیة

 المساعدة التقنیة المتكاملة

 نظام التداؤوب المؤسسي

 االنتاجیة الخضراء
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  ضراء) مراحل تطور االنتاجیة الخ2الشكل(

source: Mutts, S. G. G., & Singh, V. (2011),Importance and role of 

Green Productivity in Industries: A Review.p:130.  

 

 

  .االنتاجیة العادیة واالنتاجیة الخضراءثانیا: الفرق بین 

 في النمو االقتصادي معدالت على تؤثر التي الحیویة القضایا أهم إحدى اإلنتاجیة تمثل

 والجماعي الفردي واإلنتاج األداء مشاكل على للتغلب أساسیا مدخال كونها عن فضال مجتمع أي

 الختالف تبعا اإلنتاجیة مفاهیم وتنوعت تعددت ذلك من وانطالقا،  ككل المجتمع مستوى وعلى

 مستوى لتحدید یستخدم الذي المقیاس ذلك هي البسیط معناها في فاإلنتاجیة  .إلیها النظرة

 موارد استخدام من تتولد والتي وخدمیة سلعیة منتجات كانت سواء المخرجات من اإلنجاز

   .)Besco,2016:2للمنشأة( الكلى النظام في محددة) مدخالت(

 االنتاجیة الى تعزیز عملیة االنتاج بالوصول الى نتیجة جیدة بین المخالت والمخرجاتتشیر 

) بانها مفتاح تحسین جودة Khanna et al,2008:36). في حین عرفها (29،2008(عبید:

) فقد عرفها بانها مؤشر اقتصادي یستخدم لقیاس فاعلیة 36:2010(منصور، الحیاة واالقتصاد.

 لعملیات الحقیقي األداء معرفة به یراد تعبیر اإلنتاجیة تاجیة في الشركة.االداء لألنشطة االن

 االقتصاد او القطاع او المنشأة او اإلنتاجیة الوحدة مستوى على اإلنتاج

 واستخدامها الشركات في الموارد جمع جودة لمدى فهي مقیاس .)Besco,2016:3القومي(

GP

٢٠٢٠

الحد من التلوث ١٩٩٠

pollution  
pervention

معالجة نھایة االنبوب ١٩٨٠

 end-of-pipe treatment 

التخفیف واالنحالل ١٩٧٠

 dilution as solution

no actionال ردة فعل   ١٩٦٠
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  مفهوم االنتاجیة ضمن مستویات، ویمكن توضیح النتائج من مجموعة لتحقیق

)Logaa &Zailani,2013:3915(  

 مقیاس واهم الوحدة، هذه في االداء كفاءة اإلنتاجیة تقیس اإلنتاجیة الوحدة مستوى فعلى  - 

  Besco,2016:3)()عمل ساعة/ اإلنتاج( قیمة هو مستخدم

 مقیاس واهم. فیها األداء وكفاءة سیر لحسن مؤشراً  المنشاة مستوى على اإلنتاجیة وتعني  - 

/ االرباح( و ،)عامل/ و(المبیعات  ،)عامل/ المضافة القیمة( هو المنشأة مستوى على مستخدم

  . )Mohanty&Deshmukh,1998:524( عامل)

 القطاعات مختلف في األداء بین للمقارنة مؤشراً  اإلنتاجیة فتكون القطاعي المستوى وعلى  - 

 هي قطاع أي إلنتاجیة قیاس واهم. الواحد للقطاع المختلفة الفروع بین او المختلفة االقتصادیة

/ المضافة القیمة( ،)العاملین عدد/ الربحیة او المبیعات( ،)القطاع عمال عدد/ الكلي اإلنتاج(

 القطاعات في االداء بین للمقارنة المؤشر هذا ویستخدم. المعني القطاع في) العاملین عدد

 القطاع هذا مساهمة مقدار المؤشر هذا ویبین. الواحد للقطاع المختلفة الفروع بین او المختلفة،

  ).Logaa &Zailani,2013:3915(االجمالي القومي الناتج في ذاك او

 الحقیقي، االقتصادي للنمو مؤشراً  تعني اإلنتاجیة فان القومي االقتصاد مستوى على اما  - 

 الناتج قیاس هو المجال هذا في شائع قیاس واهم. البلد في المعیشة لمستوى مؤشراً  وبالتالي

 معدالت استبعاد مع( االقتصادیة القطاعات لكافة المضافة القیمة اجمالي أي اإلجمالي، القومي

  .)Suder,2006:1157( التضخم)

 :االنتاجیة العادیة واالنتاجیة الخضراء الىقبل التطرق  االنتاج و االنتاجیة بین التفرقة البدو 

)Kuosmanen,2013:8( (Kim& Hur,2003:1.()(Shireman& Kiuchi,2003:11  

  :لإلنتاج مرادفة لیست اإلنتاجیة. 1

 المخرجات من مطلقة كمیة إلى یشیر اإلنتاج - 

 المدخالت من واحدة وحدة لكل المنتجة المخرجات مجموع إلى یشیر اإلنتاج - 

 اإلنتاجیة في الزیادة بالضرورة تعني ال اإلنتاج في الزیادة - 

 كمیة عن الناتجة للمخرجات مقیاس هي اإلنتاجیة بینما اإلنتاج، عوامل مخرجات هو فاإلنتاج - 

 .المدخالت من معینة

  :الكفاءة لتحقیق السعي فقط لیست اإلنتاجیة. 2

 العمل على واجبارهم العمال على الضغط إلى االدارة تلجأ قد اإلنتاجیة، تحسین اجل من  -    

 .اإلنتاج نفقات لتخفیض منهم البعض من التخلص إلى تلجأ ربما او بمشقة،

   :اإلنتاجیة للطاقة مرادفة لیست اإلنتاجیة. 3
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 مدة اقصر في السلع من كمیة اعلى تنتج انها لمجرد منتجة انها المنظمة اعتبار یمكن ال  -    

 .الزبائن لدى استحساناً  او قبوال السلع هذه تلقى ال بینما الزمن، من

 :للربحیة مرادفة لیست اإلنتاجیة. 4

 بینما ،\ كافٍ  نحو على التكالیف یغطي اإلجمالي الهامش كان اذا ما تقیس الربحیة  -  

   وفعالیة بكفاءة تتم التصنیعیة العملیة كانت اذا ما تخبرنا اإلنتاجیة

 موقف اإلنتاجیة تقیس بینما القصیر، االمد في للمنظمة المالي الموقف الربحیة تقیس  - 

 .الطویل االمد في المنظمة

 لیةعالفا+  الكفاءة=  اإلنتاجیة

Productivity = Efficiency + Effectiveness 

 صحیح بشكل األشیاء عمل=  الكفاءة

Efficiency = Doing things right 

 الصحیحة األشیاء عمل=  لیةعالفا

Effectiveness = Doing the right things 

 الصحیحة األشیاء عمل+  صحیح بشكل األشیاء عمل=  اإلنتاجیة

Productivity = Doing things right + Doing the right things  

مـــدخالت المنتجـــات ن مـــدخالت االنتاجیـــة الخضـــراء عـــن خـــتالف بـــیاال عـــرضیمكـــن كمـــا 

  ).3( في الشكل التقلیدیة 

  

  

  

  

  

  

  ) مدخالت االنتاجیة3شكل(

Source: Riensauapak,Suwan,(2003)Green Productivity Toward Sustainable 

Development ,Thailand Productivity Institute , P.8  

 سیاســـاتها فـــي البیئیـــة التـــأثیرات فـــي بجدیـــة التفكیـــر الشـــركات إلـــى االنمـــوذج الحـــدیث دفـــع

 فـــإن، ذلــك علــى وبنــاءً . لالقتصـــادیین موضــوع األســاس فــي هـــي اإلنتاجیــة أن حیــث االقتصــادیة

  ).logaas,2010:5(اإلنتاجیة مفهوم في التفكیر إعادة إلى تؤدي الحالیة االقتصادیة الحقائق

االنموذج الحدیث االنتاجیة  االنموذج التقلیدي لإلنتاجیة

 الخضراء

االیدي العاملة 

راس المال 

المواد 

الطاقة 

العامل البیئي 

العامل االجتماعي 
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اال انــه افـرز اثـارًا ســلبیة ، التقنـي وتطبیقاتــه فـي االنتاجیـةعلـى الـرغم مـن ایجابیــات التطـور 

بسبب غیاب التنمیة ، جعلت صحة االنسان ومصیر محیطه البیئي الذي یعیش فیه مائال للتدهور

لقـد تطلـب . والتربـة) جـزء منهـا، والمـاء، المستدامة والتـي یشـكل التلـوث الصـناعي بأنواعـه (الهـواء

البیئة واالنسان على حد سواء البحث عن افضل سـیاقات التفاعـل  هذا الموقف الذي باتت تواجهه

ومعالجـــة ، ت االنتاجیـــة الخضـــراء مـــدخال علمیـــاجـــاءف، االیجـــابي بـــین الـــنظم الصـــناعیة والبیئیـــة

تطبیقیة تركز على الكفاءة في استخدام الموارد خالل العملیات االنتاجیة الخضراء وبما یؤدي الى 

فضـال ، نبعاثات وما یترتب عنها من ملوثات وتحجیم تسـربها الـى البیئـةتقلیص تولید النفایات واال

   .)51:2007عن انعكاسات هذا المدخل في رفع كفاءة اداء المنظمة الصناعیة(النعمة:

  ثالثا: مفهوم االنتاجیة الخضراء

 مــن معهــا العدیــد تحمــل النطــاق واســعة تغییــر حركــة مــن جــزًءا الخضــراء اإلنتاجیــة تعتبــر

 قویـة مفـاهیم هـذه، وغیرهـا، الصـناعیة والبیئـة، الشـركات واستدامة، الطبیعیة الرأسمالیة - األسماء

 موضـع وضـعها الصـعب مـن یكـون قد ولكن - والبیئة األعمال في مختلف بشكل نفكر تجعلنا -

  ).Shireman& Kiuchi,2003:12( التنفیذ

 تتمیز. عالمي مستوى على التصنیع في ومتطور جدید نموذج هي الخضراء اإلنتاجیة

. القلیل من المزید إلنتاج القیمة خلق هي مهمتها ،والبیئة األعمال بین للتناغم رمز بأنها رؤیتها

 ،النفایات ومنع النفایات وتجنب، النفایات ومراقبة، النفایات من الحد هي االستراتیجیة خیاراتها

 عیوب، صفري تلوث  في النتائج تتجلى. النظیف اإلنتاج وتقنیات أدوات نشر التكتیكات تشمل

  .)Mohanty&Deshmukh,1998:525( الصفري عطلال، الصفریة

 الرشیق التفكیر بین تكامل وهو، "واألخضر الرشیق" مفهوم من الخضراء اإلنتاجیة تنبع

 الرشیق واألخضر التفكیر یحاول، اإلنتاجیة تعزیز أجل من الرشیق التفكیر تقدیم تم. واألخضر

  )Darmawan et.al,2014:201(البیئة وشروط اإلنتاج حیث من النفایات تقلیل

 الطبیعیـة المـوارد وقاعـدة البیئـة علـى السـلبیة اآلثار بشأن العام القلق وتزاید الوعي زیادة ان

االقتصـــادیة مـــن  والتنمیـــة للنمـــو اســـتراتیجیتها فـــي النظـــر إعـــادة إلـــى ومـــاتكالشـــركات والح دفعـــت

 اإلنمائیـة االحتیاجـات بـین التـوازن لتحقیـق جهـدها قصـارى اآلسـیویة الدول معظم تبذل خالل ذلك

 االنتاجیة الخضراء إلحداث تقنیات استخدام ویتم. لبلدانها االقتصادي الوضع أساس على والبیئیة
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 المنزلـي التدبیر تقنیات بین وتتراوح. محسنة وٕانتاجیة أفضل بیئي أداء إلى ستؤدي التي التغییرات

  .)Logaa &Zailani,2013:3917"(الخضراء" المنتجات وتصمیم البسیطة

 Asian Productivity Organization (APO) اآلســیویة اإلنتاجیــة منظمــة قــدمت 

)(GP  برنـامج مـن الهـدف المسـتدامة، التنمیـة لتحـدي للتصـدي عملیـة كطریقةاالنتاجیة الخضراء 

GP  تحقیق إلى الوقت، تسعى نفس في البیئة على السلبیة التأثیرات وتقلیل اإلنتاجیة تحسین هو 

 والمحـیط آسـیا منطقـة فـي التقـدم بمواصـلة APO تتعهـد. GP الـوعي نشـر خـالل مـن الهدف هذا

 المتنامیـــــــــة الخضـــــــــراء العالمیـــــــــة فـــــــــي الســــــــوق GP لتوســـــــــیع  التعــــــــاون خـــــــــالل مـــــــــن  الهــــــــادئ

)Ahmed.2012:12(.  

 الخضــــراء اإلنتاجیــــة مفهــــوم 1996 عــــام فــــي) APO( اآلســــیویة اإلنتاجیــــة منظمــــة قــــدمت

)GP (والبیئـــة،  االقتصـــاد مـــن متزامًنـــا مكســـًبا یـــوفر الـــذيGP اإلنتاجیـــة لتعزیـــز اســـتراتیجیة هـــو 

  ).Findiastuti et.al,2011:1( الشاملة واالقتصادیة االجتماعیة للتنمیة البیئي واألداء

 توجیهه یتم أن اآلسیوي لالقتصاد كان إذا أنه) APO( اآلسیویة اإلنتاجیة منظمة أدركت

 هذا أدى. اإلنتاجیة وتحسین البیئة حمایة یدمج جدید نموذج إلى حاجة فهناك، مستدام اتجاه في

 تحقیق هو GP من والهدف). GP( الخضراء اإلنتاجیة یسمى برنامج تطویر إلى االعتراف

 كل جودة وتعزیز حمایة الوقت نفس وفي المجتمع احتیاجات لخدمة اإلنتاجیة من أعلى مستویات

  (Hwa,2001:24) . والعالمیة المحلیةالبیئة  من

 Asian productivity Organization اآلسیویة االنتاجیة منظمة جهود لتظافر نتیجة

(APO) االزمة تحدي لمواجهة الیابانیة الحكومة قبل من بدعم الخضراء االنتاجیة برنامج جاء 

 في التركیز كان و الهامة البیئیة المشاكل مسببات على التعـرف تم حیث،  العالمیة البیئیة

). Hirakawacho et al,2002:3( المتوسطة و الصغیرة الشركات على أساسي بشكل التطبیق

 لسنة االرض قمة توصیات مع تماشیاً   الخضراء اإلنتاجیة حول مؤتمرها) APO( وأطلقت

 الوعي نشر خالل من البیئة على السلبیة اآلثار تقلیل و االنتاجیة تحسین بهدف) 1992(

 و للصناعات جذاب و عملي نهج على للعثور و). (Ahmed,2012: 68 الخضراء لإلنتاجیة

 العالمي المؤتمر شهد المستدامة التـنمیة أجل من البیئة حمایة و اإلنتاجیة من كل مع التعامل

) 32( من مشاركاً ) 450( الخضراء اإلنتاجیة بشأن ،)1996( سنة مانیال في عقد الذي األول

 مع قویاً  دعماً  و جیداً  فهما) (GP الخضراء االنتاجیة مفهوم تلقى الحین، ذلك منذ و بلداً 
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 و المهنیة، السالمة و الصحة و المناسبة، التكنولوجیا و االدارة، نظم مثل مجاالت في التطبیقات

 یوضح ).Hirakawacho et al,2002:32( اآلسیویة المنظمة انحاء جمیع في الطاقة قضایا

لدي  یكون أن یجب مستدامة تطویر استراتیجیة أي لكي تكون أنه االنتاجیة الخضراء مفهوم

 والتي تمثل المحاور الرئیسة لإلنتاجیة الخضراء والربحیة والجودة البیئة على تركیز الشركة

)Logaa,2013:3915&Zailani(.  

) المناقشات وتبـادل APOالخضراء، واصلت ( وفي المؤتمر العالمي الثاني حول اإلنتاجیة

د علـــى المشـــاكل البیئیـــة العالمیـــة حیـــث انطلقـــت فـــي القمـــة رَ اإلنتاجیـــة الخضـــراء َكـــ حـــولاالفكـــار 

في جوهانسبرج بشأن التنمیة المستدامة التي تهدف لتقیـیم التغیـر  )2002سنة ( في أیلولالعالمیة 

ق بین أثر األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة والبشریة افالعالمي الناجم عن الجهود الرامیة إلى التو 

 ). Hirakawacho et al,2002:15( العكس بالعكس على البیئة و

 اإلنتاجیة مفهوم استخدام هو المشكلة هذه على للتغلب به القیام یمكن الذي الجهد إن

 Asian Productivity  اآلسیویة اإلنتاجیة منظمة قبل من تعمیمه تم الذي، الخضراء

Organization )APO( من التي والمخرجات والعملیة المدخالت بتحلیل المفهوم هذا یبدأ 

  .)Singgih et.al,2010:1( اإلنتاج لزیادة كبیرة فوائد توفر أن المتوقع

وملوثات بیئیة كانت كارثیة احیانا أیقظت اهتمامات  مخاطروقد اسفر هذا التوجه عن 

وبیئته من مخاطر التلوث، وكنتیجة لهذه الضغوط ، الشعوب والحكومات باتجاه وقایة االنسان

مؤتمرا عرف بمؤتمر البیئة  1972عقدت االمم المتحدة في العاصمة السویدیة استوكهولم عام 

تأسیس برنامج االمم المتحدة ب، الذي انتهى فكر البیئيلاالنسانیة لیكون احد معالم تاریخ التطور ل

واتخذ  ، لمختلف اجهزة االمم المتحدة للتعاون في الحفاظ على البیئة فیزبوصفه عنصر تح للبیئة

فضال عن تأسیس وكالة االمم المتحدة للتنمیة المستدامة ، من العاصمة الكینیة نیروبي مقرا له

  .)12: 2002، (الخولي

فر الجهود العالمیة  جاءت االنتاجیة الخضراء لمواجهة التحـدیات البیئیـة، وكـان نتیجة اتظا

اذ تـــم التعـــرف علـــى ، التركیـــز االساســـي فـــي التطبیـــق فـــي الشـــركات الصـــغیرة والمتوســـطة الحجـــم

المســـببات والمشـــكالت البیئیـــة المهمـــة والتـــي تســـبب اثـــرا علـــى تـــدهور الغابـــات والهـــواء والتربیـــة، 

ـــى  ـــة مـــن خـــالل باإلضـــافة ال ـــات االنتاجی ـــة التـــي تســـتخدم فـــي العملی ـــى مصـــادر الطاق تأثیرهـــا عل

  .)Hang&Hong,2001:2استنزاف الموار الطبیعیة (
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و یجــري اعتمــاد االنتاجیــة الخضــراء باعتبارهــا قضــیة عالمیــة، و لكونهــا فلســفة تنظیمیــة و 

ســـاس تنافســي أكثـــر ـاج بشــكل مســـؤول و علـــى اســتراتیجیات إلدارة ابـــداع االنتــاال مجموعــة مــن

و بعــد هــذا التقــدیم یمكــن تقــدیم بعــض (Mohanty & Deshmukh,1999:165) .اســتدامة 

تعاریف االنتاجیة الخضراء من حیـث النظـر الیهـا مـن زوایـا مختلفـة لـبعض البـاحثین، فتـارة ُینظـر 

خــالل الیهــا مــن حیــث البــرامج التــي تطبــق فیهــا، و أخــرى مــن حیــث الفلســفة التــي تعنیهــا، أو مــن 

  ) بعض مفاهیم االنتاجیة الخضراء :1ویبین الجدول (، النتائج التي تحققها

 

  ) بعض مفاهیم االنتاجیة الخضراء1(ل الجدو

  المفهوم  الباحث  ت

1   )Hwa,2001:24(  
 أجـــل مـــن البیئـــي واألداء اإلنتاجیـــة لتعزیـــز اســـتراتیجیة

  الشاملة. واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة

2   )Uday Pal, 2002: 25(  

نظـام لعملیـات التصــنیع التـي هــدفها االسـتخدام الكفــوء 

بهدف تقلیل تلوث الماء ، المواد االولیة، الماء، للطاقة

  والهواء وتولید المخلفات

  )79: 2002، (عنانزة   3

اســلوب وقــائي فــي التعامــل مــع النفایــات الخطــرة قبــل 

ذلــك ویــتم ، للبیئــة هــاللجــوء لعملیــات المعالجــة و طرحا

، عــن طریــق الحــد مــن تكــوین الملوثــات فــي مصــادرها

وذلــك بإتبــاع الممارســات والطــرق االنتاجیــة الصــحیحة 

ـــــــاج داخـــــــل المصـــــــنع  ـــــــات التصـــــــنیع واإلنت ـــــــي عملی ف

 ولیــــــدواســـــتخدام المــــــواد التــــــي تـــــؤدي الــــــى تخفــــــیض ت

ویشمل ذلك الممارسات التـي تقلـل اسـتخدام ، الملوثات

واد الخطــرة باإلضــافة المـواد والطاقــة والمیــاه وٕانتــاج المــ

ــــى  ــــي تحمــــي المصــــادر الطبیعیــــة وتحــــافظ  تلــــكال الت

  "علیها

4   )X.C. Tan et al., 2002: " ــــــي تكــــــون حتمیــــــة  هاســــــتراتیجیة تصــــــنیع حدیثــــــ والت
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  المفهوم  الباحث  ت

لصــــناعات القــــرن الواحــــد والعشــــرین فهــــي توحــــد كــــل   )467-470

قضــایا التصــنیع بهــدفها النهــائي الرامــي الــى تخفــیض 

ــــي الــــى ادنــــى حــــد فضــــال عــــن  وتقلــــیص التــــأثیر البیئ

ــــتج  ــــاة المن تخفــــیض اســــتهالك المــــوارد خــــالل دورة حی

ــــة ، التركیــــب والمعالجــــة، والتــــي تضــــم التصــــمیم التعبئ

لمنتجــات فــي صــناعات مســتمرة او واســتخدام ا، والنقــل

  ."منفصلة 

5   
)Hirakawacho et al , 

2002: 14(  

ـــي الطــــریقة هـــي"  ســـواء الصـــناعیة  ةالشـــرك كـــنتمٍّ  الت

 تتصــرف ان یجـب مــا فهـم مـن صــغیرة أو كبیـرة كانـت

 مـن التقلیل تسببٌ  التي و البیئة على التأثیرات حیال

 مــن والحــد، الكلــف زیــادة و الصــناعیة المنظمــة كفــاءة

  "إنتاجیتها

6   )Seropk et al., 2003: 11(  
انـــه مـــدخل یلبـــي التـــأثیر البیئـــي االیجـــابي المحتمـــل  "

  "للمواد والمنتجات والعملیات 

7   
)Pride & Ferrell, 2003: 

91(  

 االفرازات من لإلقالل  التصنیعیة العملیة بانها تعدیل

 من السبعینیات في جرى فقد، العوادم او النفایات او

 قلیلة تقنیات تطویر عن الحدیث الماضي القرن

 بعد فیما المفهوم ولیّتعدل  عدیمتها او النفایات

 لیست النظافة كانت ولما النظیفة، االنتاجیة لیصبح

 فقد، النظیف وغیر النظیف بین تفرق مطلقة صفة

  لخضراء االنتاجیة لیصبح اخرى مرة المصطلح تعدل

8   )Suder,2006:1157(  
 االقتصادي النمو توفق بین دینامیكیة استراتیجیة بانها

  المستدامة. التنمیة أجل من البیئة وحمایة

 الفاشـــــلة المنتجـــــات معالجـــــة إعـــــادة أو تخفـــــیض هـــــي     9
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  المفهوم  الباحث  ت

)Singgih et.al,2010:1(  اإلنتاجیة زیادة وبالتالي، البیئة على للحفاظ.  

10   
(Tuttle&Heap,2007:95)  

)logaas,2010:22(  

ــــــــق اســــــــتراتیجیة هــــــــي ـــــــــة االدوات فیهــــــــا ُتط�ب ، المناسب

 منتجــات لتقــدیم االدارة نظــم و التكنولوجــات، التقنیـــات

 والمیـــزة الربحیـــة تعزیـــز مـــع للبیئـــة صـــدیقة خـــدمات و

  التنافسیة

  )351:2012بكري،(ال   11

االنشطة التي تسهم في انتاج منتجات اقل تأثیر غلى 

صــــــحة االنســــــان وســــــالمة البیئــــــة قیاســــــا بالمنتجــــــات 

  التقلیدیة االخرى.

  )2012،51(موسى وجمیل :   12

 ینســجم األولیــة بمــا والمــواد الطبیعیــة المــوارد اســتخدام

 اإلنتاجیـــــة العملیـــــات وتعـــــدیل البیئیـــــة المتطلبـــــات مـــــع

 األهـــــــداف األساســـــــیة مـــــــع للتطـــــــابق أساســـــــا القائمـــــــة

 عملیــــات عبــــر التلــــف تقلیــــل فــــي اءر خضــــلإلنتاجیــــة ال

 درجــــة إلــــى أدنــــى التلــــوث مســــتویات وخفــــض اإلنتــــاج

 مـــن أخـــرى مـــرة االســـتفادة إمكانیـــة عـــن فضـــال ممكنـــة

 جمعهــــــــا ومعالجتهــــــــا إعــــــــادة خــــــــالل مــــــــن مخلفاتهــــــــا

  وتصنیفه.

13   )Ahmed , 2012: 67(  

 فـي البیئـي االداء و االنتاجیـة لتحسـینة استراتیجی هي

 بتطبیق االجتماعیة – االقتصادیة للتـنمیة الوقت نفس

  االداریــة االنظمــة و، التكنولوجیــات، المناســبة األدوات

                                                     . بیئیــــــاً  متوافقة خدمات و سلع لتقدیم

  )2014،23(كرم:   14

) االجتمـاعي االقتصادي/( التطور لعجلة محركاً  تمثل

 حمایـة و االنتاجیـة تحسـین بـین التكامـل تحقـق لكونها

 غیـر و المفـرط االسـتخدام مـن الحـد خـالل مـن البیئة،

 مــا هــذا و الملوثــات، تولــد مــن الحــد و للمــوارد الكفــوء
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  المفهوم  الباحث  ت

 بخاصــة و المنافســة ســوق فــي المنظمــات موقــع یعــزز

.                                                        فاعلیتها و كفاءتها بتعـزیز منها الصناعیة

15   )Septifani&Jannah,2018:2(  
ـــــة لتحســـــین األســـــالیب أحـــــد هـــــي  تقلیـــــل مـــــع اإلنتاجی

  .البیئیة التأثیرات

16   )Kim,2019:103(  
 خـالل مـن البیئـة علـى السلبي تأثیر الشركة تقلیل أنها

  الربح. على الحفاظ مع الخضراء الممارسات دمج

17   
)Septifani& 

Akbar,2020:2(  

 اإلنتاجیــة زیــادة علــى الشــركة لمســاعدة مناســب مــنهج

  البیئیـــة مـــن خـــالل التركیـــز علـــى التـــأثیرات تقلیـــل مـــع

  والضوضاء. الهواء وانبعاثات الصلبة النفایات تقلیل

18   
Christian& 

Sahroni,2020:2(  

 التــي البیئــي واألداء اإلنتاجیــة لتعزیــز اســتراتیجیة هــي

 المجـــــــــال فـــــــــي إیجابیـــــــــة تغییـــــــــرات تـــــــــوفر أن یمكـــــــــن

 صـــــدیقة إنتاجیـــــة ، أي أنهـــــاواالقتصـــــادي االجتمـــــاعي

  للبیئة.

  : من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر الواردة فیهصدرالم

  

هــامتین  تنمــویتین اســتراتیجیتین تكامــل مــن مســتمد) GP( الخضــراء اإلنتاجیــة مفهــوم ان

 تــوفر بینمــا المســتمر للتحســین عمــل إطــار اإلنتاجیــة تــوفر. البیئــة وحمایــة اإلنتاجیــة تحســین همــا

ـــة حمایـــة ـــة األســـاس البیئ ـــذلك. المســـتدامة للتنمی ـــة تعتبـــر، ل ـــز اســـتراتیجیة الخضـــراء اإلنتاجی  لتعزی

 التقنیــات تطبیــق هــو الشــاملة، واالقتصــادیة االجتماعیــة التنمیــة أجــل مــن البیئــي واألداء اإلنتاجیــة

 علـى فقط لیس GP تطبق بیئیًا،  متوافقة وخدمات سلع إلنتاج المناسبة اإلدارة ونظم والتكنولوجیا

 والخـــدمات، الزراعـــة مثـــل األخـــرى القطاعـــات علـــى أیًضـــا یمكـــن تطبیقـــه ولكـــن، التصـــنیع قطـــاع

 لــیس GP وكــذلك تطبــق .المجتمــع وتنمیــة االقتصــادیة األنشــطة بــین التفاعــل أیًضــا GP ویتنــاول

 الحجــــم والمتوســـطة الصـــغیرة الصـــناعات علـــى أیًضـــا تطبـــق ولكـــن الكبیـــرة فـــي الصـــناعات فقـــط

)SMIs (البیئـة وحمایـة اإلنتاجیـة لزیـادة النـادرة المنظمـة مـوارد تعبئـة في)Ahmed.2012:13.( 
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 تـدفق تكلفـة ومحاسـبة، المواد موازنة وهي، الخضراء اإلنتاجیة تنفیذ في مستخدمة أداة 12 هناكو

، والنتیجـــة الســـبب وتحلیـــل، العمـــل عینـــات وأخـــذ، الطاقـــة وتـــوازن، البیئیـــة الخـــرائط ورســـم، المـــواد

 الرسـوم والـتحكم، إیشیكاوا ومخطط، باریتو ومخطط، والمقارنة المرجعیة، والفوائد التكالیف وتحلیل

  .(Christian& Sahroni,2020:2) األثر وتحلیل ،الفشل ووضع ،البیانیة

تطبیــق المصــنعین العتبــارات التــأثیر البیئــي فــي جمیــع  " ابأنهــ یمكــن تعریــف االنتاجیــة الخضــراء

الملوثــات وتــدویر العناصــر او  انبعاثـات تقلیــلمراحـل عملیــات االنتــاج التــي تحقـق تــوفیر المــوارد و 

ـــات ـــة مـــادة مـــن ، المكون فضـــال عـــن ضـــرورة ادراك المصـــنعین اهمیـــة عـــدم تقـــدیم او اســـتعمال أی

وحتى  من التصمیم للمنتج خالل عملیات التصنیع له المحتمل ان تكون مؤذیة للنظام البیئي بدءاً 

  التخلص منه في نهایة حیاته.

  

  : اهداف االنتاجیة الخضراءرابعا

 في السیما وتطبیقها الحدیثة المفاهیم تبني الى الصناعیة الشركات من الكثیر تسعى

 داخل البیئي التلوث من الحد في تسهم التي الخضراء البیئة واإلنتاجیة على المحافظة مجال

 تتمثل ).80:2017البیئي واالجتماعي(داود، لألداء االستدامة في تسهم ثم ومن الشركة وخارج

 المجتمع احتیاجات لخدمة اإلنتاجیة من أعلى مستوى تحقیق في االنتاجیة الخضراء أهداف

 ابتكارا وأكثر تنافسیة أكثر تصبح أن على التجاریة األعمال وتشجع. البیئة جودة وتحسین وحمایة

 ، اإلنتاج تكالیف انخفاض، الموارد استخدام في الكفاءة مكاسب بیئیا، وكذلك زیادة مسؤولیة وأكثر

  .)Kim& Hur,2003:1( النفایات من التخلص تكالیف تقلیل

 إجراءات ووضع السبعة الخضراء النفایات على القضاء الى العملیة االنتاجیة الخضراء تسعى   

 والقمامة والمواد والمیاه الطاقة هي السبعة الخضراء النفایات وهذه النفایات، هذه من للتخلص

  .)Purba&Djatna,2017:112( البیولوجي والتنوع واالنبعاثات والنقل) العملیات نفایات(

 مع اإلنتاج زیادة في المتمثل األساسي الهدف من تدریجًیا الخضراء اإلنتاجیة ظهرت

 السلیم واإلنسان المناسبة التقنیات تطبیق إلى والموارد الخام المواد استخدام من األدنى الحد

(Pineda&Culaba,2004:379)  
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 لتشجیع والتكنولوجیا والتقنیات من األدوات ادارة مجموعة الخضراء اإلنتاجیة تستخدم

 تنافسي، والهدف من ذلك الحصول على مركز. اإلنتاجیة االرباح من من مستمرة ودورة االبتكار

  .)Suder,2006:1159(الحیاة نوعیة وتحسین، الطبیعیة الموارد على الحفاظو 

، التلوث وتقلیل، الخردة وخفض، المنتج جودة زیادة االنتاجیة الخضراء اهداف تشمل

 وعوائد الخام،  المواد شراء تكالیف في وفورات األخرى المزایا تشمل، للمشروع المخاطر وتقلیل

  ).Purba&Djatna,2017:112بالبیئة( المساس دون أعلى

 توفیر إلى یؤدي أن یمكن الذي البیئة على العملي التأثیر لتقلیل الطریق GP توضح

 اإلنتاجیة في زیادة كبیرة فوائد أیًضا GP ینتج من تطبیق المخاطر، من والحد التكالیف

)Septifani&Jannah,2018:2(.  

 من أفضل حیاة نوعیة على الحصولالى  یحتاج الذي بالمجتمع الخضراء اإلنتاجیة تهتم

 للبیئة، و تستجیب الصدیقة اإلدارة وأنشطة المصنوعات خالل من اإلنتاجیة تعزیز خالل

 &Christian) المستدامة بالتنمیة المتعلقة العالمیة للقضیة أیًضا الخضراء اإلنتاجیة

Sahroni,2020:2).  

 ال ولكن تجاریة شركة اشترتها موارد هي الناتجة والنفایات التلوث جمیع أن GP تدرك

 إلى الموارد تحویل في فشًال  یمثل هذا فإن، النفایات الشركات تنتج عندما أي. بیعها یمكنها

 تعزیز إلى تهدف أنها كما. والنفایات التلوث هذا على للقضاء GP تسعى للبیع، قابلة منتجات

 تقلیل - الطریقتین هاتین خالل من. قیمة ذات جدیدة عملیات أو منتجات تخلق التي االبتكارات

 على فقط تنطبق ال وهي. اإلنتاجیة زیادة على الشركة GP ویساعد، االبتكار وزیادة الفاقد

 التنمیة على وحتى، الزراعیة والقطاعات والمعلومات الخدمات على أیًضا ولكن، التصنیع

  .Shireman& Kiuchi,2003:11)(. والمجتمع للحكومة االقتصادیة

 االنبعاثات تقلیل خالل من للصناعة البیئیة اآلثار تقلیل إلى االنتاجیة الخضراء تهدف

 وانخفاض، الداخلیة العملیات وتعزیز كفاءة، أفضل عمل ظروف وتوفر، السائلة والنفایات

 سلسلة مخاطر وتقلیل االستباقي والتنظیم السوق فرص وتحسین، التنظیمیة التكالیف

  .)De&Ghosh,2015:2التورید(

 التـأثیرات تقلیـل تسهم فـي مناسبة بیئیة وٕادارة إنتاجیة وتقنیات وأدوات لسیاسات تطبیقال ان

 وقـت فـي البیئـي واألداء اإلنتاجیـة تعزیـز هو هدفها والخدمات، ألن والسلع الشركة ألنشطة البیئیة
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 مـن االقتصادي بأدائها التضحیة دون البیئة حمایة في المشاركة على الشركات تساعد واحد، هي

  ).Findiastuti et.al,2011:1التلوث( ومنع للموارد الفعال االستخدام خالل

 نهج هو GP. مربحة التجاریة األعمال جعل مع البیئة حمایة ضمان  GP ان هدف

 التقنیات وتطبیق الجماعي العمل على GP تؤكد. وشاملة ومنهجیة التخصصات متعدد

التأكید  خالل واحدة من لعملة وجهان والتنمیة البیئة على أن GP وتوكد. المناسبة والتنكنولوجیا

 أن یجب، مستدامة تطویر استراتیجیة أي تكون لكي أنه GP مفهوم یوضح، االعتراف هذا على

 GP لـ الثالثي التركیز تشكل والتي الجودة والربحیة والبیئة، على تركیز هناك یكون

(Hwa,2001:23)التي( الجودة على التركیز على الحفاظ خالل من التوازن تحقیق . اذ یتم 

 عوامل -  لدیك ما مع أدائك مدى خالل من تحدیدها یتم( والربحیة، )العمیل صوت تمثل

  ).4وكما موضح في الشكل( .(APO, 2002:8)  )الطبیعي مالنا رأس( والبیئة) المدخالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) مرتكزات اإلنتاجیة الخضراء4الشكل(

Source: Asian Productivity Organization (APO), (2002),  Green 

Productivity, the 2nd World Conference on Green Productivity 

(GP(Manila, Philippines, December 9 – 11.p:8. 

  

 بین توفق )GP( الخضراء اإلنتاجیة ) انShireman& Kiuchi,2003:11( بینما یرى

 وضرورة الربح لتحقیق التجاریة األعمال إلى الحاجة: األحیان من كثیر في متضاربتین حاجتین

  للجمیع. البیئة حمایة

االنتاجیة 

 الخضراء

 البیئة

 (التنمیة المستدامة)

 الربحیة

 (عوامل المدخالت)
 الجودة

 (صوت الزبون)
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 في الحذر توخي ضرورة على التشدید ینبغي أن یتم االنتاجیة الخضراء  أهداف إلى وللوصول

 األعمال ومبادئ قواعد وتجمیع توفیر الضروري من، وبالتالي الطبیعیة، الموارد استهالك

 بشكل المحدودة الموارد في االقتصاد أجل من الخضراء والحكومة الخضراء واإلنتاجیة الخضراء

 ,Moharamnejad & Azarkamand( القادمة لألجیال الطبیعیة بالموارد واالحتفاظ عقالني

2007:151(  

 أعلى مستویات تحقیق هو GP من ان الهدف) APO( اآلسیویة اإلنتاجیة منظمة أدركت

 من البیئة كل جودة وتعزیز حمایة الوقت نفس وفي المجتمع احتیاجات لخدمة اإلنتاجیة من

  (Hwa,2001:24). والعالمیة المحلیة

  

  : خصائص االنتاجیة الخضراءخامسا

 قوة نقاط من واحد یعد والذي مع العاملین یتكامل مدخل بانه الخضراء اإلنتاجیة تتمیز   

 و العمل بیئة یمتد الى لكونه الواحد الفریق بـروح العمل و العاملین تمكین هي الخضراء اإلنتاجیة

 منهجیة هي و. االجتماعیة الرعایة بقضایا یتعلق فیما التمییز عدم و للعمال، السالمة و الصحة

 و خیارات لتولید خطوات یتیح هذا و المتعددین، المصالح ألصحاب المشاركة أساس مبنیة على

 تضمن كذلك و الخضراء اإلنتاجیة عملیة في األعضاء قبل جمیع من مساهمة و منظمة حلول

   )(Tajima,2002:12،  المسؤولیة و الشفافیة على الناس تـركیز

 في مكاسب إلى تؤدي اهي أنه GPاالنتاجیة الخضراء تتمیز بها   هناك خاصیة جذابةو 

 تولید أو للموارد المفرط الن االستخدام البیئي، واألداء اإلنتاجیة في التحسینات خالل من الربحیة

 الضعیف البیئي األداء ان یدل على وكذلك اإلنتاجیة انخفاض على یدل النفایات

(Hwa,2001:23).  

على  المحفزة المعلومات هي الخضراء االنتاجیة تمیز التي االخرى الخصائص من كذلك

 من و المستمدة الخضراء االنتاجیة في ایضا القوة نقاط من التقاریر و الوثائق تعد اذ التحسین. 

اداء  قیاس الممكن من سیكون حیث، البیئیة االدارة نظام الجودة و ادارة نظام مثل أنظمة

 من مجموعة باستخدام الخضراء اإلنتاجیة برنامج إنشاء بعد مستمر بشكل تقییمه و المنظمة

 لكل ان اشار وقد. Riensauapak,2003:19) (الخضراء المعروفة لإلنتاجیة مؤشرات األداء
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 من أكبر قدر لتوفیر معها المتوافقة األدوات من مجموعة الخضراء اإلنتاجیة خطوات من خطوة

  .Hirakawacho et al,2002:1)( الفائدة

 الخضراء اإلنتاجیـة خصائـص ـزیتمی یمكـن هأن إلى )334،2017داود وهاشم:( أشـار

 إلى المنظمة تقــود اإلنتاجیـة فــي التحسـین): 5( بالشــكل موضحة رئیسـة وكمـا سمات بأربعة

 التوجـه یكـون أن والبـد علیـه، التلوث والسـیطرة منـع خـال مـن البیئـة وحمایـة المحافظة

  محـدده.  خطـوات ضمـن المسـتمر الخضراء والتحسـین المواطنة نحـو للمنظمة االستراتیجي

  

  خصائص االنتاجیة الخضراء )5شكل(

شیماء محمد، اثر توجھات المنتج االخضر على البیئة في ظل العولمة في ، موسى، كسرا عنتر، وجمیل: المصدر

، 25، عدد8واالقتصادیة، مجلد ). مجلة تكریت للعلوم االداریة 2020-11995بلدان نامیة مختارة(للفترة 

 .334ص:

  

  الى ان هناك اربع خصائص تتمیز بها االنتاجیة الخضراء هي: Hwa,2001:24)(اشار

 منها األولى الخطوة، البیئة حمایة هو لإلنتاجیة الخضراء التركیز االساسي: البیئي االلتزام -1

، المصدر ها منوخفض التلوث منع ممارسة على االنتاجیة الخضراء ؤكدت ،للوائح االمتثال

لإلنتاجیة  الفریدة الخاصیة إن االنتاج،  نهایة معالجات باستخدام المخلفات إدارة یجب

 قد ،البیئیة للوائح االمتثال المنظمة تحقق بینما أیًضا ستتحسن اإلنتاجیة أن هي الخضراء

 جودة ضمان في المتمثل النهائي للهدف االمتثال یتجاوز وضع إلى الممارسات هذه تؤدي

  .الحیاة
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 یهدف ،اإلنتاجیة تحسین الخضراء هو االنتاجیة من األخرى الخاصیة اإلنتاجیة: تحسین -2

 ضمان إلى PDCA 1 دورة اعتماد خالل من تحقیقه تم الذي المستمر التحسین مفهوم

  .ومتكررة دینامیكیة عملیة هذه ،البیئة تحسین أیًضا ولكن، اإلنتاجیة تحسین فقط لیس

 العمال مشاركة هو االنتاجیة الخضراء في القوة نقاط احد: االفراد على قائم متكامل منهج -3

 وصحة، العمل بیئة تحسین إلى االفراد على القائم نهجها یمتد الفریق، على القائم والنهج

 النهج ینطوي. الصلة ذات االجتماعیة الرعایة وقضایا التمییز، وعدم، وسالمتهم العمال

 .المصالح أصحاب مشاركة على

 االنتاجیة الخضراء في القوة نقاط هي التقاریرو  لتوثیقا بالمعلومات: الموجة تحسینال -4

 یتم ما" المأثور القول، البیئیة اإلدارة ونظم الجودة إدارة نظام مثل األنظمة من المستمدة

  لإلنتاجیة الخضراء. الدافعة القوى من واحد هو" به القیام یتم قیاسه

  :)Ferri&Ureña,2017:12( :هي لإلنتاجیة الخضراء الرئیسة نفسه فان الخصائص وفي السیاق

  .الخام المواد على أقل إنفاق -1

  .لإلمداد أكبر أمن -2

  .بالتلوث المتعلقة والنفقات المخاطر من أقل عدد -3

  .الموظفین جانب من أكبر وتعاون تحفیز -4

  .الجدیدة" الذكیة" بالتقنیات الوعي زیادة -5

 .الصلة ذات والمهارات االبتكار على أكبر قدرة -6

  .األسواق في التنافسیة المواقع متمیزة وتحدید تجاریة عالمات -7

 في الحذر توخي ضرورة على تشدد الشركات أنف المستدامة التنمیة أهداف إلى للوصول

 األعمال ومبادئ قواعد وتجمیع توفیر الضروري من، وبالتالي الطبیعیة، الموارد استهالك

 بشكل المحدودة الموارد في االقتصاد أجل من الخضراء والحكومة الخضراء واإلنتاجیة الخضراء

 & Moharamnejad( القادمة لألجیال الطبیعیة بالموارد واالحتفاظ عقالني

Azarkamand,2007:151.(  

تعتبر البیئة مفردة جوهریة ینبغي ان تدخل في جمیع االسالیب االنتاجیة، اذ من خاللها 

تستطیع الشركة تحقق التوازن بین االعمال والضغوطات واللوائح البیئیة الدولیة واالقلیمیة 

                                                           
1 )P   ، التخطیطD   ، التنفیذc  ، الفحصa (التصحیح  
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 للوائح لالمتثال البیئة حمایة أنشطة تنفیذ الحاضر الوقت في الشركات على ینبغي لذا والوطنیة،

 ال قد انشطة بیئیة إدارة استراتیجیات تبني فإن للزبائن، البیئي والوعي البیئة لحمایة لدولیةا

 على الشركات أیضاً  یساعد بل الوعي البیئي للزبائن، أو الضغوطات مواجهة على فقط یقتصر

  ).247:2019التنافسیة المستدامة(خزعل وذیاب،  المیزة وتعزیز السوق في جدیدة فرص خلق

 تنتجها التي عام الملوثات بشكل تتجاهل اإلنتاجیة نمو لقیاس المستخدمة األسالیب فإن

 فیها مرغوب غیر كمخرجات الملوثات تولدت انبعاثات، المثال سبیل على اإلنتاج، عملیة

، لذا تعتبر اإلنتاجیة محاسبة إطار استبعادها من یتم لإلنتاج الرئیسي الناتج إلى باإلضافة

  .Ahmed,2020:2)(واالنبعاثات من الخاصیة المهمة لحمایة البیئة من الملوثات االلتزام البیئي

  

  : استراتیجیات االنتاجیة الخضراءسادسا

 خـالل مـن مهمتـین تنمـویتین اسـتراتیجیتین تكامـل مـن مسـتمد الخضـراء اإلنتاجیـة مفهوم إن

 حمایـة تـوفر بینمـا المسـتمر للتحسـین عمـل إطـار اإلنتاجیـة تـوفر ،البیئـة وحمایة اإلنتاجیة تحسین

 اإلنتاجیـة لتعزیز استراتیجیة هي الخضراء اإلنتاجیة فإن، ولذلك ،المستدامة للتنمیة األساس البیئة

  ). Ahmed,2009:631الشاملة ( واالقتصادیة االجتماعیة للتنمیة البیئي واألداء

  استراتیجیة تحسین االنتاجیة -1

اذ تعتبــر االنتاجیــة الخضــراء فلســفة تنظیمیــة ومجموعــة مــن االســتراتیجیات التــي تســهم فــي 

  Productivity Enhancementتعزیـز التنمیـة المسـتدامة عبـر اسـهامها فـي تحسـین االنتاجیـة 

،       اذ یــــــــرتبط التحســــــــین المســــــــتمر، Environmental Protection وحمایــــــــة للبیئــــــــة

Continuous Improvement  امــا التنمیــة المســتدامة، بتحســین االنتاجیــة Sustainable 

Development  و فحـص هـو الخضـراء لإلنتاجیـة المركـزي العنصـر ، انةفترتبط بحمایة البیئـ 

البیئـي  أثرهـا مـن الحـد مـع االنتاجیة تحسین سبل على الضوء لتسلیط االنتاج عملیات تقییم اعادة

)Saxena et al , 2006:92العملیـــات و المنتجـــات فــي المســتمر التــدریجي التحســین ). وان 

 مـــن النفایـــات وبالنهایـــة یـــنعكس علـــى حمایـــة البیئـــة التقلیـــل و التلـــوث لمنـــع كبیـــرة فرصـــاً  یخــــلق

)(Gandhi et al ,2006:596. الخطـوة ان و الخضـراء، االنتاجیـة قلـب  البیئـة حمایـة وتعتبـر 

 تحقیقه یمكن الذي و الصناعة تواجه التي المهام أصعب من هو و البیئي التوافق هي لها االولى

 المتبقــي معالجــة و المصــدر، مـن التخفــیض التلــوث، منــع خـالل مــن الخضــراء االنتاجیــة بممارسـة



25 

 شـأنها من و الخضراء لإلنتاجیة فــریدة سمة البیئي التوافق یعتبر و. الخط نهایة عند النفایات من

) یوضـح العالقـة الدینامیكیـة المحركـة 6والشكل (. )Tajima,2002:13( ایضاً  االنتاجیة تحسین

  لألثر البیئي تحسین االنتاجیة. 

  

  ) عالقة االنتاجیة الخضراء بتحسین االنتاجیة وحمایة البیئة6( شكل

polt: Johannson, L. E. Linking Green Productivity,2018 ,Green Purchasing and 

Quality Management Systems: Connections that make waves. Greening 

Supply Chain: Enhancing Competitiveness Through Green Productivity, 29-

45. p:32 

polt: Mutts, S. G. G., & Singh, V. (2011),Importance and role of Green Productivity 

in Industries: A Review.p:130.  

  

 (Kaizen)و شكَّل نهج ، الخضراء لإلنتاجیةوتعتبر تحسین االنتاجیة الوجه اآلخر   

، افحص، أعمل، خطط(للتحسین المستمر أساس ذلك و الذي یتحقق من خالل تبني مبادئ 

و ان هدف هذه الدورة لیس ضمان تحسین االنتاجیة  فقط من خالل السعي في برامج  )راجع

تفاعلیة هو عملیة دینامیكیة و و  كذلك التحسین البیئيبل و االنتاجیة الكالسیكیة 

(Tajima,2002:13) .  

 المتزایــد والقلــق  التصــنیع وعولمــة األســواق فــي والتطــور والتــدویل التنافســیة القــدرة زیــادة ان

أهمیـــة، لـــذا ینبغـــي االعتـــراف  أكثـــر اإلنتاجیـــة تحســـین تجعـــل والبیئیـــة االجتماعیـــة القضـــایا بشـــأن

 تأهیلهــــا وٕاعــــادة البیئــــة علــــى الحفــــاظ فــــي اإلنتاجیــــة تحســــین تلعبــــه أن یمكــــن الــــذي الهــــام بالـــدور

 والمیــاه والمــواد للطاقــة األفضــل االســتخدام خـالل مــن اإلنتاجیــة تحســین إلــى اآلن ُینظــر. وتعزیزهـا

 تحســـین یأخــذ أن یجــب ولــذلك المصـــدر، مــن التلــوث لمنــع فعالــة كـــأداة ذلــك إلــى ومــا والمــذیبات

 احتیاجـات تلبیـة وكـذلك، واالسـتهالك والتوزیـع اإلنتـاج عملیات تأثیره على  االعتبار في اإلنتاجیة

 البیئـــة علـــى الســـلبي التـــأثیر مـــن األدنـــى الحـــد لهـــا یكـــون أن یجـــب والخـــدمات والمنتجـــات الزبـــائن

  .)logaas,2010:5( المادیة
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 یمكـن. واجتماعًیـا وبیئًیـا اقتصادًیا باالستدامة تتمتع التي الصناعة هي المستدامة الصناعة

 اإلنتـــاج بـــین النســـبة وهـــو اإلنتاجیـــة مســـتوى خـــالل مـــن االقتصـــادي للجانـــب واحـــد مؤشـــر إظهـــار

 مؤشــر خــالل مــن البیئـي الجانــب قیــاس یمكـن بینمــا. الصــناعة فــي اإلنتـاج عملیــة فــي والمـدخالت

 التنمیـة لتحقیـق مهمة طریقة الخضراء اإلنتاجیة تحسین یعد البیئي، األداء مؤشر أو البیئي األداء

  .Mubin,2020:1)(المستدامة

ُتعتبر تحسین االنتاجیة أحدى المبادئ العامة الثمانیة إلدارة الجودة الشاملة و التي و   

و التي ، فالتحسین المستمر یعني البحث نحو افضل الطرق، تعزز بشكل متبادل بعضها البعض

و التركیز على الزبون یكون من خالل ، لها اكبر فاعلیة عندما توجه من خالل احتیاجات الزبون

و یمكن ان تتحقق ، محاولة المنظمة بتصمیم و تجهیز المنتجات و الخدمات التي تحقق حاجاته

ي عمل من أ .Khanna et al , 2008:34) .الجودة و تحسین االنتاجیة  بالتزام االدارة العلیا(

تصمیم فله تأثیر ایجابي علیها، یكون  شأنه تحسین الجودة سوف یصب مباشرة في االنتاجیة و

تحسین  اختیار المدخالت ذات الجودة العالیة، و تحسین العملیات، و جودة المنتوجات، و

یمكن توضیح اثر ادارة الجودة على االنتاجیة  و ،تصمیم العمل، كلها تؤدي الى تحسین االنتاجیة

و مقیاس للمدخالت المستخدمة االنتاجیة، فالمنتج النهائي ه من خالل قیاس المنتج النهائي و

   حدى مراحل االنتاجالعملیات االنتاجیة او أل مجملویمكن حسابه ل لإلنتاجیة كمؤشر

  .)56 :2012 جواد،و  (النجار

  

  استراتیجیة حمایة البیئة -2

تعتبر االنتاجیة الخضراء واحدة من المفاهیم المهمة التي تركز على المحافظة على   

اء العالم بعملیة تحول اساسي نحو التوجه حبها الصناعات في جمیع انالبیئة نتیجة ما مرت 

ان  تعتبر حمایة البیئة  قلب االنتاجیة الخضراء، و ).Gandhi et al ,2006:594البیئي(

صعب المهام التي تواجه الصناعة و الذي أهو من  والبیئي الخطوة االولى لها هي التوافق 

یمكن تحقیقه بممارسة االنتاجیة الخضراء من خالل منع التلوث، التخفیض من المصدر، و 

و یعتبر التوافق البیئي سمة فــریدة لالنتاجیة  نهایة الخط. عندمعالجة المتبقي من النفایات 

  .(Tajima,2002:13)الخضراء و من شأنها تحسین االنتاجیة ایضًا 
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االنتاجیة الخضراء بأنها استراتیجیة، لذا نحن بحاجة الى مؤشر یمكنه قیاسها كمیًا، لیكون عرفت 

و ، بین انشطة االنتاج و تأثیرها على البیئة قادرًا على ملئ الفجوة الموجودة منذ زمن طویل

و  (Singgih et al,2010:2)یساعد على نجاح الرؤیة االستراتیجیة في تقویم االداء البیئي 

 ,Gandhi et al) یقدم كذلك خطوة نحو نهج  كمي اكثر قوة  التخاذ القرارات البیئیة 

2006:597).  

 نفـس في البیئي واألداء األعمال إنتاجیة لتحسین استراتیجیة هي) GP( الخضراء اإلنتاجیة

 تقنیـات تطبیـق فـي الطریقة هذه ،عام بشكل واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة تسهم في دعم الوقت

 على الخضراء اإلنتاجیة تركز للبیئة، صدیقة أو للبیئة وفًقا والخدمات السلع إلنتاج اإلدارة وأنظمة

 فحــص إعــادة فــي الخضــراء لإلنتاجیــة الرئیســیة العناصــر تتمثــل. البیئــة وحمایــة اإلنتاجیــة تحســین

 نحـو مسار أفضل فهي تمثل البیئي العبء لتقلیل والمنتجات اإلنتاج عملیات) تقییم إعادة( وتقییم

 منظمة بواسطة تطویره تم إجراء هي فمنهجیة االنتاجیة الخضراء. المنتج وجودة اإلنتاجیة تحسین

 Singgih( (خطـط، نفـذ، افحـص، حسـن) Kaizenدورة  مبـادئ إلـى اسـتناًدا اآلسـیویة اإلنتاجیـة

et.al,2010:1(.  

هو فحص و اعـادة تقیـیم عملیـات االنتـاج لتسـلیط ان العنصر المركزي لإلنتاجیة الخضراء 

الضــوء علــى  أثرهــا البیئــي، و تنفیــذ هــذه الخیــارات یــؤدي الــى دورة اخــرى لیكــون بمثابــة االســتفادة  

في الوقت ذاته لتحقیق التحسین في االنتاجیة و حمایة البیئة  مما یخـلق فرصًا كبیرة لمنع التلوث 

      Gandhi et al ,2006:596).)و التقلیل من النفایات

ـــ     علــى االنتاجیــة الخضــراء و كمــا یوضــحها  )Deming(عنــد تطبیــق سلســلة رد الفعــل لـ

)، ال بــد لنــا مــن مغــادرة جذریــة للتفكیــر التقلیــدي و بنــاء نهــج شــمولي قــائم علــى الســعي 7شــكل (

للكثیـرین، و مـع هـذا قـد ثُـــبِّت نهجـه مـن خـالل التــركیز  الحثیث للجودة، و هو مفهـوم بعیـد المنـال

علــى تحســین الجــودة لتتولــد سلســلة جدیــدة مــن ردود الفعــل قائمــة فــي بــدایتها علــى تحســین الجــودة 

البیئیــة عــن طریــق تحســین العملیــات و لــیس مــن خــالل توســیع نطــاق الفحــص، و هــذا یــؤدي الــى 

تــؤدي الـى تخفــیض االسـعار ممــا یولـد قبــول أكبــر  تحسـین االنتاجیــة بخفـض كلفهــا و التـي بــدورها

لدى الزبائن للجودة االفضل، أي بمعنى زیادة الحصـة السـوقیة للمنظمـة و ربمـا یخلـق المـــزید مـن 

فــرص العمــل، و ممــا ال شــك فیــه ستصــب سلســلة ردود االفعــال هــذه أخیــرًا فــي زیــادة العائــد علــى 

  .(A.P.O , 2006: 247)االستثمار 
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  على االنتاجیة الخضراء (Deming)ـ ل) تطبیق سلسلة رد الفعل 7(شكل 

 في الصناعي األداء نجاح لتعزیز الخضراء اإلنتاجیة معاییر تطبیق ،2014 الرضا، عبد ،حامد : كرمالمصدر

  .بغداد جامعة واالقتصاد، االدارة كلیة ماجستیر، رسالة الدورة، مصفى

   

 یعزز للبیئة، صدیقة إنتاج عملیات خالل من الكوارث من الوقایة بنشر GP برنامج یقوم

 البیئة على الكوارث منع في استباقي موقف اتخاذ خالل من اإلنتاجیة الواقع في GP برنامج

 المحاسبة مثل بیئیاً  السلیمة األخرى الممارسات جانب إلى. ككل والمجتمع نفسها الشركات وكذلك

 لتصبح والحكومات للشركات ممتاًزا برنامًجا GP برنامج یعد، الخضراء والمشتریات الخضراء

  ).Ahmed.2012:14(المستدامة التنمیة متابعة في للمساءلة وخضوًعا مسؤولیة أكثر

 األخـرى لهـا تأثیرهـا علـى البیئـة وتحسـین االنتاجیـة، عـن مختلفة خصائص لها صناعة كل

 في المستخدمة الطبیعیة الموارد هدر  یكون النامیة الصناعیة الدول في الصناعات أن نجد فمثال

 للتصـنیع، عالیـة تقنیـة األخیـرة السـتخدام وذلـك المتقدمـة الصـناعیة الدول من بكثیر أكبر  اإلنتاج

 تتبــع الــدول هــذه مــن الكثیــر أن إلــى باإلضــافة األولیــة، المــواد فــي إســراف أي حــدوث مــن للتقلیــل

 هـــذه  أن إال أكبـــر، بصـــورة اســـتهالكها عقـــب للمنتجـــات) recycling( التصـــنیع  إعـــادة سیاســـة

. التقلیدیـة الصـناعات بعكـس السموم من عالیة درجه ذات ملوثات أیضا عنها ینتج قد الصناعات

  ).53:2004البیئة(المرزوقي، على الصناعات أثر ) االتي8( الشكل ویعكس

  

  

  

  

تحسین 

 االنتاجیة

تخفیض 

 االسعار

زیادة الحصة 

 السوقیة

البقاء في 

 سوق االعمال
تقدیم المزید من 

 االعمال

زیادة العائد على 

 االستثمار

  Gpبتطبیق  )Deming(ـلـسلسلة رد الفعل 

جودة تحسین ال

 البیئیة
تخفیض 

 الكلف
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  الصناعات على البیئة) أثر 8الشكل(

 جامعة ،جدة، األول الطبعة اإلنسان، صحة على أثرهو  البیئي التلوث ،1997، السید محمد، : ارناؤوطالمصدر

  65ص:، العزیز عبد الملك

  

 ضرورة على تشدد ینبغي على الشركات أن المستدامة التنمیة أهداف إلى وللوصول

 ومبادئ قواعد وتجمیع توفیر الضروري من، وبالتالي الطبیعیة، الموارد استهالك في الحذر توخي

 المحدودة الموارد في التوفیر أجل من الخضراء والحكومة الخضراء واإلنتاجیة اعمال خضراء 

 &oharamnejad,2007:151 ( القادمة لألجیال الطبیعیة الموارد واستعادة عقالني بشكل

Azarkamand(  

  

   الخضراءتطبیق االنتاجیة ا: مستویات سابع

 على أیًضا تنطبق بل، فحسب التصنیع قطاع على) GP( الخضراء اإلنتاجیة تنطبق ال

 المجتمع وتنمیة االقتصادیة األنشطة بین التفاعل أیًضا GP ویعالج والخدمات، الزراعة قطاعي

)(Hwa,2001:25.  

 أثر الصناعة على البیئة

 أثر الصناعة على المیاه أثر الصناعة على الھواء

أنش�����طة ذات أث�����ر 

ملوث ضار للھواء 

مث������ل أول أكس������ید 

الكرب������ون وث������اني 

 أكسید الكبریت 

أنش�������طة ذات 

أث������ر مل������وث 

ض���عیف عل���ى 

 الھواء

ص�������ناعات تن�������تج 

مخلف���ات س���ائلة ال 

تمثل ض�رراً ش�دیداً 

للمیاه، وھي تتمی�ز 

بارتف�������اع نس�������بة 

الم�����واد العض�����ویة 

بھ���ا، وك���ذا نس���بة 

 المواد العالقة بھا 

ص�������ناعات تن�������تج 

س������ائلة مخلف������ات 

ض������ارة بالمی������اه، 

وھ����������ي تتمی����������ز 

بمواص��فات ارتف��اع 

نس���������بة الم���������واد 

الص�����لبة والم�����واد 

العالق����ة، وارتف����اع 

 نسبة األمالح

ص�������ناعات تن�������تج 

مخلف������ات س������ائلة 

ش���دیدة الس���میة أو 

ش�������دیدة الض�������رر 

للمی������اه، وتتمی������ز 

بمواص���������������������فات 

احتوائھا على مواد 

كیمیائی���ة عض���ویة 

 سامة. 
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 التنمیة أجل من البیئي واألداء اإلنتاجیة لتعزیز استراتیجیة االنتاجیة الخضراء هي

 فإنه، االنتاجیة الخضراء أداء لتقییم مهم القیاس ألن نظًرا الشاملة، واالقتصادیة االجتماعیة

 یهتم متكاملة، بطریقة للنظام البیئیة والجوانب اإلنتاجیة من كالً  تتضمن مناسبة مؤشرات سیتطلب

 مستویات من العدید لوجود نظًرا تقییمه یجب الذي االنتاجیة الخضراء بمستوى كثیًرا المؤشر

 والمنتج والمصانع والشركات والوطنیة العالمیة المستویات مثل المختلفة لإلنتاجیة الخضراء

هناك العدید . وفي السیاق نفسه )Sittichinnawing& Peerapattana,2012:2(والعملیات

  التي یمكن تطبیق اإلنتاجیة الخضراء في الشركات ومنها: مستویاتمن ال

هي الحفاظ على الموارد الطبیعیة والطاقة من خالل تحسین العملیات نتاجیة: العملیات اال .1

 ثم المدخالت من أكثر أو نوع إلى تحتاج التي األنشطة من فهي مجموعةاالنتاجیة. 

: طرق بعدة اإلنتاجیة زیادة یمكنو ، للزبون قیمة ذات المخرجات إلى تحویلها

)Riensauapak,2003:19( 

 المدخالت تخفیض مع زیادة، دون المخرجات بقاء - أ

 المدخالت نفس باستخدام المخرجات زیادة - ب

 المدخالت زیادة نسبة من اكبر بنسبة المخرجات زیادة - ت

 المدخالت من بكثیر اقل كمیة من المخرجات، من اقل مستوى على الحصول - ث

  المدخالت تخفیض مع المخرجات زیادة -  ج

  التوجه البیئي. عالخدمات: تصمیم الخدمات بما یتالئم م  .2

 المنتج في الشركة. ةالعمل على الحد من التأثیر السلبي من دورة حیا : المنتجات  .3

 النموذجي الشاملة الخضراء اإلنتاجیة ان برنامج)Suder,2006:1157(في حین یرى

  : التنفیذ من مستویات ثالثة لدیه

 الشاملة، اإلنتاجیة الصیانة، ISO 14001/ EMS1 باستخدام، اإلدارة وبرامج نظم .1

  .الشاملة الجودة إدارة

  

  

                                                           
1 E management systems 
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 تحسین، الموارد على الحفاظ ،Rs31، 2S5 باستخدام، الخضراء اإلنتاجیة تقنیات. 2

  .المنتج

 مخططات المرجعیة، المقارنة البیئیة، الخرائط باستخدام الخضراء، اإلنتاجیة أدوات. 3

 .المراجعة وقوائم التحكم

 ینشر، النهائي التحلیل في. البیئة وحمایة اإلنتاجیة تعزیز على ینصب تركیز االنتاجیة الخضراء

 والصدیقة السلیمة اإلنتاج عملیات خالل من الكوارث من الوقایة االنتاجیة الخضراء برنامج

 في GP )، یعزز برنامجالبیئة وحمایة اإلنتاجیة تعزیز( الحالتین في موضح هو كما للبیئة،

 إلى حاجة وهناك، )الخضراء التكنولوجیا( نظافة أكثر تقنیة استخدام خالل من اإلنتاجیة الواقع

 استقرار في والمساعدة التلوث، من الحد أجل من الطبیعیة للموارد تجنیًبا وأكثر الكفاءة من المزید

  .(Ahmed,2020:2) .االقتصادي والنشاط السكاني النمو واستیعاب المناخ

  )Avishek et al,2008:2(في حین تتضمن تطبیق االنتاجیة الخضراء ثالث مستویات هي: 

ادوات االنتاجیة الخضراء: تعني االفكار التي تساعد الشركة في استخالص النتائج  .1

ومن ادواتها الخرائط االیكولوجیة، العصف  .)Avishek et al,2008:2(الكمیة والنوعیة

مخطط باریتو، ترتیب المصنع، خرائط السیطرة، قوائم  الذهني، المقارنة المرجعیة،

 ).Shireman,2003:38(الفحص. وغیرها 

تقنیات االنتاج الخضراء: تعني االسالیب المستخدمة لتحسین االداء والعمل وتطبق على  .2

المواد والعاملین والعملیات والمنتجات من خالل تولید خیارات لدعم او تبني استراتیجیة 

وان الحفاظ  .)Hirakawacho et.al,2002:15(الخضراء الموجه نحو البیئةاالنتاجیة 

على الموارد وتحلیل الكلف والمنافع واعادة التدویر وٕاعادة االستخدام والتقلیص من 

 .)Avishek et al,2008:2(تقنیات االنتاجیة الخضراء

   ISO14001یمثل تطبیق النظم والبرامج ذات التوجه البیئي مثل ادارة النظم والبرامج:  .3

ونظام االدارة البیئیة ونظام ادارة الجودة من البرامج والنظم المهمة للحد من التأثیر 

 ).APO,2008:23السلبي على البیئة(

                                                           
1 )Reduce تقلیص, Reuse استخدام إعادة,     Recycle التدویر إعادة(  
2 5S مصطلحات (التنظیم اللإلشارة إلى  عناصر التحسین المستمرSeiri الترتیب ،Seiton النظافة ،Seiso، 

  )Shitsuke، االنضباط Seiketsuالصیانة 
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  تطبیق االنتاجیة الخضراء ا: خطواتثامن

ى ادوات متوافقة معها لتوفیر اكبر ان تطبیق االنتاجیة الخضراء تحتاج في كل خطوة ال

من عملیات االنتاج  كالً  تقییم ان فحص و ).Hirakawacho et al,2002:15فائدة(من القدر 

لحد من لغرض تحسین االنتاجیة وا، في ستة خطوات بسیطةیكون ، مشروع معینوالمنتجات ل

كما یأتي: خطوات تطبیق االنتاجیة الخضراء  ویمكن بیان. ةـراتها البیئیـتأثی

)Riensauapak,2003:19( Mutts& Singh, 2011:130)(  

 في الفریق تشكیل وتسهیل برعایة اإلدارة تقوم GP عملیة بدء عند  :ءالبد الخطوة االولى

 لالضطالع الموارد توفیر ویتم الفرق هذه داخل األدوار تعیین یتم وأن الصلة، ذات األقسام

 بدورهم یتعلق فیما، الموظفین وخبرات مهارات على األدوار هذه تركز أن یجب. بمسؤولیاتهم

العملیة،   في المشاركة على الموظفین مستویات جمیع الفرق تشجع أن یجب المؤسسة، داخل

 األفراد من تمثیل له یكون أن یجب الذي، البرنامج على لإلشراف توجیهیة لجنة وجود یلزم كما

 المشورة یقدمون الذین الشركات أعضاء الخارجیة الشخصیة تشمل قد. والخارجیین الداخلیین

  المحلي  المجتمع المثال سبیل على، المتضررة األخرى األطراف من وكذلك الفنیة

)Balist et.al,2016:2(. فیها سیشاركون الذین االشخاص تحدید سهلة، مهمة العمل بدأ یكون 

 جدیر، شخص بقیادة الناس هؤالء یكون و، للبدایة اشارة الخضراء االنتاجیة فریق ویشكلون

 بجمع للفریق یسمح هذا و االولى، االنطباعات تسجیل و الموقع مسح خالل من والمضي

 یكون قد هذه البیانات جمع ان. مشكلة فیها تكون قد التي المجاالت تحدید و االساسیة البیانات

ومن األدوات التي یمكن  ).Riensauapak,2003:19( االیكولوجیة الخرائط باستخدام سهال

 االحتیاجات، مصفوفة النسب، تحلیل تحلیل، الذهني استخدامها في هذه الخطوة هي العصف

  .)Hirakawacho et al,2002:15(المسؤولیة، المقارنة المرجعیة

 في االولى بالخطوة المكتسبة المعلومات من للشركة باالستفادة تسمح  :التخطیط الخطوة الثانیة

 المواد، موازنة( مخططات مثل التحلیلیة االدوات مع جنب الى جنبا التحسین امكانیة تحلیل

 مؤشرات و الغایات و االهداف تكون وهنا) السمكة عظم اآلیكولوجیة، الخرائط المرجعیة، المقارنة

 التقدم قیاس و إلدارة للشركة السماح و التحسین، عملیة توجیه في للمساعدة محددة االداء

 المتاحة الموارد حول األساسیة المعلومات تجمع. )Hirakawacho et al,2002:14( المحرز

 سیعرض كما. والعملیات والمعدات واآلالت األفراد مثل معلومات المعنیة، وتشمل والعملیات
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 Balist).للموارد ( الفعال غیر االستخدام مجاالت أو البیئیة للمشكلة المحتملة المصادر بإیجاز

et.al,2016:2  

 أهداف لتحقیق خیارات وضع :  تتضمنالخضراء االنتاجیة خیارات تقییم و تولید الخطوة الثالثة

 و التلوث من الوقایة مراجعة تتضمن و. GP منهجیة وتقنیات لتطبیق ادوات الشركة وغایات

 و االداء مؤشرات مقابل الخیارات عرض یتم و االنتاجیة تحسین لغرض محددة األسالیب تطبیق

 الشــركة تكون وهنا، االولویات تعطى و طلوبةالم التقانة و االقتصاد نتائج االغلب على تلك

  .)Riensauapak,2003:19( للعمل مستعدة

 و التنفیذ، و االعداد اجراءین من تتألف :الخضراء االنتاجیة خیارات تنفیذ الخطوة الرابعة

 معدات تحتاج الى التي العاملین مهارات تطویر و التدریب و الوعي بناء للعمل االعداد یتضمن

 یجب .)Hirakawacho et al,2002:14(الخیارات بتنفیذ النجاح لضمان جدیدة عمل أنظمة او

 واألشخاص مطلوب زمني وٕاطار ومدخالت تفصیلیة نشاط خطة على التنفیذ خطة تحتوي أن

  Balist et.al,2016:2).التنفیذ ( عن المسؤولین

 الخضراء االنتاجیة خیارات استعراض و : تتمثل برصدالمراجعة و المراقبة الخطوة الخامسة

 برمته النظام رصد یشمل هذا و االنتاج، في التوقعات تجاوز أو االنتاج من للتأكد الجدیدة

 المشاكل تحدید بعد .)Riensauapak,2003:19( الصحیح الطریق على التأكد بانه لضمان

 أولویات تحدید الضروري و من .لتحسینها وغایات أهداف تحدید الضروري من وأسبابها،

  Balist et.al,2016:2).المتاحة ( ومواردها والتقنیات وتكالیفها بجدواها یتعلق فیما المشاكل

 تطویره أو العمل تصحیح الخضراء االنتاجیة تتطلب :الخضراء االنتاجیة تنمیة الخطوة السادسة

  للمعلومات العكسیة التغذیة من حلقة وینبغي وجود. االهدافلتحقیق التقدم نحو  الضرورة عند

 في بما الخارجیة و الداخلیة الظروف لمتغیرات االستجابة و الصحیح باالتجاه التقدم على للحفاظ

  ).(Hirakawacho et al,2002:14 البیئة متطلبات الزبائن، توقعات ذلك

  الخضراء من الجدولویمكن عرض خطوات او مراحل تطبیق االنتاجیة 
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  ) مراحل تطبیق االنتاجیة الخضراء2الجدول(

  االدوات  مضمون المهمة  مضمون الخطوة  الخطوة

  االولى

  البدء

(الشروع في 

  العمل)

  الذهني العصف   تشكیل الفریق االنتاجیة الخضراء

 النسب تحلیل  

 االحتیاجات تحلیل  

 المسؤولیة مصفوفة  

 الحسابات قوائم المراجعة، قوائم  

 تدفق ومخطط البیانیة الرسوم 

  العملیة

 المادي التوازن  

 المقارنة المرجعیة  

  مسح موقع العمل وجمع البیانات

  التخطیط  الثانیة

  الذهني العصف   تحدید المشكالت واسبابها

 والنتیجة األسباب  

 إیشیكاوا( تحلیل(  

 الحرج المسار تحلیل  

 البیئیة الخرائط رسم  

 جانت مخطط  

 القوة مجال تحلیل  

  تحدید الغایات واالهداف

  الثالثة

 وتقییم تولید

 أولویات وتحدید

  GP خیارات

  الذهني العصف GP   منهجیة وتقنیات أدوات

 التكلفة فوائد تحلیل  

 البیئیة الخرائط رسم  

 تحلیل حالة الفشل والنتیجة  

 باریتو مخططات  

 البرنامج تقییم مراجعة تقنیة  

 خیارات أولویات وتحدید وتقییم تولید

GP  

  الرابعة

تنفیذ خیارات 

االنتاجیة 

  الخضراء

  التدریبیة االحتیاجات تحلیل   وضع خطة تنفیذ الخیارات

 الفریق توجیهات  

 المسؤولیة مصفوفة  

 الحرج المسار تحلیل  

 جانت مخطط  

  تنفیذ خیارات االنتاجیة الخضراء
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  االدوات  مضمون المهمة  مضمون الخطوة  الخطوة

 العنكبوت الویب مخططات  

  المراقبة والمراجعة  الخامسة

  الحل تأثیر تحلیل   النتائجمراقبة وتقییم 

 البیئیة الخرائط رسم  

 تحلیل حالة الفشل والنتیجة  

 التحكم( البیانیة الرسوم ،

  العنكبوت شبكة/ .)إلخ، الحساب

 بیاني رسم  

  مراجعة نظام ادارة الشركة

  السادسة
االنتاجیة تنمیة 

  الخضراء

 یتم حیث هنا، األدوات تكرار یتم   ادراج التغیرات في نظام ادارة الشركة

 إلى أخرى مرة األنشطة تكرار

  السابقة. الخطوات
  التحسین المستمر للعملیات االنتاجیة

Source: Riensauapak ,  Suwan, (2003), Green Productivity Toward Sustainable 

Development ,Thailand Productivity Institute, P:16 

Source: Mutts, S. G. G., & Singh, V. (2011),Importance and role of Green 

Productivity in Industries: A Review.p:130.  

   

  الخضراء هي: لإلنتاجیة) ان هناك ثالث خطوات Hwa,2001:25في حین یرى(

 مستوى من للحد وكذلك مصدرها من النفایات أو التلوث لمنع طرق تحدید هي: األولى الخطوة

 االستخدام إعادة إمكانیات فحص یتم والتحسین، الترشید عملیة خالل من الموارد مدخالت

  .ةالمتولد النفایات من ممكن قدر أكبر إنقاذ أجل من التدویر وٕاعادة واالستعادة

 حیاة دورة تأثیر لتقلیل الخطرة أو السامة المواد استبدال فرص استكشاف یتم :الخطوة الثانیة

  البیئة. تصمیم إطار في) التغلیف ذلك في بما( نفسه المنتج فحص یتم، المرحلة هذه في المنتج،

 التنظیمیة المتطلبات لتلبیة مالئم بشكل المتبقیة أشكالها في النفایات معالجة تتم :الخطوة الثالثة

 وكذلك اإلنتاجیة في المستمر التحسین  ضمان أجل من المعالجة وبیئة العمل مكان منظور من

 ISO لسلسلة البیئیة اإلدارة نظام غرار على، إدارة نظام تطویر تم، البیئة حمایة مستوى في

14000.  

منهجیة االنتاجیة ) ان هنا ستة خطوات لتطبیق Hang&Hong,2001:5( واشار

 )9وكما موضحة في الشكل(الخضراء 
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 GPتنفیذ خیارات 

 تولید وتقییم خیارات
GP 

III 
IV 

V المراقبة والمراجعة 

 التخطیط
II 

I 
VI على  المحافظةGP 

 العمل في الشروع

 التزام اإلدارة العلیا

  ) الخطوات االساسیة لمنهجیة االنتاجیة الخضراء9الشكل(

Source: Hang, N. T. B., & Hong, N. X. (2001). Sustainability of Green Productivity 

implementation at community level: a case study of Vietnam. In Proceedings of 9th 

International Conference of Greening of Industry Network. Bangkok: Vietnam 

Productivity Centre. p:5 

 وقیم المستخدمة والتكنولوجیا والتقنیات واألدوات المشكالت حل منهج من GP منهجیة تتكون

 بینما، GP لتطبیق عمل إطار األول المكون یوفر. والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیة الجوانب

 حل إطار في المستخدمة والتكنولوجیا والتقنیات لألدوات إرشادات األخیر المكون یوفر

 رئیسة اعتباریة كعوامل والبیئیة تستخدم واالقتصادیة االجتماعیة والقیم المشكالت، ان المبادئ

 الحفاظ یعتبر. اعتمادها سیتم التي والتكنولوجیات والتقنیات األدوات وأنواع المشاریع ألهداف

 التكالیف تحمل على القدرة. البیئیة لالستدامة الرئیسة االعتبارات من التلوث ومنع الموارد على

 المشكالت حل عملیة في النشطة المشاركة كانت. التقنیات اختیار في آخر رئیسي اعتبار هي

   المشكالت حل على العمال قدرة لتعزیز مطلوبة االجتماعي العامل أو

)Hang & Hong, 2001: 5(.  
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  ا: مؤشرات االنتاجیة الخضراءتاسع

 إدارة مجـال في البـاحثین على ینبغي التي المهمة المفـاهیم من المؤشرات مصطلح یعدّ 

 والفجوة والحقیقي المتوقع األداء مستوى یتحدد المؤشرات هذه ضمن به، یهتموا أن األعمال

 المتوقع والسلوك األداء تصف عبارات بأنها المؤشرات) 92:2015 ،اللطیف( عرف بینهما، اذ

 صعوبتها ومستوى عمقها في المؤشرات هذه وتتدرج المعیار، تحقیق بمتطلبات للوفاء یؤدي أن

 أو عامل بأنه المؤشر) 11:2009ومجید، الحاج( یعرف حین في والقیادي، اإلداري للمستوى وفقاً 

 التغّیرات عن للكشف أو االنجاز لقیاس موثوقة بسیطة وسیلة یوفر) وصفي(نوعي أو كمي متغیر

 وهي) Coleman,2008:19(وعرفه. متطّور أداء تقدیر على المساعدة أو بالتطّور المرتبطة

. المعیار لتحقیق المؤسسة أو الفرد من المطلوبة األداء تصف إجرائیةً  وأكثر تحدیداً  أكثر عبارات

 أهدافه في تغییر من یحدث ما أو ما، تنظیمي نظام لحالة قیاسات بأنه وصفه یمكن لذا

 التعلیم مجال في أما. األداء لقیاس أدوات المؤشرات تعد لإلداریین وطبقاً ). 7:2009الجمل،(

 العملیات نتائج من المتوقعة الملموسة العناصر فهي مزدوجة، معان التعلیمیة فللمؤشرات

، اما في ثانیاً  التعلیمي لنظامل الهامة السمات تصف التي الملموسة والعناصر أوًال، التعلیمیة

 من نسبة اكبر تحقیق على المختلفة اإلنتاج عناصر قدرة رفعت مؤشر فهي مجال اإلنتاج

 للغرض استثمارها تم التي المدخالت، من محددة قیمة من المخرجات

 نوعي أو كمي مقیاس بأنه) 18:2012العز، ام( ویصفه). Wu&Chen,2010,3(اإلنتاجي

 تحقیقها أو البرنامج نتائج تحقیق على العمل تفاصیل ویورد التغییر، إلثبات ُیستخدم برنامج ألداء

  .فعالً 

على  اً عام اً تفاقاهناك ) إلى أن Chalmers,at.al,2008:4وفي هذا المجال یشیر (

 ,Borden, & Bottrill, 1994; Carter) الباحثون تناوله، كما مؤشرات األداءلأربعة أنواع 

Klein & Day, 1992; Cave, Hanney &Kogan, 1991; Richardson, 1994)  

على نحو  یمكن تصنیفها  المؤشرات هذهو  تائج.، والنوالمخرجاتالعملیات، و المدخالت، وهي: 

  أوسع  وعلى النحو اآلتي:

 مؤشرات كمیة -1

  بالقیم العددیة، وتشمل هذه مؤشرات أداء المدخالت والمخرجات.هي التي یتم التعبیر عنها 
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مؤشرات المدخالت تعكس الموارد البشریة والمالیة و المادیة التي : مؤشرات المدخالت - أ

  ینطوي علیها دعم البرامج المؤسسیة واألنشطة و الخدمات.

مؤشرات المخرجات تخضع لقیود مماثلة. تعكس بیانات مؤشرات المخرجات:  -  ب

المخرجات كمیة نتائج المخرجات التي تم الحصول علیها والتي تتضمن نتائج یمكن 

  قیاسها، على هذا النحو، ومؤشرات األداء الكمي.

  المؤشرات الوصفیة -2

وترتبط المؤشرات النوعیة مع الوصف استنادًا على المالحظة، بدًال من القیاس العددي أو 

ات أو البیانات غیر العددیة مثل السیاسات القیمة. تنطوي على مقارنات على أساس الصف

بیان الرسالة. ومؤشرات النتائج والعملیات لتقییم تعلم الطالب، وخبرة مجتمع التعلم، أو مضمون 

   ة.تقع ضمن تصنیف اإلجراءات النوعی العملیةو 

   ؤشرات النتائجم -3

فوائـــد یعـــود بالالتـــي ، والنشـــاط والخدمـــة نظیمـــيالبرنـــامج الت جـــودةعلـــى  تركـــز اس النتـــائجیـــمق

إن مؤشــرات أداء النتــائج عــادًة ال یتضــمن تولیــد نتــائج بشــكل بیانــات رقمیــة  ، المســتفیدینلجمیــع 

(كما في مؤشرات أداء المخرجات) لكنها بدل من ذلك تقـیس العملیـات والنتـائج المعقـدة مـن حیـث 

  الجودة والتأثیر، وهذا هو الفرق بین مقیاس المخرجات والنتائج. 

   لیةؤشرات عمم -4

داخل یصال البرامج واألنشطة والخدمات مؤشرات العملیة تشمل الوسائل المستخدمة إلال  

، ومؤشرات العملیة خاصه النظر في كیفیة عمل النظام ضمن سیاق. تلك المقاییس تالشركة

  تسمح بجمع المعلومات النوعیة. 

 لتقییم الخضراء اإلنتاجیة في یستخدم مقیاس هو) GPI( الخضراء نتاجیةالمؤشرات إ  

 للنظام البیئي التأثیر إنتاجیة نسبة أنها على GPI تعریف یتم الصناعة، إنتاجیة

)Purba&Djatna,2017:112(. ویعرف )Septifani& Akbar,2020:2 (اإلنتاجیة مؤشر 

ف یعر ویمكن ت البیئیة. التأثیرات إلى االقتصادیة المؤشرات نسبة أنه على) GPI( الخضراء

 لتقدیر مخصص المؤشرات هذا البیئیة. التأثیرات إلى النظام إنتاجیة نسبة أنه على GP اتمؤشر 

، نفس المنتجات والعملیات األخرى مع ومقارنته حالیة عملیة أو لمنتج االنتاجیة الخضراء أداء

 الخضراء اإلنتاجیة مؤشر الخضراء، اإلنتاجیة شركات لمستوى كمقیاس الخضراء اإلنتاجیة مؤشر
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)GP (مؤشر في البیئي واألداء االقتصادي األداء لتحلیل تطویرها تم قیاس أداة هو 

  .Mubin,2020:2)(واحد

لذا نحن بحاجة الى مؤشرات تساعد الشركة ، راء بانها استراتیجیةضوعرفت االنتاجیة الخ

 تعریف اي بحسب .)Singgih et al,2010:2(على تنفیذ رؤیتها بنجاح في تقییم ادائها البیئي

 االجتماعیة التنمیة أجل من البیئي واألداء اإلنتاجیة لتعزیز فإنها استراتیجیة االنتاجیة الخضراء

 تتضمن مناسبة مؤشرات سیتطلب فإنه، أداء لتقییم مهم القیاس ألن الشاملة، ونظًرا واالقتصادیة

االنتاجیة  وتحسین قیاس أجل من متكاملة، بطریقة للنظام البیئیة والجوانب اإلنتاجیة من كالً 

 البیئیة العوامل من كل تحلل التي المناسبة المؤشرات استخدام الضروري من للنظام، الخضراء

 تكون أن یجب .)Sittichinnawing& Peerapattana,2012:2(متكاملة بطریقة واالقتصادیة

االنتاجیة  لتقدیر فقط لیس استخدامها ، والمؤشرات ینبغيعام بشكل للتطبیق قابلة المؤشرات

 أیًضا ولكن األخرى المماثلة المنتجات أو الشركات مع ومقارنته منتج أو لشركة الخضراء

 تقییم أجل ومن ).Kim& Hur,2003:2( جدید منتج وتطویر الحالي المنتج أو العملیة لتحسین

 Gandhi et ؛Hur، Kim and Yamamoto، 2004( الباحثین من العدید قام، ككل الشركة

al.، 2006؛ Cho et al.، 2011؛ Sittichinnawing and Peerapattana، 2012؛ 

Marimin et al.، 2014؛ Aprianto et al.، 2016 (الخضراء اإلنتاجیة مؤشر بتطویر 

)GI (الفلفل،  وٕانتاج، السیارات غیار وقطع، النفط إنتاج مثل متنوعة صناعات في وتطبیقه

 وباكستان والفلبین إندونیسیا مثل اآلسیویة الدول حالة على الدراسات هذه معظم وركزت

  .)Kim,2019:104( وتایالند كوریا وجمهوریة

ن مضمون أیة خطة هو الرؤیة والرسالة، واألهداف المراد تحقیقها، ومؤشرات األداء إ

بجانب األولویات والموارد المطلوبة لتنفیذها، وتنطلق من حاجات المتعلمین والمدرسین والمجتمع، 

نفیذها عبر فرق العمل، ویتاح لها الموارد المادیة والمالیة وتكنولوجیا المعلومات ونظمها وت

وتقنیاتها الحدیثة، كما یتوجب أن تشمل خطة العمل كل المؤشرات التي یتألف منها نظام الجودة 

). الرؤیة واألهداف هي نقطة انطالق لتطویر مؤشرات األداء 604:2011(العساف والصرایرة،

الرؤیة والرسالة واألهداف یجب أن تحلل عن طریق التخطیط االستراتیجي، ومن ثم  وهریة،الج

) مع هذا الطرح ویؤكد Ismail&yu,2007:217اختیار أنسب مؤشرات األداء الجوهریة، ویتفق(

  ).10أن أنسب مؤشرات هي التي تتوافق مع األهداف الشكل(
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  ) المرحلة األولیة من تطویر مؤشرات األداء10( الشكل
Rescue: Ismail. Saidatul & Yu. Halidy,2007, Key Performance Indicators for School 

Resource Centre (SRC) Improvement, Faculty of Information Management, 

University Technologic MARA.p:217  

  

و لكن ، صبح صنع القرار في كثیر من االحیان معتمدًا و بشكل متزاید على البیاناتأ       

كما أنه في االساس مفهوم ، مجال البیئة الغریب في هذا الصدد هو انه قد یكون مختلفًا في

اذ ان المنهج ، ودمار النظم اآلیكولوجیة، التلوث، متعدد االبعاد مثل   نضوب الموارد الطبیعیة

الكمي و النظامي لحمایة البیئة یكون بحاجة لتتبع المشاكل البیئیة فضًال عن تسلیط الضوء على 

   (Gandhi et al, 2006:597)االستراتیجیات والمناهج التكنولوجیات و ، البرامج البیئیة المتقدمة

 أكثر أنواع نحو أوسع حركة من جزء وهو" للبیئة صدیق" إجراء هي الخضراء ان االنتاجیة

 المـنهج هـذا الصـناعیة للتنمیـة المتحـدة األمم منظمة وصفت وقد االقتصادیة، المقاییس من شموالً 

   ).Besco,2016:5"(خضراء مبادرات" بأنه

 الخضراء كمؤشراتویمكن قیاس مؤشرات االنتاجیة الخضراء باستعمال دلیلها ونسبة االنتاجیة    

كة مقسوم على االثر ر لها، ویمكن تعریف دلیل االنتاجیة الخضراء بانه النسبة بین االنتاجیة للش

(مخرجات الشركة  سمةقاي حاصل  .)Sittichinnawing& Peerapattana,2012:2(البیئي

   مقسوم على االثر البیئي المتسبب من العملیات االنتاجیة مدخالتها)على 

)Singgih et al,2010:2(. ویمن استعراض بعض مؤشرات االنتاجیة الخضراء)GPI( Green 

productivity Indicator   :وكالالتي)Sittichinnawing & Peerapattana,2012:2(  

GP Index (GPI) = Prodictivity/ Environmental Impact….(1) 

)GPI( دلیل االنتاجیة الخضراء  

)EIاالثر البیئي (  

 عبر التخطیط االستراتیجي ھدافتحلیل الرؤیة و األ

 تحدید مؤشرات األداء وضع أھداف

 ھاتحلیل مجاالت األداء و تحدید

 التخطیط والتنفیذ و مراجعتھا تقییم االستراتیجیة
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  ):2االنتاجیة هي نسبة سعر البیع الى كافة االنتاج(

Productivity = Output/Input = SP/PC 

)SPعب) سعر الی  

)PCتكلفة المنتج (  

  ویحسب االثر البیئي من خالل المعادلة االتیة:

EI = w1SWG + w2GWG + w3WC 

)EI( التأثیر البیئي من خالل تصنیع المنتج  

)SWGالنفایات الصلبة المتولدة (  

)GWGالنفایات الغازیة المتولدة (  

)WC( استهالك الماء  

 w1 , w2 , w3): على التوالي SWG + GWG + WCاالوزان المقابلة لكل من (     

االنتاجیة الخضراء بانه اطار منهجي یمكن من خالله  مؤشرومن هنا یمكن التعبیر عن 

، ویمكن التعبیر عن قیاس االثر البیئي والتحسینات التي حدثت في العملیات االنتاجیة

) الذي یوضح 11االنتاجیة الخضراء من خالل الشكل( مؤشرالمعادالت التي تخص 

  منهجیة مؤشرات االنتاجیة الخضراء في الشركات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) منهجیة مؤشرات االنتاجیة الخضراء11( شكل

االنتاجیة الخضرا في نجاح المنظمات  ، دور2015عبد الرضا، داود، فضیلة سلمان، وكرم، حامد   :المصدر

  98، ص:86، عدد21العلوم االقتصادیة واالداریة، المجلد الصناعیة، مجلة 

 جكلفة االنتا-

 سعر البیع-

 النفایات الصلبة المتولدة-

 النفایات الغازیة المتولدة-

 استھالك الماء-

 المؤشر البیئي المؤشر االقتصادي

 محركات القیمة المضافة

 مؤشرات االنتاجیة الخضراء
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 إلى نحتاج لذا، استراتیجیة هي الخضراء االنتاجیة)IK Kim et. al, 2003(   لـ وفًقا

 االنتاجیة مستوى قیاس. االستراتیجیة نجاح رؤیة من نتمكن حتى كًما قیاسه یمكن مؤشر

 الخضراء نتاجیةالإ مؤشر. كمؤشر الخضراء االنتاجیة ونسبة المؤشر استخدام یمكن الخضراء

 من الناتج فإن، بالمعادلة وصفها تم إذا، أخرى وبعبارة، البیئة على التأثیر إلى الشركة نسبة هو

یمكن ایجاد . الناتجة البیئیة التأثیرات على مقسوًما ثم المستخدمة المدخالت على مقسوًما الشركة

 ةاالنتاجیة الخضراء ونظام االنتاجی مؤشرنسبة االنتاجیة الخضراء من  خالل العالقة بین 

الخضراء البدیل مع دلیل االنتاجیة الخضراء الحالي ففي حال ظهور النتیجة اكبر من 

لبدیل افضل اداءًا من نظام االنتاجیة ) نستدل بان نظام االنتاجیة الخضراء ا1>   واحد(النتیجة

  )Singgih et al,2010:2ویمكن توضیح ذلك بالمعادلة االتیة: ( الخضراء الحالیة

  

)SP altسعر البیع المنتج البدیل (             )SP cur( سعر البیع المنتج الحالي  

)PC altكلفة المنتج البدیل (                    )PC curالحالي ) كلفة المنتج  

)EI alt (البیئي من تصنیع المنتج البدیل التأثیر  )EI curالتأثیر البیئي من تصنیع المنتج الحالي (  

  

 في والبیئي االقتصادي األداء إلى لتحسین االنتاجیة الخضراء طورت اداة لقیاس تشیر

 لىع ،البیئیة آثاره إلى النظام إنتاجیة من كنسبة. االنتاجیة الخضراء مؤشر یسمى واحد مؤشر

 ،المؤشر هذا اعتماد. واحد آن في والبیئي االقتصادي أدائها تقدیر للشركات یمكن، المؤشر هذا

 المتعلقة الدراسات تزال الرغم من ایجاد مؤشر یقیس نسبة اإلنتاجیة الخضراء اال انه ال وعلى

 البیئیة الكفاءة مثل المماثلة المصطلحات ان ،جًدا نادرة GP مؤشر مصطلح أو GP بقیاس

 كمقیاس" اإلنتاجیة" باستخدام. األبحاث بعض في الستخدامها شیوًعا أكثر البیئیة واإلنتاجیة

 هي البیئیة الكفاءة البیئیة، الكفاءة مفهوم من بالفعل GP مؤشر تطویر تم، االقتصادي لألداء

 هي البیئیة اإلنتاجیةوكذلك البیئة،  على تأثیرها إلى المضافة الخدمة أو المنتج قیمة نسبة

 التي، البیئیة الكفاءة ، تعتبراالنتاجیة الخضراء لقیاس مشابًها مصطلًحا یعتبر آخر مصطلح

 World Business Council of المستدامة للتنمیة العالمي األعمال مجلس مرة ألول قدمها

Sustainable Development )WBCSD (من واحدة البیئیة الكفاءة تعتبر، 1992 عام في 

تعمل على . ةالمستدام التنمیة إلـى المستدامة غیر التنمیة من التـحول لتعزیز األدوات أفضل
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 مسؤولیة وزیـادة، التدویر إعـادة واعتماد والخدمات، السلع في والطاقة المواد كثافة تخفیض

  ).Findiastuti et.al,2011:2( البیئة حمایة عـن الشركات

 یتم مرحلة، كل تحدید خالل من البیئة على اإلنتاج عملیة تأثیر الخضراء اإلنتاجیة تحدد

 بعض الخریطة ومن خاللها ستحدد). GVSM( الخضراء القیمة خرائط تدفق رسم باستخدام ذلك

 التحسین بدائل اختیار یمكن. الخضراء باإلنتاجیة یتعلق بدیل أفضل تتطلب التي المشكالت

 نسبة أنه على) GPI( الخضراء اإلنتاجیة مؤشر تعریف، الزوجیة المقارنة طریقة باستخدام

 في البیئیة واآلثار االقتصادیة المؤشرات استخدام وتم البیئیة، التأثیرات إلى االقتصادیة المؤشرات

 &GPI :)Septifani لصیغة العامة المعادلة وكانت اإلنتاجیة، مستوى حساب

Akbar,2020:2(:  

 

Impact alEnviroment

Indicators Economic
  GPI 

 

 اإلنتاج وتكلفة البیع سعر بین النسبة : هيeconomic indicators  االقتصادیة المؤشرات - 

  .  الوحدة نوع نفس الالزمة النتاج وحدة واحدة من

economic Indicators = Selling Price ÷Production cost  

  

  االنتاج تكلفة÷ البیع  سعر=  االقتصادیة المؤشرات

البیئة. في اإلنتاج عملیة عن الناتج األثر حجم هو البیئي ثراأل : environmental impacts 

البیئیة اآلثار -   

 &Septifani( البیئیة هي: المؤشرات من أنواع ثالثة تراكم على (EI) البیئي األثر قیمة ویعتمد

Akbar,2020:2(:  

 وانخفاض الدفیئة غازات وتأثیرات الهواء جودة : مؤشرات)GWG( المتولدة الغازیة النفایات. 1

 المسال البترول غاز مثل، الطاقة استخدام من النفایات هذه جاءت. الهواء تلوث مستویات

  .والمنفاخ للخالط والكهرباء

. المواد واستهالك الصلبة النفایات كمیة تقلیل مؤشرات :)SWG( المتولدة الصلبة النفایات. 2

  .للتغلیف وملصقات لفائف من المتبقي البالستیك من النفایات هذه جاءت
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 المخلفات هذه جاءت. المیاه وكمیة المیاه جودة انخفاض على مؤشر لدیه المیاه: استهالك. 3

  .الحوض في ةالمتبق المعكرونة من تبقى ما وكذلك، والقلي التوابل عند الصحي الصرف من

 في إضافیة قیمة أي تقدم ال التي العمل أنشطة جمیع أنها على النفایات تعریف یمكن

 إلى نفایات سبعة تصنیف ، یتمالقیمة تدفق تخطیط مخرجات عبر إلى المدخالت تحویل عملیة

 واالنتظار الحركة مفهوم على اإلنسان فئة والمواد، تشتمل واآللة اإلنسان وهي، رئیسیة فئات )3(

 والمخزون النقل على المواد فئة تشتمل بینما العملیة على الماكینة فئة تشتمل. الزائد واإلنتاج

   اإلنتاجیة أداء زیادة في الحلول أحد ركةحال تخطیط تحسین ، ویعدوالعیوب

)(Christian& Sahroni,2020:2.  
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  املبحث الثاني

  Green productivity technologiesاخلضراء  تقنيات االنتاجية

  

العاملین و العملیات والمعدات  على للتطبیق وقابلةأو تحسین العمل   األداء طرق هي  

 استراتیجیةوالطاقة والمنتجات والنفایات. وتركز هذه التقنیات على تولید خیارات لدعم أو تبني 

وتتباین تقنیات االنتاجیة الخضراء بین بسیطة مقتربة من ، االنتاجیة الخضراء في المنظمة

ومن هذه . APO,2002:15)( بیئة أكثر تفصیًال تصمم من أجل ال قنیاتالتدبیر المنزلي الى ت

  التقنیات التدبیر المنزلي الممتاز والحفاظ على الموارد  وتحسین المنتج 

)(Avishek et al,2008:2 ، وتحلیل تكلفة المنفعة، تحلیل الربحیة، اعادة التدویر، اعادة

. واتفق غیرها وAPO,2008)  :(24 االسترداد (االسترجاع) التخفیض من المصدر، االستخدام

 (Avrakawacho et al,2008:2)و (Hirakawacho et al,2002:15)الباحثین 

وفیما یلي موجز عن بعض ان تقنیات االنتاجیة الخضراء هي االتیة  )Apo,2008:24(و

  ءتقنیات االنتاجیة الخضرا

 Training and awareness: والتوعیةالتدریب . 1

 ةالحالی وظائفهم  اداء حول كیفیة الموظفین لتعلیم  االدنى الحد یشیر الى التدریب

)Bateman and Snell,2007,335 .(وأشار )Young,2002,4( منهجیة تطبیق ان الى  

GP وتوفیر والدولیین المحلیین واالستشاریین الخبراء من عدد من فریق مؤلف تشكیل یتطلب 

 یتكون تدریبیة حلقات إقامة مهمة الفریق  الى الفریق ویوكل عمل لتیسیر التقانیة التسهیالت

 النفایات إدارة برامج( مقدمتها البرامج وفي من جملة  على العاملین بتدریب الفریق بموجبها

 المصادر حمایة والنفایات، برامج المیاه معالجة برامج الطاقة،  على الحفاظ برامج الصلبة،

  ).النفطیة

تحدید االحتیاجات التدریبیة لكل فرد مـن األفـراد  شركةیتوجب على الوعلى وفق هذه التقنیة       

وعلى المنظمة أن توصل التوعیـة إلـى بقیـة األفـراد العـاملین ، الذین یكون لعملهم تأثیر على البیئة

  )Meat processing Guid, 2001: P.7(: فیها بحیث تتضمن التوعیة الجوانب اآلتیة

  .ت نظم اإلدارة البیئیةااللتزام بالسیاسة البیئیة واإلجراءات ومتطلبا .1
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اآلثار البیئیة الواقعة والمحتملة الناجمة عن أعمالهم والمكاسب التي یمكن تحقیقها مـن خـالل  .2

  .تحسین أدائهم

دورهــم فــي تحقیــق التطــابق مــع كــل مــن السیاســة البیئیــة ومتطلبــات النظــام وتحدیــد إجــراءات  .3

  .االستعداد للطوارئ

  .تنفیذ إجراءات العمل النتائج المترتبة على االنحرافات عن .4

  :على تعمل ان على الشركة ) انه ینبغي215،2017وفي نفس السیاق یشیر(زهرة:

  .التدریبیة احتیاجاتها تحدید .1

برنامجها  ضمن الخطیرة البیئیة التأثیرات ذات لألعمال خاصة برامج وضع.  .2

  .التدریبي

  : لـــ العاملین لدى الوعي لزیادة اإلجراءات وضع .3

 .االنتاجیة الخضراء متطلبات وبقیة البیئیة السیاسة تطبیق أهمیة - أ

 .البیئي األداء تحسین في المتوقعة والفائدة ألعمالهم المحتملة الخطیرة البیئیة المؤثرات  - ب

 .البیئیة السیاسة تنفیذ في العاملین ودور مسؤولیات - ت

 .المناسبة والخبرة المناسب التعلیمي المستوى ذوي األفراد تخصیص  - ث

  یرةخط بیئیة تأثیرات أعمالهم عن ینتج الذي باألفراد الخاصة المهارات رفع  -  ج

وتحدد المواصفة ان األفراد الذین . وعلى المنظمة المحافظة على إجراءات التوعیة البیئیة

یكون لعملهم اثر بیئي واضح یجب أن یكونوا ذوي مهارة وعلى قدر من التعلیم المناسب والتدریب 

  .والخبرة

 التقنیین األفراد إلى البیئیة والتجارب للمهارات نقل هو البیئي التدریب أن القول یمكن

 ما أبرزها المجاالت، من العدید البیئي التدریب ویتضمن البیئیة، والمسائل بالقضایا الذین یعملون

  )31:2017(عالب: :یلي

 الخطرة وغیر الخطرة النفایات إدارة على التدریب .1

  .الطوارئ حاالت مع التعامل على التدریب .2

  .الملوثة والمیاه النفایات معالجة على التدریب .3

  والقیاس الرقابة طرق على التدریب .4

  .البیئیة المراجعة عملیة على التدریب .5
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 Awareness programs: رامج التوعیة. ب2

 وٕالحاق استنزافها، إلى یؤدي وما البیئة، لمتطلبات الفرد إدراك عن عبارة هو البیئي الوعي

 والوعي. معها التعامل وكیفیة البیئیة بالقضایا معرفته وكذلك حواسه، طریق بها عن الضرر

 بین جوهري فرق وهناك. طبیعیة حیاتیة خبرة یتطلب إنما فقط، بواسطة التعلیم یتحقق ال البیئي

 أسالیب الكثیر ویعرف یضرها، وما البیئة عن كثیرة الفرد معلومات یمتلك فربما. والوعي التربیة

 وتدل بالبیئة مضرة ممارساته أن فتجد المعرفة تناقض تلك العملیة تصرفاته لكن علیها، المحافظة

  .)32:2017(عالب: البیئي الوعي عدم على

 المعرفة المناسبة واحد شخص إكساب  على القدرة بانه الوعي )Souza,2012,2( عرفت

انشطة  احدى لثتم التوعویة البرامج بان )APO,2002,20( واضاف. اشخاص عدة بین من

 من وذلك GP  لـ الكامل التطبیق بتحقیق القبول لضمان  بنشرها APO  تتعهد التي الرئیسة

 الحكومیین المسؤولین( ذلك في بما  المستویات جمیع  على الوعي نشر الجاد على العمل خالل

 بین وثیقة عالقات إلیجاد وذلك) والعاملین البیئیة المصالح التنفیذیین وأصحاب  والمدراء

 والخاص. العام القطاعین من في كل البیئیة والوكاالت اإلنتاجیة المنظمات

 Designing adult learning programs: تعلم الكباربرامج تصمیم . 3

النفس وتركیزهم   علماء اهتمام  على )Gorges and Kandler,2012,610( اكد

الدوافع  عن فضالً  جهة من المستمرة االجتماعیة التطورات  الى ذلك ویرجع الكبار تعلیم  على

 التي المحفزة العوامل على التعرف یتطلب وهذا ثانیة  جهة من للتعلم الكبار یمتلكها التي الكبیرة

  .التعلم قرار اتخاذ  بدورها على تؤثر

 المهتمین لألفراد البیئیة والمهارات القدرات تطویر إلى یهدف تعلیمي نظام هو البیئي التعلیم

 والتوجیهات الصحیحة البیئیة العلمیة المعرفة على یحصلون خالله من والذي بالبیئیة وقضایاها،

 القائمة، البیئیة المشكالت حل في جماعي أو فردي بشكل للعمل المهارات الالزمة واكتساب

لتعلیم البیئي إلى ویهدف اجدید،  بیئیة مشكالت حدوث دون للحیلولة اإلمكان  قدر أیضا والعمل

  ).32:2017(عالب: :ما یلي

 مع التعامل في البیئي والحس الوعي اكتساب في والجماعات األفراد مساعدة: التوعیة -1

  .البیئیة القضایا
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 على والحصول المتنوعة البیئیة الخبرات اكتساب في والجماعات األفراد مساعدة: المعرفة -2

  .البیئیة حول المعلومات األساسیة

  العالقة ذات والمبادئ القیم من مجموعة اكتساب في والجماعات األفراد مساعدة: التوجیهات -3

 تحدید من لتمكینهم الالزمة المهارات اكتساب في والجماعات األفراد مساعدة: المهارات -4

  .لها المناسبة الحلول وٕایجاد البیئیة وتعریف المشكالت

كافة  وعلى الفعالة المشاركة على والجماعات األفراد قدرات تطویر في المساعدة: المشاركة -5

  .المختلفة البیئیة والقضایا المشكالت حل في المستویات

 

 Industrial field tours ةالمیدانیة الصناعی . الجوالت4

 من ال یتجزأ جزءاً  اإلدارات  بكونها لعمل الفقري العمود تمثل المیدانیة الزیارات ان

 الضوء هو تسلیط اساس تحقیق هدف خاللها یمكن من والتي والمدراء للعاملین المهنیة التنمیة

 االداة هذه  بان تطبیق )Vollarov,2002,3(وذكر.)Bentley,2009,5( معینة ظاهرة على

 وادوتها،  التقنیات تطبیق آلیة العاملین برؤیة لألفراد بالسماح تتمثل هامة ركیزة حول یتمحور

 بین محاكاة  بأجراء  والمدراء العاملین لألفراد سیسمح الزیارات هذه  مثل  تحقیق وبالتالي فان

   التقنیات. هذه  مثل لتطبیق المیداني والواقع مسبقاً  تم تلقیها التي النظریة المفاهیم 

  

  :میزات طریقة الزیارات المیدانیة

 تتمتع كل طریقة من طرق التعلیم بمجموعة من الخصائص والمیزات التي تمیزها عن غیرها

ر: المصد(.:من الطرق، وتبرر أساسًا السبب الكامن وراء ابتكارها، فمن میزات الزیارات المیدانیة

  معهد تطویر الكفاءات)

تیسر عملیة تعلم المفاهیم الجامدة المجردة، فأخذ المشاركین في رحلة میدانیة یجعل  .1

من المعلومات التعلم أكثر فعالیة ألنهم سیكونون قادرین على جمیع أكبر كمیة ممكنة 

  .حول الموضوع المستهدف ومن عدة زوایا وبشكل مادي محسوس

تحفز المشاركین من خالل زیادة االهتمام والفضول لدیهم، فهذه الطریقة تضفي المتعة  .2

إلى تجربة التعلم التقلیدیة داخل الصف التي تتصف بالرتابة في معظم الحاالت، 



49 

إیجابیًا تجاه األنشطة التعلمیة الصفیة  وكنتیجة لذلك سیتكون لدى المشاركین موقفاً 

  .المرتبطة

تساعد في زیادة التواصل االجتماعي بین المشاركین وبین المشاركین والمیسرین، فهي  .3

فرصة جیدة جدًا للتفاعل، وتقریب وجهات النظر بین الزمالء في العمل أو بین 

ینعكس على العمل  عندما یكونون مشاركین في ذات الزیارة، مما ومدراءهمالموظفین 

  .زیادة في اإلیجابیة والمرونة

تساعد على تعظیم حجم العائد من التدریب من خالل تبادل األفكار والتجارب المختلفة  .4

وتحفز على طرح األفكار الجدیدة، تبعًا لخبرات المشاركین في تلك الزیارة واختالف 

منهم التقني ومنهم الخبیر وجهات نظرهم للموضوع قید النقاش، فقد یكون منهم اإلداري و 

  .االقتصادي ومنهم المحلل اإلحصائي وغیرهم

تعزز الزیارات المیدانیة المناهج الدراسیة والتدریبیة وتثري المعلومات النظریة من خالل  .5

تجربة ما تم شرحه ورؤیة ما تم السماع عنه في قاعات التدریب وفي الكتب على أرض 

  .الواقع

األساسیة التي تسعى الزیارة المیدانیة لتحقیقها من خالل  إضافة للمهارات والكفاءات .6

دراسة بعض التجارب الناجحة أو ممارسة بعض المهارات العملیة بشكل واقعي، تحقق 

الزیارات أیضًا بعض المهارات الجانبیة من مهارات التواصل وكتابة التقاریر وتدوین 

ة والتقییم ودعم مهارة التدقیق المالحظات والدروس المستفادة إضافة لمهارات المراقب

  .والتحلیل واإلحصاء وغیرها

التعرف على قصص النجاح المختلفة في شتى المجاالت والوقوف على أسباب نجاحها  .7

ودراستها لالستفادة منها، وما واجهته من عقبات وصعوبات وكیف تم التغلب علیها، مما 

العكس قد تستفید الجهة التي تم  یفتح آفاق جدیدة أمام المشاركین في الزیارة، أو على

زیارتها من مشاركات الزائرین ومالحظاتهم ومقترحاتهم، فهي تضمن عملیة االستفادة 

 (المصدر: معهد تطویر الكفاءات).المتبادلة
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 Prevent waste: منع الهدر. 5

 أن إما واآلالت فالعاملین، عملیة كل في والمصادر الوسائل مخلفات أو فضالت الهدر هي

 الیابان في) muda( مودا یعد قیمة یضیف ال نشاط أي فإن ولذا ال، أو قیمة یضیفوا

Thessaloniki, 2006,10).( و)muda(المنتجة غیر للنشاطات عام تقلیدي یاباني تعبیر هي 

 الهدر منع باستراتیجیة االهتمام وتنامي بروز ان ).Naval,2008,6( قیمة تضیف ال التي

 قوانینها الدول من العدید تضمین خالل من جلیاً  بات االخیرة السنوات خالل بشكل كبیر

 الكفیلة السبل الهدر وٕایجاد من للحد وطنیة برامج بإعداد المنظمات الصناعیة تطالب بتشریعات

 أو بالهدر . یقصد)Nessi,et.,al,2012,73(المنتج  دورة حیاة منظور من البیئیة االثار لتقییم

 فضالت مثل لها، المعیاریة الحدود عن تزید التي اإلنتاج لعملیة والعوادم العطالت الضیاعات

 التلف لمنع عدة اسالیب . یمكن تطبیق)183 ،2004 الحسین،( وغیرها والطاقة واألجزاء المواد

 إدارة المخزون، المناسبة، اإلداریة التدابیر اتخاذ( االسالیب هذه  اهم ومن GP تطبیق بغیة

  ).Koottatep,et.,al,2003,2) (وتحسینه االنتاج حجم تخفیض االنتاج، طریقة تعدیل

 إلزامیاً  یكون أن قبل ثقافیاً  منهاجاً  وجعلها (5s) الخمسة كما ینبغي استخدام تقنیة المرتكزات

 مواكبة عمل بیئة صنع بضرورة العاملین أمام الصورة لعكس مهم أمر هو التحسین بعملیة للبدء

 في األخطاء لكشف األدوات إحدى أنها كما وحسب، منفذة غیر كشعارات ولیس للتغیرات

 یمكن ال التقنیة هذه أن عن فضالً ، )48 ،2010غزال،(اإلنتاجیة  العملیة من المبكرة المراحل

 أن أجل من ومنضبطة ومنظمة مرتبة بطریقة فیها العمل الشركة ومواقع إدارة أساس على فهمها

 ما وهذا المستمر، التحسین نحو موجهة أیضا هي وٕانما فحسب، المهام إلنجاز موجهة تكون

 سوف فإنها ومتعددة متكررة مشكالت دون من تكون عندما العمل بیئة طریق عن تفسیره یمكن

 من بدالً  المرغوبة الجدیدة الحالة عن والبحث التحسین عملیة في بالتفكیر فیها للعاملین تسمح

 عمل فاعلیة على التقنیة هذه تركز إذ. )195- 194 ،2010نجم،(المتكررة  المشكالت حل

 والتقلیل ضروریة، وغیر ضروریة إلى العمل بیئة وتصنیف الموحدة، العمل وٕاجراءات المنظمة

 فترات وتخفیض والسالمة والكفاءة الجودة تحسین مع القیمة ذات غیر والنشاطات النفایات من

 بیئة عن بالرضا یشعرون وجعلهم للعاملین المعنویة الروح زیادة العملیات لهذه یمكن إذ االنتظار،

 أكثر المنظمة یجعل مما والتنظیم، الكفاءة وزیادة الزبائن، لدى إیجابیة انطباعات وٕایجاد، عملهم

  ).Chi,2011,10( السوق في وتنافسیة ربحیة
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 حیث من الصناعیة الشركات في أكبر بشكل الخمسة المرتكزات أهمیة تتجلى كما    

 غیر صغیرة تغییرات عبر باإلنتاج التحسینات عن فضال الملوثات، تولید تقلیص في التحسینات

 یكون أن یمكن البسیطة التحسینات أن على التأكید الدراسة بهذه حاول وقد المال، برأس مكثفة

 واستثمارات متقدمة تقنیة توظیف على تعتمد التي الكبیرة التقنیة التحسینات من أكبر تأثیر لها

 التلوث ومنع) 5s- Kaizen( بین التطبیق في یتحقق الذي واالنسجام فالتعاون ضخمة، مالیة

 في التحسینات على التركیز إلى یمیل التلوث فمنع الفلسفتین، هاتین مقارنة أثناء مالحظته یمكن

 إنتاجیة تحسین إلى یؤدي مما النفایات، لتقلیص منها األحدث واعتماد والمعدات، اآلالت

 والسیما الطرائق في التحسینات أو التعدیالت على یركز) Kaizen-5s( فإن وبالمقابل المنظمة،

 ).99 ،2007 النعمة،(منها البسیطة

 Conservation of resources: الموارد الحفاظ على. 6

 مصادر استهالك او استخدام من الذي  یحد اإلجراء تشیر الى الموارد  على ان المحافظة      

 زیادة دون المصادر استخدام هذه كفاءة زیادة  على والعمل الخام والمواد والمیاه كالطاقة الطبیعة

كمیة النفایات من  زیادة عدم عن فضالً  جهة من والمستهلكین البیئة تتعرض لها التي المخاطر

 فكرتین  عل ینطوي الموارد  على . ان المحافظة)Patrick,et.,al,2012,1(جهة ثانیة 

 عدم الى تدعو التي ممارسات الحد من خالل من المتولدة النفایات كمیة تقلیل أولهما متكاملتین

  على المترتبة االثار البیئیة من والحد فعال على نحو النفایات ادارة وثانیهما االستخدام اعادة

 ).U.S. Environmental Protection Aagency,2012,5اعادة التدویر( خالل من ذلك

 االعتبار بنظر االخذ البدیلة الخطوة فتكون، مجدیة غیر االستعمال اعادة خیارات تكون عندما

  .APO,2008) :(32االتالف و المعالجة تكالیف الدخار التدویر اعادة و االسترداد خیارات

  ):R()Zhu, et. al., 2008, 13 7(لحفاظ على ادارة الموارد األدوات السبع لـ 

باإلضـافة إلـى ، من المعـدات المعطلـة والفائضـة 5-2یمكن اعادة استخدام اعادة االستخدام:  -1

اعـادة اسـتخدام المعـدات الموجـودة بـدًال مـن شـراء و  ،انقاذ وحفظ المعـدات مـن مكبـات النفایـات

  الجدید یقلل من رأس المال المستثمر واالستهالك، والضرائب وتكالیف التأمین.

ـــدویر:  -2 ـــدویر النفایـــات الســـامة، اعـــادة الت ـــتخلص باعـــادة ت ـــل و یمكـــن تخفـــیض تكـــالیف ال تحوی

الزیــوت وســوائل التنظیــف والمــواد الكیمیائیــة إلــى مــواد ذات قیمــة، إضــافة إلــى تكــوین الــدخل 

  وحفظ الموارد.
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اعـــادة بنـــاء الموجـــودات مثـــل معـــدات القیـــاس، المضـــخات، المحركـــات لوضـــعها فـــي التـــرمیم:  -3

ویمكــن اعــادة  ،هــذِه العملیــة أكثــر اقتصــادًا مــن شــراء المعــدات الجدیــدة عــدیُ الخدمــة مــرة ثانیــة. 

  تعبئة خراطیش الطباعة واصالحها.

مــــع تزایــــد عــــدد أســــواق المعــــدات المســــتخدمة والمخلفــــات وبیــــع المعــــدات غیــــر اعــــادة البیــــع:  -4

یقلل مـن ه وفضًال عن ان ،المرغوب بها أصبح ایجاد منافذ لبیع الموجودات القدیمة أمرًا سهالً 

  الخسائر ویزید من األرباح.

المــذیبات والمــواد الكیمیائیــة وزیــوت التشــحیم والتبریــد والمــواد الكیمیائیــة األخــرى االستصــالح:  -5

یمكــن اعــادة اســتخدامها واســتخالص المعــادن الثمینــة مــن األشــعة الســینیة والصــور  المســتهلكة

حفـــظ المـــوارد الطبیعیـــة، وتحســـین  وصـــفائح طـــالء العملیـــات أیضـــًا یمكنـــه تقلـــیص النفایـــات،

  تكالیف التشغیل.

المعــدات وقطــع الغیــار والمــواد واالمــدادات الجدیــدة وغیــر المســتخدمة یمكــن اعادتهــا االعــادة:  -6

  تج أو البائع للحصول على ائتمانات في المستقبل أو الحصول على العملة الصعبة.نَ إلى المُ 

زیــد مــن العوائــد علــى تو  ائب"مــن الضــر ل قلــ"تة أن یمكــن للموجــودات العاطلــة والفائضــاإلزالــة:  -6

 التخلص منها.و رأس المال عند القیام بإزالتها 

  

  Product improvement: تصمیمتحسین ال. 7

 تحسـینات اجـراء على القدرة  المستمر یشیر الى التحسین عملیات في ضوء المنتج تحسین

 المنـــتج الناجمـــة عـــن البیئیـــة االثـــار وتقلیـــل الجـــودة مســـتوى رفـــع  الـــى تهـــدف المنـــتج فـــي صـــغیرة

)Mckee,2009, 4(. جهــود بــین والتضــافر التعــاون تحقیــق تتطلــب المنــتج تحســین عملیــة ان 

 تحســـین عملیـــة تتطلبهـــا التـــي المعلومـــات كافـــة تـــوفیر خـــالل مـــن الشـــركة داخـــل مختلـــف اإلدارات

للمنــتج بانــه "  ر) التحســین المســتم340: 2001، وصــف (عقیلــي). Un,2008,58-59( المنــتج

عملیـــة تـــأتي بشـــكل تـــدریجي أي علـــى شـــكل خطـــوات صـــغیرة مدروســـة وبتـــأٍن ومتتالیـــة ومتالحقـــة 

ویركــز علــى العنصــر ، وبشــكل مســتمر وانهــا عملیــة تراكمیــة ال تــأتي دفعــة واحــدة بــل علــى دفعــات

  البشري اكثر من العنصر المادي والتقني اذ تكون التقنیة المستخدمة سهلة وبسیطة ".
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دور التحســـین الجـــذري فـــي تصــــمیم المنتجـــات كواحـــدة مــــن الخطـــوات المهمـــة باتجــــاه ان 

الخضـراء فـي االتـي  ةه العامـة فـي تطـویر االنتاجیـاتـاقتصاد سوق صدیق للبیئـة الـذي تتمثـل خطو 

)Singh, 2000: 17: (  

یمكن  فعناصر المنتج او مكوناتها، تجنب المواد السامة والنفایات على طول دورة حیاة المنتج -1

) او ممزوجـــــــة Reused) ومعـــــــادة لالســـــــتخدام (Disassembledان تكـــــــون امـــــــا مفككـــــــة (

)Composted(انهاء دورة الحیاة) (.  

  .الترشید (استخدام امثل) للطاقة والمواد االولیة -2

او منتجـات مصـممة خصیصـا لغـرض االسـتخدام ، منتجات ذات حیاة طویلة وسهلة التصـلیح -3

  .طویل االجل

واســـتخدام ، والتصـــنیع، االنتبـــاه الـــى العوامـــل االجتماعیـــة اثنـــاء الحصـــول علـــى المـــواد االولیـــة -4

  .المنتجات وغلق دورة حیاة المادة بعد ان تكون قد انجزت وظیفتها المهمة

الـى خصائصـها البیئیـة یمكـن ان تّصـنع وتبـاع بالجملـة او  باإلضافةمنتجات قابلة للبیع التي  -5

  .بالتجزئة وبربح

 ءواألداوالمعــاییر الصــناعیة الخاصــة بــالجودة ، والســعر، ال قیــود بخصــوص الناحیــة الجمالیــة -6

  .الوظیفي

فان السعي لبلوغ منتج تتجسد فیه االعتبارات المذكورة انفا یتطلب قیاس ، وعلى هذا االساس

التصمیم .لذا یعتبر )(Persson, J.G., 2001: 5حیاته دورةوتقویم اثره البیئي في جمیع مراحل 

 على المصنعة للمنتجات فیه المرغوب غیر االثر وموازنة لتقلیص نظامي من اجل البیئة مدخل

، التصنیع عملیات الى االولیة المادة تجهیز من الكلیة الحیاة دورة مالحظة طریق عن البیئة

 مجموعة یستلزم انه، النهائي والتخلص، والتدویر، االستعمال واعادة واالستعمال، والتوزیع

  "  المنتج حیاة دورة كامل على الكلیة البیئیة التأثیرات لتقلیل استراتیجیات

)Shilei et al., 2001: 2( .) ویذكرBylinsky ان الهدف لهذا النوع من التصمیم هو لغلق (

وتطویر وبناء منتج مع رؤیا طویلة االجل كیف ان مكوناته سیتم اعادة ، لفهم، دورة االنتاج

  .)Delcie, 2003: 16وٕاعادة استخدامها في نهایة دورة حیاة المنتج (، تأهیلها
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 trash mangment: ادارة النفایات. 8

 المواد تدویر واعادة والتخلص ومعالجة ادخال ونقل عملیة  الى الهدر إدارة یشیر

 آخر جانب من المعیشیة وتحسین الظروف نبجا من المخلفات من الحد على ینعكس بأسلوب

)Demirbas,2011,1280-1281(. التكلفة تقیس التي المحاسبیة المقاییس وضرورة استخدام 

 الفرص لتوفیر االنتاجیة العملیة الناجم عن الهدر  على المترتبة التكالیف مقدمتها وفي اإلجمالیة

   وادارة باستهالك الموارد المرتبطة التشغیل تكالیف من الحد شانها من التي المثالیة

 إنتاجیتها وتحسین GP  لمفهوم الشركة تطبیق في وبارز هام دور لذلك لما الهدر

)Shireman,2003,12-33(.  

ــــات ونقلهــــا، اعــــادة  ــــع النفای ــــة تجمی ــــرتبط عــــادة بعملی ان ادارة النفایــــات هــــي مصــــطلح ی

بالفائـدة فقـط علـى  ال تعـودتدویرها، او التخلص منها والمراقبة (رصدها) وبهـذا فـان ادارة النفایـات 

یسـتند مـنهج ادارة النفایـات  الحد من النفایات وانما تؤدي الى زیادة نسبة معدل اعادة تدویر المواد

تسلســـل العت مـــن قبـــل االتحـــاد االوربـــي. وهـــو یســـتند علـــى ضـــو التـــي علـــى هرمیـــة ادارة النفایـــات 

اجــل النفایــات فــي تحدیــد االفضــلیات فــي ادارة النفایــات مــن  إلدارةالهرمــي الــذي یعطــي الخیــارات 

ــــد المصــــدر  ــــات عن ــــة عــــن هــــرم النفای ــــاك تفســــیرات مختلف ــــات، هن ــــنظم المســــتدامة للنفای ــــز ال تعزی

)Pankaew & Tobe, 2010, 25 ال یمكـن شـيء). هي الخیار االكثر مالئمـة وتفضـیال، واي 

النهـائي  الـتخلصمنعه او التقلیل منـه فینبغـي اعـادة اسـتخدامه واعـادة تـدویره واسـترداد الطاقـة امـا 

) 12في الطمر او الحرق بدون استعادة الطاقة فهي الخیارات االقل مالئمة ویمكن تقـدیم الشـكل (

  . )Maria,2003:9(لیعبر عن هرمیة النفایات
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 ) هرمیة ادارة النفایات12الشكل (

Source: Maria Kollberg; (2003) “Exploring the Environmental Effectiveness of 

Extended Producer Responsibility Programmes An analysis of approaches to 

collective and individual responsibility for WEEE management in Sweden and the 

UK” Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Management 

and Policy Lund, Sweden, October. 9. 

  

الستخدام اعادة التدویر واعادة االنتشار  شركةال استراتیجیةإلى فأن ادارة النفایات تشیر 

ادارة واعادة البیع وتقنیات مشابهة من أجل الحصول على قیمة أعلى من المواد والمنتوج و 

موجودات الفائضة وتحولها إلى عوائد بواسطة بیع الموجودات العاطلة، تخفیض تعالج الالنفایات 

المخزون وتقلیل المساحة المخزنیة وبالتالي الحد من المشتریات الزائدة وشراء معدات اضافیة أو 

كمثال المعدات خارج الخدمة، المخزون الزائد، أو المواد و ). Zhu, et. al, 2008, 580مواد(

ایات، المنتوج بین العملیات، التسهیالت المحطمة كلها ضمن هذِه الموجودات غیر األولیة، النف

بصورة قانونیة وشرعیة على أنها ممارسة اقتصادیة  ادارة النفایاتیمكن أن یعبر عن ، و عاملةال

أصبح  ادارة النفایات من قبل تكون% من كل دوالر من المبیعات 70أن على األقل  إذوبیئیة 

الكلي للمنظمة. وهذا یبدو حقیقیًا في صناعات مختلفة مثل موجودات الحاسوب،  جزء من الربح

 والشركة ).Kumar & Chandrakar, 2012, 3( .. وغیرها.الكیمیاویات، المولدات الكهربائیة
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، المال رأس على العائد تحقیق أجل من والسكراب والمواد الفائض المخزون ببیع تقوم أن یجب

   التي تعتبر احد تقنیات االنتاجیة الخضراء التلوث لمنع ادارة النفایات استراتیجیة باعتماد

)Wu, et. al., 2012, 633(.  

إقامـــة إجـــراءات موثقـــة للرصـــد والقیـــاس علـــى  شـــركة وفـــق هـــذه التقنیـــةیتوجـــب علـــى ال لــذا

أساس منظم لخصـائص العملیـات واألنشـطة ذات التـأثیرات البیئیـة والمحافظـة علیهـا وتحتـوي تلـك 

اإلجــــراءات علــــى تســــجیل المعلومــــات الخاصــــة بــــاألداء، وتكــــون مخرجــــات هــــذه العملیــــة مطابقــــة 

 ورفعهـا التـدقیق نتـائج عـن التقـاریر شركة، باإلضافة الى ذلك إعـدادللغایات واألهداف الخاصة بال

 تحدیـد مـع وطریقتـه التـدقیق ومعـدالت التـدقیق مـن الهـدف التدقیق عملیة وتشمل العلیا اإلدارة إلى

 مـــدققین بوســـاطة التـــدقیق إجـــراء ویمكـــن مســـؤولیاته وتحدیـــد التـــدقیق عملیـــة ألجـــراء المســـتلزمات

 نتـائج اعتمـاد ویجـب. االنحیـاز وعـدم بالموضـوعیة المـدقق یتحلى ان ویجب داخلیین أو خارجیین

   وجـــــــــــدولتها التـــــــــــدقیق بـــــــــــرامج اعتمـــــــــــاد عنـــــــــــد للنشـــــــــــاط البیئیـــــــــــة واألهمیـــــــــــة الســـــــــــابق التـــــــــــدقیق

)Meat processing Guid, 2001: P.7(.  
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  الفصل الثاني

  التنمية املستدامة

Sustainable development  

  

  دافهاالمستدامة عبر استعراض، مفهومها  وأهیهتم هذا الفصل بالتأطیر النظري للتنمیة 

  خصائصها  وابعادها  وعلى وفق االتي:مبادئها و و 

  

  مفهوم التنمیة المستدامة  و اهداف التنمیة المستدامة -المبحث االول :

  مبادئ وخصائص التنمیة المستدامة -المبحث الثاني :

  ابعاد التنمیة المستدامة -المبحث الثالث :

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   



58 

 املبحث االول

  تنمية املستدامةمفهوم ال

 

  مستدامةالالتنمیة مفھوم  - اوال:

، مفهوم التنمیة المستدامة وفي تحدید بدء ظهوره حول ء وتباینت المصادراتعددت اآلر      

اآلخر  القسمویرى ، )قمة األرض(مؤتمر  فيهذا المفهوم كان  هورظ من یؤكد بان بدایة فمنهم

مصادر ال بعض في حین أنالتنمیة المستدامة  نقطة انطالق مفهوم  هوان مؤتمر ستوكهولم 

في تعارض ذلك وترى أن هذا المفهوم قد اقترن مع اسم االقتصادي األمریكي ادوارد باربر و 

السبعینات تحت  في منتصف ر هذا المفهوم في المحافل التنمویة الدولیة و الحقیقة أن بدأ ظه

على البیئة نتیجة لالهتمامات التي إثارتها دارسات وتقاریر نادي  تأثیر الجهات المعنیة بالحفاظ

روما الشهیر في السبعینات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبیعیة القابلة للنضوب وعلى 

وقد انتشر تداول المفهوم بسبب تتابع اإلحداث المسیئة )، البیئة والتوازنات الجوهریة لألنظمة

(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا،  Ecosystemsلوث البیئیة للبیئة وارتفاع درجة الت

1997(.  

ول الى فهم شمولي لمضامینها صللو   اآلراءلذلك سیجري التطرق الى العدید من تلك 

  ) وكاالتي:3وكما مبین الجدول (

  

  تنمیة المستدامة) مفهوم ال3جدول (

 الــــــــــــــمــفــهـــــــوم الــــــبـاحـــــــث

OECD,2001,2)(  

هي تكون طویلة االمد وتؤدي الى تحقیق الرفاهیة لألجیال 

الحالیة  دون المساس بالرفاهیة لألجیال المستقبلیة وهذا یتطلب 

  ازالة االثار السلبیة  الستنفاذ الموارد 

Jasper,2008,7)(  

الطبیعیة والــتي ال تـشكل اي خـطرا هـــي عــملـیة اسـتـخدام الــمـوارد 

علـى صـحة اجـیــال الـمستـقبل والــتي ال تـشكل اي تــهدیـد علـى 

  الـبـیئة من جـراء استـخدامها

Ellis,2008,20 2)(  هي التي تهدف للنمو االجتماعي والثقافي واالقتصادي بالطریقة
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  ستقبلیةالتي تكون عادلة وسلیمة بیئیا للمجتمعات الحالیة والم

)Romiguer,2011, 5(  
 عالةــتماعیا  وفــوبة اجـغمـــر كون ــتي تــال ـطبیعیةوارد الـمـــیة الـمــنـــت

  ئیا.ـستمرة   بیـقافیا ومـــثومــالئمة ، تصادیا ً ــاق

المحمدي، و  (المحمدي

2012 ،217(  

والتي  واالجتماعیة والبیئیة والمؤسسیة هي التنمیة االقتصادیة

 اتقدر متلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بو متوازنة   تكون

االجیال المقبلة وهي عملیة تغییر واستغالل الموارد وتوجیه 

 اتیةاالستثمارات واتجاه التطور التكنولوجي والتغیرات المؤسس

فضال عن االحتیاجات  یةالتي تتماشى مع االحتیاجات المستقبل

  الحالیة.

  )294، 2013(ابو سالم، 
دون المساس بقدرة  لیةالتنمیة التي تلبي االحتیاجات الحاهي 

  على الوفاء باحتیاجاتها الخاصة.قادمة االجیال ال

  )456، 2013(الزیادي، 

المادیة  حاجاته هي االرتقاء باإلنسان نحو االفضل واشباع

وهذا ما یمیزها عن مفهوم  مسبقاوالمعنویة وفق خطط معدة 

. اتتجاهالا جمیعائیة وفي التغیر الذي یحدث بصورة تلق

النمو الذي تختص به عن مفهوم ال من حیثتختلف التنمیة و 

  اشواطا بعیدة في المجال التنموي. خاضتالدول المتقدمة التي 

  )5، 2014(السلق،الصفار،

البیئیة واالجتماعیة فیتضح محور و االقتصادیة  هي التنمیة

بشریة التنمیة ال ان حیث هو االنسان التنمیة المستدامة االساسي

 یةوالرفاه يالمستوى الصحي والتعلیم عزیزتؤدي الى ت

ان التنمیة  وهذا یعنيوتحسین المستوى االقتصادي  ةاالجتماعی

 جمیع مبدأ التوازن بین اعتمادها تطلبحتى تكون مستدامه ی

  االقتصادیة البیئیة واالجتماعیة  محاور االستدامة

  )331، 2015(الحسن، 
 رفیولى تاتسعى والتي  الشاملة التنمویةتیجیة راالستاهي 

لبیئة اعلى ضرورة المحافظة  معن الساسیة لالنساا االحتیاجات
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  مةظالنن انة بیوازمق تحقیل خالن م ،التلوثعلى ء لقضاوا

ن تضمبحیث بشفافیة ل لعم،وایة دالقتصاوالبیئیة او  الجتماعیةوا

  .المستقبليو لحالي ل الجیت احاجا

  )50، 2015(الطالبي، 

هي عملیة شاملة ومتواصلة ومتعددة االبعاد ومتداخلة وهي تمثل 

استراتیجیة ذات غایات محددة تسعى الى ترشید استهالك 

الموارد(المتجددة منها وغیر المتجددة) بالشكل الذي یؤدي الى 

ضمان توفیر احتیاجات االجیال الحالیة وتامین الحیاة االمنة لهم 

ال المستقبلیة وعدم الحاق الضرر من جهة، وكذلك االجی

بمصالحهم من جهة ثانیة، فضال عن تقلیل التأثیرات السلبیة 

على البیئة من جهة ثالثة، وتحقیق الرفاهیة االقتصادیة 

واالجتماعیة من جهة رابعة، وتحسین جودة الحیاة من جهة 

  خامسة.

، 2016شهاب،  و (عساف

6(  

 ةالبشری مواردإلى تناقص الالتنمیة التي ال تؤدي مع مرور الزمن 

  .المحلي أو العالمي مستوىسواء على ال ةو البیئی ةو الطبیعی

 )5، 2017مناتي،  و (مجید

 لهاوبدائل  متجددةمتجددة تبحث عن موارد مستمرة هي عملیة 

مناحي الحیاة والحاجات االنسانیة جمیع شاملة لتكون و 

 .)االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة(والمجتمعیة 

Umar, 2017 ,95)(  

 لقابلة للنفاذعــلى الــــــموارد ا للمحافظةهــــــــو الــــــــمبدأ الــــمنظم 

ة مـــن الـــحیاة ستقبلیالــالزمة لـــــــتوفیر احــــتـــــیاجات االجــــــیال المو 

  .عــلى كـــوكـــب االرض

  )18، 2018(الفارس، 

 ندو  الحاضر لحاجات الجیو ت رغبا بيلیة التي تلي العموه

ة وال یلطبیعلموارد االضرر با نالقادمة ودو  لبقدرة االجیا أثیرالت

الموارد  كالهاستتقلیل ى لع لى البیئة وتعملعخطر اي  لتشك

 واالقتصادالبیئة  االعتبار رظن تأخذ في  ي التنمیة التيهو 



61 

 الــــــــــــــمــفــهـــــــوم الــــــبـاحـــــــث

  والتقانة. والمجتمع

 )563، 2018(الساكني، 

بین أنشطة  ةالبیئی اتلتحقیق التوازن تسلسلةأسالیب علمیة م

اإلنسان وجهوده والبیئة بأبعادها االقتصادیة واالجتماعیة 

ن یحسوتواضحة  ال االستراتیجیات من خالل وذلك والسیاسیة 

 ذلكة المتاحة یالبیئ هأدارة وتنظیـم وتنمیة استعمال اإلنسان لموار 

 .مستقبلالحاضر  و اللتحسین فرص الحیاة لإلنسان في 

  )210، 2018(القیسي، 

 مواردبالتأثیر احتیاجات الحاضر دون  لبيهي التنمیة التي ت

أجیال المستقبل على الوفاء باحتیاجاتها الخاصة وهي تفرض 

  الطبیعیة ألغراض النمو والتنمیة في المستقبل مواردحفظ ال

 )275، 2018(لفته، 

لتحسین نوعیة  تواصلةعملیة مستمرة وموهي التنمیة المستدامة 

من النتائج  بشكل متوازنالحیاة المادیة والمعنویة، واالستفادة 

 المحققة للجیل الحاضر واالجیال القادمة.

 )233، 2019(ابراهیم، 

 لاألمث لى االستغاللتركز عوهي التي التنمیة المستدامة 

 ر االعتبارظاالخذ بناجات الحالیة مع تیحبیة االللت وذلك موارد،لل

ا األساسي هدفه نیة، ویكو لالمستقب همالقادمة واحتیاجات لاألجیا

 .حمایة البیئة هو

 )32، 2019(الحجیمي، 

عملیة تقر بضرورة تحقیق نمو  ادامة بأنهتالمس تنمیةتعرف ال

اقتصادي مالئم مع القدرات البیئیة اي السعي المستمر لتحسین 

 نوعیة حیاة االنسان دون االضرار بالبیئة

 )381، 2019م و نور، (سلو 

هي اهداف یعمل االنسان على تحقیقها بشتى المجاالت وبقدر 

تعلق االمر بالشركات فأنها الجهود المبذولة للمحافظة على 

الموارد الطبیعیة  بطرق مختلفة بما یضمن تحقیق الرفاهیة 

 لألجیال الحالیة والمحافظة على حقوق االجیال القادمة.

  الباحث باالعتماد على المصادر الواردة فیھالجدول: من اعداد 
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تم عرضه من اراء و وجهات نظر الكتاب والباحثین المختصین في مجال  على ما بناءً 

التنمیة المستدامة یمكن للباحث وضع التعریف االجرائي للتنمیة المستدامة وكاالتي: یرى الباحث 

ان التنمیة المستدامة هي الجهود التي تبذلها الشركة من اجل المحافظة على الموارد الطبیعیة 

 قیق اعلى درجات الرفاهیة لالجیال الحالیة واجیال المستقبل.وبعدة طرق وذلك لتح

  

  اهداف التنمیة المستدامةثانیا: 

یمكن صیاغة اهداف التنمیة المستدامة في ضوء حركة الواقع االقتصادي واالجتماعي 

والبیئي للبلد المتقدم او النامي والن العراق جزء من العالم النامي لهذا سنوضح اهداف هذه 

ة في البالد النامیة والتي هي احوج لهذه  التنمیة  في البالد المتقدمة وهذا یعني ان اهداف التنمی

   التنمیة المستدامة هي اوسع نطاق  وأشمل ابعادا من نظریتها الدول المتقدمة

  ).6، 2017مناتي،  و (مجید

  - ) باالتي:83، 2014ویمكن ان نذكر االهداف االساسیة للتنمیة المستدامة(خضري، 

هي زیادة معدالت النمو االقتصادي التي تؤدي الى زیادة  اهداف التنمیة االقتصادیة: -1

الناتج المحلي االجمالي ثم زیادة الدخل القومي الذي یعني زیادة متوسط دخل الفرد 

وتطور مستوى المعیشة الذي یقود لتحقیق الرفاهیة االقتصادیة للفرد والمجتمع، كما یقود 

صناعیا وزراعیا متطورا یخدم التجارة  الى تعدیل الهیكل االقتصادي مما یجعله اقتصادا

الخارجیة ویقود الى تطویر البنیة التحتیة لالقتصاد كالطاقة الكهربائیة والمیاه الصالحة 

للشرب ومیاه الصرف الصحي والطرق والمواصالت والخزن واالتصاالت، باالضافه الى 

ادیة كالصناعة رفع انتاجیة العاملین التي تقود الى رفع انتاجیة القطاعات االقتص

 والزارعة والتي تؤدي الى زیادة الناتج المحلي للبالد.

معالجة البطالة والفقر بوصفها المشكلة االخطر التي  هي :اهداف التنمیة االجتماعیة -2

عمل  صتقود الى مشاكل امنیة وسیاسیة واجتماعیة والمعالجة تتم من خالل توفیر فر 

النتاج وتنمیة االقتصاد، كما تقوم على تطویر للعاطلین والتي بدورة یؤدي الى زیادة ا

الرعایة الصحیة والوقائیة وتطویر التعلیم بمختلف مراحله والذي من شأنه ان یزید من 

 تمكین االفراد العاملین في القطاعات االقتصادیة وغیر االقتصادیة.
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على الماء : تحقیق نظافة البیئة من التلوث الذي ینعكس ایجابیا اهداف التنمیة البیئیة -3

والهواء والتربة وتوسیع مساحات االقتصاد االخضر بما یقلل من ظاهرة التصحر و 

 )83، 2014الحفاظ على قاعدة الموارد المادیة والبیولوجیة(خضري، 

  

  :) بان اهاف التنمیة المستدامة هي2016واضاف (عساف، شهاب، 

 یس بالكم.تحسین نوعیة حیاة السكان وذلك من خالل االهتمام بالنوع ول -1

تسعى التنمیة المستدامة على احترام البیئة الطبیعیة من خالل العالقة بین البیئة والسكان  -2

 لتصبح متكاملة ومنسجمة.

تعمل التنمیة المستدامة على تنمیة الوعي لدى السكان بالمشكالت البیئیة القائمة من  -3

 خالل مشاركتهم في ایجاد حلول لهذه المشكلة البیئیة.

میة المستدامة الى تحقیق االستغالل االمثل والعقالني للموارد الطبیعیة تسعى التن -4

 باعتبارها موارد محدودة والسعي لتوظیفها بشكل صحیح.

كما تقوم التنمیة المستدامة بالعمل على ربط التكنولوجیا الحدیثة باهداف المجتمع من   -5

موي وكیفیة استخدامها في خالل توعیة السكان باهمیة التقنیات المختلفة في المجال التن

 .ةتحسین نوعیة حیاة المجتمع وتحقیق اهدافه المنشود

كما تعمل التنمیة المستدامة على احداث التغییر المستمر والمناسب في حاجات  -6

المجتمع، وتشیر هذه االهداف الى اهمیة تحقیق العدالة والمساواة بین االجیال الحالیة 

ان تلحق بها  نحمایة المجتمع وتقلیص االضرار التي یمكوالمستقبلیة وتؤكد على اهمیة 

  جراء التلوث.

   - : )هي2018،216ومن أهم االهداف التي تسعى الیها التنمیة المستدامة (القیسي، 

  االرتقاء بإنتاجیة الموارد الطبیعیة المستغلة في مجال الصناعة.  - 1

  واد توفیر التكالیف نتیجة لكفاءة استخدام الطاقة والم - 2

  تقلیل االعتماد على مصادر الطاقة غیر المستقرة  - 3

  ر أسواق وأسعار الموارد الطبیعیة. اتحقیق استقر  - 4

  توفیر فرص عمل لألوفر صحة واألفضل تعلیما. - 5

  زیادة الثقة في مستقبل مستقر وهو أمر حیوي الزدهار االقتصاد العالمي.                   -6 
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المستدامة الى توجیه السیاسات التنمویة المستقبلیة الفاعلة بحیث تعمل  تسعى فكرة التنمیة

  :) وكاالتيEstes ,2009 ,10(على تحقیق مجموع من االهداف 

  تسعى التنمیة المستدامة الى تكامل السیاسات البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة -1

واستمرار تزویدها تعمل التنمیة المستدامة على المحافظة على المصادر الطبیعیة   -2

لألجیال القادمة عن طریق االستخدام الفعال للطاقة الغیر المتجددة واعادة تشغیل 

 .. وتطویر تقنیات بدیله غیر مؤذیة للبیئة مع الحفاظ على التنوع البیولوجي

 . تعمل على رفع مستوى المعیشة وتحقیق االحتیاجات االساسیة للسكان -3

 .رفع معدالت النمو االقتصادي -4

  . لحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة لتلبیة احتیاجات االجیال الحالیة والالحقةا -5

تحقیق العدالة االجتماعیة والحد من سیاسات التنمیة التي تزید حجم الفجوة بین طبقات  -6

  .المجتمع الغنیة والفقیرة

      

التنمیة المستدامة هي ) بان اهداف 23، 2009(المركز المغربي للدراسات االستراتیجیة  واكد

  كاالتي:

ویقصد بالهدف السیاسي تامین انواع الحكم الدیمقراطیة والقضاء على  :الهدف السیاسي -1

القمع واالضطهاد والعنصریة ونشر مفاهیم الدیمقراطیة وحریة الفكر والتنقل والتعبیر 

حقوقیا لتأخذ ومشاركة األفراد في اتخاذ القرارات السیاسیة داخل المجتمع  عطاء األخیرة 

    . دورها في المجتمع ا فضال عن تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة

الجماهیر التي یجب ان  كما یشترط في التنمیة المستدامة ان تستحوذ على قناعات -2

تشترك في قرارتها  واستعمل الطاقة النظیفة والتوسع في استخدامها الى جانب المردود 

 )13(شكل االقتصادي لها وقابلیتها على اشباع الحاجات اإلنسانیة 
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) الشروط الواجب مراعاتها في التنمیة المستدامة13(شكل   

)،"الدور الجغرافي في تحقیق التنمیة المستدامة"، مجلة كلیة 2013المصدر: الزیادي، حسین علیوي ناصر،(

  ).12التربیة االساسیة/ جامعة بابل، العدد (

  

  ان اهداف التنمیة المستدامة هي: )170، 2015(الفراجي، وضحوا

  تحقیق حیاة الئقة للسكان والحفاظ على البیئة. -1

  تعزیز وعي السكان بأهمیة البیئة  وٕاسهامهم بمعالجة مشاكلها أثناء تأدیة أعمالهم الیومیة -2

 سجام.تقدیر قیمة البیئة في حیاة االنسان وجعل عالقة االنسان بالبیئة عالقة تكامل وان -3

 تحقیق االستثمار الرشید في الموارد الطبیعیة دون هدرها واستنزافها. -4

ربط التكنولوجیا الحدیثة باهداف المجتمع من اجل تحسین حیاة المجتمع وتحقیق اهدافه  -5

 المنشودة.

 تحقق

 فائدة عامة

 مقبولة 

 اجتماعیا

تحقق فائدة 

 اقتصادیة

 قابلة 

 للتطبیق

 اشباع

 الحاجات

 التنمیة المستدامة
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الحفاظ على راس المال البشري والطبیعي (الموارد الطبیعیة والبیئیة) وتطویر المؤسسات  -6

 والمساواة في تقاسم الثروات بین االجیال المتعاقبة والجیل الحالي.والبنى التحتیة 

الحد من المشاكل االجتماعیة عبر مكافحة الفقر وتقلیل التفاوت في توزیع الدخل وتقدیم  -7

  ئقة للسكان.الخدمات االجتماعیة الال

  ) بان اهداف التنمیة المستدامة تكون كاالتي:76، 2009واضاف(عباس،

المستدامة الى تلبیة احتیاجات قطاعات المجتمع وتسعى الى الحد من تهدف التنمیة  -1

 تفاقم الفقر في العالم.

تختلف التنمیة المستدامة عن التنمیة بوجه عام النها اكثر تعقیدا وال سیما فیما یتعلق بما  -2

 طبیعي وما هو اجتماعي في التنمیة.  هو

لروحیة والثقافیة والحفاظ على للتنمیة المستدامة بعد نوعي فیما یتعلق بالجوانب ا -3

 الخصائص الثقافیة للمجتمعات.

 ال یمكن فصل االبعاد الكمیة والنوعیة للتداخل في التنمیة المستدامة. -4

ان للتنمیة المستدامة بعدا دولیا لضرورة قیام جمیع البلدان الغنیة بالتدخل في تنمیة  -5

  البلدان الفقیرة.
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  نياملبحث الثا

  التنمية املستدامةمبادئ وخصائص 

  

  اوال: مبادئ التنمیة المستدامة

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون اإلخالل بقدرة          

األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها بمعنى ان التنمیة المستدامة عملیة مستمرة ومتصاعدة 

نویة، واالستفادة العادلة من النتائج المحققة للجیل الحاضر لتحسین نوعیة الحیاة المادیة والمع

(مركز دارسات الوحدة  یتضح مما سبق ان للتنمیة عدة مبادئ نوجزها فیما یلي واالجیال القادمة،

  :)22، 1992العربیة، بیروت،

المستقبلیة: بمعنى ان الموارد المتاحة لیست ملكا للجیل الحالي فقط ولكن ایضا ملكا  -1

 .لألجیال المستقبلیة. أي التوزیع العادل للموارد بین الجیل الحالي واألجیال القادمة

م البیئة الطبیعیة: اي االهتمام بالبیئة والموارد الطبیعیة  سواء كانت الموارد ااحتر  -2

تباع الوسائل الحدیثة للمحافظة على وا یر المتجددة والحفاظ على المواردالمتجددة وغ

 .لبیئةالطبیعیة دون المساس بالنظام االیكولوجي ل دلموار او البیئة. 

التنمیة وان تستحوذ على قناعات  مراحلعدالة التوزیع والمشاركة في مختلف و الوعي  -3

د ا، والتعددیة والمشاركة الفعلیة لجمیع افر قراراتهاالجمیع التي یجب ان تشترك في 

 رار.المجتمع في صنع الق

  دئ التنمیة المستدامة هي:) بان مبا11، 2006واضاف (كاظم، 

لة عوائق التنمیة ذات الصبغة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة واالمنیة ااز  -1

 .وابدالها بما هو داعم من قیم وسیاسات جدیدة للتنمیة

 .االستخدام العقالني والرشید للموارد االقتصادیة المتاحة -2

 .والمجتمع والبیئةتوظیف التكنولوجیا المالئمة لتطویر االنسان  -3

  المشاركة الشعبیة الفاعلة في اتخاذ القرارات وتنفیذها. -4

البز،  و (حواسي بین البنك العالمي لالنشاء والتعمیر مجموعة من المبادئ للتنمیة المستدامة

  ) وهي كاالتي:8، 2011
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دد تحدید االولویات بعنایة: اقتضت خطورة مشكالت البیئة وندرة الموارد الطبیعیة، التش -1

في وضع األولویات، كتنفیذ إجراءات العالج على مراحل، وهذه الخطة قائمة على 

التحلیل التقني لآلثار الصحیة واإلنتاجیة واإلیكولوجیة لمشكالت البیئة، وتحدید 

 .المشكالت والتصدي لها بفاعلیة

االستفادة من كل وحدة نقدیة: كانت معظم السیاسات البیئیة بما فیها السیاسات الناجحة  -2

فادت الجهود في هذا المجال في مكلفة بدون مبرر، وبدأ التاكید على فعالیة التكلفة وا

مناطق في العالم اذ ان تطور البحوث العلمیة في هذا المجال یسمح بتحقیق د من العد

رد محدودة وهو یتطلب نهجا متعدد الفروع ویناشد المختصین انجازات كثیرة بموا

واالقتصادیین في مجال البیئة على العمل سویا من اجل تحدید السبل االقل تكلفة 

 .للتصدي للمشكالت البیئیة الرئیسیة

اغتنام فرص تحقیق الربح لكل االطراف: بعض المكاسب في مجال البیئة سوف تتضمن  -3

ض االخر یمكن تحقیقه كمنتجات فرعیة لسیاسات صممت عبتكالیف ومفاضالت وال

 لتحسین الكفاءة والحد من االستنزاف المفرط لمصادر الطاقة.

استخدام ادوات السوق حیثما یكون ممكنا: ان الحوافز القائمة على السوق والرامیة الى  -4

 تخفیض االضرار هي االفضل من حیث المبدأ والتطبیق، فعلى سبیل المثال تقوم بعض

الدول النامیة بفرض رسوم االنبعاثات وتدفق النفایات ورسوم قائمة على قواعد السوق 

 بالنسبة لعملیات االخراج.

االقتصاد في استخدام القدرات االداریة والتنظیمیة: یجب العمل على تنفیذ سیاسات اكثر  -5

من تنظیما ومقدرة، مثل فرض ضرائب على الوقود او قیود االستیراد النواع عدیدة 

المبیدات الحشریة ادخال مبدأ الحوافز على المنظمات الصناعیة التي تسعى الى التقلیل 

 من االخطار البیئیة.

العمل مع القطاع الخاص: یجب على الدولة التعامل بجدیة وموضوعیة مع القطاع  -6

الخاص باعتباره عنصرا اساسیا في العملیة االستثماریة وذلك من خالل تشجیع 

بیئیة للمنظمات، وانشاء نظام االیزو وتوجیه التمویل الخاص صوب انشطة التحسینات ال

 تحسین البیئة مثل مرافقة معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة.
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االشراك الكامل لالفراد: عند التصدي للمشكالت البیئیة لبلد ما تكون فرص النجاح قویة  -7

شارك المواطنون المحلیون في هذه العملیة مثل هذه المشاركات ضروریة  ابدرجة كبیرة اذ

اذ ان افراد المجتمعات المحلیة یعملون غالبا على مراقبة مشاریع البیئة وان مشاركة 

ید التغییر نحو ؤ المواطنین تساعد على بناء قواعد جماهیریة تؤثر على الراي العام وت

 االحسن.

جاحا: یجب على الحكومات االعتماد على مبدأ التعاون توظیف الشراكة التي تحقق ن -8

وتظافر الجهود المشتركة بینها وبین القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغیرها 

 .وتنفیذ تدابیر مكثفة للتصدي للمشاكل البیئیة

ین البارعین انجاز یتحسین االداء االداري المبني على الكفاءة والفعالیة: ان مهمة االدار  -9

 .التكالیف مثل اصحاب المصانع بأدنىسینات كبیرة في البیئة تح

ادماج البیئة من البدایة: عندما یتعلق االمر بحمایة البیئة فان الوقایة تكون ذات تكالیف  - 10

واكثر فعالیة من الطرق العالجیة، وتسعى معظم البلدان االن الى تقییم الضرر  ةكثیر 

 ة في قطاعات النشاطات الرئیسة.المخفف والمحتمل من االستثمارات الجدید

  ) الى مبادئ التنمیة المستدامة وكاالتي:87، 2014واشار (كافي، 

الدمج: یشیر هذا المبدأ الى ضرورة اخذ جمیع االعتبارات االجتماعیة واالقتصادیة  -1

والسیاسیة والتقنیة عند اتخاذ القرارات المستقبلیة الخاصة بمشاریع البیئة وهذا ال یلغي 

 بالمجتمع الدولي.  وعي البیئي لجمیع الشرائح االجتماعیة من ابسط فرد وانتهاءادور ال

المشاركة الجماعیة: یعني المشاركة االجتماعیة والتفاعل التام لجمیع الشرائح لحل  -2

 .الخالفات و وضع الحلول الخاصة بالمشكالت البیئیة

فیما یخص الثروات الطبیعیة  العدالة: وهذا المبدأ یراعي حقوق االجیال الحالیة والقادمة -3

 .وفیه التزام اخالقي بخصوص ذلك واالبتعاد عن االنانیة وتوظیف الموارد بعدالة للجمیع

سالمة البیئة: السعي بجهود مستمرة من اجل المحافظة على التنوع البیئي والعملیات  -4

 االساسیة للبیئة.
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  هي:) بان مبادئ التنمیة المستدامة 73، 2013واضاف (حنیش، 

ت سیاسیة االتنمیة المستدامة إیجاد تغییر  قب تحقیلیتط: االستراتیجيمبدأ التخطیط  -1

ویتحقق ذلك بتطبیق مبدأ  حددتبي االحتیاجات التي لـ بعنایة لتممؤسسیة تصمو 

التخطیط االستراتیجي، ویستلزم ذلك تطبیق نظم التقییم البیئي التراكمي عند تحدید 

البیئي لكل مشروع یتم، وان تطبیق التخطیط االستراتیجي یجب االهداف ثم تقییم االثر 

ان یعتمد على المشاركة الواسعة لجمیع المنتفعین ذوي الصلة لتحقیق افضل نتائج 

 .یستفید منها الجمیع

الخطط و تیجیات ااالستر  نبی قالتنسیمبدأ السیاسة المتكاملة بین القطاعات المختلفة:  -2

ى دمج لع لالعمو االجتماعیة بالنظر  والتأثیراتمج القطاعیة مع أخذ البیئة االبر و 

ل السیاسة الزراعیة والصناعیة االجتماعیة في السیاسات القطاعیة مثو ت البیئیة ااالعتبار 

واالجتماعیة وسیاسة النقل والطاقة ویكون ذلك بتحلیل االطار الكلي لسیاسة الدولة حتى 

 لخطط والبرامج المختلفة.یمكن تحدید السیاسات وا

طنیة و یات الو في مست مالحكـ ومیق نالتنمیة المستدامة یجب أ قلتحقیمبدأ الحكم الرشید:  -3

المجتمع المدني في صنع و  ناطنیو مشاركة المو ر اى الشفافیة في صنع القر لیة علالمحو 

اضحة و ثمة أسس  ونتك نالمحاسبة في التنفیذ، كما یجب أو المساءلة و لیة و المسؤ و ر االقر 

 قترشید اإلنفاو فة لخفض التكو العامة  والماأل الاستعمو ارد و بتخصیص الم لقفیما یتع

 .االنتباه إلى القضایا االجتماعیةو 

مبدأ ال مركزیة السلطة والتفویض: من الضروري ان تتحقق تدریجیا ال مركزیة اتخاذ  -4

من المستوى المركزي الى القرار الى اقل مستوى ممكن فتنقل التخصصات والمسؤولیات 

المستویات االقلیمیة والمحلیة ومع ذلك یكون للحكومة الید العلیا في وضع السیاسات و 

 وضع االطر القانونیة التي تمكنها من تحقیق اهدافها المحددة.

مبدأ الوعي: یؤكد هذا المبدأ على اهمیة التعلیم وبناء القدرات في رفع الوعي واستیعاب  -5

مع لقضایا التنمیة المستدامة وزیادة االهتمام العام بهذه القضایا، ولن كل فئات المجت

 تتحقق التنمیة المستدامة من دون التعاون الفعال بین كافة المجتمع.
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دمة بالقدر نفسه االق لألجیالمبدأ العدالة بین االجیال: یجب ان تترك الثروات الطبیعیة  -6

القادمة الفرص نفسها  لألجیال، حتى یتوفر الذي تسلمت به االجیال الحالیة تلك الثروات

 او فرص افضل لتلبیة احتیاجاتها مثل الجیل الحالي.

مبدأ تحقیق العدالة بین الجیل الحالي: یدعو هذا المبدأ الى التوزیع العادل للدخل مع  -7

تامین االحتیاجات البشریة لكل فئات المجتمع علما ان االنصاف االجتماعي داخل هذا 

 ان یؤدي الى االحباط االجتماعي وسوء استعمال الموارد الطبیعیة وتدمیرها. الجیل یمكن

مبدأ الحفاظ على الموارد الطبیعیة: یدعو هذا المبدأ الى ترشید استعمال الموارد الطبیعیة  -8

لضمان استدامة التنمیة فتستعمل الموارد الطبیعیة بطریقة تضمن الحفاظ على التنوع 

والمناظر الطبیعیة وتستعمل الموارد الطبیعیة بما ال یتجاوز وحمایة القیم  البیولوجي

قدرتها على التجدد وتستعمل الموارد غیر المتجددة بطریقة تضمن استمرار استعمالها 

 .على المدى البعید

 ) ان مبادئ التنمیة المستدامة هي:2002واضاف (العكیدي، 

  ةـ مدى كفاءة نظم اإلدارة البیئی أ

 Sufficient Environmental Management) إدارة بیئیة فّعالإن تطبیق نظام 

System)    یعمل على الحد من التلوث البیئي بالمصانع والوحدات اإلنتاجیة والمرافق والوحدات

الخدمیة. ویعمل أیًضا على زیادة حجم اإلنتاج نتیجة انخفاض حجم المخلفات الهوائیة والصلبة 

الذي ال یتم التخلص منه عن طریق أسالیب الحد من عناصر  والسائلة، وٕاعادة تدویر الجزء

التلوث البیئي المختلفة. ویقوم نظام اإلدارة البیئیة على إعداد سیاسة بیئیة تهدف إلى تعدیل نظام 

التعامل مع الخامات والموارد الطبیعیة. وهذه السیاسة تؤدي إلى الحد من استخدام تلك الموارد 

ضارة، أو الستبدال أنواع معینة من المواد والطاقة بأنواع أخرى منها، لتخفیض حجم الملوثات ال

واستخدام المواد والخامات والطاقة في تصنیع المنتوجات األكثر ارتباًطا بأهداف التنمیة 

  .المستدامة

  التوزیع واالستخدام األمثل للموارد المتاحة  - ب 

دودیة الموارد المتجددة وغیر من أهم السمات االقتصادیة السائدة في دول العالم مح

المتجددة، ما یؤدي إلى ضرورة البحث عن أسالیب مالئمة لتحقیق االستخدام األمثل لهذه 

الموارد. وهذا یعني، عدم زیادة معدالت استهالك الموارد البترولیة بمعدالت تتساوى أو تزید عن 
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تالیة، التي تقوم على استهالك معدالت االحتیاجات من هذه الموارد خالل الفترات أو السنوات ال

من خطر على  وما تمثله األجیال المقبلة، باحتیاجاتالمواد غیر القابلة للتجّدد بوتیرة ال تكترث 

الحق في التعلم، والحق )مبادئ التنمیة المستدامة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئّیة وحقوق اإلنسان

في صحة سلیمة والحق في بیئة نظیفة (، أصبحت مسألة التنمیة البشریة من أولویات اهتمامات 

  .)المجتمع العالمي، ألن إنعدام التنمیة یشّكل تهدیًدا لألمن والسلم الدولیین

  ثانیا: خصائص التنمیة المستدامة

مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة  في أعقاب 1974طرح مصطلح التنمیة المستدامة عام 

م عن خصائص التنمیة 1992"ریو" للمرة األولى حول البیئة والتنمیة المستدامة الذي أعلن عام 

  ):https://www.alukah.net( المستدامة التي تتمحور في یأتي

هي تنمیة یعتبر البعد الزمني هو األساس فیها، فهي تنمیة طویلة المدى بالضرورة،  -1

على تقدیر إمكانات الحاضر، ویتم التخطیط لها ألطول فترة زمنیة مستقبلیة یمكن تعتمد 

خاللها التنبؤ بالمتغیرات كما أنها تقوم بتنمیة تتجاوز معدالت النمو السكاني، حتى ال 

یعاني المجتمع من عجز، أو یلجأ إلى العوز، ویأخذ الفرد نصیبه من الناتج القومي، أو 

تدامة للنمو االقتصادي، وتتطلب ضرورة انخفاض معدالت ما یسمى التنمیة المس

استهالك الموارد الطبیعیة المتاحة لصالح ارتفاع معدالت النمو في جوانب أخرى 

  .كالصناعة والزراعة والتجارة

هي تنمیة ترعى تلبیة االحتیاجات القادمة، وأیضًا احتیاجات األجیال القادمة في الموارد  -2

لكوكب األرض، فهي تراعي الحفاظ على المحیط الحیوي في  الطبیعیة للمجال الحیوي

البیئة الطبیعیة سواء عناصره ومركباته األساسیة كالهواء، والماء مثال، أو العملیات 

الحیویة في المحیط الحیوي كالغازات مثًال، لذلك فهي تنمیة تشترط عدم استنزاف قاعدة 

أیضا الحفاظ على العملیات الدوریة  الموارد الطبیعیة في المحیط الحیوي، كما تشترط

الصغرى، والكبرى في المحیط الحیوي، والتي یتم عن طریقها انتقال الموارد والعناصر 

  .وتنقیتها بما یضمن استمرار الحیاة أو ما یسمى التنمیة المستدامة للموارد البیئیة

ي تلبیة الحاجات هي تنمیة تضع تلبیة احتیاجات األفراد في المقام األول، فأولویاتها ه -3

األساسیة والضروریة من الغذاء والملبس والتعلیم والخدمات الصحیة، وكل ما یتصل 
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بتحسین نوعیة حیاة البشر المادیة واالجتماعیة أو ما یسمى بالتنمیة المستدامة للنمو 

  .االجتماعي

هي تنمیة متكاملة تقوم على التنسیق بین سلبیات استخدام الموارد، واتجاهات  -4

االستثمارات واالختیار التكنولوجي، ویجعلها تعمل جمیعها بانسجام داخل المنظومة 

 (المحمدي والمحمدي ، دة.البیئیة بما یحافظ علیها ویحقق التنمیة المتواصلة المنشو 

  ).217،263). (الشعباني ،2018، 2005

  هي كاالتي:) بان خصائص التنمیة المستدامة 61، 2008(المجلس االعلى للتعلیم،  واضاف

 .و األساس، فضال عن البعد الكمي والنوعيهالمدى الطویل، حیث أن البعد الزمني  -1

 .ة في الموارد الطبیعیةلتأخذ في االعتبار حق األجیال المقب -2

 .فردلبي أساسا االحتیاجات األساسیة للت -3

 .ءاتمام بالفقر هالجانب اإلنساني، وال سیما االاالهتمام ب -4

 ه.لمحیط الحیوي في البیئة الطبیعیة مع كل محتویاتى التساعد في الحفاظ ع -5

 تراعي الحفاظ على تنوع وخصوصیة المجتمعات ثقافیا ودینیا. -6

 دانلى التنسیق والتكامل الدولیین في استخدام الموارد وتنظیم العالقة بین البلتقوم ع -7

الحق في : ماهى تحقیق أمرین أساسیین لكما وتعتمد التنمیة المستدامة ع الغنیة والفقیرة.

م هوان من أ. ما من حقوق اإلنسان األساسیةهوكال، التنمیة والحق في حمایة البیئة

  :يهأسس التنمیة المستدامة 

االنسان، وهو المسؤول االول وحامل االمانة من خالفه وهو صانعها ومستخدمها في ان  - أ

 واحد.

وضرورة االستخدام ا اهللا لخدمة اإلنسان همن موارد سخر  هبكل ما تحتوی، الطبیعة -  - ب

 لها. األمثل والمتواصل

میة في استثمار موارد البیئة وحل لمن استخدام المعرفة الع هبكل ما تعنی، التكنولوجیا - ت

  ا.هها والتصدي لألخطار التي تواجهمشكالت

  ) بان خصائص التنمیة المستدامة هي:24، 2009واضاف (دیب، 

كن من اعادة استثمار جزء منه بما یمكن االستمراریة: هو ما یتطلب تولید دخل مرتفع یم -1

 من اجراء االحالل والتجدید والصیانة للموارد.
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تنظیم استعمال الموارد الطبیعیة سواء الموارد غیر المتجددة (القابلة للنفاذ) او المتجددة  -2

 بما یضمن تحقیق مصلحة االجیال القادمة.

ستدامة، ویعني المحافظة على تحقیق التوازن البیئي: هو المعیار الضابط للتنمیة الم -3

البیئة بما یضمن سالمة الحیاة الطبیعیة وانتاج ثروات متجددة مع االستعمال العادل 

 للثروات غیر المتجددة.

  التنمیة المستدامة: تعتمد على االعتبارات واالسس البیئیة وذلك فیما یتعلق بكل من -4

قاعدة المخرجات: یجب ان یكون تولید المخلفات بما ال یتعدى قدرة استیعاب االرض  - أ

لهذه المخلفات االضرار بقدرتها على االستیعاب في المستقبل او االضرار باحد 

 خدماتها.

قاعدة المدخالت: تشمل المصادر المتجددة فاستعمال هذه المصادر یجب ان یكون اقل  - ب

المستعمل للمصادر المتجددة ویجب استعمال جزء منه في  من المعدل التاریخي لتطویر

 .تلبیة واشباع الحاجات الحالیة

تحفیز المشاركة الشعبیة: تحفیز المشاركة الشعبیة العامة وتنسیق الرؤى المختلفة لالبداع  -5

والعمل نحو تحقیق اهداف مشتركة للمستقبل لتدعیم منهجیة متكاملة للتواصل او 

 االستمراریة.

  قل التطبیقات والممارسات المثلى لتحسین البیئة. ن: التعلم من االخرین و التعلم -6
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  املبحث الثالث

  ابعاد التنمية املستدامة

لى ابعاد عدة وقد تناولتها الكثیر من الدراسات وتبعا لذلك ع التنمیة المستدامةشتمل ت

اآلراء وكما موضح في تعددت اآلراء التي تناولته وتباینت لذلك ارتأى الباحث استعراض تلك 

  ) وكاالتي4( الجدول

  لتنمیة المستدامة) بعض اآلراء التي تناولت ا4جدول (
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RENSBURG,2015,32 9 

  باالعتماد على المصادر الواردة فیه الجدول من اعداد الباحث

 التنمیة المستدامةتلك اآلراء في تحدید ابعاد  اتفاقمن تحلیل ما ورد من اراء الباحثین یلحظ     

) فاكثر 90ولغرض اجراء هذا البحث تم اختیار االبعاد التي  نالت اعلى النسب والتي بلغت (
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نظرا ألهمیتها فضال عن بروز مضامینها في المیدان المبحوث االمر الذي تلمسه الباحث في 

لذا سیتم التطرق الى تلك االبعاد بشيء ، دراسته االستطالعیة التي اجراها في الشركة المبحوثة

  من التفصیل وعلى وفق االتي:

  اوال: البعد االقتصادي

بالنسبة للبلدان الغنیة إلى ”  sustainable development” تهدف التنمیة المستدامة 

إجراء تخفیضات متواصلة في مستویات استهالك الطاقة والموارد الطبیعیة والتي تصل إلى 

أضعاف أضعافها في الدول الغنیة مقارنة بالدول الفقیرة، من ذلك مثًال یصل استهالك الطاقة 

 مرة 33إلى مستوى أعلى منه في الهند بـ  الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الوالیات المتحدة

)Eltayeh,2011,128.(  

مفاهیم التنمیة االقتصادیة، ال بد من توضیح ) الى (Winkler,2006,11-12واشار

بعض التعابیر. إن النمو یحدث تلقائًیا، بینما تحدث التنمیة بفعل قوى وٕاجراءات تهدف إلى 

أغلبیة االقتصادیین على أن النمو هو زیادة في السكان أو في الثروات المتاحة أو  وتتفق.التغییر

في أي مؤشر آخر وعلى نحو طبیعي ومن دون فعل أو تأثیرات مسبقة. بینما تشمل التنمیة لدى 

جمیع االقتصادیین النمو وتتضمنه وتمس الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة والمؤسسات والعادات. 

فإن كًال من التنمیة والنمو االقتصادي یتضمن الزیادة في الناتج القومي أو زیادة  وبالتالي،

العناصر المستخدمة وزیادة كفاءتها اإلنتاجیة. فالتنمیة تتضمن، باإلضافة إلى زیادة الناتج وزیادة 

ًبا عناصر اإلنتاج وكفاءة هذه العناصر، إجراء تغییرات جذریة في تنظیمات اإلنتاج وفنونه، وغال

  ما یكون أیضًا في هیكل الناتج وفي توزیع عناصر اإلنتاج بین قطاعات االقتصاد المختلفة.

تكون بحاجة إلى تنمیة ولیس إلى نمو فقط، ألنها  نامیةوعلى هذا األساس، فإن الدول ال     

لیست بحاجة إلى زیادة في إنتاجها وزیادة في كمیة اإلنتاجیة المستخدمة وكفاءتها فحسب، وٕانما 

بمعنى آخر، هناك ، أیًضا إلى تغییر جذري في بنیة هیاكلها االقتصادیة واالجتماعیة القدیمة

غیرها من مصطلحات النمو االقتصادي. فالنمو اختالف بین مدلول التنمیة االقتصادیة و 

االقتصادي، هو معدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي في إبان فترة زمنیة معینة عادة تكون 

عاًما. كما أنه عبارة عن مجرد ارتفاع في دخل الفرد الحقیقي في إبان فترة محدودة من دون أن 

نمیة االقتصادیة تعّد عملیة یزداد بواسطتها یصاحب ذلك أي تغیرات بنیانیة. في حین أن الت

الدخل القومي الحقیقي للنظام االقتصادي في غضون فترة زمنیة طویلة نسبًیا. ویتبع هذا النمو 
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زیادة في الدخل القومي وفي نصیب الفرد، ومن خالل ذلك تتحسن أوضاع المواطنین وتتزاید 

ة، تتمثل بزیادة التراكم الرأسمالي، وترتفع قدرات االقتصاد القومي. یصاحب ذلك تغیرات بنیانی

معه نسبة مستویات الكفاءة الفنیة، بل الكفاءة االقتصادیة للمجتمع ككل. فالتنمیة االقتصادیة 

  .)(RENSBURG,2015,32 عملیة مستدامة

اإلنسان األساسیة ویحسن رفاهیته ومستوى  احتیاجاتویتعلق بإنتاج ما یغطي جمیع 

تطویر القدرات اإلنتاجیة والتقنیات المتاحة عبر دعم البحث العلمي وتحفیز عیشه، وهذا یستدعي 

 المقاوالت على االستثمار، وتبني أسالیب اإلنتاج واإلدارة الحدیثة من أجل مضاعفة اإلنتاجیة

  ).39,2013ایمان ومحمد،(

ي التنمیة االقتصادیة بوجه عام على أنها العملیة الت )الىBounhiss,2010,106(واشار

یحدث من خاللها تغیر شامل ومتواصل، مصحوب بزیادة في متوسط الدخل الحقیقي، وتحسن 

في توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة، وتحسین في نوعیة الحیاة وتغیر هیكلیة اإلنتاج. ووفق 

  :هذا التعریف، فإن التنمیة تحتوي على عدد من العناصر أهمها

ي لیس على العامل االقتصادي فقط، وٕانما أیًضا الشمولیة، فالتنمیة تغیر شامل ینطو  -1

  .الثقافي والسیاسي واالجتماعي

حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الحقیقي فترة طویلة من الزمن، وهذا یوحي بأن  -2

  .التنمیة عملیة طویلة األجل

  .حـدوث تحسن فـي توزیع الدخل لصـالح الطبقة الفـقیرة والتخفیف من ظاهرة الفقر -3

  .)Bounhiss,2010,107(التحسن في نوعیة السلع والخدمات المقدمة لألفراد ضرورة -4

وقد دلت التجارب والدراسات المختلفة على نظریة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في أن 

رأس المال یعّد أحد أهم العناصر الالزمة توافرها لتحقیق القدر من التنمیة، مع األخذ في 

االعتبار أهمیة العناصر األخرى. والجدیر بالذكر أن لقضیة التنمیة االقتصادیة بعد مجتمعي 

ستوى العالم المتقدم أو النامي. وهي تعّد هدًفا تسعى إلیه جمیع الدول من خالل العمل على م

على االحتفاظ بمعدل مناسب من التنمیة، حتى یتحقق للمجتمع، على المدى البعید، التوظف 

الكامل من دون حدوث تضخم أو انكماش. والهدف من التنمیة هو زیادة معدالت النمو في 

قیقي، أي الحد من البطالة واالرتقاء بالمواطن وتحقیق آماله في حیاة كریمة الدخل القومي الح

وفق معاییر صحیة وتعلیمیة واجتماعیة وكل ما یجعل منه إنساًنا صالًحا مساهًما في تقدم وطنه. 
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إنها تهدف إلى رفاهیة اإلنسان، فهو وسیلتها وغایتها لبناء عالم أفضل یقضي على المعاناة 

  .)2012,55یح،سا( اإلنسانیة

تبدید الموارد االقتصادیة  تهدف إلى إیقاف)الى انها 225.2012مفتاح وعربي،( واضاف

الباطنیة والسطحیة، والحد من التفاوت في المداخیل والثروة، فضال عن االستخدام العقالني 

لشعوب والرشید لإلمكانیات االقتصادیة. إلى جانب ذلك تهتم التنمیة المستدامة بالمساواة بین ا

والدول في مستوى التنمیة االقتصادیة، حیث تشیر المؤشرات العالمیة إلى أن شعوب الدول 

المتقدمة تنعم بالثروة والرفاه االجتماعي، وازدیاد مستوى نموها االقتصادي، مما أدى إلى تطور 

اردها أنماط اإلنتاج واالستهالك فیها، وفي مقابل ذلك تشهد الدول النامیة تدهور كبیر في مو 

الطبیعیة وتراجع أداء اقتصادیاتها، مما ینعكس سلبا على الجانب االجتماعي لشعوبها من خالل 

ارتفاع معدالت البطالة وتدني مستوى معیشة أفرادها. وذلك نتیجة العتمادها على االقتصاد 

ها، وهذا الریعي، وزیادة اإلنفاق العسكري بدال من محاربة الفقر واألزمات االقتصادیة التي یعیش

ما یفرض رشادة استخدام هذه الموارد بشكل یؤدي إلى حمایة البیئة وتحسن الظروف االقتصادیة 

  .واالجتماعیة لألجیال الحاضرة والقادمة

  ثانیا: البعد االجتماعي

الرعایة  یاتتتضمن عملیة التنمیة المستدامة تنمیة بشریة تهدف إلى تحسین مستو 

أن  جبتعریفات التنمیة المستدامة على أّن التنمیة ی اكدتالمشاركة حیُث و   الصحیة والتعلیم،

حیث  في صنع القرارات التنمویة التي تؤثر في حیاتهم، فرادتكون بالمشاركة بحیث یشارك اال

م الذي مهمحور التعریفات المقدمة حول التنمیة المستدامة، والعنصر ال لعنصر البشريیشكل ا

هو عنصر العدالة أو اإلنصاف والمساواة،  –أیضًا  –تنمیة المستدامة تشیر إلیه تعریفات ال

وهناك نوعان من اإلنصاف هما إنصاف األجیال المقبلة والتي یجب أخذ مصالحها في االعتبار 

من  في الوقت الحاضروفقًا لتعریفات التنمیة المستدامة، والنوع الثاني هو إنصاف من یعیشون 

مع غیرهم في الحصول على الموارد الطبیعیة والخدمات  منصفةرصا ال یجدون فالذین البشر و 

كما  .بین الشمال والجنوب كبیرذلك التفاوت ال نهاءاالجتماعیة، والتنمیة المستدامة تهدف إلى ا

إلى تقدیم القروض للقطاعات  - في بعدها االجتماعي –تهدف التنمیة المستدامة أیضًا 

للمجتمع بشكل عام  فرص التعلیم، والرعایة الصحیةاالقتصادیة غیر الرسمیة، وتحسین 

  ).Eltayeh,2011,131( بالنسبة للمرأة وخصوصا
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مع استمرار قوى العولمة فائقة السرعة في نقل  )Winkler,2006,12-13(واشار

البضائع والمعلومات والنقود عبر الحدود بسرعة متزایدة یوًما بعد یوم، واستمرارها أیًضا في 

 قودال تبرح تتعاظم لمن هم داخل دائرتها، هناك إدراك متزاید أن قطار الرخاء هذا یتحقیق فوائد 

معظم سكان العالم. والواقع أن معظم فوائد العولمة ال تصل إلى أكثر من نصف سكان العالم، 

. وال یزال هناك ملیار الواحد في الیوم او اقل ملیارات شخص یعیشون على دوالرین 3 ان أي

الذین  االخرین ومالیین األشخاص، الفقرو  المجاعة یعیشون في حالة من او اكثر شخص

تحت وطأة ضغوط عنصریة أو  فككمن المجتمعات تت كبیر، وعدد یومي یعیشون بال عمل

هّدد تفي الوقت الذي ، ع الفجوة بین أغنیاء العالم وفقرائهااتس دزا عرقیة أو اجتماعیة. وقد

  ط الهادئ بطمس ما تحّقق طوال سنوات من النمو والتحسن.األزمات المالیة في آسیا والمحی

وٕاذا كانت العولمة قّوة إیجابیة تحّسن مستویات معیشة الكثیرین وتتیح المزید من الفرص، یقول 

األمین العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان أنه "ال تكون العولمة بالنسبة إلى الكثیرین عامًال 

ة مسببة لالضطراب، تشبه اإلعصار في قدراته على حصد األرواح یؤدي إلى التقّدم، بل قو 

وتضییع الوظائف وهدم التقالید. وهناك ما یدفع الكثیرین إلى مقاومة تلك العملیة واالحتماء فیما 

هو محلي. وقد تكون العولمة مؤدیة إلى مزید من عدم المساواة. وقد تكون أیًضا مسّببة 

یادة ما لدینا من إحساس بعدم االهتداء الروحي''. وتعتبر معظم الضطراب التقالید الثقافیة وز 

البلدان النامیة السرعة المتزایدة باستمرار والتي تحدث بها العولمة، بما تتركه من آثار بالغة في 

قرارات كل البلدان تقریًبا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، أكبر عقبة تمنعها من تحقیق التقّدم 

وقد أثار منتقدو العولمة اعتراضات مؤداها أن النظام التجاري العالمي الجدید یلحق  االجتماعي.

 أضراًرا بالغة بالبیئة وحقوق العمال والمصالح المحلیة، وفوق كل ذلك ال یلبي احتیاجات السكان

RENSBURG,2015,33)(.  

  :). بما یلي41,2013ایمان ومحمد،(تتمثل التزامات التنمیة االجتماعیة

 .القضاء على الفقر المطلق بحلول موعد یحدده كل بلد -1

 .دعم العمالة الكاملة باعتبارها أحد األهداف األساسیة للسیاسة العامة -2

 .تشجیع التكامل االجتماعي القائم على تعزیز جمیع حقوق اإلنسان وحمایتها -3

 .تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل -4

 .إفریقیا البلدان األقل نمًوااإلسراع بخطى التنمیة في  -5
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 .كفالة إدراج أهداف التنمیة االجتماعیة ضمن برامج التكیف الهیكلي -6

وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة وقانونیة تمكن السكان من تحقیق  اقتصادیةتهیئة "بیئة  -7

 ."التنمیة االجتماعیة

 .یةالمساواة من  التعلیم والرعایة الصحیة األول الحصول علىتمكین الجمیع  -8

 تعزیز التعاون من أجل التنمیة االجتماعیة عن طریق األمم المتحدة -9

وعلى الرغم من أن النتیجة التي خلص إلیها مؤتمر كوبنهاغن لیست ملزمة قانونًا ألي 

بلد، فإن لها وزًنا أدبًیا وسیاسًیا، وال سیما أنها تمثل اتفاًقا تم التوصل إلیه بین عدد كبیر 

وتوافق اآلراء العالمي هذا له فائدته في نظر البلدان، ألن بإمكانه  جًدا من زعماء العالم.

أن یساعد على وضع معاییر وأهداف للتنمیة االجتماعیة معترف بها عالمًیا. وعلى 

الرغم من أن للبلدان انطباًعا عاًما مؤداه أن األهداف واألرقام المستهدفة التي حددت في 

  .)Bounhiss,2010,108( كوبنهاغن ستكون صعبة التحقیق

وقد حاولت هیئات الناخبین في عدد من البلدان، منذ انعقاد مؤتمر القمة، أن تصل إلى       

التوازن الصحیح بین أن یكون هناك تدخل حكومي أقل وضرائب أقل وكفاءة أكبر، وأن تكون 

النامیة، هناك حكومة تعمل على تحقیق اإلنصاف والعدالة االجتماعیة. وفي كثیر من البلدان 

انصب الكفاح على إیجاد الموارد من أجل جدول األعمال االجتماعي من دون تعریض 

  )..2012,55اإلصالحات االقتصادیة للخطر(سایح،

یقوم هذا البعد على أساس مبدأ العدالة والعواقب التوزیعیة للسیاسات، ویهدف إلى إشباع         

یة والدخل الكافي وتحسین المستوى المعیشي لألفراد. الحاجات اإلنسانیة وتحقیق العدالة االجتماع

كما یتعلق هذا البعد بالصحة والتربیة والسكن والعمل، وضمان سالمة أنظمتها اإلنتاجیة التقلیدیة 

باألساس یهدف إلى تحسین العالقة بین الطبیعة والبشر، والى النهوض  وبیئتها االجتماعیة.

على الخدمات الصحیة والتعلیمیة األساسیة، والوفاء بالحد برفاهیة الناس وتحسین سبل الحصول 

  )126.2012مفتاح وعربي،(اناألدنى من معاییر األمن، واحترام حقوق اإلنس

األمم المتحدة اإلنمائي التنمیة البشریة المستدامة بأنها  )لبرنامج( ویعرف المدیر التنفیذي    

لبیئة بدل تدمیرها، وتمكن الناس بدل تهمیشهم، تنمیة ال تكتفي بتولید النمو فحسب، وهي تجدد ا

وتوسع خیاراتهم وفرصهم، وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حیاتهم وتعالج اإلنصاف 

داخل الجیل الواحد واإلنصاف فیما بین األجیال، مما یمّكن األجیال الحاضرة والمقبلة من 
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 ،ة عدم تجاهل التوزیع الفعلي للفرص الحالیةتوظیف قدراتها الممكنة أفضل توظیف، مع مراعا

وكذلك یهتم البعد االجتماعي بتثبیت النمو السكاني لفترة طویلة (بمعدالت تشبه المعدالت 

الحالیة)، ألن النمو المستمر للسكان أصبح أمرا مكلفا، فهو یحدث ضغوطا شدیدة على استخدام 

نفایات السائلة والغازیة والصلبة، وهو یعني الموارد الطبیعیة، وتكون النتیجة تزاید إنتاج ال

  .)(Huber,2013: 380استنزاف الموارد وتدهور البیئة الطبیعیة 

  ثالثا: البعد البیئي

یقوم هذا البعد على أساس مبدأ المرونة أو قدرة النظام البیئي على المحافظة على سالمته        

تلك النظم مرونتها تصبح أكثر عرضة اإلیكولوجیة وقدرته على التكیف، فإذا ما خسرت 

لهذا یتعین مراعاة الحدود البیئیة بحیث یكون لكل نظام بیئي حدود معینة ال ى للتهدیدات األخر 

یمكن تجازوها من االستهالك واالستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود؛ فإنه یؤدي إلى 

مام االستهالك والنمو السكاني تدهور النظام البیئي، وعلى هذا األساس یجب وضع الحدود أ

والتلوث وأنماط اإلنتاج البیئیة، واستنزاف المیاه وقطع الغابات وانجراف التربة 

Winkler,2006,13-14)(  

وكذلك تحقیق االستدامة البیئیة التي هي أسلوب تنمیة یقود حتما إلى حمایة الموارد         

والهواء واألرض والتنوع البیولوجي، بحیث ال  لضمان حمایة البشر، كالماء الضروریة، الطبیعیة

یقود إلى تدهورها بشكل محسوس عن طریق التلوث وتراكم ثاني أكسید الكربون، والقضاء على 

طبقة األوزون، والقضاء على المساكن الطبیعیة التي تسمح بضمان التنوع البیولوجي، ویكون 

 طاقة وحمایة الموارد غیر المتجددةذلك عن طریق محاربة التلوث والتقلیل من استهالك ال

)Eltayeh,2011,130.(  

ففي البعد البیئي یركز البیئیون في مقاربتهم للتنمیة المستدامة، على مفهوم الحدود البیئیة،    

والتي تعني أن لكل نظام بیئي طبیعي حدودا معینة، ال یمكن تجاوزها من االستهالك 

  الطبیعیة یعني تدهور النظام البیئي بال رجعة واالستنزاف، وٕان أي تجاوز لهذه القدرة

  ).41,2013ایمان ومحمد،(

)، RENSBURG,2015,33( تهدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق العدید من األهداف البیئیة

  :وتتمثل فیما یلي
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االستخدام الرشید للموارد الناضبة، بمعنى حفظ األصول الطبیعیة بحیث نترك لألجیال  -1

  .مماثلة حیث أّنه ال توجد بدائل لتلك الموارد الناضبةالقادمة بیئة 

  .مراعاة القدرة المحدودة للبیئة على استیعاب النفایات -2

ضرورة التحدید الدقیق للكمیة التي ینبغي استخدامها من كل مورد من الموارد الناضبة،  -3

اًء على ویعتمد ذلك على تحدید قیمتها االقتصادیة الحقیقیة، وتحدید سعر مناسب لها بن

  .تلك القیمة

الهدف األمثل للتنمیة المستدامة هو التوفیق بین التنمیة االقتصادیة والمحافظة على  -4

البیئة مع مراعاة حقوق األجیال القادمة في الموارد الطبیعیة خاصة الناضبة 

 ).RENSBURG,2015,33(منها
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  ثالثالفصل ال

  ومنهجية الدراسة الدراسات السابقة

  

بعض الدراسات السابقة ذات الضوء على المعلومات التي احتواها هذا الفصل  تسلط

كما تضمن هذا  ،السابقة ، وبما یمیزها عن الدراساتفادة منهالإل الصلة بمتغیرات الدراسة الحالیة

ووصف ها االفتراضي وصیاغة فرضیاتها، مخططوأهمیتها وأهدافها وبناء الدراسة  ةمشكلالفصل 

والطرائق المتبعة في والمعلومات وتحدید األسالیب جمع البیانات التي تم من خاللها  اآللیة

ذلك و ، المبحوثین واألفرادوصف مجتمع الدراسة لننتقل بعد ذلك الى نتائج، الاستخراج تحلیلها و 

  اآلتي:  مباحثالمن خالل 

  

  .الدراسة الحالیة اتبمتغیر  الصلةذات السابقة الدراسات  عدد من : المبحث األول

البیانات  وتحلیل جمع وأدوات وأسالیب الدراسة الحالیة منهجیة المبحث الثاني:

  .والمعلومات

  .عینة الدراسةاألفراد ، ووصف سةالدرا نبذة تعریفیة بمیدان: المبحث الثالث
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  املبحث االول

  الدراسة احلالية اتمبتغري الصلةذات  السابقة بعض الدراسات

  

ذات الصلة المعلومات التي احتواها هذا المبحث بعض الدراسات السابقة تتناول 

 االنتاجیة الخضراء الدراسات السابقة عن الىالتطرق  وذلك من خالل لحالیة،الدراسة ا بمتغیرات

  كاآلتي: و  بالتنمیة المستدامةلننتقل بعد ذلك الى الدراسات المتعلقة 

  :باإلنتاجیة الخضراءأوًال: الدراسات المتعلقة 

  الدراسات العربیة -1

  االنتاجیة الخضراءبالمتعلقة  العربیة ) الدراسات5جدول (ال

  )2014الرضا،  (عبد 1الدراسة  

 عنوان الدراسة
تطبیق معاییر االنتاجیة الخضراء لتعزیز نجاح االداء الصناعي في مصفى 

 الدورة.

 مشكلة الدراسة

الصناعي و الذي تعكسه رداءة المنتجات تمثلت مشكلة البحث بضعف األداء 

(واسعة الطلب) و بخاصة مادة البنـزین إضافة إلى عدم كفایتها لسد االحتیاج 

المحلي المتـنامي بسبب التوقفات الكثیرة و المتكررة لوحدات تكریر النفط الخام 

جراء توّلد كمیات كبیرة نسبیًا من مادة النفط األسود (منتج محدود الطلب) و 

تالء الخزانات الخاصة به مما یحول دون استمراریة اإلنتاج لحین تصـریف ام

  .مقدارًا منه

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة الى معرفة أثر االنتاجیة الخضراء المتمثلة بـ (مرونة المكائن، 

ومرونة المزیج، ومرونة المنتوج الجدید، ومرونة العامل) على االداء الصناعي 

 .في الشركة المبحوثة

أهم 

  االستنتاجات

توصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط ایجابیة بین االنتاجیة الخضراء واالداء 

الصناعي، كما توصلت الدراسة الى قدرة الشركة المبحوثة على تحقیق االداء 

الصناعي من خالل زیادة االهتمام وتطویر االنتاجیة الخضراء بأبعادها التي 

  اعتمدت في هذه الدراسة.
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  أهم

 المقترحات

التأكید على االهتمام باالنتاجیة الخضراء بأبعادها المعتمدة إضافة الى االبعاد 

  االخرى التي من الممكن ان تدعم االداء الصناعي.

ضرورة متابعة إدارات الشركة ألبعاد االداء الصناعي لتعزیزها من خالل تبني - 

تتسم به بیئة األعمال من األبعاد األكثر تأثیرًا من االنتاجیة الخضراء لما 

  حاالت عدم تأكد عاٍل وتغییر مستمر.

  )2017(داود وهاشم، 2الدراسة 

 عنوان الدراسة
إستراتیجیة اإلنتاج الرشیق وفق معاییر اإلنتاجیة الخضراء: دراسة استطالعیة 

 في مصفى الدورة

 مشكلة الدراسة

اثار صحیة على االنسان تبرز مشكلة البحث من كون بیئة االنسان لما لها من 

  وتمحورت مشكلة الدراسة بما یلي:

هل تتمتع الشركة المبحوثة بالمنتجات الخضراء؟ وهل هي قادر على  .1

 التحول الى االنتاجیة الخضراء بسهولة؟

 ما طبیعة ومستوى العالقة بین االنتاج الرشیق واالنتاجیة الخضراء؟ .2

 هدف الدراسة

 اللعــن التحســین المســتمر مــن خـ الاألوقــات فضــ ر والضیــاع فــيتقلیــل الهــد

اإلبــداع فــي المنتــج والعملیــة اإلنتاجیــة، بمــا یســهم فــي تحقیــق متطلبــات 

 اإلنتاجیــة الخضــراء وفــق اإلنتــاج الرشــیق.

أهم 

  االستنتاجات

ج الرشیق واالنتاجیة توصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط معنویة بین االنتا

 الخضراء.

یمكن للشركة المبحوثة تحسین اداء عملیاتها ومواجهة التغییرات في اذواق 

  الزبان وطلباتهم وفق البیئة من خالل تبني االنتاجیة الخضراء.

  أهم

 المقترحات

أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركة المبحوثة االنتاج الرشیق سواًء على 

املین او الشركة، والعمل على تنمیته واالهتمام به لدوره في مستوى االفراد الع

  تعزیز االنتاجیة الخضراء.

  )2013(اغا،  3الدراسة  

امكانیة تطبیق ادوات االنتاجیة الخضراء: دراسة تحلیلیة في عینة من الشركة  عنوان الدراسة
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 الصناعیة في محافظة الموصل

 مشكلة الدراسة

وعدم اجرائها میدانیا في  GPTان عدم توافر دراسة تتضمن في طیاتها 

الشركات الصناعیة العراقیة بعامة وفي محافظة نینوى خصوصا في حدود 

  اطالع الباحث یمثل الهوة التي ینبثق منها معضلة الدراسة الرئیسیة.

 هدف الدراسة

في  GPTالتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطبیق  -1

 الشركات الصناعیة

في معمل الغزل والنسیج  GPTالتعرف على الواقع المیداني لتطبیق  -2

 في نینوى.

أهم 

  االستنتاجات

على مستوى  GPTعدم وجود اهتمام كافي من لدن الكتاب والباحثین بتطبیق 

  الشركات الصناعیة والخدمیة وهذا ما برهنته قلة عدد الدراسات المستخدمة.

  أهم

 تالمقترحا

ضرورة توسع الكتاب والباحثین واالستمرار بالقیام بمثل هذه الدراسات خصوصا 

  من خالل تطبیقها عملیا في الشركات الصناعیة GPTفیما یتعلق 

 )2015(داود و كرم،  4الدراسة 

 عنوان الدراسة
اعیة بحث تطبیقي في شركة نظمات الصندور اإلنتاجیة الخضراء في نجاح الم

 مصافي الوسط

 مشكلة الدراسة

بمفهوم  )شركة مصافي الوسط(معرفة إدارة المنظمة محل البحث ىما مد -1

  ؟ءااإلنتاجیة الخضر 

ل ما مد  اهتمام إدارة المنظمة محل البحث بجانب حمایة البیئة من خال-2

 .الموارد  كوثات و استهاللحد من تولید الملرقابتها ألنشطتها ل

 هدف الدراسة

مصافي الوسط من خالل مدى التزامها بتحسین االنتاجیة تقییم واقع شركة 

 وحمایة البیئة.

محاولة تقویم واقع الشركة محل البحث واالرتقاء به نحو االفضل بهدف زیادة 

 فرص نجاح الشركة.

تحدید موقع الشركة محل البحث من محفظة االنتاجیة الخضراء بحساب البعد 

 االقتصادي والبعد البیئي.
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أهم 

  اجاتاالستنت

ة في الصناعة  و طاقات لیعد االستثمار األمثل لطاقات الموارد األولیة الداخ

التشغیلیة، یحقق الموائمة بین اهداف وغایات یات لریة   و العمشالموا رد الب

  العاملین.

  أهم

 المقترحات

هناك ضرورة بالتوجه الستثمار كل الطاقات المتاحة والمتمثلة بطاقات الموارد 

اقات الموارد البشریة وطاقات العملیات التشغیلیة بما ینسجم مع االولیة وط

 متغیرات البیئة الخارجیة والتعامل معها كموارد محدودة.

  - الدراسات األجنبیة : -3

 ) الدراسات األجنبیة المتعلقة باالنتاجیة الخضراء6الجدول (

  )purba, 2017( 1الدراسة  

 عنوان الدراسة

A System Analysis and Design to Improve Green 

Productivity Index of Leather Tanning Industry through 

Environmental Management 

تحلیل وتصمیم نظام لتحسین مؤشر اإلنتاجیة الخضراء لصناعة دباغة الجلود 

 من خالل اإلدارة البیئیة

 مشكلة الدراسة
ان تحسین مؤشر اإلنتاجیة الخضراء عن طریق الحد من األثر البیئي. لتحدید 

  أكثر العوامل تأثیًرا على األداء البیئي. 

 هدف الدراسة
تهدف الدراسة الى تحدید العامل األكثر تأثیًرا وهو النفایات الصلبة وانبعاث 

 الغازات والنقل. 

أهم 

  االستنتاجات

ایات فقط من أصل سبعة نفایات أعطت األثر أوضحت النتائج وجود ثالث نف

  .لنقلوانبعاث الغازات وا، على البیئة. هم النفایات الصلبةاالكبر 

  أهم

 المقترحات

یوفر هذا النموذج تقنیة رخیصة نسبًیا لدباغة الجلود الصغیرة والمتوسطة لوضع 

تحتاج ، استراتیجیة لتحسین مؤشر اإلنتاجیة الخضراء. باستخدام هذا النموذج

الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى التركیز فقط على ثالثة عوامل من العوامل 

  .GPIالسبعة التي تؤثر على قیمة البیئة في 

  )(Li 1 and  Lin, 2016 2الدراسة 

 Green Economy Performance and Green Productivity عنوان الدراسة
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Growth in China’s Cities: Measures and Policy Implication 

أداء االقتصاد األخضر ونمو اإلنتاجیة الخضراء في المدن الصینیة: التدابیر 

 وتداعیات السیاسة

 مشكلة الدراسة

صبح استنفاد الموارد والتدهور البیئي تحدیات خطیرة للتنمیة المستدامة في ا

حیث یجب دمج التوسع االقتصادي وحفظ الموارد وحمایة البیئة في ، الصین.

 وقت واحد. 

 هدف الدراسة

تحلل القوى الدافعة لالقتصاد األخضر الصیني. عالوة على تهدف الدراسة الى 

مدینة في  275تسمح مجموعة البیانات المستخدمة في هذه الورقة بتقییم ، ذلك

 . 2012-2003الصین خالل الفترة 

أهم 

  االستنتاجات

حیث وجدنا أن ، لم تحقق معظم المدن الصینیة أداًء جیًدا في االقتصاد األخضر

من أجل ، فقط خالل فترات العینة. في الصین 0.233كان  GEPمتوسط نقاط 

یتم التقلیل من قیمة المواد الخام والبیئة من الناحیة ، تحفیز النمو االقتصادي

، ك الطاقة واالنبعاثات الزائدة من الملوثاتالفنیة ؛ هذا یشجع على استهال

   واعدة. االنتاجیة الخضراء ال یمكن أن تكون، وبالتالي

  أهم

 المقترحات

یتطلب استنفاد الموارد الشدید والتدهور البیئي في الصین فهمًا أفضل ألداء  

تقییم النمو االقتصادي  خالل االقتصاد األخضر ونمو اإلنتاجیة الخضراء. من

 والحفاظ على الموارد وتخفیف الملوثات.

 (Ali Hossein,2007)  3دراسة 

  عنوان الدراسة

Identi cation of green management system’ s factors: A 

conceptualized model  

 .تحدید عوامل النظام األخضر لإلدارة: النموذج المفاهیمي

  الدراسة مشكلة

 منها القلیل ولكن االنتاجیة الخضراء تحسین بكیفیة المنظمات معظم تعترف

 التصنیع منظمات تمیل ذلك، إلى باإلضافة طاقتها، بكامل بنجاح تنفیذها یمكنه

 وهذا االستراتیجي، المستوى على االنتاجیة الخضراء وتنفیذ تحسین إلى الیوم

  بالمخاطر. الوعي وزیادة للفوائد أعلى إدراًكا یعني

 االنتاجیة الخضراء لتحسین الحالیة الوقوف على الممارسات الى تهدف الدراسة هدف الدراسة
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 ویمكن جید بشكل للعملیات استراتیجیة التصنیع، فضًال عن وضع بیئة في

 على الحفاظ للشركة یمكن، وبالتالي. االنتاجیة الخضراء من مستوى أعلى تحقیق

 التصنیع من مؤكدة غیر ظروف ظل في وربحیتها التنافسیة مزایاها زیادة أو

  .التورید وسلسلة

أهم 

  االستنتاجات

 الداخلي االتساق درجة خالل من االنتاجیة الخضراء فعالیة قیاس یمكن

 مع وتماسكها االنتاج، لخیارات الداخلي التماسك ویشمل لمحتواها/ والخارجي

 الوظیفیة المجاالت في والخیارات التنافسیة واالستراتیجیة، الخارجیة البیئة

 األخرى.

 قدرات أربع من مجموعة عن االستقصاء وتحلیل الحالة دراسة نتائج كشفت

 في فائض أنها على تصنیفها یمكن الخضراء، تنفیذ نجاح في تساهم تصنیع

 والبنیة والهیكل والمورد، المشتري بین والتنسیق واإلدارة، اإلنتاج ومراقبة الموارد،

  .الداعمة التحتیة

  المقترحاتأهم 

 تنافسیة كأولویة االنتاجیة الخضراء على التأكید الصناعیة الشركات مدیري على

 التصنیع. أنظمة في رئیسیة

 مجموعة اختیار التشغیلي، من خالل المستوى في الخضراء باإلنتاجیة االهتمام

 العدید ضوء في التحكم استراتیجیة وبدائل المتاحة النظام تكوینات من متنوعة

  .ذلك إلى وما والتكالیف واإلنتاجیة والجودة المرونة معاییر من

 (Christian,  et. al, 2020) 4الدراسة 

  Green productivity methodology for furniture industry عنوان الدراسة

 .منهجیة اإلنتاجیة الخضراء لصناعة األثاث

  الدراسة مشكلة

 بشكل التصنیع شركات وتتصرف األبعاد متعدد مفهوم االنتاجیة الخضراء

 األبعاد، مما یجعلها عاجزة عن مواجهة التقلبات البیئیة هذه استخدام في مختلف

  الطلب. وحجم المنتج میزات في متكررة تغییرات فیها تحدث والتي

 هدف الدراسة
 یتم االنتاجیة الخضراء، إذ على المسیطرة المجموعات وتحدید التصنیف دراسة 

 وأحكام المؤلفات محتوى تحلیل خالل من االنتاجیة الخضراء أبعاد استخالص
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الخبراء، والتي یمكن ان تساعد الشركات على مواجهة حاالت عدم التأكد 

  والتقلبات البیئیة.

أهم 

  االستنتاجات

في االنتاج وتقلیل النفایات  المواد في استخدام  موازنة  توصلت الدراسة الى

  .عملیة االنتاج منها نشارة الخشبالناتجة من 

 أهمیة إلى یشیر مما المجموعات، جمیع في األولى األولویة هو االخضر المنتج

 والمنافسة العالیة الزبائن احتیاجات في التغییر مراعاة مع االخضر، للمنتج عالیة

  السوق. في

  المقترحاتأهم 

 فعالة تكون التي الخضراءاالنتاجیة  أبعاد تحدید الصناعیة الشركات مدیري على

 وتحدید الصلة ذات صناعتهم في النظر خالل من الصناعي تنظیمهم في

 .بهم الخاصة المرونة مجموعة

 هذه في المحددة االنتاجیة الخضراء أبعاد تنفیذ الصناعیة الشركات مدیري على

 اختالفات حددوا والصناعیین األكادیمیین الخبراء ألن انتقائي، بشكل الدراسة

  .األبعاد هذه أولویات تحدید في كبیرة

  

  :بالتنمیة المستدامة: الدراسات المتعلقة نیاً ثا

  : لدراسات العربیةا  -1

  بالتنمیة المستدامة) الدراسات العربیة المتعلقة 7الجدول (

  )2019 (الحجیمي،  1دراسة 

  الضبط المالي وانعكاسه على التنمیة المستدامة في العراق  عنوان الدراسة

  الدراسة مشكلة

ي تدخل الحكومي في األنشطة االقتصادیة بفعل الظروف الترجة الدع اإن ارتف

ت كبیرة من أجل یام تحداة أمالیاسة المیوضع الس راقياالقتصاد الع امر به

ع اى إلى ارتفدأ اقرة، ممتفي ظل ظروف غیر مس تسییر األنشطة االقتصادیة

  .اء االقتصاديدجع األاة وتر یلنفطمة غیر اات العاداة وضعف اإلیر یالمدیون
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 هدف الدراسة

ة في الیاسة المیوات السدن عالقته بأیاي وبالعرف على مفهوم الضبط المتال

  األجل الطویل. 

ة ینمتة  وأ هداف الالیاسة المیلي للسابین الضبط الم اح العالقة میتوض 

  ق.ادامة في العر تالمس

 دامة.تة المسینمتفي ال اورهدو ق الي في العر ات الضبط الماب مؤشر استاح 

أهم 

  االستنتاجات

یعاني هیكل النفقات العامة من اختالل كبیر لصالح النفقات الجاریة وتراجع -1

النفقات االستثماریة فضال عن عدم استقرار النمو السنوي للنفقات الجاریة 

العراقي  ة البدیلة من اجل بناء االقتصادواالستثماریة، اي ضیاع فرصة الكلف

ى المشاریع االستثماریة والبن جیال القادمة في االستفادة من ومراعاة حق اال

  .التحتیة

  المقترحاتأهم 

دامة تعم االسدة من أجل الیت المیافة العملالي في كاالضبط الم ادمتوجوب اع

  ا.كل قبل حدوثهالي فضال عن توقع المشار الماقر تة  واالسالیالم

ت  ار نمو النفقاقر تمة و اسافي بناة الموازنة الع كليیلجة الخلل الهامع

  الیة.ت المیاار في العملر قتیؤمن اس امة بماات العادواإلیر 

 نتاجت االقطاعاعم دئب من أجل اكل الضر ید هامتمة و اعاات العادتنویع اإلیر 

  .كلهالجة مشاالمحلي ومع

 )2018، (القیسي 2 دراسة

 البیولوجي في التنمیة المستدامةدور البیئة والتنوع  عنوان الدراسة

  الدراسة مشكلة

قیة العدید من المشاكل المتفاقمة والتي أدت الى ظهور اواجهت البیئة العر 

على التنمیة  س سلباالتلوث البیئي الذي شمل معظم الجوانب البیئیة والذي انعك

 .البیولوجي عالمستدامة في مجال البیئة والتنو 

 هدف الدراسة

على مفهوم التنمیة المستدامة في المجال البیئي والتنوع البیولوجي  تسلیط الضوء

إضافة الى تعزیز اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة من خالل اعتماد 

الحفاظ على التنوع و حتیاجات الالممارسات التي من شأنها إحداث التكامل بین ا

 .الحیوي
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أهم 

  االستنتاجات

للمحمیات الطبیعیة ودعمها للتنمیة االقتصادیة  تحقیق التنمیة المستدامة

  واالجتماعیة.

تكامل العمل الوطني لصون التنوع البیولوجي من أجل المحافظة على الكائنات 

  الحیة النباتیة والحیوانیة. 

  المؤسسیة والتقنیة والتشریعیة والتنفیذیة لحمایة الطبیعة. القدراتتعزیز 

في مجال حمایة الطبیعة والمحمیات  تاالستثماراوجذب  الصادراتزیادة 

 الطبیعیة.

  المقترحاتأهم 

االنفتاح على العالم الخارجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة عن طریق 

التعاون مع الدول والمنظمات المانحة وتفعیل االتفاقیات الدولیة واالستفادة من 

  منظماتها.

  .  الحدیثة بتحسین شبكة االتصاالتت االستعانة بالتكنولوجیا المتقدمة واإلمكانا

تطویر نظم المعلومات للمحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجي واألسالیب الحدیثة 

  في الرصد.

مع  ةالمشاركتعمیق المشاركة الشعبیة في العمل الوطني عن طریق  

 في التنمیة المستدامة. المرآةالمجتمعات المحلیة، المجتمع المدني، وتعزیز دور 

  )2020(سلوم و نور،   3دراسة 

  2030 - 2015التنمیة المستدامة  بأهدافتحلیل عالقة تدویر النفایات   عنوان الدراسة

  الدراسة مشكلة

اكتسب تدویر النفایات اهتمام جمیع دول العالم كمنهج لتحقیق اهداف التنمیة 

الفوائد  المستدامة نتیجة تقلیل ضررها على البیئة وحمایة صحة االنسان وتحقیق

  البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

 هدف الدراسة

یسعى البحث لبیان اهمیة عالقة وتدویر النفایات في تحقیق اهداف التنمیة 

وعالقة كل هدف فرعي مع التدویر فضال عن  2030 – 2015المستدامة 

 مدى مساهمة التدویر في تحقیق اهداف التنمیة المستدامة.

أهم 

  االستنتاجات

عملیة تدویر النفایات الصلبة عبارة عن عدة عملیات مترابطة مع بعضها البعض ان 

  تبدأ بتجمیع النفایات ومن ثم فرزها حسب مكوناتها لتصبح مواد خام جاهزة للتصنیع.
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  المقترحاتأهم 

ضرورة دعم وتسهیل مشاریع تدویر النفایات من خالل ادراجها ضمن الخطط 

او تسهیل واستقطاب مستثمرین وتقدیم تسهیالت المستقبلیة للدوائر الخدمیة 

  عدیدة لهم لالستثمار في مجال التدویر.

 )2012، الطویل، وسلطان( 4 دراسة

 عنوان الدراسة

دور متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبیئة في تعزیز التنمیة المستدامة:دراسة 

المدراء في الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة  استطالعیة الراء

 /نینوى

  الدراسة مشكلة
ماطبیعة عالقات االرتباط والتاثیر بین متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبیئة 

 والتنمیة المستدامة في الشركة قید الدراسة؟

 هدف الدراسة

في الشركة قید الدراسة حول  زیادة المعرفة النظریة والمیدانیة لدى المدراء-1

  .ادارة الجودة الشاملة للبیئة والتنمیة المستدامة

تحدید طبیعة عالقات والتاثیر بین متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبیئة -2

 والتنمیة المستدامة في الشركة قید الدراسة.

أهم 

  االستنتاجات

لجودة الشاملة للبیئة موجبة بین متطلبات ادارة اوجود عالقة ارتباط معنویة -1

  والتنمیة المستدامة في الشركة قید الدراسة.

وجود تاثیر معنوي موجب لمتطلبات  ادارة الجودة الشاملة للبیئة في  -2

 التنمیة المستدامة.

  المقترحاتأهم 

اهتمام ادارة الشركة قید الدراسة بتبني متطلبات ادارة الجودة الشاملة زیادة -1

  تحقیقها.للبیئة والعمل على 

ضرورة سعي ادارة الشركة قید الدراسة نحو تحقیق التنمیة المستدامة من -2 

خالل التطبیق السلیم لمتطلبات ادارة الجودة الشاملة للبیئة، فضال عن ترسیخ 

 .مفهوم واهمیة واهداف التنمیة المستدامة لدى جمیع العاملین لدیها
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  - الدراسات األجنبیة : - 2

  بالتنمیة المستدامة) الدراسات األجنبیة المتعلقة 8الجدول (

  )(Leiserowitz, et al, 2018  1دراسة 

  عنوان الدراسة

What is Sustainable Development? Goals, Indicators, 

Values, and Practice 

 ما هي التنمیة المستدامة؟ األهداف والمؤشرات والقیم والممارسة

  الدراسة مشكلة

تطورت حوله مجموعة أساسیة من ، مصطلح "التنمیة المستدامة"منذ صیاغة 

مما یسمح ، ال یزال تعریفه متغیًرا، المبادئ والقیم التوجیهیة. ومع ذلك

واألماكن من المحلیة إلى العالمیة إلظهار ، للمؤسسات وبرامج البیئة والتنمیة

  تطلعاتها الخاصة على رایة التنمیة المستدامة.

 هدف الدراسة
 ة إن اإلنسانیة لدیها القدرة على جعل التنمیة مستدامف الدراسة الى تهد

    لضمان تلبیتها الحتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال القادمة

أهم 

  االستنتاجات

إن التحدیات الملموسة للتنمیة المستدامة هي على األقل غیر متجانسة ومعقدة 

  ئیة الطبیعیة في جمیع أنحاء العالم. مثل تنوع المجتمعات البشریة والنظم البی

  المقترحاتأهم 
بني الشركات التنمیة المستدامة وذلك لما له دور للمحافظة على البیئة ضرورة ت

  .وكذلك المحافظة على الموارد الخاصة باألجیال الحالیة واجیال المستقبل

  ),Klarin 2018( 2الدراسة 

 The Concept of Sustainable Development: From its عنوان الدراسة

Beginning to the Contemporary Issues 

 مفهوم التنمیة المستدامة: من بدایتها إلى القضایا المعاصرة

  الدراسة مشكلة

مر مفهوم التنمیة المستدامة بمراحل تنمویة مختلفة منذ طرحه. شهد التطور 

التي تعمل في ، والمؤسساتالتاریخي للمفهوم مشاركة مختلف المنظمات 

الوقت الحاضر بشكل مكثف على تنفیذ مبادئها وأهدافها. لقد واجه هذا المفهوم 

انتقادات وتفسیرات مختلفة على مر الزمن مع قبوله في مجاالت مختلفة من 

 .النشاط البشري

التي تحدد  2015اهداف في إطار األهداف اإلنمائیة لأللفیة لعام تحدید  هدف الدراسة
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التحدیات التي یتعین على البشریة مواجهتها لیس فقط لتحقیق التنمیة 

  .المستدامة ولكن للبقاء على األرض أیًضا

أهم 

  االستنتاجات

سبب اعتماد المفهوم في مجاالت مختلفة من األنشطة البشریة. وقد شاركت  ان

في حین أنها وجدت تطبیًقا ، العدید من المنظمات الدولیة في تنفیذ المفهوم

  لكنها لم تسفر عن نتائج مهمة على نطاق عالمي. ، إیجابًیا محلًیا

  المقترحاتأهم 

علق بتلبیة االحتیاجات البشریة یجب أن توفر التنمیة المستدامة حًال فیما یت

وضمان تقریر ، وتحقیق المساواة، ودمج التنمیة البیئیة والحمایة، األساسیة

  والحفاظ على السالمة البیئیة.، المصیر االجتماعي والتنوع الثقافي

 )(Tsoi, 2005  3دراسة 

  عنوان الدراسة

Supply chain Management for Sustainable Development 

Perspective From Greater Pearl River Delta 

  ادارة سلسلة التجهیز للتنمیة المستدامة: جوانب من دلتا نهر بیرن االكبر.

  الدراسة مشكلة

تعجیل العولمة لتطبیق ادارة سلسلة التجهیز كألیة تعزیز اداء الشركات واجه 

اطق هذه في الوقت نفسه تعجیل تدهور البیئة والظروف االجتماعیة في من

  .الشركات

 هدف الدراسة
تحدید المشاكل التي تتعلق بالبیئة والظروف االجتماعیة في هونك كونك وتقدیم 

    عرض منهجي واطار عمل للتحلیل.

أهم 

  االستنتاجات

 وجدت الدراسة ان بائعي التجزئة في هونك كونك یتاخرون وراء السوق الدولیة

بالنسبة الى المسائلة والشفافیة ولم تتغیر العقلیة المحافظة  من جانب افضل 

  الممارسات الدولیة. 

قوانین ) cocالیدركون اهمیة وجود  كما اشارت دراسات الحالة بان العاملین

السیاسات ومعیار الوعي تجاه هذه  في المواقع وهناك فجوة مابین( السلوك

  القوانین بین المجهز في الصناعة ككل.

ال تتعامل القوانین عادة مع مشاكل مثل االستخدام المطول للمواد الخطرة اة او 

انسكابها او التعامل الغیر صحیح بها والتي تولد مشاكل صحیة حقیقیة فیما 

  بعد.

 cocلتصرف في هذه الشركات والتي تسمى ینبغي ان تخاطب قوانین ا-1  المقترحاتأهم 
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  المسائل التي تؤثر في صحة العاملین على المدى الطویل.

واوجه الصحة   cocعلى العاملین ان یكونوا مطلعین اكثر على تفاصیل -2

  والسالمة.

 (Huang, 2009) 4الدراسة 

 Contextualization of closed-loop supply chains for عنوان الدراسة

sustainable development in the chains metal industry  

وضع سیاق سلسلة تجهیز ذات حلقة مغلقة للتنمیة المستدامة في صناعة 

  المعادن الصینیة.

  الدراسة مشكلة
سلسلة التجهیزات ذات الحلقة المغلقة  استدامةوجود عوامل عدیدة تؤثر في 

clsc .بالنسبة الى تدفق العملیات الصناعیة والجوانب البیئیة  

 هدف الدراسة
لغرض فهم تدفق العملیات  clscتشخیص العوامل التي تؤثر في استدامة 

  والتفاعل بین مصنعي المعادن االبتدائیین والثانویین وشركات اعادة التصنیع.

أهم 

  االستنتاجات

اظهرت دراسة الحالة بان عملیات التصنیع واعادة التصنیع في شركات المعادن -1

غیر  clscالصینیة موجهة بشكل رئیس نحو تحقیق الربح وتعمل في شبكات 

  الرسمیة

هناك تفاعل قریب مابین المصنعین االمامیین والعكسیین الن هناك حاجة  الى -2

مخلفات والسكراب وهذت یقلل من الهدر اللوجستیات العكسیة الستعادة الضیاعات وال

  .في االنتاج

هناك نقص في التشریعات الصارمة من الحكومة الصینیة للحوكمة والسیطرة -3

وهناك بعض المخاوف في مسائل على تصنیع المعادن ونشاطات اعادة التصنیع 

الصحة والسالمة في االنتاج وخاصة مع وجود عدد كبیر من العاملین بالتشغیل 

  الیدوي في الشركات الصینیة.

  المقترحاتأهم 

المستدامة بین المصنعین وشركات اعادة التصنیع   Clscشبكات  ادخال تطویر

وتطویر تقانة قابلة لتطبیقها لعملیات اعادة التصنیع ووضع قوانین وتشریعات لتوجیه 

  ستدامة.المصنعین هؤالء في الصین الدارة عملیاتهم والسیطرة علیها بهدف تحقیق اال
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  . واقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة:ثالثا

جاءت الدراسة الحالیة امتدادًا للدراسات السابقة التي أسهمت في إغناء اإلطار الفكري 

في صیاغة فقرات استمارة االستبانة  وتحدید المنهج العلمي المناسب  توالفلسفي لها، كما افاد

كما ان التحلیل االولي لجمیع الدراسات السابقة یبین  لتحلیل البیانات والمعلومات التي جمعت،

االنتاجیة أهمیة متغیرات الدراسة الحالیة وضرورة اجراء دراسات مستقبلیة حولها وخاصة 

وكل ما له شأن في دعمها، وقد تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في العدید  الخضراء

  من الجوانب یمكن تحدیده باآلتي:

اال انها قد  تناول معظم الدراسات السابقة متغیرا واحدا في الدراسة والتحلیل،  على الرغم من .1

ر االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیة دو (تمیزت عن الدراسات السابقة  بانها تناولت المتغیرات 

في ان واحد ولیس على نحو منفرد كما تناولته الدراسات السابقة وهذه الخطوة قد تزید  )المستدامة

من السبق في التعرف على عالقات االرتباط والتأثیر بین تقنیات االنتاجیة الخضراء وتحقیق 

  والبیئة العراقیة بشكل عامابعاد التنمیة المستدامة في مدینة الموصل خاصة 

معمل سمنت حمام العلیل (العراقیة في القطاع الصناعي نتاج. طبقت الدراسة في بیئة اال2 

في حین جمیع الدراسات السابقة تقریبا كانت في بیئات ، )الجدید/الشركة العامة لكبریت المشراق

  .أجنبیة أو بئیات أخرى

قدرات والمهارات العقلیة والخطط المحكمة التي تسهم ركزت الدراسة الى التعرف على اهم ال .3 

والتي لم تتناولها أي من  في القطاع الصناعي للمنظمات العراقیة االنتاجیة الخضراءفي دعم 

  الدراسات السابقة. 
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  املبحث الثاني

  منهجية الدراسة

 

التي  هي منهجیة البحث ساسیة من قواعد البحث العلمي، وأ یتناول هذا المبحث قاعدة

هداف أل معالجتها تحقیقاً  ریقة العلمیة المنظمة، لتحدید المشكلة وـالط تمثل المســـــــار المیداني، و

مجتمع و عینة  ریف بمشكلة البحث، أهمیتــــه، أهدافـــه،ـالبحث لذا سیتضمن هذا المبحث التع

الفحص، حدود البحث، اإلجرائي، أدوات بناء مقیاس قائمة مخططه  البحث و مبررات اختیارهما،

أسالیب جمع البیانات و المعلومات، و الصعوبات التي واجهت الباحث عند إعداد البحث، منهج 

                        .البحث، الكلمات المفتاحیة

  :أوًال. مشكلة الدراسة 

على الرغم من انتشار مفهوم التنمیة المستدامة وتبنیها من قبل العدید من الدول 

بالدرجة  البیئةعلى  تركز التيوالمؤسسات الدولیة كمفهوم وكمنهج بدیل عن التنمیة التقلیدیة 

یمكن من  indicatorsالرئیسة بقیت الحاجة الماسة الى تحدید مؤشرات  المعضلةاألساس. فان 

ینبغي  المستدامة التنمیة نمیة المستدامة. ولقیاسمدى التقدم نحو تحقیق تلك الت خاللها قیاس

 جوانب الستكمال وذلك المؤشرات(االقتصادیة، االجتماعیة، البیئیة) من مجموعة على االعتماد

  في العملیات اإلنتاجیة. القصور

والمؤسسات أصبح من الممكن ونحن في مطلع هذا القرن أن نجزم بأن غالبیة الشركات 

بوصفه توجهًا فلسفیًا معاصرًا في  التنمیة المستدامةالعالمیة باتت تدرك أهمیة الدور الذي یؤدیه 

، لیس في ضرورة التعایش السلمي مع البیئة فحسب، تغییر اتجاه اهتمامات الشركة المعاصرة

ركة واضحًا أن الشلذلك بات ، وٕانما في كیفیة المحافظة على البیئة والسعي باتجاه دیمومتها

التنمیة وصوًال إلى تحقیق  اإلنتاجیة الخضراءال تملك إّال خیار اللجوء لتطبیق  المبحوثة

على نحو عام والشركة المبحوثة على نحو خاص العراقیة  اتویشیر واقع حال الشرك، المستدامة

ًا واضحًا أمام إلى قصور واضح في هذا االتجاه على الرغم من أن السوق العراقیة تشهد انفتاح

السلع والمنتجات األجنبیة التي تتضمن الكثیر من المعاییر البیئیة في مرحلة االنتاجیة وما یشكله 

هذا األمر من تهدید كبیر للشركات المحلیة في اقتناص الفرص التسویقیة ومقارعة هذه 

 العراقیة للصناعة ليالحا الواقع یؤشره ما بان یعتقد الباحث فان، تقدم ما على ، وتأسیساالشركات
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االنتاجیة  ماهیة على التعرف الى بحاجة یجعلها بیئتها في تعیشها التي المنافسة ظروف ظل في

التنمیة  تحقیق في باخر او بشكل تسهم التي الحدیثة التصنیع مداخل احد بوصفه الخضراء

  . المستدامة

   : اآلتیةلذلك فإن مشكلة الدراسة یمكن صیاغة أبعادها في األسئلة 

في الشركة  والتنمیة المستدامة االنتاجیة الخضراءیمتلك العاملون تصور واضحا عن هل  .1

  ؟ المبحوثة 

  ؟ ما طبیعة العالقة بین االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة في الشركة المبحوثة .2

  ؟  المبحوثة ةالتنمیة المستدامة في الشرك في تعزیز االنتاجیة الخضراء هل تسهم .3

  ثانیًا. أهمیة الدراسة 

وبدأت الدول ، بدأ مصطلح االنتاجیة الخضراء یتردد في األدبیات اإلداریة یومًا بعد آخر

، وعقدت الندوات واللقاءات والمؤتمرات، بتشریع القوانین الملزمة بأخذ هذا التوجه بنظر االعتبار

هذا المدخل انطالقًا من  بل یمكن القول إن العدید من الشركات تتبارى فیما بینها في تبني

الحصول على حصة سوقیة وبالتالي ، مسؤولیاتها التي تضمن تفوق الشركة على مثیالتها

فإن الدراسة الحالیة تعّد محاولة ، ونظرًا لمحدودیة الدراسات المیدانیة في هذا المجال .متزایدة

الحدیثة وتطبیقها  اإلنتاجیةیب وٕاسهامًا في الجهود البحثیة المتعلقة بإمكانیة نقل المعارف واألسال

  . في شركاتنا الساعیة إلى منافسة الشركات العالمیة التي أخذت منتجاتها تغزو أسواقنا

  : االتي في تتمثل البحث اهمیة بأن القول یمكن تقدم ما على بناءً 

تسهم الدراسة وبشكل مباشر في الحوار الدائم بین الباحثین حول إمكانیة تطبیق التقنیات  .1

  .الحدیثة كافة في بیئات ودول لم تنشأ فیها كالدول النامیة اإلنتاجیةالمعارف واألفكار و 

تنبع أهمیة الدراسة أیضًا من كونها تناولت عنصرًا مهمًا وجدیرًا بالدراسة لم تتناوله معظم  .2

  . والتنمیة المستدامةأّال وهو العالقة بین مضامین االنتاجیة الخضراء ، الدراسات السابقة

وذلك انطالقًا من سعي ، عّد السوق العراقیة أحوج ما تكون لمثل هذه الدراسة ونتائجهات .3

الشركات العراقیة للوصول إلى مرحلة التنافس مع الشركات األجنبیة بالنظر لحالة االنفتاح 

بما یزید من حاجة السوق إلى مثل هذه ، التي تعیشها السوق العراقیة في الوقت الحاضر

لثبات واالستقرار والنمو تعینها على مواجهة الشركات العالمیة لضمان االدراسات كي 

  . والنجاح
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یؤمل أن تكون نتائج هذه الدراسة مفیدة ومهمة لجهات عدیدة مثل مدراء الشركات  .4

واألكادیمیین والباحثین والمسؤولین في الجهات المعنیة بالحفاظ على البیئة والجهات الرقابیة 

  . والتشریعیة

  . أهداف الدراسة ثالثاً 

 أبعاد بین واألثر االرتباط عالقة وتحلیل تحدید الدراسة هذه خالل من الباحث یحاول

 المبحوثة، الشركة مستوى على العالقة هذه وٕاظهار والتنمیة المستدامة ءالخضرا االنتاجیة

  :  اآلتیة األهداف تحقیق الى الحالیة الدراسة تهدف أكثر وتحدیداً 

  .المبحوثة الشركة في والتنمیة المستدامة االنتاجیة الخضراء أبعاد وتشخیص وصف .1

الشركة  والتنمیة المستدامة فيبین االنتاجیة الخضراء  والتأثیر القةالع اختبار طبیعة .2

  . المبحوثة

 التي واالستنتاجات والنتائج التحلیل على إعتماداً  وذلك المقترحات من مجموعة تقدیم .3

  . الدراسة الیها ستتوصل

  خامسًا. أنموذج الدراسة 

تتطلب المعالجة المنهجیة لمشكلة الدراسة على وفق إطارها النظري ومضامینها المیدانیة 

تصمیم أنموذج افتراضي یتضمن المتغیرات المستقلة والمعتمدة، إذ عّد بعد االنتاجیة الخضراء 

ویشیر األنموذج إلى العالقة ، بمضامینه (المتغیر المستقل) والتنمیة المستدامة (المتغیر المعتمد)

 .) یوضح أنموذج الدراسة االفتراضي14المنطقیة بین هذین البعدین، والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) أنموذج الدراسة الفرضي14(الشكل 

  عالقة االرتباط

  رعالقة التأثی

 الحفاظ تقنیة

 الموارد على

 منع تقنیة

 الھدر
 تقنیة

 الرحالت

 المیدانیة

 تصمیم تقنیة

 تعلم طریقة

 الكبار

 تقنیة

 برامج

 التوعیة

تقنیة 

 التدریب

 ادارة تقنیة

 النفایات

 البعد االقتصادي

 التنمیة المستدامة

 تقنیة

 تحسین

 التصمیم

 البعد البیئي البعد االجتماعي

 االنتاجیة الخضراء تقنیات
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   الدراسة فرضیات. سادساً 

 أفرزته وما وخصائصها المعروضة مشكلته طبیعة من فروضه أساسیات الباحث استمد

  : باآلتي والمتمثلة الرئیسة فرضیاته بموجبها أقام جوهریة تساؤالت من

   األولى الرئیسة الفرضیة

والتنمیة مجتمعة  الخضراء االنتاجیةتقنیات  بین معنویة ارتباط ذات داللة توجد عالقة

  ویتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة االتیة: .المبحوثةالمستدامة في الشركة 

االنتاجیة الخضراء  كل تقنیة من تقنیات ارتباط ذات داللة معنویة بین توجد عالق -1

  والتنمیة المستدامة

   الثانیة الرئیسة الفرضیة

التنمیة المستدامة في الشركة  في الخضراء لإلنتاجیة ذات داللة معنویة تأثیر یوجد 

  ویتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة االتیة: .مبحوثةال

إلنتاجیة الخضراء في العوامل ا لكل تقنیة من تقنیات یوجد تاثیر ذات داللة معنویة -1

 والتنمیة المستدامة

  : تضم حدود الدراسة كال من الحدود الزمانیة والمكاني وكما یاتي:حدود الدراسة سابعا:

ولغایة الفترة  9/8/2020الجانب العملي من الفترة  : تم انجازالحدود الزمنیة -1

25/10/2020. 

: تناولت الدراسة  الشركة العامة لكبریت المشراق/معمل سمنت حمام الحدود المكانیة -2

 العلیل الجدید.

: تركزت الدراسة على جمیع االفراد في المنظمتین المبحوثتین ابتداء من الحدود البشریة -3

  عاملین في خطوط االنتاج).وانتهاءا باالفراد ال، الشعب واالقسامومدراء . (المدیر العام
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  املبحث الثالث

  اساليب مجع البيانات واملعلومات

  

الدراسة اعتمدت على عدة وسائل لجمع المعلومات اوال: اسالیب جمع البیانات والمعلومات: 

  والبیانات. بعضها تعلق بالجانب النضري، والبعض االخر یخص الجانب العملي وكما یاتي:

تم االستعانة بما هو متوفر من المصادر والمراجع سواء كانت  الجانب الدراسة النظري:-1

بات الرقمیة وشبكة المعلومات الدولیة عربیة او اجنبیة من كتب واطاریح ورسائل فضال عن المكت

  .(االنترنت)

یتم االعتماد على دقة نتائج الدراسة من خالل الجانب المیداني من  جانب الدراسة المیداني:-2

وقد اعتمدت الدراسة على عدة  سالمة اعداد المقاییس المعتمدة لقیاس الضاهرة التأكدخالل 

  ادوات بحثیة منها:

تم االعتماد علیها بوصفها احدى االدوات االساسیة لجمع البیانات و  استمارة االستبانة: - أ

وقیاس متغیرات الدراسة. وقد تم تصمیمها على نحو یتالئم مع عینة الدراسة وكما 

وسعى الباحث الى بناء مقیاس یتالئم مع طبیعة  )@الملحق رقم (موضحة في 

مع بیئة المیدان المبحوث وقد تم عرضها على عدد من المحكمین  المتغیرات وینسجمم

) وتم االعتماد على هذا االسلوب نتیجة عدم @لملحق رقم (والخبراء والموضحة في ا

قدرة الباحث االطالع على السجالت الشركات لكونها سریة. والتالي عرض لمحتویات 

 الدراسة واالختبارات التي جرت علیها.

اعتمد الباحث في قیاس استجابة االفراد المبحوثین  االستبیان: وصف استمارة-1

على مقیاس لیكرت الخماسي والذي یعد مرنآ من ناحیة االتفاق مع العبارات من 

ال  ال اتفق، محاید، على مستوى جمیع فقرات االستبانة (اتفق بشدة، اتفق، عدمها

على التوالي وتم اعداد ) 5،4،3،2،1مثلتها االوزان التالیة ( اتفق بشدة) والتي

  مقاییس الدراسة من خالل المؤشرات التي قدمها الباحثون.
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  ) المصادر المعتمدة في اعداد استمارة االستبانة9الجدول(

  الباحثون  البعد المبحوث ت

    تقنیات االنتاجیة الخضراء  1

    ابعاد التنمیة المستدامة  2

  المصادر الواردة فیهالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على 

  

  واشتملت االستمارة على ثالثة اجزاء رئیسیة هي:

التحصیل  العمر، الجنس،وتشمل ( تعریفیة عن االفراد المبحوثینمعلومات  :لالجزء األو-

  عدد سنوات الخدمة، عدد الدورات التدریبیة في مجال االنتاجیة). الدراسي،

بالمتغیر الثاني المستقل (التفسیري) تقنیات االنتاجیة تتضمن العبارات الخاصة  :الجزء الثاني -

) متغیرات فرعیة لكل تقنیة من 5،12،5،3،4،5،3،4) عبارة وزعت على نحو (40الخضراء (

الرحالت  تصمیم طریقة تعلم الكبار، برامج التوعیة، تقنیات االنتاجیة الخضراء (التدریب،

  تحسین التصمیم) ادارة النفایات، الموارد،منع الهدر ،الحفاظ على  المیدانیة الصناعیة،

ویتضمن العبارات الخاصة بالمتغیر المعتمد (المستجیب) ابعاد التنمیة المستدامة الجزء الثالث: -

) متغیرات فرعیة لكل بعد من ابعاد التنمیة 9،10،10) وزعت على نحو (29واشتملت على (

التالي   الجتماعي، البعد البیئي) ویبین الجدولالمستدامة والمتمثلة بـ(البعد االقتصادي، البعد ا

  متغیرات االستمارة الرئیسیة والفرعیة.
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 ) متغیرات االستمارة الرئیسیة والفرعیة10( الجدول

  القسم
المتغیرات 

  الرئیسیة
  رمز مؤشر القیاس  مؤشر القیاس  المتغیرات الفرعیة

    أ  تخص االفراد المبحوثین  بیانات عامة  االول

  

  

  

  الثاني

  

  

  

  

تقنیات 

  االنتاجیة

  الخضراء

  

 Q1-Q6  5-1 التدریب

  Q6-Q17  17-6 برامج التوعیة

  Q18-Q22  22- 18 تصمیم طریقة تعلم الكبار

  Q23-Q25  25- 23 الرحالت المیدانیة الصناعیة

  Q26-Q29  29- 26 منع الهدر

  Q30-Q34  34- 30 الحفاظ على الموارد

  Q35-Q37  37- 35 ادارة النفایات

  Q38-Q41  41- 38 تحسین التصمیم

  

  

  الثالث

  

  ابعاد

  التنمیة

  المستدامة

  Q42-Q50  50- 42  البعد االقتصادي

  Q51-Q60  60- 51  البعد االجتماعي

  Q61-Q70  70- 61  البعد التقني

  الجدول من اعداد الباحث  المصدر:

لغرض قیاس صدق االستمارة وثباتها قام الباحث باخضاع .اختبار صدق االستبانة وثباتها: 2

االستمارة لعدد من االختبارات. قبل البدء بتوزیعها على االفراد المبحوثین في الشركة المبحوثة 

  وتتمثل هذه االختبارات باالتي:

  اختبارات قبل توزیع استمارة االستبانة:-أ

ستمارة من قیاس متغیراتها فقد اجري اختبار التأكد من قابلیة اال ةبغی قیاس الصدق الظاهري:-

اهري لفقرات االستبانة بعد اعدادها وذلك من خالل عرضها على مجموعة من ظالصدق ال

الخبراء والمحكمین المختصین في العلوم االداریة للتاكد من صحة الفرات ومدى مالئمتها 

على قیاس متغیرات الدراسة  لفرضیات الدراسة واهدافها. اذ تم استطالع ارائهم بشان قدرتها
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وسهولة فهمها من المجیب ودقتها من الناحیة العلمیة وتم اجراء التعدیالت الالزمة حسب راي 

  ) یبین اسماء السادة الخبراء والمحكمین والقابهم ومواقع عملهم.@والملحق (االغلبیة 

على السادة  اختبر قیاس الشمولیة من خالل طرح العدید من االسئلةقیاس الشمولیة: -

المحكمین عن مدى شمولیة عواملها وابعادها وعلى ضوء ذلك اضیفت فقرات وحذفت فقرات 

اخرى  وصححت بعض العبارات وتم استبدال بعض الفقرات باخرى اكثر شمولیة للدراسة 

  ومتطلباتها.

  اختبارات بعد توزیع استمارة االستبانة: - ب

: استعمل الباحث الفا كرونباخ في قیاس درجة في Cronbach Alphaاختبار المصداقیة الفا -أ

قیاس درجة مصداقیة فقرات االستبانة: ویعتمد هذا االختبار على قیاس مدى الثبات الداخلي 

لفقرات االستبانة ومقدرتها على اعطاء نتائج متوافقة لردود المستجیبین تجاه فقرات االستبانة 

) Uma.1992.76-78%)(60مة المقبولة هي () علما ان القی0.82فكانت نتیجة االختبار (

  ویبین الجدول االتي الفا كرونباخ في الشركة قید الدراسة.

  قید الدراسة ة) نتائج اختبار الفا كرونباخ في الشرك11( الجدول رقم

 قیمة الفا كرونباخ  المتغیر المستقل والتابع

  االنتاجیة الخضراء

 0.77  التدریب

 0.76  برامج التوعیة

 0.81  تصمیم طریقة تعلم الكبار

 0.84  الرحالت المیدانیة الصناعیة

 0.80 منع الهدر

 0.87  الحفاظ على الموارد

 0.79  ادارة النفایات

 0.88  تحسین التصمیم

 0.82  الكلــي

  التنمیة المستدامة

 0.84  البعد االقتصادي

 0.80  البعد االجتماعي

 0.83  البعد البیئي

 0.84  الكـلــي

 0.82  االستبانة على النحو العام

  من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبةالمصدر: 
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یراد بها عدم تدخل الباحث في االجابات او التاثیر فیها اذ حرص على الحصول الحیادیة: -2

ثم تم استعادتها دون اي تدخل اال في  ومن.على االستمارات كاملة ومؤشرة من االفراد المبحوثین

  االسئلة. فهم سوء حالة

لغرض اختبار محتوى االستبانة. فقد قام الباحث باختبار االتساق الداخلي _االتساق الداخلي: 3

بین العبارات المعبرة عن متغیرات الدراسة كل متغیر على حدة. واتضح وجود عدد من عالقات 

ن اغلب مؤشرات االبعاد مما یدل على وجود درجة اتساق عالیة االرتباط المعنویة الموجبة بی

  )@الملحق ( یوضحها

من اجل التوصل الى مؤشرات دقیقة واستنادا الى طبیعة : االحصائياسالیب التحلیل ثانیا:

توجهات الدراسة الدراسة الحالیة واهدافها والیات اختبار فرضیاتها، فقد تم االعتماد على 

  ) الجراء التحلیل االحصائي المطلوب وتتمثل هذه االدوات ما یليSPSS( البرمجیات الجاهزة

  الستعراض االجابات الخاصة باالفراد المبحوثین التكرارات:-أ

  .لبیان نسبة االجابة عن متغیر معین من مجموع االجاباتالنسب المئویة: - ب

  لغرض متوسط االجابات عن متغیر معین.الوسط الحسابي: - ت

  یضهر درجة تشتت االجابة عن وسطها الحسابي.االنحراف المعیاري: - ث

  الضهار فعالیة كل متغیر والتحقق من معنویة عالقة التاثیر بین المتغیرات. :Tاختبار-ج

  للتحقق من معنویة التاثیر للعینة باكملها.: Fاختبار-ح

  المتغیرات(المستقلة) التفسیریة في المتغیر(المعتمد) لتحدید معنویة تاثیراالنحدار المتدرج: -خ

  المستجیب بوجود تاثیر المتغیرات التفسیریة االخرى.

لتحدید معنویة تاثیر المتغیرات (المستقلة)التفسیریة مجتمعة في معامل االنحدار المتعدد: -د

  المتغیر (المعتمد) المستجیب.

  القة بین المتغیرات وقوتها التفسیریة.ویستخدم لتحدید طبیعة العمعامل االرتباط: -ذ

  لتحدید مواقف االفراد المبحوثین ازاء متغیرات الدراسة قیاس االستجابة:-ر

ویستخدم لتحدید مستوى انسجام اجابات االفراد المبحوثین ازاء متغیرات  معامل االختالف:-ز

  الدراسة
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  رابعاملبحث ال

  عينة الدراسة فرادتعريفية مبيدان الدراسة، ووصف ا نبذة

  

  :متین المبحوثتین ومسوغات اختیارهماالتعریف بالمنظً  - أوالً 

لقد  اجتهد الباحث في اختیار لمیدان الدراسة الُمناسب والذي ینسجم مع متغیرات  

دراسته لغرض تحدید مشاكلها وأهدافها وعلى نحو یساعد في اختبار فرضیاتها، ولذلك تم 

  اختیارهما تبعًا لألسباب اآلتیة:   

طة بها وذلك بسبب . تعد الشركتان من الشركات التي تسهم في تلویث البیئة واالماكن المحی1

طبیعة العملیات اإلنتاجیة  التي تقوم بها إذ إنها عملیات استخراجیة تقوم باستنفاذ الموارد االولیة 

وتلویث البیئة مما یحدث أثر سلبي على اإلنسان والبیئة كمیاه األنهار والهواء والتربة والكائنات 

الشركات من مواد وغازات سامة، الحیة االخرى نتیجة ما تنفثه مداخن وشبكات الصرف لهذه 

  ومثاال على ذلك فإن تلوث المیاه في شركة كبریت المشراق یأتي من المصادر اآلتیة

میاه الغسیل:ـــ وهي المیاه التي تنتج عن غسل األحواض التي تترسب فیها المیاه في المنطقة 

تي تكون على شكل الصناعیة األولى حیث أن تلك الرواسب المتبقیة من عملیات التصفیة وال

 عوالق وامالح  مترسبة وناتجة عن عملیات تصفیة المیاه والتي یتم تصریفها إلى نهر دجلة.

میاه التسرب:ــــ یتسرب قسم من المیاه الحارة المضغوطة في االبار الكبریتیة والمستعملة ألغراض 

هذه الطریقة  إنتاج الكبریت في الحقل إلى نهر دجلة عبر التشققات داخل األرض حیث أن

 تستخدم الستخراج الكبریت من باطن األرض بواسطة الماء الحار.    

. الحظ الباحث عن طریق زیاراته المیدانیة لكال الشركتین عدم االهتمام بتنظیم بیئة العمل 2

الداخلیة للشركات  بما في ذلك اماكن  العمل والمعدات والمكائن وهي بحاجة ماسة لبرامج عمل 

من تهیئتها للعملیات اإلنتاجیة واستعادة قدرتها االنتاجیة بعد تلك العملیات، وهذا ما حدیثة  تض

بجعلها منهاج عمل یومي في الشركة وبما  5sقد یتحقق عن طریق تقنیات التحسین المستمر

یعزز قدرتها في اإلسهام للحفاظ على بیئة العمل وتقلیل األضرار التي تنتج عن عملیاتها 

  لجداول االتیة  تعرض وصفًا مختصرًا للشركتین المبحوثتین.اإلنتاجیة، وا
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  وصف المنظمة المبحوثة (شركة العامة لكبریت المشراق): 1

  الــوصف  الموضوع

نشأة وتأریخ 

  الشركة

) كم جنوب مدینة الموصل 45م والواقعة على بعد (1969تأسست الشركة عام

وعلى الجانب األیمن من نهر دجلة، تحت اسم المدیریة العامة لشركة المعادن 

فرع المشراق وكانت ضمن المدیریات المرتبطة بشركة  - الوطنیة العراقیة

م 1969) لسنة 18المعادن الوطنیة العراقیة التي تأسست بموجب القانون رقم (

تم تبدیل اسم  30/3/1975وكان ارتباطها بوزارة النفط والمعادن، وبتاریخ 

المدیریة إلى الشركة العامة لكبریت المشراق وذلك بعد ان تم فك ارتباط شركة 

المعادن الوطنیة العراقیة من وزارة النفط وٕالحاقها بوزارة الصناعة والمعادن وقد 

معادن حیث اعتبرت الشركة العامة لكبریت المشراق ُسَمیت بالمؤسسة العامة لل

إحدى الشركات التابعة لها، وبدأ اإلنتاج من البئر األول بتاریخ 

وقد ٌعّد هذا الیوم عیدًا للمناجم في العراق على أساس أن  28/12/1971

منجم كبریت المشراق كان بدایة الدخول في الصناعة المنجمیة، ویبلغ عدد 

  عامل. 2000الي العاملین فیها حو 

معامل 

  الشركة

  وتتكون الشركة من عدة معامل انتاجیة كما یأتي:

. معمل تصفیة الكبریت: حیث یتم استخدام طریقة الحرق المغطس في 1

طن  820000عملیة تصفیة الكبریت وتبلغ الطاقة التصمیمیة السنویة للمعمل 

  طن/س. 400000سنویًا، في حین تبلغ المتاحة 

ج الشب: ینتج المعمل مادة الشب (كبریتات األلمنیوم المائیة) . معمل إنتا2

التي تستخدم بشكل رئیس في تصفیة میاه الشرب وكذلك في بعض الصناعات 

طن سنویًا، في حین تبلغ الطاقة  48180األخرى، وتبلغ الطاقة التصمیمیة له 

مادة  طن سنویًا، وهذا المعمل هو الوحید في القطر الذي ینتج45000المتاحة 

  الشب.

. مطاحن الكبریت: وهو متخصص بطحن الكبریت الذي یستخدم لمكافحة 3

اآلفات الزراعیة، كما یمكن استخدام المطاحن لطحن كافة المواد متوسطة 
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.وغیرها. وتبلغ الطاقة التصمیمیة لها .الصالبة كاألطیان وحجر الكلس كافة

  ویًا.طن سن 20000طن سنویًا، في حین تبلغ المتاحة  51950

. معمل إنتاج حامض الكبریتیك: یقوم المعمل بتلبیة الحاجة الداخلیة للشركة 4

من الحامض إلنتاج الشب والجزء الفائض من اإلنتاج یتم استخدامه من بعض 

المنشآت الصناعیة والنفطیة في القطر، حیث تبلغ الطاقة التصمیمیة له 

  نویًا.طن س 30000طن سنویًا، بینما تبلغ المتاحة  40000

. وحدة خزن وتحمیل الكبریت: وهذا المشروع یستخدم لغرض تحمیل وشحن 5

  الكبریت بصورة سائلة بواسطة عربات قطار حوضیة خاصة.

ُمنتجات 

  الشركة

. الكبریت: ویستخدم في صناعات عدیدة والسیما صناعة األسمدة 1

  والصناعات الكیمیاویة بشكل عام ولألغراض الزراعیة وصناعات أخرى.

. الشب(كبریتات األلمنیوم المائیة): یستخدم بشكل رئیس في تنقیة میاه 2

  الشرب وكذلك لألغراض الصناعیة.

. حامض الكبریتیك: یتم انتاجه في معمل خاص یعتمد الطریقة الرطبة 3

  ویستخدم إلنتاج الشب.

. الكبریت الزراعي: یستخدم مبید لآلفات والحشرات التي تصیب المزروعات 4

  انات.والحیو 

. المواد المطحونة األخرى: تقوم الشركة بطحن مواد عدیدة وحسب حاجة 5

السوق ومن هذه المواد أطیان البنتونایت، وأطیان الكاؤولین، والحشوة الكلسیة 

  (الفلر).

دلیل النوعیة للشركة العامة لكبریت  -1إلى كل من: استناداالمصدر: الجدول من إعداد الباحث 

      . 8- 3، 2004المشراق، 
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  وصف مختصر للمنظمة المبحوثة (معمل سمنت حمام العلیل الجدید):2

  العلیل الجدید وصف معمل سمنت حمام  الموضوع

نشأة 

وتاریخ 

  المعمل

بالقرب من قریة  في ناحیة حمام العلیل 1963ٌانشأ معمل سمنت حمام العلیل عام 

نینوى والواقع  محافظة العریج وهو أحد فروع الشركة العامة للسمنت الشمالیة في

حیث یضم هذا المعمل فرعین، یطلق على ، كم جنوب الموصل 20على بعد 

األول معمل سمنت حمام العلیل القدیم، أما الفرع الثاني وهو الُمعتمد في دراستنا 

فیطلق علیه معمل سمنت حمام العلیل الجدید وهذا المعمل یعمل بالطریقة الرطبة 

إلى وبطاقة انتاجیة تصل  1979ویضم خطًا إنتاجیًا واحدًا، بدأ اإلنتاج فیه عام 

طن/ یوم) من السمنت البورتالندي االعتیادي.  1500) طن/سنویا و(400000(

 عامل تقریبًا. والشركة المجهزة له هي شركة  500ویبلغ عدد العاملین فیه 

F.C.B  وتوقف عن العمل بسبب احتالل عصابات داعش لمدینة في  الفرنسیة

دة تاهیله وذلك بعد اعا 27/11/2017في تاریخ  واعید افتتاحه 10/6/2014

لتعرضه للتخریب اثناء عملیات تحریر المدینة وحالیا متوقف عن العمل بسبب 

   مع شركة بارتنر تكنیك التركیة الستثمارتوقیع عقد لالستثمار 

  

تم اختیار عینة قصدیة تمثلت باالفراد الذین لدیهم الخبرة والدرایة  ثانیا: وصف االفراد المبحوثین:

الشركة وعملیاتها ضمانا لتحقیق االستفادة من المعلومات الدقیقة والمفیدة المقدمة  والعلم بانشطة

منهم. فضال عن الصالحیات التي یتمتعون بها في اتخاذ القرارات التي ممكن ان تسهم في اجراء 

في مجمل انشطة الشركة وبالتالي امكانیة الحصول على االفكار والمقترحات  تغییرات جذریة

) استمارة على االفراد المبحوثین في 200من اهمیة الدراسة. وقام الباحث بتوزیع ( التي تعزز

) استمارة في الشركة العامة لكبریت 100مواقع عملهم في الشركة قید الدراسة وعلى النحو االتي (

) استمارة 94) استمارة في معمل سمنت حمام العلیل الجدید وتم الحصول على (100المشراق و(

) 99) بینما تم الحصول على (87.23) اي بلغت نسبة االستجابة (82لصالحة منها (وكانت ا

) استمارة حیث بلغت نسبة 82استمارة في الشركة العامة لكبریت المشراق وكانت الصالحة منها (

  ) ویوضح الجدول االتي تفاصیل توزیع االستمارات82.82االستجابة (
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  ) معمل سمنت حمام العلیل12الجدول (

د االستمارات عد

  الموزعة

عدد االستمارات 

  المستلمة
  نسبة االستجابة

عدد االستمارات 

  المستبعدة

عدد االستمارات 

  الصالحة
  نسبة االستجابة

100  94  87.23  18  82  87.23  

  

  ) الشركة العامة لكبریت المشراق13الجدول (

عدد االستمارات 

  الموزعة

عدد االستمارات 

  المستلمة
  نسبة االستجابة

عدد االستمارات 

  المستبعدة

عدد االستمارات 

  الصالحة
  نسبة االستجابة

100  94  82.82  18  82  82.82  

  

) یعرض خصائص عینة االفراد المبحوثین في 14الجدول (: الجدید معمل سمنت حمام العلیل

  معمل سمنت حمام العلیل الجدید

  في معمل سمنت حمام العلیل الجدید ) خصائص االفراد المبحوثین14الجدول (

  %  العدد  المتغیرات  ت

  الجنس  1
  %85  70  ذكور

  %15  12  اناث

  العمر  2

18-25  4  5%  

26-30  12  15%  

31-35  10  12%  

36-40  16  20%  

41-45  10  12%  

46-50  10  12%  

51-55  14  17%  

  %7  6  فأكثر 56

3  

  

  التحصیل الدراسي

  

  %6  5  متوسطة

  %29  24  اعدادیة

  %16  13  دبلوم

  %44  36  بكالوریوس

  %5  4  ماجستیر

4  
عدد سنوات 

  الخدمة

6-10  7  9%  

11-15  15  18%  
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16-20  19  23%  

21-25  17  21%  

26-30  0  0%  

31-35  19  23%  

  %6  5  فاكثر 36

5  
  الدورات االنتاجیة

  

0-1  53  65%  

2-3  17  21%  

  %13  11  فأكثر 3

9 -  

  

  :الجنس
  لمعمل سمنت حمام العلیل ) الجنس15الشكل (

  

  

هم من الذكور وخذا بحكم  ) ان النسبة العالیة من عینة االفراد المبحوثین15هر الشكل (ظی

طبیعة النشاط الذي یمارس من قبل المیدان المبحوث حیث تكون من الصعوبة على االناث 

العمل في عملیات انتاج السمنت نظرا لصعوبة بیئة العمل على االناث ویقتصر عملهم على 

  .االعمال االداریة والمكتبیة في موقع العمل

  

  

  

  

  

  

٨٥؛ ذكور %

١٥؛ اناث %
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  :العمر

  لمعمل سمنت حمام العلیل ) العمر16الشكل (

  

) 40-36) ان النسب االعلى من االفراد المبحوثین هم من الفئة العمریة(16یتضح من الشكل (

) حیث 25- 18) في حین ان النسبة االدنى من الفئات العمریة (20حیث بلغت نسبتهم (%

) وبالتالي فان الفئات العمریة تلعب دور مهم في نضوج الفكر وقدرة وقابلیة 5بلغت نسبتهم (%

  .حلیل وتفسیر االمور بشكل اكثر عقالنیة وایجابیةالفرد على ت

  :التحصیل الدراسي

  لمعمل سمنت حمام العلیل) التحصیل الدراسي 17الشكل (
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في المیدان المبحوث یمتلكون  ) ان النسبة الكبیرة من االفراد المبحوثین17یظهر من الشكل (

) وهذا مؤشر ایجابي على امكانیة الفهم والقدرة على 65شهادة جامعة وعلیا بلغت نسبهم (%

  استیعاب االمور بسرعة وسهولة نظرا المتالك المبحوثین شهادة جامعیة عالیة.

  :عدد سنوات الخدمة

  لمعمل سمنت حمام العلیل ) سنوات الخدمة18الشكل (

  

) الخاص بسنوات الخدمة الفراد عینة البحث ان غالبیة االفراد المبحوثین 18یكشف الشكل (

) حیث حصلت هاتین العینتین على 35- 31)و(20-16یمتلكون سنوات خدمة ضمن الفئات (

  %) وهذا یدل على تراكم الخبرة والمعرفة لدى افراد عینة البحث.23نسبة (

  :الدورات االنتاجیة 

  لمعمل سمنت حمام العلیل یة) الدورات االنتاج18الشكل (
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حیث اتضح ان ، ) عدد الدورات التدریبیة التي شارك فیها افراد عینة البحث18یظهر الشكل (

على االقل دورة تدریبیة  باإلنتاجیةفي دورات تدریبیة خاصة  شاركو معظم االفراد المبحوثین 

  وهذا مؤشر على امتالك المیدان المبحوث الفهم واالدراك الواضح عن االنتاجیة. واحدة

  

في ) یعرض خصائص عینة االفراد المبحوثین 15الجدول (: الشركة العامة لكبریت المشراق

  الشركة العامة لكبریت المشراق:

  ) خصائص االفراد المبحوثین في الشركة العامة لكبریت المشراق15الجدول (

  %  العدد  المتغیرات  ت

  الجنس  1
  %87  71  ذكور

  %13  11  اناث

  العمر  2

18-25  0  0%  

26-30  0  0%  

31-35  11  13%  

36-40  10  12%  

41-45  11  13%  

46-50  35  43%  

51-55  7  9%  

  %10  8  فأكثر 56

3  

  

  التحصیل الدراسي

  

  %21  17  متوسطة

  %39  32  اعدادیة

  %10  8  دبلوم

  %29  24  بكالوریوس

  %1  1  ماجستیر

4  
عدد سنوات 

  الخدمة

6-10  2  2%  

11-15  3  4%  

16-20  9  11%  

21-25  16  20%  

26-30  27  33%  

31-35  21  20%  

  %6  4  فاكثر 36

5  
  الدورات االنتاجیة

  

0-3  58  71%  

4-6  15  18%  

7-9  9  11%  
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  :الجنس

 لعامة لكبریت المشراقللشركة ا ) الجنس19الشكل (

 

هم من الذكور وهذا بحكم  ) ان النسبة العالیة من عینة االفراد المبحوثین19هر الشكل (ظی

طبیعة النشاط الذي یمارس من قبل المیدان المبحوث حیث تكون من الصعوبة على االناث 

نظرا لصعوبة بیئة العمل على االناث ویقتصر عملهم على  كبریتال ستخراجالعمل في عملیات ا

  .االعمال االداریة والمكتبیة في موقع العمل

  :العمر 

  لعامة لكبریت المشراقللشركة ا ) العمر20الشكل (

  
 

) 46- 50( ) ان النسب االعلى من االفراد المبحوثین هم من الفئة العمریة20یتضح من الشكل (

) حیث 25- 18) في حین ان النسبة االدنى من الفئات العمریة (43حیث بلغت نسبتهم (%

٨٧؛ ذكور %

١٣؛ اناث %
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) وبالتالي فان الفئات العمریة تلعب دور مهم في نضوج الفكر وقدرة وقابلیة 0بلغت نسبتهم (%

  .تحلیل وتفسیر االمور بشكل اكثر عقالنیة وایجابیةالفرد على 

  :التحصیل الدراسي

  لعامة لكبریت المشراقللشركة ا ) التحصیل الدراسي21الشكل (

 

) ان النسبة الكبیرة من االفراد المبحوثین في المیدان المبحوث یمتلكون 21یظهر من الشكل (

) وهذا مؤشر ایجابي على امكانیة 79هم (%تبلغت نسبو شهادة  اعدادیة وشهادة جامعیة وعلیا 

 .)21المتوسطة (% ةبینما بلغت نسبة شهادالفهم والقدرة على استیعاب االمور بسرعة وسهولة 

  :عدد سنوات الخدمة

  لعامة لكبریت المشراقللشركة ا ) عدد سنوات الخدمة22الشكل (
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 ) الخاص بسنوات الخدمة ألفراد عینة البحث ان غالبیة االفراد المبحوثین22یكشف الشكل (

)حیث حصل العینات 25_21() و35- 31)و(26- 30یمتلكون سنوات خدمة ضمن الفئات (

  %) وهذا یدل على تراكم الخبرة والمعرفة لدى افراد عینة البحث.73على نسبة (

  :الدورات االنتاجیة

  لعامة لكبریت المشراقللشركة ا ) الدورات االنتاجیة23( الشكل

 

حیث اتضح ان ، البحث ) عدد الدورات التدریبیة التي شارك فیها افراد عینة23یظهر الشكل (

في دورات تدریبیة خاصة باإلنتاجیة على االقل دورة تدریبیة  امعظم االفراد المبحوثین  شاركو 

  وهذا مؤشر على امتالك المیدان المبحوث الفهم واالدراك الواضح عن االنتاجیة.. واحدة
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  الفصل الرابع

  املبحث االول 

  وصف وتشخيص متغريات البحث

المبحث وصف وتشخیص متغیرات البحث في المنظمات المبحوث من یتضمن هذا 

خالل المؤشرات االحصائیة المتمثلة بالتكرارات والنسب المئویة واالوساط الحسابیة واالنحرافات 

  . المعیاریة ونسب االستجابة ومعامالت االختالف

معمل (وصف وتشخیص متغیرات البحث في معاونیه الشركة العامة للسمنت الشمالیة : االول

    : )الجدید سمنت حمام العلیل

) االحصائیات الخاصة بتقنیات االنتاجیة 16یعرض الجدول (: االنتاجیة الخضراء .1

 ).معمل سمنت حمام العلیل(الخضراء في معاونیه الشركة العامة للسمنت الشمالیة 

  ) احصائیات تقنیات االنتاجیة الخضراء16الجدول (

سم المتغیر
 ا

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

یا
مع

 ال
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  تفق  أتفق بشدة

  %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ب
 التدری

X1 8 10% 54 66% 11 13% 9 11% 0 0% 3.7439 0.78270 74.88% 20.91% 

X2 5 6% 53 65% 14 17% 10 12% 0 0% 3.6463 0.77574 72.93% 21.27% 

X3 3 4% 53 65% 17 21% 9 11% 0 0% 3.6098 0.73293 72.20% 20.30% 

X4 4 5% 52 63% 16 20% 10 12% 0 0% 3.6098 0.76588 72.20% 21.22% 

X5 4 5% 52 63% 16 20% 10 12% 0 0% 3.6098 0.76588 72.20% 21.22% 

 %20.98 %72.88 0.76463 3.6439 %0 0 %11 9 %18 15 %65 53 %6 5 المؤشر الكلي

ج التوعیة
 برام

X6 5 6% 22 27% 43 52% 12 15% 0 0% 3.2439 0.77875 64.88% 24.01% 

X7 7 9% 21 26% 44 54% 10 12% 0 0% 3.3049 0.79643 66.10% 24.10% 

X8 6 7% 28 34% 41 50% 7 9% 0 0% 3.4024 0.75129 68.05% 22.08% 

X9 3 4% 28 34% 45 55% 5 6% 1 1% 3.3293 0.70369 66.59% 21.14% 

X10 5 6% 27 33% 44 54% 5 6% 1 1% 3.3659 0.74556 67.32% 22.15% 

X11 4 5% 33 40% 37 45% 7 9% 1 1% 3.3902 0.76588 67.80% 22.59% 

X12 3 4% 30 37% 39 48% 8 10% 2 2% 3.2927 0.79330 65.85% 24.09% 

X13 5 6% 36 44% 33 40% 7 9% 1 1% 3.4512 0.78807 69.02% 22.83% 

X14 3 4% 30 37% 42 51% 6 7% 1 1% 3.3415 0.72384 66.83% 21.66% 

X15 3 4% 29 35% 39 48% 11 13% 0 0% 3.2927 0.74515 65.85% 22.63% 

X16 5 6% 30 37% 36 44% 11 13% 0 0% 3.3537 0.79150 67.07% 23.60% 

X17 6 7% 31 38% 34 41% 11 13% 0 0% 3.3902 0.81280 67.80% 23.97% 

 %22.90 %66.93 0.76635 3.3465 %0 0 %10 8 %49 40 %35 29 %6 5 المؤشر الكلي
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سم المتغیر
 ا

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

یا
مع

 ال
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  تفق  أتفق بشدة

  %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

طریقة تعلم الكبار
صمیم 

 ت

X18 5 6% 30 37% 33 40% 13 16% 1 1% 3.3049 0.85619 66.10% 25.91% 

X19 4 5% 30 37% 31 38% 16 20% 1 1% 3.2439 0.86867 64.88% 26.78% 

X20 3 4% 33 40% 29 35% 16 20% 1 1% 3.2561 0.85795 65.12% 26.35% 

X21 3 4% 32 39% 32 39% 14 17% 1 1% 3.2683 0.83220 65.37% 25.46% 

X22 3 4% 31 38% 33 40% 13 16% 2 2% 3.2439 0.85434 64.88% 26.34% 

 %26.16 %65.27 0.85387 3.2634 %1 1 %17 14 %39 32 %38 31 %5 4 المؤشر الكلي

عیة
صنا

ت المیدانیة ال
ال
 الرح

X23 3 4% 29 35% 41 50% 8 10% 1 1% 3.3049 0.74848 66.10% 22.65% 
X 

24 
5 6% 30 37% 37 45% 9 11% 1 1% 3.3537 0.80694 67.07% 24.06% 

X25 6 7% 30 37% 32 39% 13 16% 1 1% 3.3293 0.87566 66.59% 26.30% 

 %24.34 %66.59 0.81036 3.3293 %1 1 %12 10 %44 36 %37 30 %6 5 المؤشر الكلي

 منع الهدر

X26 4 5% 35 43% 26 32% 16 20% 1 1% 3.3049 0.88456 66.10% 26.77% 

X27 5 6% 37 45% 23 28% 17 21% 0 0% 3.3659 0.88209 67.32% 26.21% 

X28 5 6% 35 43% 27 33% 15 18% 0 0% 3.3659 0.85364 67.32% 25.36% 

X29 5 6% 34 41% 30 37% 11 13% 2 2% 3.3537 0.88012 67.07% 26.24% 

 %26.14 %66.95 0.87510 3.3476 %1 1 %18 15 %32 26 %43 35 %6 5 المؤشر الكلي

ى الموارد
عل

ظ 
حفا

 ال

X30 5 6% 25 30% 38 46% 11 13% 3 4% 3.2195 0.88923 64.39% 27.62% 

X31 5 6% 27 33% 38 46% 11 13% 1 1% 3.2927 0.82384 65.85% 25.02% 

X32 4 5% 28 34% 38 46% 11 13% 1 1% 3.2805 0.80545 65.61% 24.55% 

X33 4 5% 37 45% 28 34% 12 15% 1 1% 3.3780 0.84093 67.56% 24.89% 

X34 5 6% 35 43% 28 34% 14 17% 1 1% 3.3537 0.88012 67.07% 26.24% 

 %25.66 %66.10 0.84791 3.3049 %1 1 %15 12 %41 34 %37 30 %6 5 المؤشر الكلي

ت
 ادارة النفایا

X35 4 5% 26 32% 36 44% 15 18% 1 1% 3.2073 0.84236 64.15% 26.26% 

X36 3 4% 33 40% 29 35% 16 20% 1 1% 3.2561 0.85795 65.12% 26.35% 

X37 3 4% 29 35% 36 44% 13 16% 1 1% 3.2439 0.80983 64.88% 24.96% 

 %25.86 %64.72 0.83671 3.2358 %1 1 %18 15 %41 34 %35 29 %4 3 المؤشر الكلي

صمیم
ن الت

سی
ح
 ت

X38 3 4% 35 43% 31 38% 12 15% 1 1% 3.3293 0.81733 66.59% 24.55% 

X39 4 5% 36 44% 30 37% 11 13% 1 1% 3.3780 0.82612 67.56% 24.46% 

X40 4 5% 39 48% 29 35% 9 11% 1 1% 3.4390 0.80274 68.78% 23.34% 

X41 4 5% 40 49% 28 34% 9 11% 1 1% 3.4512 0.80358 69.02% 23.28% 

 %23.90 %67.99 0.81244 3.3994 %1 1 %12 10 %35 29 %46 38 %5 4 المؤشر الكلي
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قیـد الدراسـة فقـد توصــل  لشـركةفــي ا تقنیـة التـدریب بهـدف الوقــوف علـى واقـع: تقنیـة التـدریب -1

تقنیــة الباحــث إلــى اإلفــادة مــن إجابــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیــرات الفرعیــة المعبــرة عــن 

) وجـود 16) إذ تبَین من خالل معطیـات الجـدول (X1-X5والذي مثلته المتغیرات ( التدریب.

العـــام االتفـــاق ، إذ بلـــغ معـــدل تقنیـــة التـــدریببـــین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات  اتفـــاق

). وهــذا یــدل علــى أن هنــاك %71(أتفــق بشــدة، أتفــق)(باالتفــاق إلجابــات األفــراد المبحــوثین 

، أي إن آراء األفراد تقنیة التدریبإجابات األفراد المبحوثین على فقرات في  من االتفاقدرجة 

علـى مقیـاس (لیكـرت) الخماسـي وعـزز ذلـك الوسـط  باالعتمـادبحوثین تتجه نحـو اإلیجـاب الم

) كمــا تبــین 3) والــذي هــو أعلــى مــن الوســط الحســابي الفرضــي للمقیــاس (3.6439الحســابي (

ــــك بوســــط حســــابي %18) مــــنهم غیــــر متفقــــین. وبلغــــت نســــبة المحایــــدین (%11أن ( )، وذل

 اتفـاق%). وهـذا یعنـي 20.98بمعامل اختالف () و 0.76463معیاري ( وانحراف) 3.6439(

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم الشخصــیة، فــي 

ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي  )%72.88إلى المقیاس ( االستجابةحین بلغت نسبة 

دورات تدریبیـــة وتوعویـــة  ادارة شـــركتناتـــنظم الـــذي یـــنص علـــى ( )X1(هـــو هـــذه التقنیـــة إغنـــاء

) %74.88). وهــذا مــا فســرته إجابــات (للعــاملین لغــرض اعتمــاد بــرامج ومفــاهیم اداریــة جدیــدة

االقـل  . وكـان المتغیـر)0.78270معیـاري( وانحـراف) 3.7439من المجیبین بوسـط حسـابي (

ــــنص على( (X3)مســــاهمة هــــي  ــــذي ی ــــة  فــــي  ادارة شــــركتناتســــتعین وال ــــاءات االكادیمی بالكف

  )ؤسســات العلمیــة مــن أجــل الحصــول علــى التــدریب العلمــي الصــحیح فــي مجــال االنتاجیــةالم

) وانحــــراف 3.6098%) مــــن المجیبــــین بوســــط حســــابي (72.88وهــــذا مــــا فســــرته اجابــــات (

ــــى نســــب اتفــــاق 0.73293معیــــاري ( ) وحصــــلت بقیــــة الفقــــرات الخاصــــة بتقنیــــة التــــدریب عل

 . محصورة بین هاتین النسبتین

قیــد الدراســة فقــد  لشــركةفــي ا تقنیــة بــرامج التوعیــةبهــدف الوقــوف علــى واقــع : التوعیــةبــرامج  -2

توصل الباحث إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة المعبـرة عـن 

) إذ تبَین من خالل معطیات الجدول X6-X17والذي مثلته المتغیرات ( تقنیة برامج التوعیة.

إذ بلـغ معـدل ، تقنیـة بـرامج التوعیـةبین آراء األفراد المبحوثین بشـان فقـرات  اقاتف) وجود 16(

ـــاق ) وعـــزز ذلـــك الوســـط 41%العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین (أتفـــق بشـــدة، أتفـــق)( االتف

) كمـا تبـین 3ط الحسابي الفرضـي للمقیـاس ( ) والذي هو أعلى من الوس3.3465الحسابي (
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)، وهــذا یــدل علــى أن هنــاك %49وبلغــت نســبة المحایــدین () مــنهم غیــر متفقــین. %10أن (

، أي إن آراء تقنیـة بـرامج التوعیـةإجابـات األفـراد المبحـوثین علـى فقـرات فـي  من الحیـاددرجة 

علـى مقیـاس (لیكـرت) الخماسـي وذلـك بوسـط  باالعتمـاد لحیادیةاألفراد المبحوثین تتجه نحو ا

). وهــــذا %22.90وبمعامــــل اخــــتالف () 0.76635معیــــاري ( وانحــــراف) 3.3465حســــابي (

األفــــراد المبحــــوثین وبدرجــــة واضــــحة حــــول هــــذه المتغیــــرات وفقــــًا لوجهــــة نظــــرهم  حیــــادیعنــــي 

ومــن أبــرز المتغیــرات .)%66.93إلــى المقیــاس ( االســتجابةالشخصــیة، فــي حــین بلغــت نســبة 

یــة البــرامج التوعو تســعى الــذي یــنص علــى ( )X13(هــو التقنیــةالتــي أســهمت فــي إغنــاء هــذا 

). وهــذا مــا الـى تفســیر االشــكال التوضــیحیة لإلنتاجیـة الخضــراء الخاصـة باإلنتاجیــة الخضــراء

 وانحـــــــــــراف) 3.4512) مـــــــــــن المجیبـــــــــــین بوســـــــــــط حســـــــــــابي (%69.02فســــــــــرته إجابـــــــــــات (

وهــــذا مــــا فســــرته اجابــــات  (X6). وكــــان المتغیــــر االقــــل مســــاهمة هــــو )0.78807معیــــاري(

) 0.77875) وانحـــــــراف معیـــــــاري (3.2439%) مـــــــن المجیبـــــــین بوســـــــط حســـــــابي (64.88(

  وحصلت بقیة الفقرات الخاصة بتقنیة التدریب على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین 

فـي  تقنیة تصمیم طریقـة تعلـیم الكبـاربهدف الوقوف على واقع : تصمیم طریقة تعلیم الكبار    3-

ات األفــــراد المبحــــوثین عــــن قیــــد الدراســــة فقــــد توصــــل الباحــــث إلـــى اإلفــــادة مــــن إجابــــ لشـــركةا

والـــذي مثلتـــه المتغیـــرات  تقنیـــة تصـــمیم طریقـــة تعلـــیم الكبـــار.المتغیـــرات الفرعیـــة المعبـــرة عـــن 

)X18-X22) ــــراد  اتفــــاق) وجــــود 16) إذ تبــــَین مــــن خــــالل معطیــــات الجــــدول بــــین آراء األف

م إلجابـات العـا االتفاقإذ بلغ معدل ، تقنیة تصمیم طریقة تعلیم الكبارالمبحوثین بشان فقرات 

مــن ) وهــذا یــدل علــى أن هنــاك درجــة 43%( (أتفــق بشــدة، أتفــق)باالتفــاق األفــراد المبحــوثین 

أي إن ، تقنیــة تصــمیم طریقــة تعلــیم الكبــارإجابــات األفــراد المبحــوثین علــى فقــرات فــي  االتفــاق

علــى مقیــاس (لیكــرت) الخماســي وعــزز  باالعتمــادآراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اإلیجــاب 

) 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (3.2634ذلك الوسط الحسابي (

)، وذلـــك بوســـط %39) مـــنهم غیـــر متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (%18كمـــا تبـــین أن (

). وهــــذا %26.16) وبمعامــــل اخــــتالف (0.85387معیــــاري ( وانحــــراف) 3.2634حســــابي (

واضـــحة حـــول هـــذه المتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظــــرهم األفـــراد المبحـــوثین وبدرجـــة  اتفـــاقیعنـــي 

ومــن أبــرز المتغیــرات  )%65.27إلــى المقیــاس ( االســتجابةالشخصــیة، فــي حــین بلغــت نســبة 

شـركتنا تحلیـل إدارة تجـري الـذي یـنص علـى ( )X18(هـو التقنیـةالتي أسـهمت فـي إغنـاء هـذا 
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). وهــذا مــا االنتاجیــة الخضــراءلالحتیاجــات التعلیمیــة لألفــراد العــاملین  لغــرض نجــاح تطبیــق 

 وانحـــــــــــراف) 3.3049) مـــــــــــن المجیبـــــــــــین بوســـــــــــط حســـــــــــابي (%66.10فســــــــــرته إجابـــــــــــات (

ادارة تقـًیم ( والـذي یـنص علـى X22)(. وكان المتغیـر االقـل مسـاهمة هـو)0.85619معیاري(

)  وهذا مـا .شركتنا البرامج التعلیمیة  من خالل مقارنة  نتائج التدریب مع االهداف المرسومة

) وانحـــراف معیـــاري 2439 .3%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (88.64ســـرته اجابـــات (ف

علــى نســب  ) وحصــلت بقیــة الفقــرات الخاصــة بتقنیــة تصــمیم طریقــة تعلــیم الكبــار0.85434(

  .اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

في  تقنیة الرحالت المیدانیة الصناعیة بهدف الوقوف على واقع: الرحالت المیدانیة الصناعیة-4

قیــــد الدراســــة فقــــد توصــــل الباحــــث إلـــى اإلفــــادة مــــن إجابــــات األفــــراد المبحــــوثین عــــن  لشـــركةا

والــذي مثلتـــه المتغیـــرات  تقنیـــة الــرحالت المیدانیـــة الصـــناعیة.المتغیــرات الفرعیـــة المعبــرة عـــن 

)X23-X25) ــــراد بــــ اتفــــاق) وجــــود 16) إذ تبــــَین مــــن خــــالل معطیــــات الجــــدول ین آراء األف

العــــام االتفــــاق إذ بلــــغ معــــدل ، تقنیــــة الــــرحالت المیدانیــــة الصــــناعیةالمبحــــوثین بشــــان فقــــرات 

). وعـزز ذلـك الوسـط الحسـابي %43(أتفـق بشـدة، أتفـق)(باالتفاق إلجابات األفراد المبحوثین 

)  %13) كما تبین أن (3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (3.3293(

مـــن )، وهـــذا یـــدل علـــى أن هنـــاك درجـــة %44مـــنهم غیـــر متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (

أي إن ، تقنیـة الـرحالت المیدانیـة الصـناعیةإجابـات األفـراد المبحـوثین علـى فقـرات فـي  الحیاد

وذلــك   علــى مقیــاس (لیكــرت) الخماســي باالعتمــاد الحیــادآراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو 

). %24.34) وبمعامـــل اخـــتالف (0.81063معیـــاري ( وانحـــراف) 3.3293بوســـط حســـابي (

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم  حیــادوهــذا یعنــي 

ومــن أبــرز المتغیــرات .)%66.59إلــى المقیــاس ( االســتجابةالشخصــیة، فــي حــین بلغــت نســبة 

سـهم الزیـارات المیدانیـة فـي تالذي یـنص علـى ( )24X(هو هذه التقنیة التي أسهمت في إغناء

). وهـذا اقناع العاملین بأهمیة تطبیـق مفهـوم معـین مـن خـالل مالحظـة نتـائج التطبیـق میـدانیاً 

 وانحــــــــراف) 3.3537) مــــــــن المجیبــــــــین بوســــــــط حســــــــابي (%67.07مــــــــا فســــــــرته إجابــــــــات (

ســهم توالــذي یــنص على( (X23). وكــان المتغیــرات االقــل مســاهمة هــي )0.80694معیــاري(

الزیارات المیدانیة  في نضوج الفهم لدى االفراد العاملین عن ظاهرة معینة من خـالل مشـاهدة 

) مــن المجیبــین بوســط حســابي 66.10%)  وهــذا مــا فســرته اجابــات (الظــاهرة بــالعین المجــردة
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ت ) وحصــلت بقیــة الفقــرات الخاصــة بتقنیــة الــرحال0.74848) وانحــراف معیــاري (3.3049(

  المیدانیة الصناعیة على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیــد الدراســة فقــد توصــل  لشــركةفــي ا تقنیــة منــع الهــدر بهــدف الوقــوف علــى واقــع: منــع الهــدر 5-

تقنیــة الباحــث إلــى اإلفــادة مــن إجابــات األفــراد المبحــوثین عــن المتغیــرات الفرعیــة المعبــرة عــن 

) 16) إذ تبــَین مــن خــالل معطیــات الجــدول (X26-X29والــذي مثلتــه المتغیــرات ( التــدریب.

االتفــاق إذ بلــغ معــدل ، تقنیــة منــع الهــدربــین آراء األفــراد المبحــوثین بشــان فقــرات  اتفــاقوجــود 

). وهـــذا یـــدل علـــى أن %49(أتفـــق بشـــدة، أتفـــق)(باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین 

أي إن ، تقنیــة منــع الهــدرإجابــات األفــراد المبحــوثین علـى فقــرات ي فـ مــن االتفــاقهنـاك درجــة 

علــى مقیــاس (لیكــرت) الخماســي وعــزز  باالعتمــادآراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اإلیجــاب 

) 3) والذي هو أعلى مـن الوسـط الحسـابي الفرضـي للمقیـاس (33476ذلك الوسط الحسابي (

)، وذلـــك بوســـط %32ت نســـبة المحایـــدین () مـــنهم غیـــر متفقـــین. وبلغـــ%19كمـــا تبـــین أن (

%). وهــــذا 26.14) وبمعامــــل اخــــتالف (0.87510معیــــاري ( وانحــــراف) 3.3476حســــابي (

األفـــراد المبحـــوثین وبدرجـــة واضـــحة حـــول هـــذه المتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظــــرهم  اتفـــاقیعنـــي 

ت ومــن أبــرز المتغیــرا.)66.95%إلــى المقیــاس ( االســتجابةالشخصــیة، فــي حــین بلغــت نســبة 

شـركتنا بفصـل أو ادارة تهـتم الذي ینص علـى ( )X27(هو هذه التقنیة التي أسهمت في إغناء

) حســب النــوع  تمهیــدًا  لالســتفادة منهــا أو الــتخلص Waste segregationعــزل النفایــات (

) مـن المجیبـین بوسـط حسـابي %67.32). وهـذا مـا فسـرته إجابـات (منها بطریقـة غیـر ضـارة

والـذي  (X26). وكان المتغیـر االقـل مسـاهمة هـي )0.88209معیاري( وانحراف) 3.3659(

 Improved operatingشـركتنا علـى تحسـین اجـراءات التشـغیل (ادارة تعمـل ( یـنص علـى

proceduresمـــن المجیبـــین بوســـط 10.66)  وهـــذا مـــا فســـرته اجابـــات () لتقلیـــل الهـــدر (%

الفقرات الخاصة بتقنیة منع  ) وحصلت بقیة0.88456) وانحراف معیاري (3.3049حسابي (

 الهدر على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

ــى المــوارد6- ــاظ عل قیــد  لشــركةفــي ا تقنیــة الحفــاظ علــى المــوارد بهــدف الوقــوف علــى واقــع: الحف

الدراسة فقد توصل الباحـث إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة 

) إذ تبــَین مــن X30-X34والــذي مثلتــه المتغیــرات ( الحفــاظ علــى المــوارد. تقنیــةالمعبــرة عــن 

تقنیـــة بـــین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات  اتفـــاق) وجـــود 16خـــالل معطیـــات الجـــدول (
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(أتفــق باالتفــاق العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین االتفــاق إذ بلــغ معــدل ، الحفــاظ علــى المــوارد

إجابــــات األفــــراد فــــي  مــــن االتفــــاق). وهــــذا یــــدل علــــى أن هنــــاك درجــــة %43( بشــــدة، أتفــــق)

أي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو ، تقنیــة الحفــاظ علــى المــواردالمبحــوثین علــى فقــرات 

) 3.3049علــى مقیـاس (لیكــرت) الخماسـي وعـزز ذلــك الوسـط الحســابي ( باالعتمـاداإلیجـاب 

) مـنهم غیـر %16) كمـا تبـین أن (3للمقیاس (والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي 

معیـاري  وانحـراف) 3.3049)، وذلـك بوسـط حسـابي (%41متفقین. وبلغت نسبة المحایدین (

األفـــراد المبحـــوثین وبدرجـــة  اتفـــاق%). وهـــذا یعنـــي 25.66) وبمعامـــل اخـــتالف (0.84791(

 االسـتجابةبة واضحة حول هـذه المتغیـرات وفقـًا لوجهـة نظـرهم الشخصـیة، فـي حـین بلغـت نسـ

 )X33(هو هذه التقنیة ومن أبرز المتغیرات التي أسهمت في إغناء )%66.10إلى المقیاس (

شركتنا على ادخال التطویرات والتحسـینات علـى المـادة االولیـة ادارة سعى تالذي ینص على (

وهذا ما  .)الداخلة  في العملیة االنتاجیة بهدف تحسین الجودة واالنتاجیة وتقلیل االثر البیئي 

 وانحـــــــــــراف) 3.3780) مـــــــــــن المجیبـــــــــــین بوســـــــــــط حســـــــــــابي (%67.56فســــــــــرته إجابـــــــــــات (

حــافظ توالــذي یــنص على( (X30). وكــان المتغیــر االقــل مســاهمة هــي )0.84093معیــاري(

، اعـادة االسـتعمال، اعـادة التـدویر: )3Rشركتنا على الموارد من خالل اعتمـاد برنـامج (ادارة 

) 3.2195%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (39.64ابـــات () وهـــذا مـــا فســـرته اجواالســـترداد

) وحصــلت بقیــة الفقــرات الخاصــة بتقنیــة الحفــاظ علــى المــوارد 0.88923وانحــراف معیــاري (

 .على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیـــد الدراســـة فقـــد  لشـــركةفـــي ا تقنیـــة ادارة النفایـــات بهـــدف الوقـــوف علـــى واقـــع: ادارة النفایـــات -7

توصل الباحث إلى اإلفادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة المعبـرة عـن 

) إذ تبــــَین مــــن خــــالل معطیــــات X35-X37والــــذي مثلتــــه المتغیــــرات ( تقنیــــة ادارة النفایــــات.

إذ بلـغ ، ایاتتقنیة ادارة النفبین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 16الجدول (

). وعــزز %39((أتفــق بشــدة، أتفــق)باالتفــاق العــام إلجابــات األفــراد المبحــوثین االتفــاق معــدل 

) 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (3.2358ذلك الوسط الحسابي (

)، وهذا یدل على أن %41) منهم غیر متفقین. وبلغت نسبة المحایدین (%19كما تبین أن (

أي إن ، تقنیـة ادارة النفایـاتإجابات األفراد المبحـوثین علـى فقـرات في  من الحیادهناك درجة 

علـــى مقیـــاس (لیكـــرت) الخماســـي وذلـــك  باالعتمـــاد الحیـــادآراء األفـــراد المبحـــوثین تتجـــه نحـــو 
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%). 25.86) وبمعامـــل اخـــتالف (0.83671معیـــاري ( وانحـــراف) 3.2358بوســـط حســـابي (

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم  حیــادهــذا یعنــي و 

ومــن أبــرز المتغیــرات  )%64.72إلــى المقیــاس ( االســتجابةالشخصــیة، فــي حــین بلغــت نســبة 

شــركتنا تنظــیم ادارة تمتلــك الــذي یــنص علــى ( )36X(هــو هــذه التقنیــة التــي أســهمت فــي إغنــاء

للقیـام بـإدارة النفایـات بمختلـف انواعهـا الناتجـة عـن  (مثل قسم أو شعبة أو وحـدة) اداري فعال

) مــــــن المجیبــــــین بوســــــط حســــــابي %65.12). وهــــــذا مــــــا فســــــرته إجابــــــات (انشــــــطة الشــــــركة

الــذي  (X35). وكــان المتغیــر االقــل مســاهمة هــي )0.85795معیــاري( وانحــراف) 3.2561(

بمتابعـــة  مثـــل قســـم أو شـــعبة أو وحـــدة)( خـــاص شـــركتنا تنظـــیم اداريادارة تمتلـــك یـــنص على(

ومراقبة الملوثات الهوائیة الناتجة عن العملیـات االنتاجیـة بصـورة مسـتمرة وآثارهـا علـى البیئیـة 

) 3.2073%) مـــن المجیبـــین بوســـط حســـابي (15.64)  وهـــذا مـــا فســـرته اجابـــات (الطبیعیـــة

یة ادارة النفایات على نسب ) وحصلت بقیة الفقرات الخاصة بتقن0.84236وانحراف معیاري (

  .اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قید الدراسة فقد  لشركةفي ا تقنیة تحسین التصمیم بهدف الوقوف على واقع: تحسین التصمیم-8

تقنیة توصل الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات الفرعیة المعبرة عن 

) إذ تبَین من خالل معطیات الجدول X38-X41والذي مثلته المتغیرات ( تحسین التصمیم.

إذ بلغ معدل ، تقنیة تحسین التصمیمبین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 16(

). وهذا یدل على أن %51(أتفق بشدة، أتفق)(باالتفاق العام إلجابات األفراد المبحوثین االتفاق 

أي إن ، تقنیة تحسین التصمیمإجابات األفراد المبحوثین على فقرات في  اقمن االتفهناك درجة 

على مقیاس (لیكرت) الخماسي وعزز ذلك  باالعتمادآراء األفراد المبحوثین تتجه نحو اإلیجاب 

) كما تبین 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (3.3994الوسط الحسابي (

) 3.3994)، وذلك بوسط حسابي (%35قین. وبلغت نسبة المحایدین () منهم غیر متف%13أن (

األفراد  اتفاق%). وهذا یعني 23.90) وبمعامل اختالف (0.81244معیاري ( وانحراف

المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه المتغیرات وفقًا لوجهة نظرهم الشخصیة، في حین بلغت 

هذه  المتغیرات التي أسهمت في إغناء ومن أبرز )%67.99إلى المقیاس ( االستجابةنسبة 

تشجع ادارة شركتنا االفراد العاملین على تقدیم افكار تطویریة الذي ینص على ( )X41(هو التقنیة

) من %69.02). وهذا ما فسرته إجابات (تسهم في تحسین تصمیم المنتج والعملیات االنتاجیة
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. وكان المتغیر االقل مساهمة )0.80358معیاري( وانحراف) 3.4512المجیبین بوسط حسابي (

شركتنا الى  تقلیل التأثیر البیئي للمنتج خالل مرحلة ادارة تسعى والذي ینص على ( (X38)هي 

) وانحراف 3.3293%) من المجیبین بوسط حسابي (59.66)وهذا ما فسرته اجابات (التصمیم

م على نسب اتفاق ) وحصلت بقیة الفقرات الخاصة بتقنیة تحسین التصمی0.81733معیاري (

 .محصورة بین هاتین النسبتین

ویمكن تلخیص نسب استجابة االفراد المبحوثین في معمل سمنت حمام العلیل الى 

 .التقنیات الخاصة باالنتاجیة الخضراء من خالل الرسم البیاني

 ) نسب االستجابة الى تقنیات االنتاجیة الخضراء24الشكل (

  

  .باالعتماد على نتائج الحاسبةمن اعداد الباحث : المصدر

 : التنمیة المستدامة .2

) االحصائیات الخاصة بأبعاد التنمیة المستدامة في معاونیه الشركة العامة 17الجدول (

  )الجدید معمل سمنت حمام العلیل(للسمنت الشمالیة 

سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  بدائل االستجابة        
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  ال أتفق بشدة   ال أتفق   محاید  تفق   أتفق بشدة  

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ي
صاد

 التقنیة االقت

X42 6 7% 46 56% 19 23% 11 13% 0 0% 3.5556 0.80623 71.11% 22.68% 

X43 4 5% 46 56% 20 24% 12 15% 0 0% 3.5122 0.80498 70.24% 22.92% 

X44 4 5% 41 50% 24 29% 13 16% 0 0% 3.4390 0.81797 68.78% 23.78% 

X45 3 4% 37 45% 30 37% 11 13% 1 1% 3.3659 0.80909 67.32% 24.04% 

X46 4 5% 39 48% 26 32% 12 15% 1 1% 3.4024 0.84415 68.05% 24.81% 

X47 4 5% 40 49% 23 28% 14 17% 1 1% 3.3902 0.87144 67.80% 25.70% 
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سم المتغیر
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  ال أتفق بشدة   ال أتفق   محاید  تفق   أتفق بشدة  

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

X48 3 4% 44 54% 21 26% 13 16% 1 1% 3.4268 0.84664 68.54% 24.71% 

X49 5 6% 43 52% 29 35% 5 6% 0 0% 3.5854 0.70187 71.71% 19.58% 

X50 7 9% 41 50% 30 37% 4 5% 0 0% 3.6220 0.71389 72.44% 19.71% 

المؤشر 

 الكلي
4 5% 42 51% 25 30% 11 13% 0 0% 3.4777 0.80181 69.55% 23.06% 

ال
ي
ع
جتما

تقنیة اال
 

X51 6 7% 34 41% 39 48% 3 4% 0 0% 3.5244 0.68899 70.49% 19.55% 

X52 6 7% 36 44% 33 40% 7 9% 0 0% 3.5000 0.75768 70.00% 21.65% 

X53 6 7% 37 45% 34 41% 5 6% 0 0% 3.5366 0.72342 70.73% 20.46% 

X54 5 6% 33 40% 39 48% 5 6% 0 0% 3.4634 0.70615 69.27% 20.39% 

X55 5 6% 36 44% 38 46% 3 4% 0 0% 3.5244 0.67083 70.49% 19.03% 

X56 5 6% 39 48% 31 38% 7 9% 0 0% 3.5122 0.74110 70.24% 21.10% 

X57  6 7% 35 43% 29 35% 12 15% 0 0% 3.4268 0.83193 68.54% 24.28% 

X58 6 7% 37 45% 28 34% 11 13% 0 0% 3.4634 0.81944 69.27% 23.66% 

x59 6 7% 42 51% 27 33% 7 9% 0 0% 3.5732 0.75409 71.46% 21.10% 

X60 6 7% 41 50% 30 37% 4 5% 1 1% 3.5732 0.75409 71.46% 21.10% 

المؤشر 

 الكلي
6 7% 37 45% 33 40% 6 7% 0 0% 3.5098 0.74477 70.20% 21.22% 

ال
ي
تقنیة البیئ

 

X61 7 9% 29 35% 40 49% 5 6% 1 1% 3.4390 0.78721 68.78% 22.89% 

X62 7 9% 30 37% 39 48% 5 6% 1 1% 3.4512 0.78807 69.02% 22.83% 

X63 7 9% 28 34% 39 48% 7 9% 1 1% 3.4024 0.81437 68.05% 23.93% 

X64 7 9% 36 44% 29 35% 10 12% 0 0% 3.4878 0.82018 69.76% 23.52% 

X65 7 9% 40 49% 26 32% 8 10% 1 1% 3.5366 0.83437 70.73% 23.59% 

X66 4 5% 41 50% 27 33% 10 12% 0 0% 3.4756 0.77341 69.51% 22.25% 

X67 5 6% 43 52% 25 30% 8 10% 1 1% 3.5244 0.80470 70.49% 22.83% 

X68 4 5% 38 46% 28 34% 12 15% 0 0% 3.4146 0.80048 68.29% 23.44% 

X69 4 5% 40 49% 29 35% 9 11% 0 0% 3.4756 0.75728 69.51% 21.79% 

X70 4 5% 38 46% 27 33% 12 15% 1 1% 3.3902 0.84263 67.80% 24.85% 

المؤشر 

 الكلي
6 7% 36 44% 31 38% 9 11% 0 0% 3.4598 0.80227 69.20% 23.19% 

 

 لشـركةفـي االبعـد االقتصـادي للتنمیـة المسـتدامة  بهـدف الوقـوف علـى واقـع: البعد االقتصـادي -1

قیـــد الدراســـة فقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى اإلفـــادة مـــن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین عـــن المتغیـــرات 

) إذ تبـــَین مـــن X42-X50والـــذي مثلتـــه المتغیـــرات ( البعـــد االقتصـــادي.الفرعیـــة المعبـــرة عـــن 

البعـــد بـــین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات  اتفـــاق) وجـــود 17الجـــدول ( خـــالل معطیـــات

(أتفـــق بشـــدة، باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین االتفـــاق إذ بلـــغ معـــدل ، االقتصـــادي

إجابات األفراد المبحـوثین علـى في  من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %56أتفق)(
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علــى  باالعتمــادأي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اإلیجــاب ، البعــد االقتصــاديفقــرات 

) والـــذي هـــو أعلـــى مـــن 3.4777مقیـــاس (لیكـــرت) الخماســـي وعـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي (

) منهم غیر متفقین. وبلغت نسـبة %13) كما تبین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

ـــــــك بوســـــــط حســـــــابي (%30المحایـــــــدین ( ) 0.80181معیـــــــاري ( رافوانحـــــــ) 3.4777)، وذل

األفراد المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه  اتفاق%). وهذا یعني 23.06وبمعامل اختالف (

إلـــى المقیـــاس  االســـتجابةالمتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظـــرهم الشخصـــیة، فـــي حـــین بلغـــت نســـبة 

الـذي یـنص  )50X(هـو هـذه البعـد ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء )69.55%(

تحــرص ادارة شــركتنا علــى االقتصــاد فــي اســتهالك المــوارد الطبیعیــة  لضــمان حصــول علــى (

) مـــن المجیبــین بوســـط %72.44). وهــذا مـــا فســرته إجابــات (االجیــال القادمــة علـــى حصــتها

 (X45). وكان المتغیر االقل مساهمة هي )0.71389معیاري( وانحراف) 3.6220حسابي (

) االنتاج المسـتدام مـن خـالل تطبیـق االنتاجیـة الخضـراء دارة شركتناتحقق اوالذي ینص على(

) وانحــــراف 3.3659%) مــــن المجیبــــین بوســــط حســــابي (32.67وهــــذا مــــا فســــرته اجابــــات (

) وحصـــلت بقیـــة الفقـــرات الخاصـــة البعـــد االقتصـــادي علـــى نســـب اتفـــاق 0.80909معیـــاري (

 .محصورة بین هاتین النسبتین

 لشـركةفـي االبعـد االجتمـاعي للتنمیـة المسـتدامة  الوقـوف علـى واقـع بهـدف: البعد االجتمـاعي -2

قیـــد الدراســـة فقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى اإلفـــادة مـــن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین عـــن المتغیـــرات 

) إذ تبـــَین مـــن X51-X60والـــذي مثلتـــه المتغیـــرات ( البعـــد االجتمـــاعي.الفرعیـــة المعبـــرة عـــن 

البعـــد ین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات بـــ اتفـــاق) وجـــود 17خـــالل معطیـــات الجـــدول (

(أتفـــق بشـــدة، باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین االتفـــاق إذ بلـــغ معـــدل ، االجتمـــاعي

إجابات األفراد المبحـوثین علـى في  من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %52أتفق)(

علــى  باالعتمــادثین تتجــه نحــو اإلیجــاب أي إن آراء األفــراد المبحــو ، البعــد االجتمــاعيفقــرات 

) والـــذي هـــو أعلـــى مـــن 3.5098مقیـــاس (لیكـــرت) الخماســـي وعـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي (

) مـنهم غیـر متفقـین. وبلغـت نسـبة %7) كمـا تبـین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (

ـــــــك بوســـــــط حســـــــابي (%40المحایـــــــدین ( ) 0.74477معیـــــــاري ( وانحـــــــراف) 3.5098)، وذل

األفراد المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه  اتفاق%). وهذا یعني 21.22وبمعامل اختالف (

إلـــى المقیـــاس  االســـتجابةالمتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظـــرهم الشخصـــیة، فـــي حـــین بلغـــت نســـبة 
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الـذي یـنص  )X59(هـو هـذه البعـد ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء )70.20%(

مــن خــالل تقــدیم افضـــل ى تحســین المســـتوى الصــحي للعــاملین الــ ادارة شــركتناتســعى علــى (

) مــن المجیبــین بوســط حســابي %46.71). وهــذا مــا فســرته إجابــات (الخــدمات الصــحیة لهــم

والـذي  (X57). وكان المتغیـر االقـل مسـاهمة هـي )0.75409معیاري( وانحراف) 3.5732(

وبمــا  افضــل الخــدمات التعلیمیــة والترفیهیــة والراحــة للعــاملین  ادارة شــركتنا وفرتــیــنص علــى (

%) مــن المجیبــین بوســط 54.68) وهــذا مــا فســرته اجابــات (یضــمن تحقیــق الرفاهیــة للمجتمــع

) وحصــــلت بقیـــة الفقــــرات الخاصـــة البعــــد 0.83193) وانحــــراف معیـــاري (3.4268حســـابي (

 .االجتماعي على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیـد الدراسـة  لشركةفي اللتنمیة المستدامة  البیئيالبعد  بهدف الوقوف على واقع: البعد البیئي -3

فقد توصـل الباحـث إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة المعبـرة 

) إذ تبـَین مـن خـالل معطیـات الجـدول X61-X70والذي مثلته المتغیـرات ( البعد البیئي.عن 

االتفـاق إذ بلـغ معـدل ، البعـد البیئـيبین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 17(

). وهـــذا یـــدل علـــى أن %51(أتفـــق بشـــدة، أتفـــق)(باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین 

أي إن آراء ، البعـد البیئــيإجابـات األفـراد المبحــوثین علـى فقـرات فـي  مـن االتفــاقهنـاك درجـة 

علـى مقیــاس (لیكـرت) الخماسـي وعـزز ذلــك  باالعتمـادفـراد المبحـوثین تتجـه نحــو اإلیجـاب األ

) كمـا 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضـي للمقیـاس (3.4598الوسط الحسابي (

)، وذلــك بوسـط حســابي %38) مــنهم غیـر متفقــین. وبلغـت نســبة المحایـدین (%11تبـین أن (

 اتفـاق%). وهـذا یعنـي 23.19) وبمعامل اختالف (0.80227معیاري ( وانحراف) 3.4598(

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم الشخصــیة، فــي 

ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي  )%69.20إلى المقیاس ( االستجابةحین بلغت نسبة 

شـركتنا الـى الحصـول علـى شـهادة تسـعى ادارة الذي یـنص علـى ( )X65(هو هذه البعد إغناء

). وهــذا مــا فســرته إجابــات مــن اجــل الحفــاظ علــى البیئــة ISO 14001نظــم االدارة البیئیــة 

. وكــان )0.83437معیــاري( وانحــراف) 3.5366) مــن المجیبــین بوســط حســابي (73.70%(

تــتخلص ادارة شــركتنا مــن النفایــات والــذي یــنص علــى ( (X70)المتغیــر االقــل مســاهمة هــي 

) وهــذا مــا اتجــة عــن االنشــطة المختلفــة بطــرق ســلیمة دون االضــرار بــالهواء والمــاء والتربــةالن

) وانحـــــراف معیـــــاري 3.3902%) مـــــن المجیبـــــین بوســـــط حســـــابي (80.67فســـــرته اجابـــــات (

) وحصــلت بقیــة الفقــرات الخاصــة البعــد البیئــي علــى نســب اتفــاق محصــورة بــین 0.84263(

  .هاتین النسبتین
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ویمكن عرض خالصة نسب استجابة االفراد المبحوثین في المیدان المبحوث على أبعاد التنمیة 

  .المستدامة من خالل الرسم البیاني المعروض

  نسب االستجابة الى أبعاد التنمیة المستدامة )25الشكل (

 

  . اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة: المصدر

  الكلیة لكل شركةالمؤشرات ) 18(جدول ال

   )معمل سمنت حمام العلیل(معاونیة السمنت الشمالیة : أوالً 

  معامل االختالف  نسبة االستجابة  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  نسبة االتفاق  البیان

 24.54 67.17 0.81 3.3 %47.5  االنتاجیة الخضراء

 20.98 72.88 0.76 3.6 %71  التدریب 

 22.90 66.93 0.76 3.3 %41  التوعیة

 26.16 65.27 0.85 3.2 %43  طریقة التعلم 

 26.14 66.95 0.87 3.3  %49  الزیارات المیدانیة

 24.34 66.59 0.81 3.3 %43  منع الهدر

 25.66 66.10 0.84 3.3 %43  الحفاظ على الموارد

 25.86 64.72 0.83 3.2 %39  ادارة النفایات

 23.90 67.99 0.81 3.3  %51  تحسین التصمیم

 22.49 69.55 0.78 3.48 %53  التنمیة المستدامة

 23.06 69.55 0.80 3.4 %56  البعد االقتصادي

 21.22 70.20 0.74 3.5 %52  البعد االجتماعي

 23.19 69.20 0.80 3.4 %51  البعد البیئي

68.60%

68.80%

69.00%

69.20%

69.40%

69.60%

69.80%

70.00%

70.20%

البعد البیئيالبعد االجتماعيالبعد االقتصادي

69.55%

70.20%

69.20%
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  : المشراق وصف وتشخیص متغیرات البحث في الشركة العامة لكبریت: ثانیاً 

  إجابات أفراد عینة البحث لفقرات االنتاجیة الخضراءجداول تحلیل 

) االحصائیات الخاصة بتقنیات االنتاجیة الخضراء في 19یعرض الجدول(: االنتاجیة الخضراء

 الشركة العامة لكبریت المشراق.

  ) احصائیات تقنیات االنتاجیة الخضراء19الجدول (

سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  

  بدائل االستجابة      

ط 
س
لو

ا
ي
اب
س
ح
ال

ري  
یا
مع

 ال
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق بشدة   ال أتفق   محاید  تفق   أتفق بشدة  

 %  عدد %  عدد  %  عدد
ع

  دد
 %  عدد  %

X1 45 55% 37 45% 0 0% 0 0% 0 0% 4.5488 0.50068 90.98% 11.01% 

X2 31 38% 48 59% 3 4% 0 0% 0 0% 4.3415 0.54929 86.83% 12.65% 

X3 31 38% 44 54% 7 9% 0 0% 0 0% 4.2927 0.61840 85.85% 14.41% 

X4 35 43% 42 51% 5 6% 0 0% 0 0% 4.3659 0.59860 87.32% 13.71% 

X5 29 35% 41 50% 12 15% 0 0% 0 0% 4.2073 0.68019 84.15% 16.17% 

 %13.55 %87.02 0.58943 4.3512 %0 0 %0 0 %6 5 %52 43 %41 34 المؤشر الكلي

ج التوعیة
 برام

X6 34 41% 40 49% 8 10% 0 0% 0 0% 4.3171 0.64556 86.34% 14.95% 

X7 32 39% 39 48% 11 13% 0 0% 0 0% 4.2561 0.68152 85.12% 16.01% 

X8 37 45% 35 43% 10 12% 0 0% 0 0% 4.3293 0.68592 86.59% 15.84% 

X9 35 43% 37 45% 10 12% 0 0% 0 0% 4.3049 0.67931 86.10% 15.78% 

X10 28 34% 46 56% 8 10% 0 0% 0 0% 4.2439 0.61986 84.88% 14.61% 

X11 28 34% 44 54% 10 12% 0 0% 0 0% 4.2195 0.64835 84.39% 15.37% 

X12 38 46% 37 45% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3780 0.64099 87.56% 14.64% 

X13 34 41% 39 48% 9 11% 0 0% 0 0% 4.3049 0.66088 86.10% 15.35% 

X14 32 39% 42 51% 8 10% 0 0% 0 0% 4.2927 0.63805 85.85% 14.86% 

X15 30 37% 45 55% 7 9% 0 0% 0 0% 4.2805 0.61412 85.61% 14.35% 

X16 37 45% 37 45% 7 9% 1 1% 0 0% 4.3415 0.68888 86.83% 15.87% 

X17 27 33% 44 54% 10 12% 1 1% 0 0% 4.1829 0.68724 83.66% 16.43% 

المؤشر 

 الكلي
33 40% 40 49% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2876 0.65756 85.75% 15.34% 

طریقة تعلم الكبار
صمیم 

 ت

X18 36 44% 36 44% 10 12% 0 0% 0 0% 4.3171 0.68273 86.34% 15.81% 

X19 29 35% 49 60% 4 5% 0 0% 0 0% 4.3049 0.55974 86.10% 13.00% 

X20 33 40% 40 49% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2927 0.65711 85.85% 15.31% 

X21 36 44% 34 41% 12 15% 0 0% 0 0% 4.2927 0.71125 85.85% 16.57% 

X22 38 46% 39 48% 5 6% 0 0% 0 0% 4.4024 0.60573 88.05% 13.76% 

المؤشر 

 الكلي
34 41% 40 49% 8 10% 0 0% 0 0% 4.3220 0.64331 86.44% 14.88% 

ت 
ال
الرح

المیدانیة 

عیة 
صنا

ال  

X23 42 51% 34 41% 6 7% 0 0% 0 0% 4.4390 0.63045 88.78% 14.20% 

X24 39 48% 39 48% 4 5% 0 0% 0 0% 4.4268 0.58858 88.54% 13.30% 

X25 38 46% 38 46% 6 7% 0 0% 0 0% 4.3902 0.62373 87.80% 14.21% 
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سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  

  بدائل االستجابة      

ط 
س
لو

ا
ي
اب
س
ح
ال

ري  
یا
مع

 ال
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق بشدة   ال أتفق   محاید  تفق   أتفق بشدة  

 %  عدد %  عدد  %  عدد
ع

  دد
 %  عدد  %

المؤشر 

 الكلي
40 49% 37 45% 5 6% 0 0% 0 0% 4.4187 0.61426 88.37% 13.90% 

 منع الهدر

X26 37 45% 39 48% 6 7% 0 0% 0 0% 4.3780 0.62143 87.56% 14.19% 

X27 33 40% 43 52% 6 7% 0 0% 0 0% 4.3293 0.60969 86.59% 14.08% 

X28 27 33% 47 57% 8 10% 0 0% 0 0% 4.2317 0.61461 84.63% 14.52% 

X29 35 43% 40 49% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3415 0.63284 86.83% 14.58% 

المؤشر 

 الكلي
33 40% 42 51% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3201 0.61964 86.40% 14.34% 

ى الموارد
عل

ظ 
حفا

ال
  

X30 35 43% 38 46% 9 11% 0 0% 0 0% 4.3171 0.66440 86.34% 15.39% 

X31 37 45% 39 48% 6 7% 0 0% 0 0% 4.3780 0.62143 87.56% 14.19% 

X32 44 54% 28 34% 10 12% 0 0% 0 0% 4.4146 0.70187 88.29% 15.90% 

X33 39 48% 36 44% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3902 0.64322 87.80% 14.65% 

X34 38 46% 40 49% 4 5% 0 0% 0 0% 4.4146 0.58692 88.29% 13.29% 

المؤشر 

 الكلي
39 48% 36 44% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3829 0.64357 87.66% 14.68% 

ت
 ادارة النفایا

X35 35 43% 43 52% 4 5% 0 0% 0 0% 4.3780 0.58034 87.56% 13.26% 

X36 36 44% 42 51% 4 5% 0 0% 0 0% 4.3902 0.58280 87.80% 13.27% 

X37 39 48% 36 44% 6 7% 1 1% 0 0% 4.3780 0.67842 87.56% 15.50% 

المؤشر 

 الكلي
37 45% 40 49% 5 6% 0 0% 0 0% 4.3821 0.61385 87.64% 14.01% 

صمیم
ن الت

سی
ح
 ت

X38 43 52% 33 40% 6 7% 0 0% 0 0% 4.4512 0.63153 89.02% 14.19% 

X39 41 50% 37 45% 4 5% 0 0% 0 0% 4.4512 0.59114 89.02% 13.28% 

X40 29 35% 44 54% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2439 0.63946 84.88% 15.07% 

X41 35 43% 40 49% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3415 0.63284 86.83% 14.58% 

 المؤشر

 الكلي
37 45% 39 48% 6 7% 0 0% 0 0% 4.3720 0.62374 87.44% 14.27% 

قید الدراسة فقد توصل  لشركةفي ا تقنیة التدریب بهدف الوقوف على واقع: تقنیة التدریب -1

تقنیة الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات الفرعیة المعبرة عن 

) وجود 19) إذ تبَین من خالل معطیات الجدول (X1-X5والذي مثلته المتغیرات ( التدریب.

العام إلجابات االتفاق ، إذ بلغ معدل تقنیة التدریببین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق

 من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %93(أتفق بشدة، أتفق)(باالتفاق األفراد المبحوثین 

، أي إن آراء األفراد المبحوثین تتجه نحو تقنیة التدریبإجابات األفراد المبحوثین على فقرات في 

) والذي 4.3512على مقیاس (لیكرت) الخماسي وعزز ذلك الوسط الحسابي ( باالعتماداإلیجاب 



134 

) منهم غیر متفقین. %0) كما تبین أن (3هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

) 0.58943معیاري ( وانحراف) 4.3512)، وذلك بوسط حسابي (%6بة المحایدین (وبلغت نس

األفراد المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه  اتفاق%). وهذا یعني 13.55وبمعامل اختالف (

إلى المقیاس  االستجابةالمتغیرات وفقًا لوجهة نظرهم الشخصیة، في حین بلغت نسبة 

الذي ینص على  )3X(هو هذه التقنیة ي أسهمت في إغناءومن أبرز المتغیرات الت )87.02%(

بالكفاءات االكادیمیة  في المؤسسات العلمیة من أجل الحصول على  ادارة شركتناتستعین (

) من المجیبین %87.32إجابات ( ). وهذا ما فسرته التدریب العلمي الصحیح في مجال االنتاجیة

) وكان المتغیرات االقل مساهمة هي 0.59860(معیاري وانحراف) 4.3659بوسط حسابي (

(X5)   االفراد  برامج  تدریبیة داخلیة وخارجیة بهدف اكساب ادارة شركتنا توفر(الذي ینص على

%) 84.15)وهذا ما فسرته اجابات (خبرة عملیة عن كیفیة تطبیق االنتاجیة الخضراء العاملین

) وحصلت بقیة الفقرات 0.68019ي () وانحراف معیار 4.2073من المجیبین بوسط حسابي (

  .الخاصة بتقنیة التدریب على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیـد الدراسـة فقـد توصـل  لشـركةفـي ا تقنیـة بـرامج التوعیـةبهدف الوقوف على واقع : برامج التوعیة

تقنیـة بـرامج عـن المتغیـرات الفرعیـة المعبـرة عـن  الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفـراد المبحـوثین

) وجــود 19) إذ تبــَین مــن خــالل معطیــات الجــدول (X6-X17والــذي مثلتــه المتغیــرات ( التوعیــة.

العــام  االتفــاقإذ بلــغ معــدل ، تقنیــة بــرامج التوعیــةبــین آراء األفــراد المبحــوثین بشــان فقــرات  اتفــاق

 مـن االتفـاق) وهذا یدل على أن هنـاك درجـة 89%تفق)(إلجابات األفراد المبحوثین (أتفق بشدة، أ

، أي إن آراء األفراد المبحوثین تتجـه تقنیة برامج التوعیةإجابات األفراد المبحوثین على فقرات في 

) 4.2876وعزز ذلـك الوسـط الحسـابي (  على مقیاس (لیكرت) الخماسي باالعتمادنحو اإلیجاب 

) مــنهم غیــر %0) كمــا تبــین أن (3رضــي للمقیــاس (ط الحســابي الف والــذي هــو أعلــى مــن الــوس

ـــك بوســـط حســـابي (%11متفقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین ( ـــاري  وانحـــراف) 4.2876)، وذل معی

وبدرجـة واضـحة  األفراد المبحوثین اتفاق). وهذا یعني %15.34) وبمعامل اختالف (0.65756(

إلـى المقیـاس  االسـتجابةحول هذه المتغیرات وفقًا لوجهة نظـرهم الشخصـیة، فـي حـین بلغـت نسـبة 

الذي ینص على  )X12(هو التقنیةومن أبرز المتغیرات التي أسهمت في إغناء هذا .)85.75%(

لإلنتاجیــة الـى تفسـیر االشـكال التوضـیحیة  البـرامج التوعویـة الخاصـة باإلنتاجیـة الخضـراءتسـعى (

 وانحراف) 4.3780) من المجیبین بوسط حسابي (%87.56). وهذا ما فسرته إجابات (الخضراء
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تقــوم شــركتنا ( الــذي یــنص علــى (X17). وكــان المتغیــر االقــل مســاهمة هــو )640990.معیــاري(

) وهـذا مـا فسـرته بالتخطیط المسبق إلقامة البـرامج التوعویـة الخاصـة  بتطبیـق االنتاجیـة الخضـراء

) 0.68724) وانحــــراف معیــــاري (4.1829%) مــــن المجیبــــین بوســــط حســــابي (83.66اجابــــات (

  .وحصلت بقیة الفقرات الخاصة بتقنیة التدریب على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

فـي  تقنیـة تصـمیم طریقـة تعلـیم الكبـاربهـدف الوقـوف علـى واقـع : تصمیم طریقـة تعلـیم الكبـار3- 

قیـد الدراسـة فقـد توصـل الباحـث إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات  لشركةا

) إذ X18-X22والــذي مثلتــه المتغیــرات ( تقنیــة تصــمیم طریقــة تعلــیم الكبــار.الفرعیــة المعبــرة عــن 

تقنیـة بین آراء األفـراد المبحـوثین بشـان فقـرات  اتفاق) وجود 19تبَین من خالل معطیات الجدول (

(أتفـق باالتفـاق العام إلجابات األفـراد المبحـوثین  االتفاقإذ بلغ معدل ، تصمیم طریقة تعلیم الكبار

إجابــات األفــراد المبحــوثین فــي  مــن االتفــاق) وهــذا یــدل علــى أن هنــاك درجــة 90%بشــدة، أتفــق)(

تتجـه نحـو اإلیجــاب  أي إن آراء األفـراد المبحـوثین، تقنیـة تصـمیم طریقـة تعلــیم الكبـارعلـى فقـرات 

) والـــذي هـــو 4.3220علـــى مقیـــاس (لیكـــرت) الخماســـي وعـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي ( باالعتمـــاد

) مـنهم غیـر متفقـین. وبلغـت %0) كمـا تبـین أن (3أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (

) 0.64331معیــــــاري( وانحــــــراف) 4.3220)، وذلــــــك بوســــــط حســــــابي (%10نســــــبة المحایــــــدین (

األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة حــول هــذه  اتفــاق). وهــذا یعنــي %14.88خــتالف (وبمعامــل ا

إلـــــى المقیـــــاس  االســـــتجابةالمتغیـــــرات وفقـــــًا لوجهـــــة نظـــــرهم الشخصـــــیة، فـــــي حـــــین بلغـــــت نســـــبة 

الذي ینص على  )X22(هو التقنیةومن أبرز المتغیرات التي أسهمت في إغناء هذا  )86.44%(

). التعلیمیــة  مــن خــالل مقارنــة  نتــائج التــدریب مــع االهــداف المرســومةشــركتنا البــرامج ادارة تقــًیم (

ــــــات ( ــــــین بوســــــط حســــــابي (%88.05وهــــــذا مــــــا فســــــرته إجاب  وانحــــــراف) 4.4024) مــــــن المجیب

تصـمیم  یركـز( الـذي یـنص علـى (X20). وكـان المتغیـر االقـل مسـاهمة هـو )0.60573معیاري(

)  والفتـرة، التوقیـت، الخدمات اللوجسـتیة، الشكل، ىشركتنا على " المحتو  ادارة البرامج التعلیمیة في

) وانحــراف معیــاري 4.2927%) مــن المجیبــین بوســط حســابي (85.85وهــذا مــا فســرته اجابــات (

علـى نسـب اتفـاق  ) وحصلت بقیة الفقرات الخاصـة بتقنیـة تصـمیم طریقـة تعلـیم الكبـار0.65711(

  .محصورة بین هاتین النسبتین
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في  تقنیة الرحالت المیدانیة الصناعیة بهدف الوقوف على واقع: الصناعیةالرحالت المیدانیة - 4

قید الدراسة فقد توصل الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات  لشركةا

  یالكالفرعیة المعبرة 

د قی لشركةفي ا تقنیة الحفاظ على الموارد بهدف الوقوف على واقع: الحفاظ على الموارد6-

الدراسة فقد توصل الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات الفرعیة 

) إذ تبَین من خالل X30-X34والذي مثلته المتغیرات ( تقنیة الحفاظ على الموارد.المعبرة عن 

على تقنیة الحفاظ بین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 19معطیات الجدول (

(أتفق بشدة، باالتفاق العام إلجابات األفراد المبحوثین االتفاق إذ بلغ معدل ، الموارد

إجابات األفراد المبحوثین على في  من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %92أتفق)(

 باالعتمادأي إن آراء األفراد المبحوثین تتجه نحو اإلیجاب ، تقنیة الحفاظ على المواردفقرات 

) والذي هو أعلى من 4.3829لى مقیاس (لیكرت) الخماسي وعزز ذلك الوسط الحسابي (ع

) منهم غیر متفقین. وبلغت نسبة %0) كما تبین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (

) وبمعامل 0.64357معیاري ( وانحراف) 4.3829)، وذلك بوسط حسابي (%9المحایدین (

األفراد المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه المتغیرات  اقاتف%). وهذا یعني 14.68اختالف (

ومن  )%87.66إلى المقیاس ( االستجابةوفقًا لوجهة نظرهم الشخصیة، في حین بلغت نسبة 

ادارة حرص تالذي ینص على ( )X32(هو هذه التقنیة أبرز المتغیرات التي أسهمت في إغناء

المعالجة من اجل التوفیر في مختلف انواع شركتنا على اجراء تحویر أو تعدیل في عملیات 

) من المجیبین بوسط حسابي %88.29. وهذا ما فسرته إجابات ()الموارد المادیة والبشریة

الذي ینص  (X30). وكان المتغیر االقل مساهمة هي )0.70187معیاري( وانحراف) 4.4146(

اعادة ، اعادة التدویر: )3Rشركتنا على الموارد من خالل اعتماد برنامج (ادارة حافظ ت( على

%) من المجیبین بوسط حسابي 86.34)  وهذا ما فسرته اجابات (واالسترداد، االستعمال

) وحصلت بقیة الفقرات الخاصة بتقنیة الحفاظ على 0.66440) وانحراف معیاري (4.3171(

  .الموارد على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیـــد الدراســـة فقـــد  لشـــركةفـــي ا تقنیـــة ادارة النفایـــات الوقـــوف علـــى واقـــعبهـــدف : ادارة النفایـــات -7

تقنیـة توصل الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات الفرعیـة المعبـرة عـن 

) 19) إذ تبــَین مــن خــالل معطیــات الجــدول (X35-X37والــذي مثلتــه المتغیــرات ( ادارة النفایــات.

االتفــاق إذ بلــغ معــدل ، تقنیــة ادارة النفایــاتبــین آراء األفــراد المبحــوثین بشــان فقــرات  اتفــاقوجــود 

). وعزز ذلك الوسـط الحسـابي %94((أتفق بشدة، أتفق)باالتفاق العام إلجابات األفراد المبحوثین 

) منهم %0) كما تبین أن (3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (4.3821(
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فـــي  مـــن الحیـــاد)، وهـــذا یـــدل علـــى أن هنـــاك درجـــة %6فقـــین. وبلغـــت نســـبة المحایـــدین (غیـــر مت

أي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجـــه ، تقنیــة ادارة النفایــاتإجابــات األفــراد المبحــوثین علــى فقــرات 

 وانحـراف) 4.3821علـى مقیـاس (لیكـرت) الخماسـي وذلـك بوسـط حسـابي ( باالعتمـاد الحیادنحو 

األفـراد المبحـوثین وبدرجـة  حیـاد%). وهذا یعنـي 14.01) وبمعامل اختالف (0.61385معیاري (

إلـى  االسـتجابةواضحة حول هذه المتغیـرات وفقـًا لوجهـة نظـرهم الشخصـیة، فـي حـین بلغـت نسـبة 

الــذي  )36X(هــو هــذه التقنیــة ومــن أبــرز المتغیــرات التــي أســهمت فــي إغنــاء )%87.64المقیــاس (

للقیـــام بـــإدارة  (مثـــل قســـم أو شـــعبة أو وحـــدة) شـــركتنا تنظـــیم اداري فعـــالادارة تمتلـــك یــنص علـــى (

) مـن %87.80). وهـذا مـا فسـرته إجابـات (النفایات بمختلـف انواعهـا الناتجـة عـن انشـطة الشـركة

. وكـان المتغیـر االقـل مسـاهمة )0.58280معیـاري( وانحراف) 4.3902المجیبین بوسط حسابي (

مثـل قسـم أو شــعبة أو ( شـركتنا تنظـیم اداري خـاصادارة  تمتلـك( الـذي یـنص علــى  (X35)هـي 

بمتابعــة ومراقبــة الملوثــات الهوائیــة الناتجــة عــن العملیــات االنتاجیــة بصــورة مســتمرة وآثارهــا  وحــدة)

%) مـــــن المجیبـــــین بوســـــط حســـــابي 87.56) وهـــــذا مـــــا فســـــرته اجابـــــات (علـــــى البیئیـــــة الطبیعیـــــة

بقیــة الفقــرات الخاصــة بتقنیــة ادارة النفایــات ) وحصــلت 0.58034) وانحــراف معیــاري (4.3780(

 .على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قید الدراسة فقد  لشركةفي ا تقنیة تحسین التصمیم بهدف الوقوف على واقع: تحسین التصمیم- 8

 تقنیةتوصل الباحث إلى اإلفادة من إجابات األفراد المبحوثین عن المتغیرات الفرعیة المعبرة عن 

) إذ تبَین من خالل معطیات الجدول X38-X41والذي مثلته المتغیرات ( تحسین التصمیم.

إذ بلغ معدل ، تقنیة تحسین التصمیمبین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 19(

). وهذا یدل على أن %93(أتفق بشدة، أتفق)(باالتفاق العام إلجابات األفراد المبحوثین االتفاق 

أي إن ، تقنیة تحسین التصمیمإجابات األفراد المبحوثین على فقرات في  من االتفاقك درجة هنا

على مقیاس (لیكرت) الخماسي وعزز ذلك  باالعتمادآراء األفراد المبحوثین تتجه نحو اإلیجاب 

) كما تبین 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي للمقیاس (4.3720الوسط الحسابي (

) 4.3720)، وذلك بوسط حسابي (%7) منهم غیر متفقین. وبلغت نسبة المحایدین (%0أن (

األفراد  اتفاق%). وهذا یعني 14.27) وبمعامل اختالف (0.62374معیاري ( وانحراف

المبحوثین وبدرجة واضحة حول هذه المتغیرات وفقًا لوجهة نظرهم الشخصیة، في حین بلغت 

هذه  ومن أبرز المتغیرات التي أسهمت في إغناء )%87.44إلى المقیاس ( االستجابةنسبة 

شركتنا الى  تقلیل التأثیر البیئي للمنتج خالل ادارة تسعى الذي ینص على ( )X38(هو التقنیة

) 4.4512) من المجیبین بوسط حسابي (%89.02). وهذا ما فسرته إجابات (مرحلة التصمیم

 الذي ینص على  (X40)مساهمة هي . وكان المتغیر االقل )0.63153معیاري( وانحراف

تعمل ادارة شركتنا بصورة مستمرة على التحدیث والتطویر في وسائل االنتاج بهدف تقلیل االثر (
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%) من المجیبین بوسط 84 .88) وهذا ما فسرته اجابات (البیئي الناتج عن عملیات االنتاج

الخاصة بتقنیة تحسین  ) وحصلت بقیة الفقرات0.63946) وانحراف معیاري (4.2439حسابي (

 .التصمیم على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

الى التقنیات  سب استجابة االفراد المبحوثین في الشركة العامة لكبریتویمكن تلخیص ن

  .الخاصة باالنتاجیة الخضراء من خالل الرسم البیاني

) نسبة االستجابة26الشكل (  

 
  باالعتماد على نتائج الحاسبة: من اعداد الباحث المصدر

 التنمیة المستدامة .1

  التنمیة المستدامة) احصائیات 20الجدول (

سم المتغیر
 ا

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

یا
مع

 ال
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  
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خت

اال
ل 
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مع

  

  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  تفق  أتفق بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ي
صاد

 البعد االقت

X42 37 45% 42 51% 3 4% 0 0% 0 0% 4.4146 0.56549 88.29% 12.81% 

X43 42 51% 37 45% 3 4% 0 0% 0 0% 4.4756 0.57145 89.51% 12.77% 

X44 29 35% 50 61% 3 4% 0 0% 0 0% 4.3171 0.54156 86.34% 12.54% 

X45 28 34% 47 57% 7 9% 0 0% 0 0% 4.2561 0.60473 85.12% 14.21% 

X46 29 35% 48 59% 5 6% 0 0% 0 0% 4.2927 0.57709 85.85% 13.44% 

X47 32 39% 41 50% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2805 0.65309 85.61% 15.26% 

X48 33 40% 44 54% 5 6% 0 0% 0 0% 4.3415 0.59254 86.83% 13.65% 

X49 28 34% 45 55% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2317 0.63438 84.63% 14.99% 

X50 21 26% 53 65% 8 10% 0 0% 0 0% 4.1585 0.57670 83.17% 13.87% 

 %13.71 %86.15 0.59078 4.3076 %0 0 %0 0 %7 6 %55 45 %38 31 المؤشر الكلي

جتم
اال

ي
ع
 ا

X51 23 28% 49 60% 10 12% 0 0% 0 0% 4.1585 0.61803 83.17% 14.86% 

X52 27 33% 46 56% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2195 0.62902 84.39% 14.91% 

84.00%

84.50%

85.00%

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.50%

برامج التدریب
التوعیة

تصمیم 
طریقة تعلم 

الكبار

الرحالت 
المیدانیة 
الصناعیة

الحفاظ على منع الھدر
الموارد

ادارة 
النفایات

تحسین 
التصمیم

87.02%

85.75%

86.44%

88.37%

86.40%

87.66%87.64%
87.44%
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سم المتغیر
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  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  تفق  أتفق بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

X53 29 35% 43 52% 10 12% 0 0% 0 0% 4.2317 0.65355 84.63% 15.44% 

X54 23 28% 52 63% 7 9% 0 0% 0 0% 4.1951 0.57604 83.90% 13.73% 

X55 28 34% 44 54% 10 12% 0 0% 0 0% 4.2195 0.64835 84.39% 15.37% 

X56 29 35% 42 51% 11 13% 0 0% 0 0% 4.2195 0.66712 84.39% 15.81% 

X57 33 40% 42 51% 7 9% 0 0% 0 0% 4.3171 0.62614 86.34% 14.50% 

X58 32 39% 42 51% 7 9% 1 1% 0 0% 4.2805 0.67173 85.61% 15.69% 

x59 41 50% 39 48% 2 2% 0 0% 0 0% 4.4756 0.54942 89.51% 12.28% 

X60 33 40% 45 55% 4 5% 0 0% 0 0% 4.3537 0.57461 87.07% 13.20% 

 %14.56 %85.34 0.62140 4.2671 %0 0 %0 0 %10 8 %54 44 %37 30 المؤشر الكلي

ي
 البعد البیئ

X61 34 41% 38 46% 10 12% 0 0% 0 0% 4.2927 0.67564 85.85% 15.74% 

X62 32 39% 41 50% 9 11% 0 0% 0 0% 4.2805 0.65309 85.61% 15.26% 

X63 34 41% 37 45% 11 13% 0 0% 0 0% 4.2805 0.68986 85.61% 16.12% 

X64 42 51% 36 44% 4 5% 0 0% 0 0% 4.4634 0.59203 89.27% 13.26% 

X65 40 49% 33 40% 9 11% 0 0% 0 0% 4.3780 0.67842 87.56% 15.50% 

X66 30 37% 42 51% 10 12% 0 0% 0 0% 4.2439 0.65849 84.88% 15.52% 

X67 24 29% 48 59% 10 12% 0 0% 0 0% 4.1707 0.62470 83.41% 14.98% 

X68 31 38% 38 46% 13 16% 0 0% 0 0% 4.2195 0.70316 84.39% 16.66% 

X69 41 50% 31 38% 10 12% 0 0% 0 0% 4.3780 0.69638 87.56% 15.91% 

X70 27 33% 42 51% 13 16% 0 0% 0 0% 4.1707 0.68141 83.41% 16.34% 

 %15.52 %85.76 0.66532 4.2878 %0 0 %0 0 %12 10 %48 39 %40 33 المؤشر الكلي

 لشـركةفـي االبعـد االقتصـادي للتنمیـة المسـتدامة  بهـدف الوقـوف علـى واقـع: البعد االقتصـادي -1

قیـــد الدراســـة فقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى اإلفـــادة مـــن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین عـــن المتغیـــرات 

) إذ تبـــَین مـــن X42-X50والـــذي مثلتـــه المتغیـــرات ( البعـــد االقتصـــادي.الفرعیـــة المعبـــرة عـــن 

البعـــد بـــین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات  اتفـــاق) وجـــود 20خـــالل معطیـــات الجـــدول (

(أتفـــق بشـــدة، باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین االتفـــاق لـــغ معـــدل إذ ب، االقتصـــادي

إجابات األفراد المبحـوثین علـى في  من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %93أتفق)(

علــى  باالعتمــادأي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اإلیجــاب ، البعــد االقتصــاديفقــرات 

) والـــذي هـــو أعلـــى مـــن 4.3076عـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي (مقیـــاس (لیكـــرت) الخماســـي و 

) مـنهم غیـر متفقـین. وبلغـت نسـبة %0) كمـا تبـین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (

) وبمعامـل 0.59068معیـاري ( وانحـراف) 4.3076)، وذلك بوسـط حسـابي (%7المحایدین (

ة واضـــــحة حــــول هـــــذه األفــــراد المبحـــــوثین وبدرجــــ اتفـــــاق%). وهـــــذا یعنــــي 13.71اخــــتالف (

إلـــى المقیـــاس  االســـتجابةالمتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظـــرهم الشخصـــیة، فـــي حـــین بلغـــت نســـبة 
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الـذي یـنص  )X43(هـو هـذه البعـد ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء.)86.15%(

). وهــذا مــا فســرته إجابــات احتیاجــات الزبــائن دون االضــرار بالبیئــة ادارة شــركتنا تــوفرعلــى (

. وكــان )0.57145معیــاري( وانحــراف) 4.4756) مــن المجیبــین بوســط حســابي (89.51%(

تحـرص ادارة شـركتنا علـى االقتصـاد ( الـذي یـنص علـى  (X50)المتغیر االقل مسـاهمة هـي 

) وهذا ما فسرته في استهالك الموارد الطبیعیة  لضمان حصول االجیال القادمة على حصتها

) 0.57670) وانحراف معیاري (4.1585حسابي (%) من المجیبین بوسط  83.17اجابات (

وحصـــلت بقیـــة الفقـــرات الخاصـــة البعـــد االقتصـــادي علـــى نســـب اتفـــاق محصـــورة بـــین هـــاتین 

 .النسبتین

 لشـركةفـي االبعـد االجتمـاعي للتنمیـة المسـتدامة  بهـدف الوقـوف علـى واقـع: البعد االجتمـاعي -2

قیـــد الدراســـة فقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى اإلفـــادة مـــن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین عـــن المتغیـــرات 

) إذ تبـــَین مـــن X51-X60والـــذي مثلتـــه المتغیـــرات ( البعـــد االجتمـــاعي.الفرعیـــة المعبـــرة عـــن 

البعـــد بـــین آراء األفـــراد المبحـــوثین بشـــان فقـــرات  اتفـــاق) وجـــود 20خـــالل معطیـــات الجـــدول (

(أتفـــق بشـــدة، باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین االتفـــاق إذ بلـــغ معـــدل ، االجتمـــاعي

إجابات األفراد المبحـوثین علـى في  من االتفاق). وهذا یدل على أن هناك درجة %91أتفق)(

علــى  باالعتمــادأي إن آراء األفــراد المبحــوثین تتجــه نحــو اإلیجــاب ، البعــد االجتمــاعيفقــرات 

) والـــذي هـــو أعلـــى مـــن 4.2671ســـي وعـــزز ذلـــك الوســـط الحســـابي (مقیـــاس (لیكـــرت) الخما

) مـنهم غیـر متفقـین. وبلغـت نسـبة %0) كمـا تبـین أن (3الوسط الحسابي الفرضي للمقیـاس (

ـــــــك بوســـــــط حســـــــابي (%10المحایـــــــدین ( ) 0.62140معیـــــــاري ( وانحـــــــراف) 4.2671)، وذل

وبدرجة واضحة حول هذه األفراد المبحوثین  اتفاق%). وهذا یعني 14.56وبمعامل اختالف (

إلـــى المقیـــاس  االســـتجابةالمتغیـــرات وفقـــًا لوجهـــة نظـــرهم الشخصـــیة، فـــي حـــین بلغـــت نســـبة 

الـذي یـنص  )X59(هـو هـذه البعـد ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي إغنـاء )85.34%(

مــن خــالل تقــدیم افضـــل الــى تحســین المســـتوى الصــحي للعــاملین  ادارة شــركتناتســعى علــى (

) مــن المجیبــین بوســط حســابي %89.51). وهــذا مــا فســرته إجابــات (الصــحیة لهــمالخــدمات 

الــذي  (X51). وكــان المتغیــر االقــل مســاهمة هــي )0.54942معیــاري( وانحــراف) 4.4756(

مـن فـراد المجتمـع االساسـیة الحتیاجـات البتلبیة ابشكل مستمر  ادارة شركتنا تهتم( ینص على

%) من المجیبین بوسط 83.17وهذا ما فسرته اجابات (  )لهم لمالئمةخالل تقدیم المنتجات ا
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) وحصــــلت بقیـــة الفقــــرات الخاصـــة البعــــد 0.61803) وانحــــراف معیـــاري (4.1585حســـابي (

 االجتماعي على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتین

قیـد الدراسـة  لشـركةفـي اللتنمیـة المسـتدامة  البیئ�يالبعـد  بهدف الوقوف على واقع: البعد البیئي -3

فقد توصـل الباحـث إلـى اإلفـادة مـن إجابـات األفـراد المبحـوثین عـن المتغیـرات الفرعیـة المعبـرة 

) إذ تبـَین مـن خـالل معطیـات الجـدول X61-X70والذي مثلته المتغیـرات ( البعد البیئي.عن 

االتفـاق إذ بلـغ معـدل ، البعـد البیئـيبین آراء األفراد المبحوثین بشان فقرات  اتفاق) وجود 20(

). وهـــذا یـــدل علـــى أن %88(أتفـــق بشـــدة، أتفـــق)(باالتفـــاق العـــام إلجابـــات األفـــراد المبحـــوثین 

أي إن آراء ، البعـد البیئــيإجابـات األفـراد المبحــوثین علـى فقـرات فـي  مـن االتفــاقهنـاك درجـة 

علـى مقیــاس (لیكـرت) الخماسـي وعـزز ذلــك  باالعتمـاداألفـراد المبحـوثین تتجـه نحــو اإلیجـاب 

) كمـا 3) والذي هو أعلى من الوسط الحسابي الفرضـي للمقیـاس (4.2878الوسط الحسابي (

)، وذلــك بوســط حســابي %12) مــنهم غیــر متفقــین. وبلغــت نســبة المحایــدین (%0تبــین أن (

 اتفـاق%). وهـذا یعنـي 15.52) وبمعامل اختالف (0.66532معیاري ( وانحراف) 4.2878(

حــول هــذه المتغیــرات وفقــًا لوجهــة نظــرهم الشخصــیة، فــي  األفــراد المبحــوثین وبدرجــة واضــحة

ومن أبـرز المتغیـرات التـي أسـهمت فـي  )%85.76إلى المقیاس ( االستجابةحین بلغت نسبة 

تلتــــزم ادارة شــــركتنا بالتعلیمــــات والضــــوابط الــــذي یــــنص علــــى ( )X64(هــــو هــــذه البعــــد إغنــــاء

) مــن %89.27ا فســرته إجابــات (). وهــذا مــمــن أجــل حمایــة البیئــةالبیئــة الحكومیــة الخاصــة ب

. وكــــان المتغیــــر االقــــل )0.59203معیــــاري( وانحــــراف) 4.4634المجیبــــین بوســــط حســــابي (

%) مـــن 83.41) وهـــذا مـــا فســـرته اجابـــات (20( الـــذي یـــنص علـــى  (X67)مســـاهمة هـــي 

) وحصـــلت بقیــة الفقـــرات 0.62470) وانحــراف معیــاري (4.1707المجیبــین بوســط حســـابي (

 .البیئي على نسب اتفاق محصورة بین هاتین النسبتینالخاصة البعد 

ویمكن عرض خالصة نسب استجابة االفراد المبحوثین في المیدان المبحوث على أبعاد التنمیة 

  المستدامة من خالل الرسم البیاني المعروض

  

  

  

  



142 

  ) نسبة االستجابة البعاد التنمیة المستدامة27( الشكل

  

 باالعتماد على نتائج الحاسبةمن اعداد الباحث : المصدر

  

  الشركة العامة لكبریت المشراق :: ثانیاً 

  @@@@@@) 21الجدول (

  معامل االختالف  نسبة االستجابة  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  نسبة االتفاق  البیان

 14.36 87.1 0.62 4.35 %92  االنتاجیة الخضراء

 13.55 87.02 0.58 4.35 %93  التدریب 

 15.34 85.75 0.65 4.28 %89  التوعیة

 14.88 86.44 0.64 4.32 %90  طریقة التعلم 

 14.34 86.40 0.61 4.32 %91  الزیارات المیدانیة

  13.90  88.37  0.61  4.41  %94  منع الهدر

 14.68 87.66 0.64 4.38 %92  الحفاظ على الموارد

 14.01 87.64 0.61 4.38 %94  ادارة النفایات

 14.27 87.44 0.62 4.37 %93  التصمیمتحسین 

 14.60 85.75 0.62 4.28 %90.6  التنمیة المستدامة

 13.71 86.15 0.59 4.30 %92  البعد االقتصادي

 14.56 85.34 0.62 4.26 %91  البعد االجتماعي

 15.52 85.76 0.66 4.28 %88  البعد البیئي

 

 

84.80%

85.00%

85.20%

85.40%

85.60%

85.80%

86.00%

86.20%

البعد البیئيالبعد االجتماعيالبعد االقتصادي

86.15%

85.34%

85.76%
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  املبحث الثاني 

  اختبار الفرضيات

اوًال _ قیاس عالقات االرتباط والتأثیر بین متغیرات البحث في معاونیة الشركة العامة للسمنت 

  ) :الجدیدمعمل سمنت حمام العلیل (الشمالیة 

  قیاس عالقات االرتباط بین متغیرات البحث : 

قیاس عالقة االرتباط بین االنتاجیة الخضراء كمتغیر مستقل : الفرضیة الرئیسة األولى .1

) طبیعة وقوة عالقات 22تنمیة المستدامة كمتغیر معتمد: یعرض الجدول (مع ال

التنمیة (مع المتغیر المعتمد  )االنتاجیة الخضراء(االرتباط بین المتغیر المستقل 

 . على المستوى الكلي )المستدامة

  ) عالقات االرتباط على المستوى الكلي22الجدول (

  االنتاجیة الخضراء                 

             

  التنمیة المستدامة

  معامل االرتباط
T  مستوى

 المعنویة
  الجدولیة  المحسوبة

0.848 14.311  1.993 0.000 

      P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df =80       

ذات داللـة معنویـة بـین تقنیـات اإلنتاجیـة الخضـراء  ) وجود عالقـة إرتبـاط22یبَین الجدول (

مجتمعـــة والتنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة علـــى مســـتوى الشـــركة قیـــد الدراســـة، إذ بلغـــت قیمـــة المؤشـــر 

)، وهـذا دلیـل علـى قـوة العالقـة بـین 0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (0.848الكلي لُمعامـل اإلرتبـاط (

لما زادت إدارة الشركة قید الدراسة من إهتمامها بتقنیـات المتغیرین، إذ تشیر هذه النتیجة إلى أنه ك

  اإلنتاجیة الخضراء مجتمعة أدى ذلك إلى تحقیق التنمیة المستدامة مجتمعة.

   

 @یمكن قبول الفرضیة الرئیسة االولى على مستوى الشركة قید الدراسة. وبناًء على ما تقدم

تقنیات االنتاجیة  كل تقنیة من االرتباط بینقیاس عالقات الفرضیات الفرعیة الثمانیة:  -2

طبیعة  )23( یعرض الجدول: الخضراء كمتغیرات مستقلة مع التنمیة المستدامة كمتغیر معتمد

مع المتغیر المعتمد  )وقوة عالقات االرتباط بین المتغیرات المستقلة (تقنیات االنتاجیة الخضراء

 .على المستوى الجزئي )(التنمیة المستدامة
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  ) عالقات االرتباط على المستوى الجزئي23الجدول (

  التنمیة المستدامة                                 

  تقنیات            

  االنتاجیة الخضراء

  معامل االرتباط

T 
مستوى 

  الجدولیة  المحسوبة المعنویة

 0.000 1.993 8.992 0.709  التدریب

 0.000 1.993 10.394 0.758  برامج التوعیة

 0.000 1.993 8.866 0.704  تصمیم طریقة تعلم الكبار

 0.000 1.993 9.753 0.737  الرحالت المیدانیة الصناعیة

 0.000 1.993 8.942 0.707  منع الهدر

 0.000 1.993 9.582 0.731  الحفاظ على الموارد

 0.000 1.993 9.018 0.710  ادارة النفایات

 0.000 1.993 10.658 0.766  تحسین التصمیم

   P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df =80       

  ) االتي:23یالحظ من معطیات الجدول (

) إلى وجود 23الجدول ( رُیشیالعالقة بین تقنیة التدریب وابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة:  -أ

المستدامة مع ابعاد التنمیة  متغیرًا مستقالً بوصفه  تقنیة التدریبرتباط معنویة موجبة بین إعالقة 

وهذا  .)0.709رتباط (ذ بلغت قیمة المؤشر الكلي لمعامل اإلإ ًا،معتمد متغیراً بوصفها  مجتمعة

ابعاد  حقیقسیسهم في تتقنیة التدریب لدیها لتعزیز قید الدارسة  إدارة الشركةن سعي أیدل على 

  .التنمیة المستدامة مجتمعة

) إلـى 23الجـدول ( رُیشـی العالقة بین بـرامج التوعیـة وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:: –ب 

مع ابعاد التنمیة  متغیرًا مستقالً بوصفه  تقنیة برامج التوعیةرتباط معنویة موجبة بین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل ط رتب

تقنیـــة بـــرامج التوعیـــة لـــدیها لتعزیـــز قیـــد الدارســـة  إدارة الشـــركةن ســـعي أوهـــذا یـــدل علـــى  .)0.758(

 .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

 رُیشــیالعالقــة بــین تقنیــة تصــمیم طریقــة تعلــم الكبــار وابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة:  -ج 

بوصفه  تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبارمعنویة موجبة بین  رتباطإ) إلى وجود عالقة 23الجدول (

ذ بلغـت قیمـة المؤشـر إ ًا،معتمـد متغیـراً بوصفها  مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة متغیرًا مستقالً 
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تقنیـة لتعزیـز قیـد الدارسـة  إدارة الشركةن سعي أوهذا یدل على  .)0.704رتباط (الكلي لمعامل اإل

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في تتصمیم طریقة تعلم الكبار لدیها 

 رُیشــیالعالقــة بــین تقنیــة الحــالت المیدانیــة الصــناعیة وابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة:  -د

 الــرحالت المیدانیــة الصـــناعیةتقنیــة رتبــاط معنویــة موجبــة بـــین إ) إلــى وجــود عالقـــة 23الجــدول (

ذ بلغـت قیمـة إ ًا،معتمـد متغیـراً بوصـفها  مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعـة متغیرًا مستقالً فه بوص

قیـــد الدارســـة  إدارة الشـــركةن ســـعي أوهـــذا یـــدل علـــى  .)0.737رتبـــاط (المؤشـــر الكلـــي لمعامـــل اإل

المســــتدامة ابعـــاد التنمیــــة  حقیــــقسیســـهم فــــي تلــــدیها  الــــرحالت المیدانیـــة الصــــناعیةتقنیــــة لتعزیـــز 

  .مجتمعة

) إلـى 23الجـدول ( رُیشـیالعالقة بین تقنیة منع الهدر وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:  -ه

مـع ابعـاد التنمیـة  متغیـرًا مسـتقالً بوصـفه  منـع الهـدرتقنیـة رتبـاط معنویـة موجبـة بـین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاط ذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل رتب

ـــز قیـــد الدارســـة  إدارة الشـــركةن ســـعي أوهـــذا یـــدل علـــى  .)0.707( ـــدیها  منـــع الهـــدرتقنیـــة لتعزی ل

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

) 23الجـدول ( رُیشـیالعالقة بین تقنیة الحفاظ على الموارد وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة: 

مـع  متغیـرًا مسـتقالً بوصـفه  الحفـاظ علـى المـواردتقنیـة رتباط معنویة موجبـة بـین إإلى وجود عالقة 

ذ بلغــت قیمــة المؤشــر الكلــي لمعامــل إ ًا،معتمــد متغیــراً بوصــفها  ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة

الحفـاظ علـى تقنیـة لتعزیـز قیـد الدارسـة  إدارة الشـركةن سـعي أوهذا یـدل علـى  .)0.731رتباط (اإل

  ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في تلدیها  الموارد

) إلــى 23الجــدول ( رُیشــیالعالقــة بــین تقنیــة ادارة النفایــات وابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة: 

مع ابعاد التنمیة  متغیرًا مستقالً بوصفه  ادارة النفایاتتقنیة رتباط معنویة موجبة بین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاط ذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل رتب

لــدیها  ادارة النفایــاتتقنیــة لتعزیــز قیــد الدارســة  إدارة الشــركةن ســعي أوهــذا یــدل علــى  .)0.710(

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

) إلـى 23الجـدول ( رُیشـیالتنمیة المستدامة مجتمعـة:  العالقة بین تقنیة تحسین التصمیم وابعاد

مــع ابعــاد  متغیــرًا مســتقالً بوصــفه  تحســین التصــمیمتقنیــة رتبــاط معنویــة موجبــة بــین إوجــود عالقــة 

رتبـاط ذ بلغـت قیمـة المؤشـر الكلـي لمعامـل اإلإ ًا،معتمـد متغیـراً بوصـفها  التنمیة المستدامة مجتمعة
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لـدیها  تحسـین التصـمیمتقنیـة لتعزیـز قید الدارسـة  إدارة الشركةن سعي أوهذا یدل على  .)0.766(

  ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

  ... على مستوى الشركة قید الدراسة..فرعیةمع ما تقدم تقبل الفرضیة ال اتساقا

  قات التأثیر بین متغیرات البحث :قیاس عال

 كمتغیر الخضراء االنتاجیة بین التأثیر عالقة قیاس : الفرضیة الرئیسة الثانیة .1

 وقوة طبیعة) 24( الجدول یعرض: معتمد كمتغیر المستدامة التنمیة مع مستقل

 المعتمد المتغیر مع )الخضراء االنتاجیة( المستقل المتغیر بین تأثیرال عالقات

 . الكلي المستوى على )المستدامة التنمیة(

  المستوى الكلي) عالقات التأثیر على 24الجدول (

  االنتاجیة الخضراء          

  

  

  التنمیة المستدامة

  التأثیر
 

R² 

F  مستوى

  الجدولیة  المحسوبة  0β  1β المعنویة

15.744 

(2.599)*  

0.618 

(14.282)*  
0.719  203.974 3.973 0.000  

P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df = (1 , 80)  , t = (1.993)   

لتقنیــــات ) الخــــاص بنتــــائج تحلیــــل االنحــــدار وجــــود تــــأثیرا معنــــوي 24یتبــــَین مــــن الجــــدول (

مجتمعة بوصـفها متغیـرًا مسـتقًال فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة بوصـفها  اإلنتاجیة الخضراء

وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة  )203.974(المحســوبة  Fمتغیــرًا معتمــدًا. إذ بلغــت قیمــة 

) R2).وبلغت قیمة معامل التحدید (0.05وبمستوى معنویة ( (1,80)عند درجتي حریة  )3.973(

المفسـرة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة  من اإلختالفات )71.9%) وهذا یعني أن (0.719(

تعود إلى تأثیر تقنیات اإلنتاجیـة الخضـراء مجتمعـة ویعـود البـاقي إلـى متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن 

 β1 الســیطرة علیهــا أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ُأنمــوذج االنحــدار أصــًال. ومــن متابعــة قیمــة معامــل 

) وهــي قیمــة 14.282) المحســوبة بلغــت (Tقیمــة (أن  ) لهــا تبــینTواختبــار ( )0.618البالغــة (

) ودرجتــي حریــة 0.05) عنــد مســتوى معنویــة (1.993معنویــة وأكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة(

. وهـــذه النتیجـــة تشـــیر إلـــى أن تحســـین تقنیـــات اإلنتاجیـــة الخضـــراء مجتمعـــة سیســـهم فـــي (1,80)

  تعزیز ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة.
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  .تقدم تقبل الفرضیة الرئیسة الثانیةا وعلى وفق م

وبغیة اعطاء صورة تفصیلیة اكثر وضوحا حول تأثیر تقنیات اإلنتاجیة الخضراء بشكل منفرد في 

ابعاد التنمیة المسـتدامة مجتمعـة، یعـرض الباحـث نتـائج التحلیـل التفصـیلي وعلـى وفـق ماجـاء فـي 

  ) االتي:25الجدول (

 االنتاجیة تقنیات كل تقنیة من بین تأثیرال عالقات قیاسالفرضیات الفرعیة الثمانیة: 2-

 طبیعة) 24( الجدول یعرض: معتمد كمتغیر المستدامة التنمیة مع مستقلة كمتغیرات الخضراء

 المعتمد المتغیر مع) الخضراء االنتاجیة تقنیات( المستقلة المتغیرات بین تأثیرال عالقات وقوة

   الجزئي المستوى على )المستدامة التنمیة(

ابعاد في  تقنیة من تقنیات اإلنتاجیة الخضراء) نتائج تأثیر كل 25الجدول (

  مجتمعة في الشركة قید الدراسة التنمیة المستدامة

    التنمیة المستدامة             

  تقنیات            

  االنتاجیة الخضراء

   التأثیر

R² 

F   

مستوى 

 المعنویة

0β  1β  الجدولیة  المحسوبة  

  التدریب
34.513 

(4.589)*  

3.649 

(8.989)*  
0.503 80.805 3.973 0.000 

  برامج التوعیة
27.486 

(3.826)*  

1.830 

(10.394)*  
0.575 108.041 3.973 0.000  

  تصمیم طریقة تعلم الكبار
49.338 

(8.249)*  

3.165 

(8.875)*  
0.496 78.760 3.973 0.000  

  الرحالت المیدانیة الصناعیة
41.764 

(6.720)*  

5.930 

(9.751)*  
0.543 95.077 3.973 0.000  

  منع الهدر
56.774 

(8.529)*  

3.302 

(6.829)*  
0.500 46.629 3.973 0.000  

  الحفاظ على الموارد
42.657 

(6.854)*  

3.530 

(9.592)*  
0.534 92.009 3.973 0.000  

  ادارة النفایات
57.446 

(8.831)*  

4.485 

(6.890)*  
0.504 47.468 3.973 0.000 

  تحسین التصمیم
48.972 

(7.339)*  

3.825 

(7.986)*  
0.587 63.784 3.973 0.000  

1.   

P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df = (1 , 80)  , t = (1.993)   
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) وجــود تــأثیر معنــوي لكــل تقنیــة مــن تقنیــات اإلنتاجیــة الخضــراء منفــردا 25یتضــح مــن الجــدول (

في ابعاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة. وفیمـا یـأتي توضـیح لتـأثیر (تفسیریًا)  بوصفها متغیرًا مستقال

  تقنیات اإلنتاجیة الخضراء بشكل منفرد مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة.

) وجود 25یتضح من الجدول ( :تأثیر تقنیة التدریب في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة - أ

ر مستقل (تفسیریًا) في ابعاد التنمیة المستدامة تأثیر ذي داللة معنویة لتقنیة التدریب كمتغی

وهي  )80.805المحسوبة البالغة ((F)مجتمعة كمتغیر معتمد (مستجیبًا). ویدعم هذا التأثیر قیمة

) وضمن مستوى معنویة 1,80) عند درجتي حریة (3.973أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

%) من 50.3). وهذا یشیر إلى أن (0.503) (R2).وقد بلغت قیمة معامل التحدید ((0.05

، ویعود الباقي إلى اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة تفسرها تقنیة التدریب

متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها غیر داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن 

هنالك تاثیرًا معنویًا لتقنیة التدریب في ابعاد التنمیة  ) لها وجد أنT) واختبار (B1(متابعة معامل 

) *8.989المحسوبة ( )*T) وقیمة (3.649) المحسوبة (B1المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة (

 ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

) 25یتضـح مـن الجـدول (تدامة مجتمعـة: تأثیر تقنیة برامج التوعیة في ابعاد التنمیة المس -ب

وجــود تــأثیر ذي داللــة معنویــة لتقنیــة بــرامج التوعیــة كمتغیــر مســتقل (تفســیریًا) فــي ابعــاد التنمیــة 

المحســــوبة البالغــــة (F)المســـتدامة مجتمعــــة كمتغیـــر معتمــــد (مســـتجیبًا). ویــــدعم هـــذا التــــأثیر قیمـــة

) وضـمن 1,80) عند درجتي حریـة (3.973وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ( )108.041(

). وهــــذا یشــــیر إلــــى أن 0.575) (R2).وقــــد بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد ((0.05مســــتوى معنویــــة 

ـــة 57.5( ـــة المســـتدامة مجتمعـــة تفســـرها تقنی بـــرامج %) مـــن اإلختالفـــات المفســـرة فـــي ابعـــاد التنمی

ویعــود البــاقي إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ، التوعیــة

) لهـا وجـد أن هنالـك تـاثیرًا معنویـًا T) واختبار (B1(ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

) المحســــوبة B1فــــي ابعــــاد التنمیــــة المســــتدامة مجتمعــــة، إذ بلغــــت قیمــــة ( بــــرامج التوعیــــةلتقنیــــة 

) 1.993) وهـي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة (*10.394المحسـوبة ( )*T) وقیمة (1.830(

 ).0.05عند مستوى معنویة (

یتضــح مــن فــي ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة:  تصــمیم طریقــة تعلــم الكبــارتــأثیر تقنیــة  -ج

یـــر مســـتقل ) وجـــود تــأثیر ذي داللـــة معنویــة لتقنیـــة تصـــمیم طریقــة تعلـــم الكبــار كمتغ25الجــدول (
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(تفســـیریًا) فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة كمتغیـــر معتمـــد (مســـتجیبًا). ویـــدعم هـــذا التـــأثیر 

) عنــــد 3.973وهـــي أكبــــر مـــن قیمتهـــا الجدولیــــة البالغـــة ( )78.760المحســـوبة البالغــــة ((F)قیمـــة

) R2).وقـــد بلغـــت قیمـــة معامـــل التحدیـــد ((0.05) وضـــمن مســـتوى معنویـــة 1,80درجتـــي حریـــة (

%) مـــن اإلختالفـــات المفســـرة فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة 49.6). وهـــذا یشـــیر إلـــى أن (0.496(

ویعــود البــاقي إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن ، تصــمیم طریقــة تعلــم الكبــارمجتمعــة تفســرها تقنیــة 

) B1(الســـیطرة علیهـــا، أو أنهـــا غیـــر داخلـــة فـــي ُأنمـــوذج االنحـــدار أصـــًال. ومـــن متابعـــة معامـــل 

فـي ابعـاد التنمیــة  تصـمیم طریقـة تعلــم الكبـار) لهـا وجـد أن هنالـك تــاثیرًا معنویـًا لتقنیـة Tر (واختبـا

) *8.875)المحسـوبة (*T) وقیمـة (3.165) المحسـوبة (B1المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمـة (

 ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

یتضـح مـن تأثیر تقنیة الرحالت المیدانیة الصناعیة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:  -د

) وجود تأثیر ذي داللة احصائیة معنویة لتقنیة الرحالت المیدانیة الصـناعیة كمتغیـر 25الجدول (

ذا مســـتقل (تفســـیریًا) فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة كمتغیـــر معتمـــد (مســـتجیبًا). ویـــدعم هـــ

) عند 3.973وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ( )95.077المحسوبة البالغة ((F)التأثیر قیمة

) R2).وقـــد بلغـــت قیمـــة معامـــل التحدیـــد ((0.05) وضـــمن مســـتوى معنویـــة 1,80درجتـــي حریـــة (

المفســـرة فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة  %) مـــن اإلختالفـــات54.3). وهـــذا یشـــیر إلـــى أن (0.543(

ویعـود البـاقي إلـى متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن ، الرحالت المیدانیة الصناعیةمجتمعة تفسرها تقنیة 

) B1(الســـیطرة علیهـــا، أو أنهـــا غیـــر داخلـــة فـــي ُأنمـــوذج االنحـــدار أصـــًال. ومـــن متابعـــة معامـــل 

فـي ابعـاد التنمیـة  الرحالت المیدانیة الصناعیةیة ) لها وجد أن هنالك تاثیرًا معنویًا لتقنTواختبار (

) *9.751المحسوبة ( )*T) وقیمة (5.930) المحسوبة (B1المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

) 25یتضــح مــن الجــدول (فــي ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة:  منــع الهــدرتــأثیر تقنیــة  -ه

وجـــود تـــأثیر ذي داللـــة احصـــائیة معنویـــة لتقنیـــة منـــع الهـــدر كمتغیـــر مســـتقل (تفســـیریًا) فـــي ابعـــاد 

المحسوبة البالغة (F)التنمیة المستدامة مجتمعة كمتغیر معتمد (مستجیبًا). ویدعم هذا التأثیر قیمة

) وضـمن 1,80) عنـد درجتـي حریـة (3.973متهـا الجدولیـة البالغـة (وهـي أكبـر مـن قی )46.629(

). وهــــذا یشــــیر إلــــى أن 0.500) (R2).وقــــد بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد ((0.05مســــتوى معنویــــة 

، منـع الهـدر%) من اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المسـتدامة مجتمعـة تفسـرها تقنیـة 50.0(
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ویعـــود البـــاقي إلـــى متغیـــرات عشـــوائیة ال یمكـــن الســـیطرة علیهـــا، أو أنهـــا غیـــر داخلـــة فـــي ُأنمـــوذج 

) لهـا وجــد أن هنالــك تـاثیرًا معنویــًا لتقنیــة T) واختبــار (B1(االنحـدار أصــًال. ومــن متابعـة معامــل 

قیمـة ) و 3.302) المحسـوبة (B1في ابعاد التنمیة المسـتدامة مجتمعـة، إذ بلغـت قیمـة ( منع الهدر

)T*( ) عند مستوى معنویة 1.993) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (*6.829المحسوبة (

)0.05.(  

) 25یتضح مـن الجـدول (تأثیر تقنیة الحفاظ على الموارد في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة: 

(تفسـیریًا) فـي  وجود تأثیر ذي داللـة احصـائیة معنویـة لتقنیـة الحفـاظ علـى المـوارد كمتغیـر مسـتقل

المحسـوبة (F)ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة كمتغیر معتمـد (مسـتجیبًا). ویـدعم هـذا التـأثیر قیمـة

) 1,80) عنــد درجتــي حریــة (3.973وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( )92.009البالغــة (

هــذا یشــیر إلــى ). و 0.534) (R2).وقــد بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد ((0.05وضــمن مســتوى معنویــة 

الحفـاظ %) من اإلختالفـات المفسـرة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة تفسـرها تقنیـة 53.4أن (

ویعود الباقي إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها غیر داخلة فـي ، على الموارد

) لهـا وجـد أن هنالـك تـاثیرًا معنویـًا T) واختبار (B1(ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

) المحسوبة B1في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة ( الحفاظ على الموارد رلتقنیة 

) 1.993) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (*9.592المحســوبة ( )*T) وقیمــة (3.530(

  ).0.05عند مستوى معنویة (

) وجـود 25یتضح مـن الجـدول (ت في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة: تأثیر تقنیة ادارة النفایا

تأثیر ذي داللة احصائیة معنویـة لتقنیـة ادارة النفایـات كمتغیـر مسـتقل (تفسـیریًا) فـي ابعـاد التنمیـة 

المحســــوبة البالغــــة (F)المســـتدامة مجتمعــــة كمتغیـــر معتمــــد (مســـتجیبًا). ویــــدعم هـــذا التــــأثیر قیمـــة

) وضـمن 1,80) عنـد درجتـي حریـة (3.973وهـي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة ( )47.468(

). وهــــذا یشــــیر إلــــى أن 0.504) (R2).وقــــد بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد ((0.05مســــتوى معنویــــة 

ادارة المفســــرة فــــي ابعــــاد التنمیــــة المســــتدامة مجتمعــــة تفســــرها تقنیــــة  االختالفــــات%) مــــن 50.4(

إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي  ویعــود البــاقي، النفایــات

) لهـا وجـد أن هنالـك تـاثیرًا معنویـًا T) واختبار (B1(ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

) المحســـــوبة B1فـــــي ابعـــــاد التنمیـــــة المســـــتدامة مجتمعـــــة، إذ بلغـــــت قیمـــــة ( ادارة النفایـــــاتلتقنیـــــة 
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) 1.993) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (*6.890المحســوبة ( )*T) وقیمــة (4.485(

  ).0.05عند مستوى معنویة (

) 25یتضـح مـن الجـدول (تأثیر تقنیـة تحسـین التصـمیم فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة: 

ابعاد وجود تأثیر ذي داللة احصائیة معنویة لتقنیة تحسین التصمیم كمتغیر مستقل (تفسیریًا) في 

المحسوبة البالغة (F)التنمیة المستدامة مجتمعة كمتغیر معتمد (مستجیبًا). ویدعم هذا التأثیر قیمة

) وضـمن 1,80) عنـد درجتـي حریـة (3.973وهـي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة ( )63.784(

 ). وهــــذا یشــــیر إلــــى أن0.587) (R2).وقــــد بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد ((0.05مســــتوى معنویــــة 

تحســـین %) مـــن اإلختالفـــات المفســـرة فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة تفســـرها تقنیـــة 58.7(

ویعــود البــاقي إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ، التصــمیم

ویـًا ) لهـا وجـد أن هنالـك تـاثیرًا معنT) واختبار (B1(ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

) المحســـوبة B1فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة، إذ بلغـــت قیمـــة ( تحســـین التصـــمیملتقنیـــة 

) 1.993) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (*7.986المحســوبة ( )*T) وقیمــة (3.825(

  ).0.05عند مستوى معنویة (

  قید الدراسة.... على مستوى الشركة .مع ما تقدم تقبل الفرضیة الفرعیة تساقاً ا

  

 ثانیًا _ قیاس عالقات االرتباط والتأثیر بین متغیرات البحث في الشركة العامة لكبریت المشراق

االنتاجیة الخضراء كمتغیر مستقل  تقنیات قیاس عالقة االرتباط بین: الفرضیة الرئیسة األولى

) طبیعة وقوة عالقات االرتباط بین 26مع التنمیة المستدامة كمتغیر معتمد: یعرض الجدول (

على المستوى  )التنمیة المستدامة(مع المتغیر المعتمد  )االنتاجیة الخضراء(المتغیر المستقل 

  الكلي

  ) عالقات االرتباط على المستوى الكلي26الجدول (

  االنتاجیة الخضراء                 

      

 التنمیة المستدامة 

مستوى  T معامل االرتباط

 المعنویة
 الجدولیة المحسوبة

0.897 18.150 1.993 0.000 

      P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df =80       

ذات داللــــة معنویــــة قویــــة موجبــــة بــــین تقنیــــات  ) وجــــود عالقــــة إرتبــــاط26یبــــَین الجــــدول (

اإلنتاجیة الخضراء مجتمعة والتنمیة المستدامة مجتمعة على مستوى الشركة قید الدراسة، إذ بلغت 
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)، 82) وحجـم عینـة (0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (0.897قیمة المؤشـر الكلـي لُمعامـل اإلرتبـاط (

تشـیر هـذه النتیجـة إلـى أنـه كلمـا زادت إدارة الشـركة وهذا دلیل على قوة العالقة بین المتغیـرین، إذ 

قیـــد الدراســـة مـــن إهتمامهـــا بتقنیـــات اإلنتاجیـــة الخضـــراء مجتمعـــة أدى ذلـــك إلـــى تحقیـــق التنمیـــة 

  المستدامة مجتمعة.

 یمكن قبول الفرضیة الرئیسة االولى على مستوى الشركة قید الدراسة. وبناًء على ما تقدم 

قیاس عالقات االرتباط بین تقنیات االنتاجیة الخضراء كمتغیرات الفرضیات الفرعیة الثمانیة: 

طبیعة وقوة عالقات  )27یعرض الجدول (: مستقلة مع أبعاد التنمیة المستدامة كمتغیرات معتمدة

یة مع المتغیر المعتمد (التنم )االرتباط بین المتغیرات المستقلة (تقنیات االنتاجیة الخضراء

 .على المستوى الجزئي )المستدامة

  ) عالقات االرتباط على المستوى الجزئي27الجدول (

  التنمیة المستدامة                              

  أبعاد            

 االنتاجیة الخضراء

 معامل االرتباط

T 
مستوى 

 المعنویة

 الجدولیة المحسوبة

 0.000 1.993 9.695 0.735 التدریب

 0.000 1.993 9.069 0.712 برامج التوعیة

 0.000 1.993 9.753 0.737 تصمیم طریقة تعلم الكبار

 0.000 1.993 10.050 0.747 الرحالت المیدانیة الصناعیة

 0.000 1.993 11.486 0.789 منع الهدر

 0.000 1.993 14.941 0.858 الحفاظ على الموارد

 0.000 1.993 10.173 0.751 ادارة النفایات

 0.000 1.993 14.017 0.843 تحسین التصمیم

   P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df =80       

  ) االتي:ض27یالحظ من معطیات الجدول (

) إلى وجود 27الجدول ( رُیشیالعالقة بین تقنیة التدریب وابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة:  -أ

مع ابعاد التنمیة المستدامة  متغیرًا مستقالً بوصفه  تقنیة التدریبرتباط معنویة موجبة بین إعالقة 

وهذا  .)0.735رتباط (ذ بلغت قیمة المؤشر الكلي لمعامل اإلإ ًا،معتمد متغیراً بوصفها  مجتمعة

ابعاد  حقیقسیسهم في تتقنیة التدریب لدیها لتعزیز قید الدارسة  إدارة الشركةن سعي أیدل على 

  .التنمیة المستدامة مجتمعة
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) إلـى 27الجـدول ( رُیشـی العالقة بین بـرامج التوعیـة وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:: –ب 

مع ابعاد التنمیة  متغیرًا مستقالً بوصفه  تقنیة برامج التوعیةرتباط معنویة موجبة بین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاط ذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل رتب

تقنیــة بــرامج التوعیــة لــدیها لتعزیــز قیــد الدارســة  إدارة الشــركةن ســعي أوهــذا یــدل علــى  .)120.7(

 .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

 رُیشــیالعالقــة بــین تقنیــة تصــمیم طریقــة تعلــم الكبــار وابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة:  -ج 

بوصفه  تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكباررتباط معنویة موجبة بین إ) إلى وجود عالقة 27الجدول (

ذ بلغـت قیمـة المؤشـر إ ًا،معتمـد متغیـراً بوصفها  مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة متغیرًا مستقالً 

تقنیـة لتعزیـز قیـد الدارسـة  إدارة الشركةن سعي أوهذا یدل على  .)0.737رتباط (الكلي لمعامل اإل

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في تلم الكبار لدیها تصمیم طریقة تع

 رُیشــیالعالقـة بـین تقنیــة الـرحالت المیدانیــة الصـناعیة وابعــاد التنمیـة المســتدامة مجتمعـة:  -د

 الــرحالت المیدانیــة الصـــناعیةتقنیــة رتبــاط معنویــة موجبــة بـــین إ) إلــى وجــود عالقـــة 27الجــدول (

ذ بلغـت قیمـة إ ًا،معتمـد متغیـراً بوصـفها  مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعـة متغیرًا مستقالً بوصفه 

قیـــد الدارســـة  إدارة الشـــركةن ســـعي أوهـــذا یـــدل علـــى  .)0.747رتبـــاط (المؤشـــر الكلـــي لمعامـــل اإل

ابعـــاد التنمیــــة المســــتدامة  حقیــــقسیســـهم فــــي تلــــدیها  الــــرحالت المیدانیـــة الصــــناعیةتقنیــــة لتعزیـــز 

  .مجتمعة

) إلـى 27الجـدول ( رُیشـیة بین تقنیة منع الهدر وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة: العالق -ه

مـع ابعـاد التنمیـة  متغیـرًا مسـتقالً بوصـفه  منـع الهـدرتقنیـة رتبـاط معنویـة موجبـة بـین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاط ذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل رتب

ـــز قیـــد الدارســـة  إدارة الشـــركةن ســـعي أوهـــذا یـــدل علـــى  .)0.789( ـــدیها  منـــع الهـــدرتقنیـــة لتعزی ل

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

) 27الجـدول ( رُیشـیالعالقة بین تقنیة الحفاظ على الموارد وابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة: 

مـع  متغیـرًا مسـتقالً بوصـفه  الحفـاظ علـى المـواردتقنیـة رتباط معنویة موجبـة بـین إإلى وجود عالقة 

ذ بلغــت قیمــة المؤشــر الكلــي لمعامــل إ ًا،معتمــد متغیــراً بوصــفها  ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة

الحفـاظ علـى تقنیـة لتعزیـز قیـد الدارسـة  إدارة الشـركةن سـعي أوهذا یـدل علـى  .)0.858رتباط (اإل

  .عاد التنمیة المستدامة مجتمعةاب حقیقسیسهم في تلدیها  الموارد
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) إلــى 27الجــدول ( رُیشــیالعالقــة بــین تقنیــة ادارة النفایــات وابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة: 

مع ابعاد التنمیة  متغیرًا مستقالً بوصفه  ادارة النفایاتتقنیة رتباط معنویة موجبة بین إوجود عالقة 

ــــي لمعامــــل اإلإ ًا،معتمــــد متغیــــراً بوصــــفها  المســــتدامة مجتمعــــة ــــاط ذ بلغــــت قیمــــة المؤشــــر الكل رتب

لــدیها  ادارة النفایــاتتقنیــة لتعزیــز قیــد الدارســة  إدارة الشــركةن ســعي أوهــذا یــدل علــى  .)0.751(

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

) إلـى 27الجـدول ( رُیشـیالعالقة بین تقنیة تحسین التصمیم وابعاد التنمیة المستدامة مجتمعـة: 

مــع ابعــاد  متغیــرًا مســتقالً بوصــفه  تحســین التصــمیمتقنیــة رتبــاط معنویــة موجبــة بــین إوجــود عالقــة 

رتبـاط ذ بلغـت قیمـة المؤشـر الكلـي لمعامـل اإلإ ًا،معتمـد متغیـراً بوصـفها  التنمیة المستدامة مجتمعة

لـدیها  ن التصـمیمتحسـیتقنیـة لتعزیـز قید الدارسـة  إدارة الشركةن سعي أوهذا یدل على  .)0.843(

  .ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة حقیقسیسهم في ت

  ... على مستوى الشركة قید الدراسة..فرعیةإتساقًا مع ما تقدم تقبل الفرضیة ال

  

  -_ قیاس عالقات التأثیر بین متغیرات البحث :

 مستقل كمتغیر الخضراء االنتاجیة بین التأثیر عالقة قیاس : الفرضیة الرئیسة الثانیة -1

 تأثیرال عالقات وقوة طبیعة) 28( الجدول یعرض: معتمد كمتغیر المستدامة التنمیة مع

 على )المستدامة التنمیة( المعتمد المتغیر مع )الخضراء االنتاجیة( المستقل المتغیر بین

  الكلي المستوى

  : الفرضیة الرئیسة الثانیة .1

  التنمیة المستدامةة الخضراء على عالقة األثر االنتاجی) 28الجدول (

  االنتاجیة الخضراء          

      

             

 التنمیة المستدامة

   التأثیر

R² 

F  مستوى

 الجدولیة المحسوبة 0β 1β المعنویة

12.759  

(2.071)* 

0.927  

(18.181)* 
0.805 330.563 3.973 0.000  

P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df = (1 , 80)  , t = (1.993)  

 

) وجود عالقـة إرتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین تقنیـات اإلنتاجیـة الخضـراء 28یبَین الجدول (

مجتمعـــة والتنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة علـــى مســـتوى الشـــركة قیـــد الدراســـة، إذ بلغـــت قیمـــة المؤشـــر 
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)، وهـذا دلیـل علـى قـوة العالقـة بـین 0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (0.897الكلي لُمعامـل اإلرتبـاط (

المتغیرین، إذ تشیر هذه النتیجة إلى أنه كلما زادت إدارة الشركة قید الدراسة من إهتمامها بتقنیـات 

  اإلنتاجیة الخضراء مجتمعة أدى ذلك إلى تحقیق التنمیة المستدامة مجتمعة.

  وى الشركة قید الدراسة.یمكن قبول الفرضیة الرئیسة االولى على مست وبناًء على ما تقدم 

  

 الفرضیات الفرعیة الثمانیة:  - 2

) نتائج تاثیر كل تقنیة من تقنیات االنتاجیة الخضراء في ابعاد التنمیة 29الجدول (

  المستدامة في الشركة قید الدراسة

  التنمیة المستدامة                

  أبعاد           

 االنتاجیة الخضراء

   التأثیر

R² 

F   

مستوى 

 المعنویة

0β 1β الجدولیة المحسوبة 

 التدریب
42.436  

(4.996)* 

3.764  

(9.692)* 
0.540 93.934 3.973 0.000 

 برامج التوعیة
44.206  

(4.978)* 

1.557  

(9.068)* 
0.507 82.224 3.973 0.000  

 تصمیم طریقة تعلم الكبار
51.925  

(6.956)* 

3.350  

(9.764)* 
0.543 95.330 3.973 0.000  

 الرحالت المیدانیة الصناعیة
51.902  

(7.154)* 

5.463  

(10.052)* 
0.558 101.037 3.973 0.000  

 منع الهدر
57.426  

(7.241)* 

3.871  

(8.491)* 
0.623 72.140 3.973 0.000  

 الحفاظ على الموارد
37.448  

(6.407)* 

3.964  

(14.957)* 
0.736 223.727 3.973 0.000  

 ادارة النفایات
50.039  

(6.803)* 

5.650  

(10.166)* 
0.564 103.347 3.973 0.000 

 تحسین التصمیم
36.998  

(5.907)* 

4.993  

(14.028)* 
0.711 196.799 3.973 0.000  

1.   

P≤ 0.05  ,   N =82 ,   df = (1 , 80)  , t = (1.993)   

منفــردا ) وجــود تــأثیر معنــوي لكــل تقنیــة مــن تقنیــات اإلنتاجیــة الخضــراء 29یتضــح مــن الجــدول (

بوصـفها متغیـرًا مستقال(تفسـیریًا) فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة. وفیمـا یـأتي توضـیح لتـأثیر 

  تقنیات اإلنتاجیة الخضراء بشكل منفرد مع ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة.

) وجود 29یتضح من الجدول ( :تأثیر تقنیة التدریب في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة-أ

تأثیر ذي داللة معنویة لتقنیة التدریب كمتغیر مستقل (تفسیریًا) في ابعاد التنمیة المستدامة 
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وهي  )93.934المحسوبة البالغة ((F)مجتمعة كمتغیر معتمد (مستجیبًا). ویدعم هذا التأثیر قیمة

) وضمن مستوى معنویة 1,80) عند درجتي حریة (3.973أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

%) من 54.0). وهذا یشیر إلى أن (400.5) (R2).وقد بلغت قیمة معامل التحدید ((0.05

، ویعود الباقي إلى اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة تفسرها تقنیة التدریب

االنحدار أصًال. ومن  متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها غیر داخلة في ُأنموذج

) لها وجد أن هنالك تاثیرًا معنویًا لتقنیة التدریب في ابعاد التنمیة T) واختبار (B1(متابعة معامل 

) *8.692المحسوبة ( )*T) وقیمة (.7643) المحسوبة (B1المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة (

 ).0.05یة () عند مستوى معنو 1.993وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

) 29یتضح من الجدول (تأثیر تقنیة برامج التوعیة في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة:  - ب

وجود تأثیر ذي داللة معنویة لتقنیة برامج التوعیة كمتغیر مستقل (تفسیریًا) في ابعاد التنمیة 

المحسوبة البالغة (F)المستدامة مجتمعة كمتغیر معتمد (مستجیبًا). ویدعم هذا التأثیر قیمة

) 1,80) عند درجتي حریة (3.973وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ( )82.224(

). وهذا یشیر 0.507) (R2).وقد بلغت قیمة معامل التحدید ((0.05وضمن مستوى معنویة 

%) من اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة تفسرها تقنیة 50.7إلى أن (

ویعود الباقي إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها، أو أنها غیر ، مج التوعیةبرا

) لها وجد أن T) واختبار (B1(داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامل 

في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة  برامج التوعیةهنالك تاثیرًا معنویًا لتقنیة 

)B1 () وقیمة (1.557المحسوبة (T*( ) وهي أكبر من قیمتها *9.068المحسوبة (

 ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993الجدولیة البالغة (

یتضـح مـن تأثیر تقنیة تصـمیم طریقـة تعلـم الكبـار فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:  -ج

م الكبـار كمتغیـر مسـتقل ) وجود تأثیر ذي داللة معنویة لتقنیة تصمیم طریقـة تعلـ29الجدول (

(تفسیریًا) في ابعاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة كمتغیـر معتمـد (مسـتجیبًا). ویـدعم هـذا التـأثیر 

) عنــد 3.973وهــي أكبــر مـن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ( )95.330المحســوبة البالغــة ((F)قیمـة

) R2التحدیـد ().وقـد بلغـت قیمـة معامـل (0.05) وضمن مسـتوى معنویـة 1,80درجتي حریة (

%) مـن اإلختالفـات المفسـرة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة 54.3). وهذا یشیر إلـى أن (0.543(

ویعود الباقي إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن ، تصمیم طریقة تعلم الكبارمجتمعة تفسرها تقنیة 
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) B1(مــل السـیطرة علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ُأنمـوذج االنحــدار أصــًال. ومــن متابعــة معا

فـــي ابعـــاد  تصـــمیم طریقـــة تعلـــم الكبـــار) لهـــا وجـــد أن هنالـــك تـــاثیرًا معنویـــًا لتقنیـــة Tواختبـــار (

المحسـوبة  )*T) وقیمـة (3.350) المحسوبة (B1التنمیة المستدامة مجتمعة، إذ بلغت قیمة (

 ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (*9.764(

یتضـح مـن فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة:  الرحالت المیدانیـة الصـناعیةتأثیر تقنیة  -د

) وجــود تــأثیر ذي داللــة احصــائیة معنویــة لتقنیــة الــرحالت المیدانیــة الصــناعیة 29الجــدول (

كمتغیــر مســـتقل (تفســیریًا) فـــي ابعــاد التنمیـــة المســتدامة مجتمعـــة كمتغیــر معتمـــد (مســـتجیبًا). 

وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة  )101.037المحســوبة البالغــة ((F)التــأثیر قیمــة ویــدعم هــذا

).وقـد بلغـت قیمـة (0.05) وضمن مستوى معنویـة 1,80) عند درجتي حریة (3.973البالغة (

المفســرة فــي  %) مــن اإلختالفــات55.8). وهــذا یشــیر إلــى أن R2) (0.558)معامــل التحدیــد (

ویعود البـاقي إلـى ، الرحالت المیدانیة الصناعیةابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة تفسرها تقنیة 

متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن السـیطرة علیهـا، أو أنهـا غیـر داخلـة فـي ُأنمـوذج االنحـدار أصــًال. 

الـــرحالت یـــة ) لهـــا وجـــد أن هنالـــك تـــاثیرًا معنویـــًا لتقنT) واختبـــار (B1(ومـــن متابعـــة معامـــل 

) المحســـوبة B1فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة مجتمعـــة، إذ بلغـــت قیمـــة ( المیدانیـــة الصـــناعیة

) وهــــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغــــة *10.052المحســـوبة ( )*T) وقیمـــة (5.463(

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993(

) 29یتضــح مــن الجــدول (ة: تــأثیر تقنیــة منــع الهــدر فــي ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــ -ه

وجود تأثیر ذي داللة احصائیة معنویة لتقنیـة منـع الهـدر كمتغیـر مسـتقل (تفسـیریًا) فـي ابعـاد 

المحســوبة (F)التنمیــة المســتدامة مجتمعــة كمتغیــر معتمــد (مســتجیبًا). ویــدعم هــذا التــأثیر قیمــة

درجتــــي حریــــة  ) عنــــد3.973وهــــي أكبــــر مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة البالغــــة ( )72.140البالغــــة (

). وهذا 0.623) (R2).وقد بلغت قیمة معامل التحدید ((0.05) وضمن مستوى معنویة 1,80(

%) من اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المسـتدامة مجتمعـة تفسـرها 62.3یشیر إلى أن (

ویعـود البـاقي إلـى متغیـرات عشـوائیة ال یمكـن السـیطرة علیهـا، أو أنهـا غیـر ، منع الهـدرتقنیة 

) لهـــا وجـــد أن T) واختبـــار (B1(داخلـــة فـــي ُأنمـــوذج االنحـــدار أصـــًال. ومـــن متابعـــة معامـــل 

ــًا لتقنیــة  فــي ابعــاد التنمیــة المســتدامة مجتمعــة، إذ بلغــت قیمــة  منــع الهــدرهنالــك تــاثیرًا معنوی
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)B1) قیمــــة () و 3.871) المحســــوبةT*( ) وهــــي أكبــــر مــــن قیمتهــــا *8.491المحســــوبة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993الجدولیة البالغة (

) 29یتضح مـن الجـدول (تأثیر تقنیة الحفاظ على الموارد في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة: 

(تفسـیریًا)  وجود تأثیر ذي داللة احصائیة معنویـة لتقنیـة الحفـاظ علـى المـوارد كمتغیـر مسـتقل

ـــــدعم هـــــذا التـــــأثیر  ـــــر معتمـــــد (مســـــتجیبًا). وی ـــــة المســـــتدامة مجتمعـــــة كمتغی ـــــي ابعـــــاد التنمی ف

) عنـد 3.973وهي أكبر من قیمتها الجدولیـة البالغـة ( )223.727المحسوبة البالغة ((F)قیمة

) R2).وقـد بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد ((0.05) وضمن مسـتوى معنویـة 1,80درجتي حریة (

%) مـن اإلختالفـات المفسـرة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة 73.6وهذا یشیر إلـى أن (). 0.736(

ویعـــود البـــاقي إلـــى متغیـــرات عشـــوائیة ال یمكـــن ، الحفـــاظ علـــى المـــواردمجتمعــة تفســـرها تقنیـــة 

) B1(السـیطرة علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ُأنمـوذج االنحــدار أصــًال. ومــن متابعــة معامــل 

فـي ابعـاد التنمیـة  الحفـاظ علـى المـوارد ر) لها وجد أن هنالـك تـاثیرًا معنویـًا لتقنیـة Tواختبار (

المحســــوبة  )*T) وقیمــــة (3.964) المحســــوبة (B1المســــتدامة مجتمعــــة، إذ بلغــــت قیمــــة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (*14.957(

) وجـود 29یتضح مـن الجـدول (ات في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة: تأثیر تقنیة ادارة النفای

تــأثیر ذي داللـــة احصــائیة معنویـــة لتقنیـــة ادارة النفایــات كمتغیـــر مســـتقل (تفســیریًا) فـــي ابعـــاد 

المحســوبة (F)التنمیــة المســتدامة مجتمعــة كمتغیــر معتمــد (مســتجیبًا). ویــدعم هــذا التــأثیر قیمــة

) عنـــد درجتـــي حریـــة 3.973بـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة (وهـــي أك )103.347البالغـــة (

). وهذا 0.564) (R2).وقد بلغت قیمة معامل التحدید ((0.05) وضمن مستوى معنویة 1,80(

%) من اإلختالفات المفسرة في ابعاد التنمیة المسـتدامة مجتمعـة تفسـرها 56.4یشیر إلى أن (

ویعــود البــاقي إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا، أو أنهــا ، ادارة النفایــاتتقنیــة 

) لهـا وجـد أن T) واختبـار (B1(غیر داخلة في ُأنموذج االنحدار أصًال. ومن متابعة معامـل 

فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة، إذ بلغـت قیمـة  ادارة النفایـاتهنالك تـاثیرًا معنویـًا لتقنیـة 

)B1) وقیمـــة (5.650) المحســـوبة (T*( ) ـــر مـــن قیمتهـــا *10.166المحســـوبة ) وهـــي أكب

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993الجدولیة البالغة (

) 29یتضـح مـن الجـدول (تأثیر تقنیـة تحسـین التصـمیم فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة مجتمعـة: 

وجود تأثیر ذي داللة احصائیة معنویة لتقنیة تحسـین التصـمیم كمتغیـر مسـتقل (تفسـیریًا) فـي 
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ابعـــــــاد التنمیــــــــة المســــــــتدامة مجتمعــــــــة كمتغیــــــــر معتمــــــــد (مســــــــتجیبًا). ویــــــــدعم هــــــــذا التــــــــأثیر 

) عنـد 3.973وهي أكبر من قیمتها الجدولیـة البالغـة ( )196.799المحسوبة البالغة ((F)قیمة

) R2).وقـد بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد ((0.05) وضمن مسـتوى معنویـة 1,80درجتي حریة (

%) مـن اإلختالفـات المفسـرة فـي ابعـاد التنمیـة المسـتدامة 71.1). وهذا یشیر إلـى أن (0.711(

ویعود الباقي إلى متغیرات عشوائیة ال یمكـن السـیطرة ، تحسین التصمیممجتمعة تفسرها تقنیة 

) واختبــار B1(علیهــا، أو أنهــا غیــر داخلــة فــي ُأنمــوذج االنحــدار أصــًال. ومــن متابعــة معامــل 

)T فـــي ابعـــاد التنمیـــة المســـتدامة  تحســـین التصـــمیم) لهـــا وجـــد أن هنالـــك تـــاثیرًا معنویـــًا لتقنیـــة

) *14.028المحســـوبة ( )*T) وقیمـــة (4.993) المحســـوبة (B1مجتمعـــة، إذ بلغـــت قیمـــة (

  ).0.05) عند مستوى معنویة (1.993وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (

  ... على مستوى الشركة قید الدراسة..فرعیةإتساقًا مع ما تقدم تقبل الفرضیة ال
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  الفصل اخلامس

  قرتحاتاملت واالستنتاجا

  املبحث االول 

  االستنتاجات

تتضمن االستنتاجات جانبین، جانب یتعلق باالستنتاجات الخاصة بالجانب النظري وهي 

ناتجة من مراجعة االدبیات والدراسات النظریة لكل من االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة 

بینما الجانب الثاني یتعلق باالستنتاجات الخاصة بالجانب العملي للدراسة في والتي هي ناتج ما 

  : ته نتائج البحث من خالل االستبانة في الشركات المبحوثةأظهر 

 : أوًال: استنتاجات الجانب النظري

 تعد االنتاجیة الخضراء عامال مهما لزیادة كفاءة الشركات وتحسین مستوى اداءها.  .1

تمثل التنمیة المستدامة غایة تسعى الشركات لتحقیقها عبر ادوات عدة یمكن لإلنتاجیة  .2

ون احد تلك االدوات عبر قدرتها على تقدیم منتجات تتسم بالخضراء الخضراء ان تك

 تتناسب مع البیئة.

تفعیل االنتاجیة الخضراء من خالل استخدام االدوات واالسالیب التي یمكن ان تحقق  .3

 ذلك.

افرز االطار النظري وجود نقاط عدیدة تمثل نقاط تلتقي فیها المتغیرات البحثیة التي   .4

لحالیة والتي یمكن االعتماد علیها لتبریر منطقیة العالقة بین المتغیرات تبنتها الدراسة ا

 البحثیة.

معمل سمنت حمام (ثانیًا: استنتاجات الجانب العملي الخاصة بمعاونیة السمنت الشمالیة 

  العلیل الجدید): 

 على نتائج التحلیل للبیانات الخاصة بمعمل سمنت حمام العلیل الجدید توصل الباحث بناءً 

  :الى عدد من االستنتاجات 

كشفت نتائج الوصف والتشخیص لتحلیل البیانات في معمل سمنت حمام العلیل الجدید  .1

حصول متغیر االنتاجیة الخضراء بشكل عام في المیدان المبحوث على درجة اهتمام 

وتركز معتدلة لیست بالعالیة وال بالمنخفضة وبالتالي یمكن القول أن هناك ارضیة 
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لتبني وتطبیق مبادئ وتقنیات االنتاجیة الخضراء في معمل سمنت حمام العلیل مناسبة 

 وبالتالي تحقیق الكثیر من المنافع من هذا المدخل.

(معمل افرزت نتائج التحلیل االحصائي على تركیز واهتمام الشركة المبحوثة  .2

 بتقنیة التدریب أحد التقنیات المهمة التي تسهم سمنت حمام العلیل الجدید)

مساهمة فاعلة في زیادة قدرات ومهارات العاملین في المیدان المبحوث وبما 

 . ینعكس ایجابًا على انتاجیة عنصر العمل

اظهرت نتائج التحلیل االحصائي الخاصة بتقنیات االنتاجیة الخضراء وجود مستوى  .3

یدل معین من االتفاق حول تقنیة برامج التوعیة من قبل افراد المیدان المبحوث وهذا 

على أن المیدان المبحوث تهتم الى حد ما بممارسة وتطبیق هذه التقنیة من أجل تحسین 

 . كفاءة وفاعلیة وانتاجیة الشركة المبحوثة وزیادة وعي العاملین

اوضحت النتائج الخاصة بتقنیات االنتاجیة الخضراء الى وجود نسبة اتفاق متوسطة  .4

ل افراد المیدان المبحوث(معمل سمنت حمام حول تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبار من قب

العلیل الجدید) وهذا یدل على أن المیدان المبحوث مهتم بتطبیق هذه التقنیة لمساهمتها 

 . في نجاح تطبیق االنتاجیة الخضراء

من  خالل النتائج الخاصة بتقنیات االنتاجیة الخضراء ان هناك اهتمام مقبول ظهرت من .5

مل سمنت حمام العلیل الجدید) بتقنیة الرحالت المیدانیة قبل المنظمة المبحوثة (مع

الصناعیة من قبل االفراد المبحوثین) وهذا یساعد االدارة على مقاومة التغییر لدى بعض 

 . االفراد العاملین

تشیر نتائج التحلیل الخاصة بتقنیة منع الهدر ان المنظمة المبحوثة تهتم الى درجة ما  .6

لیل الهدر اذ تحاول الشركة الوصول الى االنتاجیة الخضراء بنظام انتاج تساعد في تق

 . من خالل عزل النفایات إلعادة استخدامها او التخلص منها بطریقة غیر ضارة

أوضحت نتائج التحلیل الخاصة بتقنیة الحفاظ على الموارد الى وجود مستوى معین من  .7

لمواد االولیة الداخلة في االتفاق علیها حیث تسعى ادارة الشركة الى تطویر وتحسین ا

 .االنتاج للحصول على الجودة واالنتاجیة وتقلیل التلوث البیئي



162 

أظهرت النتائج الخاصة بتقنیة ادارة النفایات ان هناك اهتمام بنسبة معینة لیست مرتفعة  .8

(معمل سمنت حمام العلیل الجدید) بالبیئة والمنتجات اذ یسعى  من قبل الشركة المبحوثة

تقلیل المخلفات من خالل تخصیص قسم یكون مسؤول بإدارة النفایات  المعمل الى

 بمختلف انواعها.

بینت النتائج الخاصة بتقنیات االنتاجیة الخضراء وجود اتفاق حول تقنیة تحسین   .9

التصمیم من قبل االفراد المبحوثین وسعي الشركة في اشراك االفراد في عملیة تصمیم 

 ى افكارهم الخاصة بتطویر المنتجات.المنتجات من خالل االستماع ال

عرضت نتائج التحلیل االحصائي الخاصة بمتغیر التنمیة المستدامة بشكل عام وجود  .10

قدر مناسب من االهتمام في المیدان المبحوث بقضیة التنمیة المستدامة والحفاظ على 

 . الطبیعیةالموارد الطبیعیة والبیئیة من أجل تأمین نصیب االجیال القادمة من الموارد 

كشفت نتائج الوصف والتشخیص الخاصة بأبعاد التنمیة المستدامة  ان هناك درجة  .11

متوسطة  من االیجابیة من قبل االفراد المبحوثین تجاه هذه االبعاد الثالثة لما لهذا 

االبعاد من أهمیة وتأثیر في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة حال تم التعامل 

 . حیح من قبل الحكومات تجاه قضیة التنمیة المستدامةبشكل سلیم وص

كشفت نتائج التحلیل االحصائي لعالقات االرتباط بین المتغیرات المدروسة وجود عالقة  .12

ارتباط معنویة ذات داللة احصائیة بین االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة حیث یدل 

في  اخالل التقنیات التي تستخدمههذه العالقة الى مساهمة االنتاجیة الخضراء من 

 .تحقیق مفهوم مبادئ التنمیة المستدامة في المیدان المبحوث

اظهرت نتائج التحلیل االحصائي لعالقات االرتباط على مستوى كل تقنیة من تقنیات  .13

االنتاجیة الخضراء مع التنمیة المستدامة حیث ثبت وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة 

هذه التقنیات مع التنمیة المستدامة وهذا یعزز من الدور الفاعل بین كل تقنیة من 

فزیادة اهتمام ادارة المعمل قید . لتقنیات االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیة المستدامة

الدراسة بكل تقنیة قد اسهم في ابعاد التنمیة المستدامة مجتمعة من خالل التزام االدارة 

 .ةتحسین االنتاجیة وحمایة البیئ
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أوضحت نتائج التحلیل االحصائي لعالقات التأثیر بین المتغیرات المبحوثة  أن لتقنیات  .14

االنتاجیة الخضراء تأثیر في التنمیة المستدامة أي أن االنتاجیة الخضراء تساهم من 

 .خالل تقنیاتها المتنوعة في تحقیق التنمیة المستدامة بنسبة عالیة

قات التأثیر بین متغیرات الدراسة وجود تأثیر معنوي أشرت نتائج التحلیل االحصائي لعال .15

إیجابي لكل تقنیة من تقنیات االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیة المستدامة حیث 

تباینت درجات هذه التقنیات في التأثیر على التنمیة المستدامة وجاءت بالمرتبة االولى 

 . خیرة في التأثیر برامج التوعیةفي التأثیر تقنیة الزیارات المیداني وفي المرتبة اال

  

  ثالثًا: استنتاجات الجانب العملي الخاصة بالشركة العامة لكبریت المشراق :

بناًء على نتائج التحلیل للبیانات الخاصة بالشركة العامة لكبریت المشراق توصل الباحث الى 

  : عدد من االستنتاجات

عرضت نتائج الوصف والتشخیص لتحلیل البیانات في الشركة المبحوثة  بان االفراد في  .1

الشركة المبحوثة على قدر عالي من المعرفة والدرایة بمدخل االنتاجیة الخضراء وبالتالي 

سهولة وسرعة المیدان المبحوث في االستجابة الى تبني واعتماد المفهوم من أجل تغییر 

نظام عمل ذات انتاجیة منخفضة واستخدام الموارد الطبیعیة بطرق  واقع حال الشركة من

 . مثالیة

أشرت نتائج الوصف والتشخیص على مستوى كل تقنیة من تقنیات االنتاجیة الخضراء  .2

وجود درجة اتفاق عالیة من قبل المیدان المبحوث على هذه التقنیات وهذا االمر یؤكد 

الخضراء في الشركة من أجل تحسین  وجود ارضیة خصبة لتبني مدخل االنتاجیة

 .االنتاجیة وحمایة البیئة والموارد الطبیعیة

اوضحت نتائج التحلیل االحصائي للبیانات ایضًا الموقف االیجابي من قبل المیدان  .3

وبالتالي حرص ، المبحوث تجاه مفهوم ومبادئ التنمیة المستدامة على المستوى العام

المثل للموارد الطبیعیة وحمایة البیئة من أجل الحفاظ المیدان البحوث على االستخدام ا

 . على حصة االجیال المستقبلیة وانصافهم
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كشفت نتائج التحلیل الوصفي على مستوى ابعاد التنمیة المستدامة وجود اتفاق عالي  .4

جدًا في المیدان على هذه االبعاد وبالنتیجة اعطاء االهتمام بالتنمیة المستدامة ستؤدي 

 . لثمار على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبیئيالى جني ا

أثبتت معامل االرتباط وجود عالقة ارتباط معنویة قویة بین االنتاجیة الخضراء والتنمیة  .5

المستدامة وهذا یدل على وجود دور قوي لمدخل االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیة 

منطقیة یشیر الى المساهمة الفاعلیة المستدامة في الشركة المبحوثة وهذه العالقة عالقة 

لتقنیات االنتاجیة الخضراء في الوصول الى االهداف والمنافع المرتقبة من مدخل التنمیة 

 . المستدامة

ثبت على مستوى تقنیات االنتاجیة الخضراء وجود عالقات ارتباط معنویة قویة بین كل  .6

قیم معامالت االرتباط للتقنیات تقنیة من التقنیات والتنمیة المستدامة حیث كانت جمیع 

وهذا بدوره یعزز من التفاعل االیجابي بین متغیرات البحث في المیدان . متقاربة في القوة

 .المبحوث

تأكدت وجود عالقات تأثیر معنویة لإلنتاجیة الخضراء في التنمیة المستدامة حیث بلغت  .7

المستدامة درجة عالیة من نسبة مساهمة االنتاجیة الخضراء احداث تغییرات في التنمیة 

التأثیر وعزز مقدار التأثیر هذا تأثیر كل تقنیة من تقنیات االنتاجیة الخضراء في التنمیة 

المستدامة حیث جاءت تقنیة ادارة النفایات بالمرتبة االولى في التأثیر وتقنیة برامج 

  . التوعیة بالمرتبة االخیرة
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   ثانياملبحث ال

  املستقبلية املقرتحةاملقرتحات والدراسات 

  : المقترحات: أوالً 

استكماًال للمتطلبات المنهجیة وفي ضوء االستنتاجات التي تم إیرادها ، فقد وجد الباحث مناسبًا 

 تقنیاتتقدیم مجموعة من المقترحات التي یمكن أن تساعد الشركات المبحوثة في توظیف 

یعزز مكانة تلك الشركات في السوق ،  وبما ق التنمیة المستدامةفي تحقی االنتاجیة الخضراء

  وتتمثل هذه المقترحات باآلتي :

تشجع الشركات عمومًا واالنتاجیة خصوصًا الى تبني هذا المدخل : االنتاجیة الخضراء .1

المهم والحیوي الذي یلعب دور استراتیجي في الحفاظ على الموارد الطبیعیة وحمایة 

المتنوعة وتحقیق الكفاءة والفاعلیة في جمیع البیئة من خالل حسن استخدام الموارد 

 . مجاالت العمل وتحقق منافع على مستوى الفرد والمنظمة والدولة

زیادة اهتمام ادارة المعمل قید الدراسة بتقنیة التدریب في مجال  ضرورة: تقنیة التدریب .2

اء وتحسین االنتاجیة الخضراء والتنمیة المستدامة وتعمیقها فیما یتصل باإلنتاجیة الخضر 

االنتاجیة وحمایة البیئة من التحسین المستمر للمدخالت والعملیات المخرجات والتغذیة 

 .العكسیة

تحفیز ادارة المعمل قید الدراسة على تبني تقنیات االنتاجیة  تقنیة برامج التوعیة:  .3

دراء الخضراء وابعاد التنمیة المستدامة من خالل تقنیات برامج التوعیة وتعزیزها لدى الم

واالفراد العاملین لما لها اثر في النهوض بواقع المعمل ومواكبة التطورات االنتاجیة 

 .والبیئیة على مستوى

توسیع افاق العاملین واالدارة ومعرفتهم حول تقنیات  تقنیة تصمیم طریقة تعلم الكبار: .4

في هذین االنتاجیة الخضراء وابعاد التنمیة المستدامة من خالل توفیر كل ما هو جدید 

المجالین لمواكبة التطورات الحاصلة فیهما ولزیادة ادراك المدراء والعاملین عن طریق 

االطالع على الشركات الرائدة في تطبیق تقنیات االنتاجیة الخضراء وابعاد التنمیة 

 .المستدامة وسعي ادارة الشركة الى طرح منتجات غیر مضرة بالبیئة
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داد برامج خاصة بالزیارات المیدانیة والعمل على اع: الرحالت المیدانیة الصناعیة .5

اطالع المدراء والعاملین على تجارب الشركات الرائدة في مجال االنتاجیة الخضراء 

والتنمیة المستدامة من خالل الزیارات او من خالل استضافة مجموعة من المتخصصین 

 .في هذا المجال

لهدر والعمل على تطبیقه میدانیا وذلك من زیادة االهتمام بمفهوم منع ا تقنیة منع الهدر: .6

اجل  تقلیل النفایات وتقلیل الهدر في االنتاج الى اقل ما یمكن عن طریق تطبیق 

 .لضمان المحافظة على الموارد وعدم استنفاذها (5s)الخطوات الخمسة

 قیام المنظمة قید الدراسة باعتماد االسالیب الحدیثة ضرورة: تقنیة الحفاظ على الموارد .7

في اعادة االستخدام والتدویر للمخلفات التي تنتج عن عملیات االنتاج بما یساعد على 

تقلیل الضرر الذي یصیب البیئة وضرورة قیام المعمل باالستفادة من تجارب المعامل 

التي نجحت في اعادة استخدام المخلفات واعادة تدویرها لضمان الحفاظ على الموارد من 

 .النفاذ

ان عملیة االنتاج في المنظمة المبحوثة ینتج عنها العدید من : النفایاتتقنیة ادارة  .8

طن في  15الملوثات الضارة والتي تشكل خطرا على البیئة وبكمیات كبیرة قد تصل الى 

الساعة الواحدة في حالة عدم استخدام مرسبات تقوم بترسیبها داخل المعمل وقد تصل 

) طن في الیوم الواحد اذا لم تقم ادارة 84ى (الفضالت التي تنتج من انتاج السمنت ال

المعمل بتدویرها وان هذه تعتبر من الملوثات التي تؤثر على البشر والبیئة وبالخصوص 

  .على طبقة االوزون والتي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة واالحتباس الحراري

طرق التصمیم  تتطلب االنتاجیة الخضراء تصمیم المنتجات وفق: تقنیة تحسین التصمیم .9

الحدیثة وضرورة قیام المنضمة المبحوثة عل تقدیم منتج خالي من الشوائب والعیوب 

لضمان في البقاء في السوق في ضل المنافسة على المستوى المحلي وحتى الدولي اذ 

باتت المنتجات المستوردة تنافس المنتجات المحلیة بسبب جودتها العالیة وكلفتها 

 . منتجات المحلیةالمنخفضة مقارنة بال

ضرورة التركیز واالهتمام بمبادئ وابعاد هذا المفهوم االستراتیجي : التنمیة المستدامة .10

الذي یسعى الى ضمان الحفاظ على حصة االجیال القادمة من الموارد الطبیعیة والبیئة 

 .تحقیقًا لمبدأ العدالة واالنصاف لكل من یعیش على الكرة االرضیة
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یادة اهتمام المعمل قید الدراسة بالنمو االقتصادي والعمل على ز  البعد االقتصادي: .11

استخدام الموارد بشكل كفوء ومتوازن والسعي الى زیادة جودة المنتج وتحسین االنتاجیة 

وتلبیة رغبات السوق المحلیة بالمنتجات والعمل على تقلیل الضرر بالبیئة جراء االنتاج 

ت الشركة من خالل استخدام الحاسوب الى ادنى مستوى والعمل على تطویر قدرا

واالتمتة واالسالیب الحدیثة إلنجاز العملیات االنتاجیة والعمل على تقلیص الهدر الى 

ادنى مستوى له في جمیع انشطة المعمل والعمل على استخدام نظام حوافز سواء كانت 

 .مادیة او معنویة لتحسین انتاجیة العاملین

المعمل قید الدراسة بتوسیع افاق العاملین من خالل مواكبة سعي ادارة البعد االجتماعي : .12

التطورات في البعد االجتماعي لزیادة معرفتهم وادراكهم والعمل على زیادة الخطوط 

االنتاجیة والعمل على زیادة نقاط البیع من خالل توقیع العقود مع وكالء في مناطق 

هم في زیادة الطلب على المنتج تسویق منتجات المعمل بما یس ممختلفة تكون مسؤولیته

وبالتالي زیادة االرباح وتقدیم الخدمات التي من شانها تحقیق المیزة التنافسیة على 

 .ل المجانیة او التوصیل بسعر رمزيمنتجات الشركات االخرى ومن بینها خدمة التوصی

ت البعد البیئي :العمل على استحداث شعبة او قسم تكون مسؤولیتها متابعة مستویا .13

التلوث التي تنتج جراء العملیات االنتاجیة واجراء المعالجات المناسبة لها وتوفیر الوسائل 

التي من شانها تقلیل التلوث والعمل توفیر قسم او شعبة  صحیة تكون مهمتها اجراء 

الفحوصات الدوریة لألفراد العاملین وتقدیم االرشادات عن مخاطر االنبعاثات التي 

 iso:14001االنتاجیة وسعي الشركة الحثیث للحصول على شهادة تخلفها العملیات 

 .والتي تتعلق بالبیئة

من أجل  نقترح اعتماد الطرق وااللیات المناسبة والمالئمة من قبل الشركات المبحوثة .14

نجاح تطبیق متغیرات الدراسة الحالیة لغرض الوصول الى االهداف المنشودة من تطبیق 

هذه الدراسة وهذا یتحقق من خالل التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات 

االكادیمیة باعتبارها مؤسسات علمیة متخصصة في مجال نجاح البحوث العلمیة 

 .التطبیقیة
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  : المستقبلیة المقترحةالدراسات : ثانیاً 

نظرًا ألهمیة متغیرات الدراسیة الحالیة وضرورة اجراء المزید من البحوث العلمیة االكادیمیة 

قدم الباحث مجموعة من عناوین البحوث المستقبلیة المقترحة ، التي تتناول هذه المتغیرات

  : التي یمكن أن یستفاد منها الباحثین مستقبالً 

 .ء في تقلیل الهدردور االنتاجیة الخضرا .1

 .استخدام االنتاجیة الخضراء في الحد من المعیبات .2

 .مساهمة االدارة البیئیة في نجاح التنمیة المستدامة .3

 .اسهام االنتاجیة الخضراء في تحقیق تحسین جودة المنتجات وحمایة البیئة .4

 . أثر التنمیة المستدامة على ظاهرة االحتباس الحراري .5
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  )1الملحق (    

  جامعة الموصل 

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

  االدارة الصناعیةقسم   

  الدراسات العلیا  

  م / استمارة استبانة

  مالمحتر ……………………………األستاذ الفاضل
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
( دور االنتاجیة الخضراء في تحقیق التنمیـة المسـتدامة "یعتزم الباحث إجراء الدراسة الموسـومة 

 الجدیـد شركة العامـة للسـمنت الشـمالیة / معمـل سـمنت حمـام العلیـلال: دراسة استطالعیة في 

نتوسـمه ونظرًا للمكانة العلمیة المرموقة التـي تتمتعـون بهـا ومـا "  والشركة العامة لكبریت المشراق

فــیكم مــن خبــرة ودرایــة فــي هــذا المجــال، نرجــو قــراءة العبــارات والتفضــل بإبــداء رأیكــم الســدید حــول 

األبعــاد والفقــرات الــواردة فــي االســتبانة، مــع بیــان المالحظــات الضــروریة التــي مــن شــأنها أن تخــدم 

  الدراسة، وفي ضوء المحاور اآلتیة: 

  األساسي؟هل إن الفقرات تقیس متغیر الدراسة  

 مدى وضوح كل فقرة مدرجة تحت كل بعد، وقیاس الغرض الذي وضعت من أجله؟  

 مدى انتماء كل فقرة لكل بعد؟  

 مدى إمكانیة إضافة فقرات أخرى الى األبعاد المحددة أو استبعاد للفقرات غیر المناسبة؟  
  

  یرجى مالحظة ما یلي : 

 .سیتم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي 

 العاملین في شركة حمام العلیل والشركة العامة لكبریت المشراقانة موجهة الى االستب. 

  شاكرین تعاونكم معنا .. والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  اسم السید الخبیر:

  االختصاص:

  الشهادة األكادیمیة:

  مكان العمل:

  التاریخ:

  التوقیع:

  المشرف

  المساعد االســتاذ

  ریاض جمیل وهاب     

  

  الباحث

  طـالب الماجستیر

  ضیاء محي الدین سلیمان
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  )2ملحق (

  جامعة الموصل   

  كلیة اإلدارة و االقتصاد

  االدارة الصناعیةقسم  

  الدراسات العلیا   

  الموضوع / استمارة استبانة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ... 

دور االنتاجیة  التي أعدت لقیاس متغیرات الدراسة الموسومة " االستبانةنضع بین أیدیكم     

الخضراء في تحقیق التنمیة المستدامة : دراسة استطالعیة في شركة العامة للسمنت الشمالیة 

"، وبما أنكم المعنیون باألمر، / معمل سمنت حمام العلیل والشركة العامة لكبریت المشراق

  نكم اإلجابة على فقراتها بكل دقة وموضوعیة.ولكونكم األقدر من غیركم، نرجو م

  شاكرین تعاونكم ... مع خالص التقدیر واالحترام

  مالحظة :

 أتمنى أن تكون إجابتكم بحریة ودقة وموضوعیة. .1

 ال داعي لذكر االسم او التوقیع على االستمارة. .2

 یرجى منكم اإلجابة على كافة الفقرات وبعكسه ستكون االستمارة غیر صالحة. .3

 داخل الحقل الذي ترونه مناسبًا.  )√إلجابة تكون بوضع عالمة (ا .4

ـــــــارات  .5 ـــــــى االستفســـــــارات حـــــــول عب ـــــــة عل ن التواصـــــــل مـــــــع الباحـــــــث ، یمكـــــــاالســـــــتبانةلإلجاب

)07707555705. (  

  

  المشرف

  المساعد االســتاذ

  ریاض جمیل وهاب

  

  الباحث

  طـالب الماجستیر

  ضیاء محي الدین سلیمان

 

 

 

 

 

 



182 

  :شخصیةأوال: معلومات 

  )  أمام الجواب المناسب لطفًا.√ضع إشارة (

  ذكر                أنثى          :    الجنــــس - 1

             40- 36             35-31         30- 26             25- 18:   العمـر - 2

  فاكثر     -56     55- 51     50- 46          45- 41                  

          بكالوریوس      دبلوم  اعدادیة                متوسطة    : الدراسيالتحصیل  - 3

            ماجستیر   

  20-16        15 - 11         10- 6              5-1:   الخدمةعدد سنوات  - 4 

  فاكثر- 36  35- 31  30- 26  25- 21                        

  _ عدد الدورات التدریبیة في مجال االنتاجیة 5

  ) أمام العبارات التي تعبر عن وجهة نظرك فعال.√مالحظة: یرجى وضع عالمة (

  

  متغیرات الدراسة:ثانیًا: 

ھي االستراتیجیة الواسعة  :  )Green Productivityاالنتاجیة الخضراء  ( .1

لتحسین االنتاجیة واالداء البیئي . استعمالھا بشكل فاعل یؤدي الى تغییر ایجابي في 

االجتماعیة . باختصار مفھوم االنتاجیة الخضراء مستخلص  –التنمیة االقتصادیة 

    من أھم نشاطین ھما : تحسین االنتاجیة وحمایة البیئة . 

مجموعة من  ) :Green Productivity Techniques(  تقنیات االنتاجیة الخضراء

الوسائل التي تساعد على تحقیق اھداف االنتاجیة الخضراء والتي في مقدمتھا : تحسین 

  االنتاجیة ، وحمایة البیئة . 

  مقاییس االستجابة  ت
اتفق 

  بشدة
  محاید  اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  بشدة

      )Training.التدریب (1

1.  
دورات تدریبیة وتوعویة للعاملین لغرض  شركتناادارة تنظم 

  اعتماد برامج ومفاهیم اداریة جدیدة .
          

2.  

من اعلى مستوى اداري  في شركتنا یخضع االفراد العاملین 

الى العاملین في خطوط االنتاج الى دورات تدریبیة مركزة 

من اجل تنفیذ المفاهیم الحدیثة  في مجال االنتاجیة 

  عالیة .بدقة الخضراء 
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3.  

  

بالكفاءات االكادیمیة  في المؤسسات  ادارة شركتناتستعین 

العلمیة من أجل الحصول على التدریب العلمي الصحیح في 

  مجال االنتاجیة .

          

4.  

برامج تدریبیة متنوعة لغرض زیادة الوعي  ادارة شركتنا تنظم

والفهم بالبرامج والنظم الحدیثة في مجال تطویر االنتاجیة 

 حلقات نقاشیة ، ورش عمل ، مؤتمرات ، ندوات(على شكل 

( .  

          

5.  

برامج  تدریبیة داخلیة وخارجیة بهدف  ادارة شركتنا توفر

خبرة عملیة عن كیفیة تطبیق  االفراد العاملین اكساب

  االنتاجیة الخضراء .

          

      )Awareness programs.برامج التوعیة (2

6.  
ینظم قسم التدریب في شركتنا برامج  توعویة عن 

  االهتمامات البیئیة المرتبطة  بالصحة والسالمة والبیئة  . 
          

7.  

عن   توعویةالتدریب في شركتنا دورات  یقیم قسم

الخاصة بتولید الطاقة االهتمامات البیئیة  المرتبطة  بالموارد 

  ، والمیاه .  الوقودمثل 

          

8.  

تثقیفیة عن  توعویةتنا ورش عمل كیعقد قسم التدریب في شر 

االهتمامات البیئیة المرتبطة بالنباتات ، الحیوانات ، التنوع 

  الحیاتي . 

          

9.  

 بشكل دوري محاضرات یعقد قسم التدریب في شركتنا

بآثار االنشاء ثقافیة عن االهتمامات البیئیة المرتبطة  توعویة

  .   المنزلي على البیئة

          

10.  
ینبغي ان تستهدف البرامج التوعویة الخاصة باإلنتاجیة 

  فهم العوامل التي تسبب االثار البیئیة  . الى الخضراء 
          

11.  
باالنتاجیة الخضراء الى یؤدي البرامج التوعیة الخاصة 

  التعریف بعناصر االنتاجیة .
          

12.  
یحقق البرامج التوعیة الخاصة باالنتاجیة الخضراء التعریف 

  باالنتاجیة الخضراء
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13.  
الى  البرامج التوعویة الخاصة باإلنتاجیة الخضراءیسعى 

  تفسیر االشكال التوضیحیة لالنتاجیة الخضراء .
          

14.  
یعرض البرامج التوعویة الخاصة باالنتاجیة الخضراء 

  التجارب الناجحة عن االنتاجیة الخضراء .
          

15.  
یركز البرامج التوعویة الخاصة باالنتاجیة الخضراء الى على 

  بیان خطة عمل االنتاجیة الخضراء .
          

16.  

شركتنا بإعداد البرامج التوعویة  الخاصة بتطبیق أدارة تقوم 

االنتاجیة الخضراء تضمن توسیع المعارف والفهم  لدى 

  االفراد العاملین في جمیع المستویات االداریة .

          

 

17.  

 

تقوم شركتنا بالتخطیط المسبق إلقامة البرامج التوعویة 

  الخاصة  بتطبیق االنتاجیة الخضراء . 

          

      )Design of adult learning( . تصمیم طریقة تعلم الكبار3

18.  
شركتنا تحلیل لالحتیاجات التعلیمیة لألفراد إدارة تجري 

  العاملین  لغرض نجاح تطبیق االنتاجیة الخضراء . 
          

19.  
شركتنا االهداف التعلیمیة من اقامة برامج التعلم ادارة ن تعیٌ 

  لألفراد العاملین  .
          

20.  

شركتنا على "  ادارة تصمیم البرامج التعلیمیة في یركز

المحتوى ، الشكل ، الخدمات اللوجستیة ، التوقیت ، والفترة 

 . "  

          

21.  
شركتنا بتنفیذ البرامج التعلیمیة  الخاصة  ادارة  لتزمت

  .   الخطط الموضوعةباإلنتاجیة  الخضراء وفق 
          

22.  
شركتنا البرامج التعلیمیة  من خالل مقارنة  نتائج ادارة تقًیم 

  التدریب مع االهداف المرسومة . 
          

      یعمل على :  )Industrial field trips( المیدانیة الصناعیة الرحالت. 4

23.  

سهم الزیارات المیدانیة  في نضوج الفهم لدى االفراد ت

العاملین عن ظاهرة معینة من خالل مشاهدة الظاهرة بالعین 

  المجردة . 
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سهم الزیارات المیدانیة في اقناع العاملین بأهمیة تطبیق ت  .24

  مفهوم معین من خالل مالحظة نتائج التطبیق میدانیًا . 

25  

ساعد الزیارات المیدانیة  على التخلص من مقاومة التغییر ت

لدى العاملین إزاء تطبیق المفاهیم الحدیثة التي تسهم في 

  تطویر ونجاح االعمال . 

          

      -) : من خالل :Waste prevention.منع الهدر (5

26.  
شركتنا على تحسین اجراءات التشغیل ادارة تعمل 

)Improved operating procedures. لتقلیل الهدر (  
          

27.  

 Wasteشركتنا بفصل أو عزل النفایات (ادارة تهتم 

segregation حسب النوع  تمهیدًا  لالستفادة منها أو (

  التخلص منها بطریقة غیر ضارة .

          

28.  

 Goodشركتنا الى تحسین بیئة العمل (ادارة تسعى 

housekeeping الخمسة  ) من خالل برنامج الخطوات

)5S(لتقلیل الهدر  ٭.  

          

29  
 7قضاء على الضیاعات السبعة (للشركتنا ادارة تسعى 

wastes(اثناء العملیات االنتاجیة   . ٭  
          

    -من خالل :) Resources Conservation. الحفاظ على الموارد (6

30.  
شركتنا على الموارد من خالل اعتماد برنامج ادارة حافظ ت

)3R : (. اعادة التدویر ، اعادة االستعمال ، واالسترداد  
          

31.  

شركتنا بتوفیر الطاقة الالزمة  للعمل من خالل ادارة هتم ت

اعتماد أسالیب العمل التي تحتاج الى اقل مستوى من 

  الطاقة للتشغیل  .

          

32.  

شركتنا على اجراء تحویر أو تعدیل في ادارة حرص ت

التوفیر في مختلف انواع الموارد  عملیات المعالجة من اجل

  المادیة والبشریة  .

          

  

33.  

نات على شركتنا على ادخال التطویرات والتحسیادارة سعى ت

في العملیة االنتاجیة بهدف تحسین  المادة االولیة الداخلة 
          

                                                           
 : هي التصفیة ، الترتیب ، التنظیف ، التوحید ، وااللتزام  في مكان العمل . )5Sالخطوات الخمسة ( ٭
  الضیاعات السبعة : هي ضیاعات االنتظار ، النقل ، المعالجة ، المخزون ، الحركة ، المعیبات ، واالنتاج الزائد . ٭
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  الجودة واالنتاجیة وتقلیل االثر البیئي  .

34.  

شركتنا اعمال صیانة وتصلیح وتطویر للمكائن ادارة جري ت

والمعدات بهدف تحسین أدائها من حیث الجودة واالنتاجیة 

  والكفاءة والبیئة . 

          

      -) : من خالل : Management of Waste( . ادارة النفایات7

35.  

( مثل قسم أو شعبة  شركتنا تنظیم اداري خاصادارة تمتلك 

بمتابعة ومراقبة الملوثات الهوائیة الناتجة عن  أو وحدة)

العملیات االنتاجیة بصورة مستمرة وآثارها على البیئیة 

  الطبیعیة . 

          

36.  

(مثل قسم أو شعبة أو  شركتنا تنظیم اداري فعالادارة تمتلك 

للقیام بإدارة النفایات بمختلف انواعها الناتجة عن  وحدة)

  انشطة الشركة . 

          

37.  
شركتنا مجموعة استراتیجیات للحد من تولید ادارة تمارس 

  النفایات . 
          

      -) : من خالل :Design Improvement( التصمیم.تحسین 8

38.  
شركتنا الى  تقلیل التأثیر البیئي للمنتج خالل ادارة تسعى 

  مرحلة التصمیم .
          

39.  
محاولة التحدیث والتطویر في المنتج بشركتنا ادارة تهتم 

  بشكل دوري لجعل االثر البیئي أقل ما یمكن أو صفري . 
          

40  

تعمل ادارة شركتنا بصورة مستمرة على التحدیث والتطویر 

في وسائل االنتاج بهدف تقلیل االثر البیئي الناتج عن 

  عملیات االنتاج .

          

41  

العاملین على تقدیم افكار تشجع ادارة شركتنا االفراد 

تطویریة تسهم في تحسین تصمیم المنتج والعملیات االنتاجیة 

.  

          

  

  

  



187 

هـــــــي عــملـــــیة اسـتـــــخدام الــمـــــوارد الــــــتي ال تـــــشكل خـــــطرا علـــــى صـــــحة  : التنمیــــة المســــتدامة. 2

ـــتي ال تـــشكل اي تــهدیـــد علـــى الـبـــیئة مــن  ـــال فـــي الـمستـــقبل والـ  تلبیــة. أو  جـــراء استـــخدامهااالجـیـ

احتیاجـــات البشـــر فـــي الوقـــت الحـــالي دون المســـاس بقـــدرة األجیـــال القادمـــة علـــى تحقیـــق أهـــدافها، 

  . وتركز على النمو االقتصادي  واإلشراف البیئي والمسؤولیة االجتماعیة

  

ـــة مـــا یحتاجـــه االنســـان مـــن متطلبـــات مـــع االحتفـــاظ بقاعـــدة  :: البعـــد االقتصـــادياالول هـــو تلبی

الموجــودات المادیــة مــن خــالل التخطــیط والتقیــیم العلمــي للتغییــر المــدفوع الــثمن اقتصــادیًا لتحقیــق 

  . النمو االقتصادي والكفاءة في استخدام الموارد 

 مقاییس االستجابة ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

  اتفق

ال اتفق 

  بشدة

      

42 
لزیـادة بتحسین انتاجیة العـاملین  ادارة شركتناتهتم 

 .الناتج المحلي للبلد 

     

43  
ــــــــــائن دون  ادارة شــــــــــركتنا تــــــــــوفر احتیاجــــــــــات الزب

 االضرار بالبیئة.

     

44  
الكفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد  ادارة شـــركتنا تحقـــق

 دون االضرار بالبیئة.

     

45  
ـــاج المســـتدام مـــن خـــالل  تحقـــق ادارة شـــركتنا االنت

 . تطبیق االنتاجیة الخضراء

     

46  
العدالـــــة فـــــي سیاســـــة توزیـــــع ادارة شـــــركتنا تحقیــــق 

 . الحوافز والمكافئات على العاملین

     

47  

المسـتوى االســتهالكي للزبــائن  ادارة شــركتنا تحسـن

من خالل توفیر المنتجات التـي تشـبع احتیاجـاتهم 

 دون االضرار بالبیئة.

     

48  
تحقیق مبدأ العدالة في توزیع ب ادارة شركتنا تؤمن 

 الموارد بین االجیال المتعاقبة .

     

49 

تحرص ادارة شـركتنا علـى أشـباع احتیاجـات افـراد 

المجتمــــع بأقــــل مــــا یمكــــن مــــن اســــتهالك للمــــوارد 

 الطبیعیة . 
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50 

اسـتهالك على االقتصـاد فـي شركتنا تحرص ادارة 

لضـــــــمان حصـــــــول االجیـــــــال المـــــــوارد الطبیعیـــــــة  

 .القادمة على حصتها 

     

إذ ، یشیر هذا البعد الى العالقة بین االنسان والطبیعة  الثاني : البعد االجتماعي : 

وتحسین  تسعى التنمیة المستدامة الى النهوض بالواقع وتحقیق الرفاه والسعادة لالنسان

سبل العیش والحصول على الخدمات التعلیمیة والصحیة وتوفیر الحد االدنى من 

ویهدف إلى إشباع معاییر االمن ، واحترام حقوق االنسان لیعبر عن رأیه بحریة 

وتحسین المستوى   الحاجات اإلنسانیة وتحقیق العدالة االجتماعیة والدخل الكافي

  . المعیشي لألفراد

    

51 

حتیاجات البتلبیة ابشكل مستمر  ادارة شركتنا تهتم

خــــــــالل تقــــــــدیم مــــــــن فــــــــراد المجتمــــــــع االساســــــــیة ال

 . لهم لمالئمةالمنتجات ا

     

 

52  

 

جــــــودة الحیــــــاة مــــــن خــــــالل  ادارة شــــــركتنا حســــــنت

المتمثـل بالحفـاظ علـى  االهتمام بالتنمیة المسـتدامة

 .البیئة والموارد الطبیعیة 

     

53  
مهــــارات العــــاملین مــــن خــــالل  ادارة شــــركتنا طـــورت

 المستمر.والتعلیم التدریب 

     

54  

مـــــن خـــــالل  لعـــــاملینا انتاجیـــــة ادارة شـــــركتنا زیـــــدت

ــــــة ومعنویــــــة عادلــــــة  اعتمــــــاد انظمــــــة تحفیــــــز مادی

 .ومنصفة للجمیع 

     

55  

لعمــل المادیــة باســـتمرار ابیئـــة  ادارة شــركتنا حســنت

لرفع الروح المعنویة لدى العاملین من خالل توفیر 

وســائل عمــل مریحــة تســهم فــي زیــادة رغبــة العامــل 

 .في العمل وزیادة االنتاجیة 

     

56  

ألفــراد كافــة التســهیالت المادیــة  ادارة شــركتنا وفرتــ

وبمــا یحقــق اعلــى مســتویات الرضــا عــن المجتمــع 

 .الشركة من قبل المجتمع 

     

     افضـــــــل الخــــــدمات التعلیمیـــــــة  ادارة شــــــركتنا وفرتــــــ  57
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وبمـــا یضـــمن تحقیـــق  والترفیهیـــة والراحـــة للعـــاملین 

 . الرفاهیة للمجتمع

58 

علـــــى ایجـــــاد فـــــرص عمـــــل  ادارة شـــــركتنا تحـــــرص

تطبیـــق مفهـــوم مـــن خـــالل  ألفـــراد المجتمـــعجدیـــدة 

واالستفادة من الموارد في توسیع  التنمیة المستدامة

 .المشاریع

     

59 

لمسـتوى الصـحي الـى تحسـین ا ادارة شـركتناتسعى 

من خالل تقدیم افضل الخدمات الصحیة للعاملین 

 .لهم 

     

60  

تعتمـــد شـــركتنا سیاســـة عادلـــة ومنصـــفة فـــي توزیـــع 

  الدخل على االفراد العاملین

.  ع متطلبات الحیاة ومستوى المعیشةوبما یتوافق م

     

هو وضع االستراتیجیات التي تركز على الحفاظ على الموارد الطبیعیة الثالث : البعد البیئي  : 

من االستنزاف من أجل حمایتها والمحافظة علیها لالجیال المستقبلیة وٕاستخدام المواد القابلة للتدویر 

   .والتركیز على نقل المجتمع الى الصناعة النظیفة التي تنتج أقل مستوى من الملوثات 

    

61 
شــركتنا علــى االســتخدام الرشــید للمــوارد تعمــل ادارة 

  .  الطبیعیة الداخلة في االنتاج

     

62  
شركتنا الموارد الطبیعة بطریقة كفوءة ادارة تستخدم 

 من اجل تحسین االنتاجیة . 

     

63  
تســعى ادارة شــركتنا الــى تحقیــق النفایــات الصــفریة 

 الناتجة عن  أنشطتها التشغیلیة .

     

 

64  

ادارة شــركتنا بالتعلیمــات والضــوابط الحكومیــة تلتــزم 

  من أجل حمایة البیئة .البیئة الخاصة ب

     

65  

تسعى ادارة شركتنا الى الحصول على شـهادة نظـم 

مـــن اجـــل الحفـــاظ  ISO 14001االدارة البیئیـــة 

 .على البیئة 

     

66 
 عـنالصـادرة  الهوائیـةاالنبعاثـات  قلل ادارة شركتنات

 .تشغیلیة انشطتها ال

     

     المـوارد الطبیعیـة المتجـددة  شـركتنا عـنادارة  تبحث  67
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  وتعمل على استخدامها بكفاءة

68  

اســــتخدام الطاقــــة البدیلــــة الــــى  ادارة شــــركتناتســــعى 

(كالطاقـــــة الشمســـــیة مـــــثال) اثنـــــاء  للبیئـــــةالصـــــدیقة 

 ممارسة انشطتها.

     

69 
اســــــتخدامها بامكانیــــــة  شــــــركتناتتصــــــف مخرجــــــات 

  .بشكل آمن ودون اضرار بالبیئة الطبیعیة 

     

70   

تــــتخلص ادارة شــــركتنا مــــن النفایــــات الناتجــــة عــــن 

االنشـــــطة المختلفـــــة بطـــــرق ســـــلیمة دون االضـــــرار 

  بالهواء والماء والتربة . 

     

  شاكرین تعاونكم معنا
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  )3الملحق (

  ن الستمارة االستبیانـالمحكمیالخبراء  بأسماء قائمة

 مكان العمل االسم  اللقب العلمي ت

  د. میسر ابراهیم الجبوري  استاذ  1

  د. عادل ذاكر النعمة استاذ  2

  د. أكرم احمد الطویل  استاذ 3

  د. محمد احمد المتیوتي استاذ  4

  د. رعد عدنان رؤوف استاذ مساعد 5

  د. علي عبدالستار الحافظ  استاذ مساعد 6

  آالء حسیب الجلیليد.  استاذ مساعد 7

  د. محمد مصطفى حسین استاذ مساعد  8

  د. بسام عبدالرحمن  استاذ مساعد  9

  د. آالء عبد الموجود  استاذ مساعد  10

  د. علي عبدالفتاح الشاهر استاذ مساعد 11

  د. احمد زهیر توفیق استاذ مساعد   12

  د. احمد هاني محمد مدرس   13

  د. زهراء غازي ذنون  مدرس  14

  غانم محمود احمد مدرس  15
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  في معمل حمام العلیل الجدید  لمتغیرات الدراسة) معامل االتساق الداخلي 4الملحق (

) 1الجدول (  

والتوعیة التدریباالتساق الداخلي لمتغیرات   

X5 X4 X3 X2  X1    

        1 X1 

      1  0.395*  X2 

    1  0.541**  0.318* X3 

  1  0.533**  0.482** 0.296* X4 

1 0.102** -  0.191  0.298*  0.038  X5 

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

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

)2( الجدول  

برامج التوعیةاالتساق الداخلي لمتغیرات    

X1
7 

X16 X15 X14 X13 
X12 

X11 X10 X9 X8 X7  X6  
  

                      1 X6 

                    1  0.298*  X7 

            
   

1  
0.546*

*  
0.288* X8 

            
  1 

 
0.574*

*  
0.462*

* 
0.275* X9 

     
 

 1 0.233* 0.520*
* 

0.533*
* 

0.260* 
X1
0 

     
 

1 0.506*
* 

0.333*
* 

0.504*
* 

0.522*
* 

0.244* X11 

     
1 

0.523*
* 

0.544*
* 

0.343*
* 

0.566*
* 

0.544*
* 

0.245* X12 

    1 0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

0.465*
* 

0.523*
* 

0.433*
* 

X13 

   1 0.321*
* 

0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

0.465*
* 

0.523*
* 

0.433*
* 

X14 

  1 0.321*
* 

0.231*
* 

0.365*
* 

0.422*
* 

0.255*
* 

0.354*
* 

0.343*
* 

0.433*
* 

0.345*
* 

X15 

 1 0.355*
* 

0.465*
* 

0.523*
* 

0.533*
* 

0.376*
* 

0.356*
* 

0.462*
* 

0.544*
* 

0.342*
* 

0.344*
* 

X16 

1 0.376*
*  

0.356*
* 

0.321*
* 

0.231*
* 

0.365*
* 

0.422*
* 

0.255*
* 

0.354*
* 

0.343*
* 

0.433*
* 

0.345*
* 

X17 

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

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

تصمیم طریقة تعلم الكباراالتساق الداخلي لمتغیرات   

X22 X21 X20 X19 X18   

        1  X18 

      1 0.545** X19 

   1 0.374** 0.351** X20 

 1 0.308** 0.325** 0.213** X21 

1 0.294** 0.127 0.227** 0.074 X22 

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

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

 

)4الجدول (  

الرحالت المیدانیة الصناعیة لمتغیرات الداخلي االتساق  

X25 X24  X23    

    1 X23 

  1  0.325**  X24 

1 0.457** 0.584** X25 

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

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

  )5الجدول (

منع الهدراالتساق الداخلي لمتغیرات   

X29 X28 X27  X26   

      1 X26 

    1  0.603** X27 

  1 0.558** 0.331** X28 

1 0.152 0.121  0.124 X29 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  )6الجدول (

الحفاظ على الموارداالتساق الداخلي لمتغیرات   

X34 X33 X32 X31  X30   

        1 X30 

      1  0.475**  X31 

    1  0.421**  0.359**  X32 

 
1 0.378** 0.362** 0.374** X33 

1 
0.343** 0.366** 0.356** 0.422** X34 

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

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

 

  )7الجدول (

ادارة النفایاتاالتساق الداخلي لمتغیرات   

X37 X36  X35   

    1 X35 

  1  0.583** X36 

1  0.485** 0.469** X37 

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

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

)8الجدول (  

  تحسین التصمیم االتساق الداخلي لمتغیرات

X41 X40 X39 X38   

      1 X38 

  1  0.378**  X39 

 1 0.452** 0.462** X40 

1 0.598** 0.465** 0.375** 
X41 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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)9الجدول (  

البعد االقتصادياالتساق الداخلي لمتغیرات    

X50 X49 X48 X47 X46 X45 X44 X43 X42   

                1 X42 

              1  0.638**  X43 

            1  0.412** 0.614**  X44 

     
1 0.482** 0.445** 0.442** X45 

    1 
0.452** 0.462** 0.485** 0.423** X46 

   1 0.345** 
0.598** 0.465** 0.375** 0.376** X47 

  1 0.322** 0.435** 
0.432** 0.534** 0.535** 0.387** X48 

 1 0.533** 0.376** 0.356** 
0.462** 0.544** 0.342** 0.344** X49 

1 0.321** 0.356** 0.364** 0.521** 
0.355** 0.465** 0.523** 0.433** X50 

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

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

)10الجدول (  

البعد االجتماعياالتساق الداخلي لمتغیرات    

X60 X59 X58 X57 X56 X55 X54 X53 X52 X51   

                  1 X51 

                1  0.548**  X52 

              1  0.558**  0.328**  X53 

      1 0.444**  0.462** 0.529** X54 

     1 0.343** 0.433** 0.345** 0.333** X55 

    1 0.345** 0.598** 0.465** 0.375** 0.376** 
X56 

   1 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.535** 0.387** 
X57 

  1 0.533** 0.376** 0.356** 0.462** 0.544** 0.342** 0.344** 
X58 

 1 0.321** 0.356** 0.364** 0.521** 0.355** 0.465** 0.523** 0.433** 
X59 

1 0.321** 0.231** 0.365** 0.422** 0.255** 0.354** 0.343** 0.433** 0.345** X60 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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)11الجدول (  

البعد البیئي االتساق الداخلي لمتغیرات   

X70 X69 X68 X67 X66 X65 X64  X63 X62 X61   

                  1 X61 

                1  0.558**  X62 

              1 0.425**  0.241* X63 

      
1 0.391**  0.426** 0.511** X64  

     1 0.354** 0.343** 0.433** 0.345** 
X65 

    1 0.521** 0.355** 0.465** 0.523** 0.433** 
X66 

   1 0.376** 0.356** 0.462** 0.544** 0.342** 0.344** 
X67 

  1 0.345** 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.535** 0.387** 
X68 

 1 0.231** 0.365** 0.422** 0.255** 0.354** 0.343** 0.433** 0.345** 
X69 

1 0.321** 0.356** 0.364** 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.535** 0.387** 
X70 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  في الشركات العامة للكبریت  لمتغیرات الدراسة) معامل االتساق الداخلي 5الملحق (

) 1الجدول (  

والتوعیة التدریباالتساق الداخلي لمتغیرات   

X5 X4 X3 X2  X1    

        1 X1 

      1  0.333* X2 

    1  
0.546** 0.288* 

X3 

  1  
0.233* 0.520** 0.533** 

X4  

1 
0.333** 0.504** 0.522** 0.244* 

X5 

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

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

)2( الجدول  

برامج التوعیةاالتساق الداخلي لمتغیرات    

X1
7 

X16 X15 X14 X13 
X12 

X11 X10 X9 X8 X7  X6  
  

                      1 X6 

                    1  
0.444*

*  
X7 

            
   

1  
0.355*

* 
0.465*

* 
X8 

            
  1 0.422*

* 
0.255*

* 
0.354*

* X9 

     
 

 1 0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

X1
0 

     
 

1 0.422*
* 

0.255*
* 

0.354*
* 

0.343*
* 

0.433*
* 

X11 

     
1 

0.523*
* 

0.544*
* 

0.343*
* 

0.566*
* 

0.544*
* 

0.245* X12 

    1 0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

0.465*
* 

0.523*
* 

0.433*
* 

X13 

   1 0.321*
* 

0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

0.465*
* 

0.523*
* 

0.433*
* 

X14 

  1 0.321*
* 

0.231*
* 

0.365*
* 

0.422*
* 

0.255*
* 

0.354*
* 

0.343*
* 

0.433*
* 

0.345*
* 

X15 

 1 0.343*
* 

0.433*
* 

0.321*
* 

0.356*
* 

0.364*
* 

0.321*
* 

0.231*
* 

0.365*
* 

0.422*
* 

0.255*
* 

X16 

1 0.376*
* 

0.422*
* 

0.255*
* 

0.354*
* 

0.343*
* 

0.433*
* 

0.321*
* 

0.356*
* 

0.364*
* 

0.521*
* 

0.355*
* 

X17 

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

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

تصمیم طریقة تعلم الكباراالتساق الداخلي لمتغیرات   

X22 X21 X20 X19 X18   

        1  X18 

      1 0.243* X19 

   1 
0.457** 0.584** 

X20 

 1 0.308** 0.325** 0.213** X21 

1 0.294** 0.127 0.227** 0.074 X22 

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

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

 

)4الجدول (  

الرحالت المیدانیة الصناعیة لمتغیرات الداخلي االتساق  

X25 X24  X23    

    1 X23 

  1  0.533**  X24 

1 
0.128 0.227** 

X25 

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

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

  )5الجدول (

منع الهدراالتساق الداخلي لمتغیرات   

X29 X28 X27  X26   

      1 X26 

    1  0.344* X27 

  1 
0.362** 0.374** 

X28 

1 0.152 
0.356** 0.422** 

X29 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  )6الجدول (

الحفاظ على الموارداالتساق الداخلي لمتغیرات   

X34 X33 X32 X31  X30   

        1 X30 

      1  0.455**  X31 

    1  0.421**  0.359**  X32 

 
1 0.378** 0.362** 0.374** X33 

1 0.421** 0.359** 0.378** 0.362** 
X34 

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

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

  

  )7الجدول (

ادارة النفایاتاالتساق الداخلي لمتغیرات   

X37 X36  X35   

    1 X35 

  1  0.455** X36 

1  
0.598** 0.465** 

X37 

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

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

)8الجدول (  

  تحسین التصمیم االتساق الداخلي لمتغیرات

X41 X40 X39 X38   

      1 X38 

  1  0.454**  X39 

 1 0.598** 0.465** X40 

1 0.598** 0.452** 0.462** 
X41 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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)9الجدول (  

البعد االقتصادياالتساق الداخلي لمتغیرات    

X50 X49 X48 X47 X46 X45 X44 X43 X42   

                1 X42 

              1  0.433**  X43 

            1  
0.322** 0.435** 

X44 

     
1 

0.462** 0.544** 0.342** 
X45 

    1 
0.452** 0.462** 0.485** 0.423** X46 

   1 0.345** 
0.598** 0.465** 0.375** 0.376** X47 

  1 0.322** 0.435** 
0.432** 0.534** 0.535** 0.387** X48 

 1 0.533** 0.376** 0.356** 
0.462** 0.544** 0.342** 0.344** X49 

1 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.535** 0.345** 0.598** 0.465** 
X50 

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

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

)10الجدول (  

البعد االجتماعياالتساق الداخلي لمتغیرات    

X60 X59 X58 X57 X56 X55 X54 X53 X52 X51   

                  1 X51 

                1  0.433**  X52 

              1  
0.255** 0.354** 

X53 

      1 0.376** 0.356** 0.462** X54 

     1 0.422** 0.255** 0.354** 0.343** X55 

    1 0.345** 0.598** 0.465** 0.375** 0.376** 
X56 

   1 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.535** 0.387** 
X57 

  1 0.533** 0.376** 0.356** 0.462** 0.544** 0.342** 0.344** 
X58 

 1 0.321** 0.356** 0.364** 0.521** 0.355** 0.465** 0.523** 0.433** 
X59 

1 0.255** 0.354** 0.376** 0.356** 0.462** 0.544** 0.432** 0.534** 0.535** X60 

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

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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X70 X69 X68 X67 X66 X65 X64  X63 X62 X61   

                  1 X61 

                1  0.534  X62 

              1 
0.521** 0.355** 

X63 

      
1 0.391**  

0.356** 0.462** 
X64  

     1 0.354** 0.343** 0.433** 0.345** 
X65 

    1 0.521** 0.355** 0.465** 0.521** 0.355** 
X66 

   1 0.376** 0.356** 0.462** 0.544** 0.356** 0.462** 
X67 

  1 0.345** 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.435** 0.432** 
X68 

 1 0.231** 0.365** 0.422** 0.255** 0.354** 0.343** 0.255** 0.354** 
X69 

1 0.321** 0.356** 0.364** 0.322** 0.435** 0.432** 0.534** 0.435** 0.432** 
X70 

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

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

The study aimed to determine the impact of green productivity 

with its techniques represented by (training technology, awareness 

program technology, adult learning method design technique, industrial 

field trip technology, waste prevention technology, resource conservation 

technology, waste management technology, design improvement 

technique) in promoting sustainable development in its dimensions (The 

economic dimension, the social dimension, the environmental dimension) 

in the General Company for Mishraq Sulfur and the cooperation of the 

Northern Cement Company/ Hammam Al-Alil Cement Factory. The 

research problem was represented by the excessive consumption of 

natural resources of various kinds, especially those used in the field of 

sulfur and cement industry, as well as the damage that occurs Attached to 

the environment in its three main basic elements (air, water, and soil), 

thus violating the rights of future generations to natural and 

environmental resources. Accordingly, the research problem was more 

focused on the following: 

1. To what extent does green productivity contribute to the optimal 

utilization of resources and environmental protection? 

2. To what extent the individuals working in the companies researched 

realize the importance of sustainable development. 

3. The nature of the relationship and the impact between green 

productivity and sustainable development. 

In order to achieve the aim of the study, a hypothetical model was 

developed that reflects the hypothesis study outline that was explained by 

a group of hypotheses that were tested using some statistical means 

(SPSS) in presenting the results. (82) individuals from public companies 

for Mishraq sulfur and (82) individuals from Hammam Al-Alil cement 

factory, and the research reached a set of conclusions, the most prominent 

of which are: 

1. There is a positive significant correlation between green productivity 

and sustainable development at the macro and micro level in the 

researched companies. 

2. The existence of a significant impact of green productivity on 

sustainable development at the macro and micro levels of the companies 

surveyed. 



B 

Based on that, the researcher presented a set of proposals, the most 

prominent of which are: 

1. The necessity of adopting and adopting green productivity in the 

researched companies as it is an extension of normal productivity. The 

approach of such an approach can be understood and absorbed in the 

fields discussed as it is an upgraded version of the old version and 

contributes to improving the relationship between inputs and outputs and 

optimizing the use of resources to the maximum extent possible while 

preserving the environment. With all its elements. 

2. Intensification of governmental efforts through official institutions in 

order to move towards methods and technologies that help to use 

resources in a safe, sound and economic way that ensure the preservation 

of natural and environmental resources for future generations, in order to 

achieve the principle of justice for all generations to obtain their share of 

the resources available on the ground. 

Key words: green productivity, sustainable development, green 

productivity technologies. 
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