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 إقرار المشرف

دور ممارسات تقانات المعمومات الخضراء في ىذه الرسالة المكسكمة بػ "  إعداد افأشيد 
/ دراسة استطالعية آلراء عينة من العاممين في شركة اسيا سيل  ابعاد التصنيع الفعال

كاالقتصاد/ قسـ  دار كمية اإلجرػ بإشرافي في جامعة المكصل/  "لالتصاالت النقالة في الموصل
 الصناعية. دار الصناعية، كىي جزء مف متطمبات نيل شياد  الماجستير في اإل دار اإل

 التكقيع:
 عمي عبد الستار الحافظد. م.أ. المشرؼ:
  ٕٕٓٓ/   /   التاريخ:

 

 إقرار المقّوم المغوي 
مات الخضراء في دور ممارسات تقانات المعمو  ىذه الرسالة المكسكمة بػ " افأشيد ب

/ دراسة استطالعية آلراء عينة من العاممين في شركة اسيا سيل  ابعاد التصنيع الفعال
تمت مراجعتيا مف الناحية المغكية كتصحيح ما كرد فييا مف  "لالتصاالت النقالة في الموصل

 سمك األأخطاء لغكية كتعبيرية كبذلؾ أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة بقدر تعمق األمر بسبلمة 
 كصحة التعبير.

 التكقيع:
 االسػـ: 
  ٕٕٓٓ/    /   التاريخ:

 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العميا
 بناًء عمى التكصيات التي تقدـ بيا المشرؼ كالمقكـ المغكؼ أرشح ىذه الرسالة لممناقشة. 

 التكقيع:
 أ.د. ميسر إبراىيم احمد الجبوري  االسػـ:
  ٕٕٓٓ/   /   التاريخ:

 

 الصناعية دارةرئيس قسم اإلإقرار 
بناًء عمى التكصيات التي تقدـ بيا المشرؼ كالمقكـ المغكؼ كرئيس لجنة الدراسات العميا  

 أرشح ىذه الرسالة لممناقشة.

 التكقيع:
 أ.د. ميسر إبراىيم احمد الجبوري االسػـ: 
 ٕٕٓٓ/   /   التاريخ:



 قرار لجنة المناقشة

دور  "المناقشػػػة قػػػد أطمعنػػػا عمػػػى الرسػػػالة المكسػػػكمة بػػػػنػػػا أع ػػػاء لجنػػػة التقػػػكيـ ك اننشػػػيد ب
/ دراسة استطالعية آلراء عينةة  ممارسات تقانات المعمومات الخضراء في ابعاد التصنيع الفعال

كناقشػػػنا الطالػػػ  فػػػي  "مةةةن العةةةاممين فةةةي شةةةركة اسةةةيا سةةةيل لالتصةةةاالت النقالةةةة فةةةي الموصةةةل 
يا جدير  لنيل شياد  الماجستير في اختصاص انك  ٕٕٓٓ/ / محتكياتيا كفيما لو عبلقة بيا بتاريخ

 الصناعية.  دار اإل

 التوقيع 
 

 عضوا  
  0202/   /  التاريخ: 

 

 التوقيع  
 

 رئيس لجنة المناقشة 
  0202/   /  التاريخ:

 

 التوقيع 
 

 عضوا  
  0202/   /  التاريخ:

 

 التوقيع  
 

 عضوا  ومشرفا  
  0202/   /  التاريخ:

 

 
 

 يةقرار مجمس الكم
 المنعقػػػػػػػػػد   …………………كاالقتصػػػػػػػػػاد بجمسػػػػػػػػػتو  دار اجتمػػػػػػػػػع مجمػػػػػػػػػس كميػػػػػػػػػة اإل

 الصناعية.  دار كقرر التكصية بمنحو شياد  الماجستير في اختصاص اإل ٕٕٓٓ/   /   بتاريخ
 

 التوقيع
 مقرر مجمس الكمية

 
/   /0202 

  
 التوقيع 

 واالقتصاد  دارةعميد كمية اإل
 انأ.د. ثائر احمد سعدون السم

/   /0202 

 
 

 



 ثناءشكر و

الميـ لؾ الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو عدد خمقؾ كر ى نفسؾ كزنة عرشؾ كمداد 
كمماتؾ الميـ لؾ الحمد كلؾ الشكر حتى تر ى كلؾ الحمد كلؾ الشكر عند الر ى كلؾ الحمد 

 .كلؾ الشكر دائمًا كأبدًا عمى نعمتؾ

يد العكف إلّي إلكماؿ ىذا الجيد  عمى كل مف مد افكاالمتن اتقدـ بكافر الشكر
عمي عبد الستار ي لؤلستاذ المساعد الدكتكر )انا ابدأ بتكجيو ثنائي كامتنانأكد ، المتكا ع.

ىا فقد إعداد مد ة حثيثة طكاؿ تابعمف م لما أحاطني بوشرؼ عمى رسالتي أ( الذؼ الحافظ
، تماـ ىذه الرسالة بيذا الشكلالكبير في ا ثرلتكجيياتِو األ افككمنحني مف كقتو ككافر عممو 

 فنسأؿ هللا لو التكفيق.

فا ل كرئيس لجنة المناقشة كأع ائيا عمى قبكليـ ساتذتي األأأشكر  افيشرفني جًدا  
 .ةانتبأشكر المحكميف عمى تعميقاتيـ القيمة عمى استمار  االس افكما أكد ، لمناقشة الرسالة

 دار التدريس المتميزيف في قسـ اإل يأ ء ىخالص الشكر لؤلساتذ  كأع ااقدـ  افكُيسرني 
الصناعية عمى جيكدىـ في تقديـ الخدمات لطبل   دار في قسـ اإل عاممكف الصناعية كجميع ال

 الصناعية عامة كطبل  الدراسات العميا خاصة عمى التعميـ المستمر كالتشجيع. دار قسـ اإل

ي الطريق حتى التقدـ نحك التي تنير ل أمي الغالية شمس حياتيل  شكرؼ كأىدؼ خالص 
 التي إلى ي،أجممف ذرفت الدمكع مف  إلى، دتني يكـ  عفيانمف س إلى، النجاح كتحقيق الذات

عماؽ أ ، فمف افنطق بيا المس كممة أحق تحمل التي إلى، كعطائي قكتي كمنبع كجكدؼ سر تانك
 لؾ. اً قمبي شكر 

 أبي الغاليكمبلذؼ  ئممج إلى، ريج شبابيأدؼء حياتي ك  إلى، كلصاح  القم  الكبير
اسأؿ ، ما طمحت اليو إلىصل أ افلؾ عمى كل ما بذلتو في سبيل  فافكل الشكر كالكفاء كالعر 

 يطيل في عمرؾ كيكفقني لبمكغ ر اؾ. افهللا 



بي طكاؿ مسيرتي اناالشخاص عمى قمبي لمساعدتو لي ككقكفو بج ألعزاتقدـ بالشكر ك 
لىك ، فيق لي في الحيا خير ر  افالدراسية )زكجي الغالي ( فك ـ زكجي ( التي لـ أية )انمي الثأ ا 

لى، ك المكاقف الجميمةالقم  الحنكف ك تحرمني مف دعائيا كل الشكر لكي يا صاحبة  زىار أ ا 
لىخكتي ( ك إ) ركحي كتراث كجكدؼ  ة كبير  في قمبي انالتي ليا مك ةخي( الغاليأ)زكجة  ا 

لزمبلئي كزميبلتي طمبة الدراسات العميا في  افأتقدـ بالشكر كاالمتن افكيدفعني الكاج   
 دتيـ كمساعدتيـ ليانلمسالصناعية  دار قسـ اإل

لىك  لؾ مف اعماؽ قمبي عمى عطائؾ  اً شكر  )نور دمحم احمد مرعي(صديقتي الصدكقة  ا 
ي انككل عبارات الشكر التصف مدػ امتن، حقؾ ال تكفيؾالدائـ ككقفاتؾ الرائعة فكممات الثناء 

 لؾ

في تحقيق  بجيد كمشكر  أسيـلكل مف ساعدني ك  ففاعر شكر كالأتقدـ بال افأكد  ،أخيًرا
 .تزكيدؼ بمعمكمات قيمة ـ مف خبلؿسكاء مف خبلؿ تشجيعيـ المستمر أ، الرسالة كلـ اذكرىـ

، كيجعمو عماؿاأليتقبل ىذا العمل كغيره مف  افخير جزاء ك  اً يجزييـ جميع افأسأؿ هللا ك 
 . خالصا لكجيو الكريـ

 

 

 

 

 

 

 الباحثة



 

 أ   

 ادلضحخهض 

 ابعاد المعمكمات الخ راء في تقاناتجاءت الدراسة الحالية الختبار دكر ممارسات 
التصنيع الفعاؿ  ابعاد ىا المفاىيمي مك كعإطار إذ اعتمدت ىذه الدراسة في ، التصنيع الفعاؿ

الخ راء بكصفيا  المعمكمات تقانات عف تناكليا لمك كع ممارسات  ف بلً ، تابعاً  متغيراً بككنو 
، متغيرات الدراسةل اإلحصائي  العممي اناآلخر الذؼ يمثل الج طارعف اإل ف بلً مستقبل،  متغيراً 

دكر ممارسات تقانات المعمكمات الخ راء في كر حكؿ كحّددت مشكمة الدراسة بعّد  تساؤالت تد
 :اآلتيكك ابعاد التصنيع الفعاؿ

 ؟المعمكمات الخ راء ات تقانىل تتبنى الشركة المبحكثة ممارسات  -ٔ
 ؟التصنيع الفعاؿ في الشركة المبحكثة ىل تتكافر متطمبات تبني -ٕ
التصنيع  أبعادك المعمكمات الخ راء  تقانات ىل ىناؾ عبلقة ارتباط معنكية بيف ممارسات  -ٖ

 الفعاؿ ؟
 التصنيع الفعاؿ؟ أبعادفي المعمكمات الخ راء  تقانات ممارسات لىل ىناؾ تأثير معنكؼ  -ٗ

افترا ي يك ح عبلقات االرتباط كالتأثير بيف  أنمكذجعمى ذلؾ فقد تـ تصميـ  كبناءً 
بثقت منو انالتصنيع الفعاؿ( ك  أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات )ممارسات  متغيرات الدراسة

يا، كقد اختيرت شركة أىدافمجمكعة مف الفر ّيات الرئيسة كالفرعّية المطابقة مع مشكمة الدراسة ك 
 استخداـ  العممي مف الدراسة كتـ انلبلتصاالت في المكصل مجتمعًا لتطبيق الج آسيا سيل
ات كالمعمكمات كتكزيعيا عمى العديد مف انالرئيسة لجمع البي األدا  تعدالتي  استبانةاستمار  

لمدراسة  عشكائيةاألقساـ كالشع  كمعاكنييـ بكصفيـ عّينًة  مديرؼ المتمثمة ب داريةالقيادات اإل
، مثل المقاببلت الشخصّية بعض االسالي  االخرػ  استخداـعف  ف بلً ، ( مجيباً 54مف )مككنة 

   العممي لمدراسة:انمجمكعة مف النتائج التي تـ التّكصل إلييا مف الج إلىكتكصمت الدراسة 

المعدؿ العاـ  افالدراسة  متغيراتحكؿ كل متغير مف  اإلحصائينتائج التحميل  تبيف مف -ٔ
يـ يكلكف اىتمامًا كبيرًا انمما يؤكد  يجابيمقبكاًل كمع االتجاه اإل افلمبحكثيف كا جاباتإلالكمي 

 التصنيع الفعاؿ. كدكرىا في ابعادالمعمكمات الخ راء  تقانات ممارسات  ستخداـال
المعمكمات  تقانات التصنيع الفعاؿ كممارسات  أبعادظيكر عبلقة االرتباط المعنكّية بيف  -ٕ

كالتصنيع  األخ رة االرتباط المعنكؼ بيف كل مف ممارسة التصميـ الخ راء مف خبلؿ أكلكيّ 



 

     

التصنيع الفّعاؿ في الشركة قيد  أبعادك  األخ ركالتخمص  األخ ر ستخداـكاال األخ ر
 الدراسة.

 إلىالدراسة في الشركة قيد الدراسة  متغيراتتشير نتائج الدراسة الخاصة بعبلقات التأثير بيف  -ٖ
 التصنيع الفعاؿ. أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات سات التأثير المعنكؼ لممار 

 إيجابي أثرىناؾ  تكصل إلييا كىياالستنتاجات التي  أىـمف  اففي  كء ما سبق تبيف      
حد بعيد في  إلىالمعمكمات الخ راء كدكرىا في تحقيق خمق الكعي البيئي، فيي تسيـ  تقانات ل

التصنيع الفعاؿ  أبعادبحت منصة لتعزيز التكامل بيف تحفيز االبتكار كخمق فرص العمل، أؼ أص
يا  ركر  تركيز أىممف  اففقد اقترحت الباحثة مجمكعة مف المقترحات كك كفي ىذه الدراسة

ة المعمكمات مف خبلؿ تزكيد الزبكف بالمعمكمات انالعميا لمشركة قيد الدراسة عمى بعد تق دار اإل
حصكؿ عمييا كالتي تت مف المعمكمات حكؿ الخدمات، التي تمتمكيا الشركة كالتي يرغ  في ال

 ، كالمجيزيف، كالمنافسيف.سكاؽاألك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج   

 ثبث احملحىيات
 الصفحة المةوضةوع

  -أ المستخمص
 د-ج ثبت المحتكيات
 ك-ق ثبت الجداكؿ
 ز ثبت األشكاؿ
 ز ثبت المبلحق

 ٕ-ٔ المقدمة
 ٕٙ-ٖ ية الدراسة ووصف العينةالدراسات المرجعية ومنيجاألول: الفصل 

 ٙٔ-ٗ المبحث األكؿ )الدراسات المرجعية(
 ٕٓ-ٚٔ المبحث الثاني )منيجية الدراسة(

 ٖٕ-ٕٔ المبحث الثالث )أسالي  جمع البيانات(
 ٕٙ-ٕٗ المبحث الرابع )كصف مجتمع الدراسة كعينتيا(

 ٙٗ-ٕٚ : التصنيع الفعاليانالفصل الث
 ٖ٘-ٕٛ مية كاىداؼ كخصائص التصنيع الفعاؿ(المبحث األكؿ)مفيـك كاى

 ٓٗ-ٖٙ المبحث الثاني )مبادغ كاستراتيجيات التصنيع الفعاؿ(
 ٙٗ-ٔٗ المبحث الثالث )أبعاد التصنيع الفعاؿ(

 ٙٙ-ٚٗ المعمومات الخضراء تقانات الفصل الثالث: 
 ٖ٘-ٛٗ المعمكمات الخ راء( تقانات المبحث األكؿ )مفيـك كاىمية كاىداؼ 

 ٙٙ-ٗ٘ المعمكمات الخ راء( تقانات المبحث الثاني )ممارسات 
 ٘ٚ-ٚٙ وتشخيصيا متغيرات الدراسةوصف الفصل الرابع: 

 ٓٚ-ٛٙ المبحث األكؿ )كصف أبعاد التصنيع الفعاؿ كتشخيصيا(
 ٘ٚ-ٔٚ المعمكمات الخ راء كتشخيصيا( تقانات المبحث الثاني )كصف ممارسات 

 ٘ٛ-٘ٚ متغيرات الدراسةالقات االرتباط والتأثير والتباين بين اختبار عالفصل الخامس: 
المعمكمػات الخ ػراء  تقانػات المبحث األكؿ)اختبار عبلقات االرتباط كممارسػات 

 ٜٚ-ٙٚ كأبعاد التصنيع الفعاؿ(.

المعمكمػػػػات  تقانػػػػات المبحػػػػث الثػػػػاني )اختبػػػػار عبلقػػػػات التػػػػأثير بػػػػيف ممارسػػػػات 
 ٗٛ-ٓٛ اؿ(.الخ راء كأبعاد التصنيع الفع



 

 د   

 الصفحة المةوضةوع
المعمكمػػات الخ ػػراء فػػي  تقانػػات المبحػث الثالػػث )اختبػػار تبػػايف تػػأثير ممارسػات 

 أبعاد التصنيع الفعاؿ (.
ٛ٘ 

 ٜٔ-ٙٛ : االستنتاجات والمقترحاتالفصل السادس
 ٜٛ-ٚٛ المبحث األكؿ )االستنتاجات (

 ٜٔ-ٜٓ المبحث الثاني )المقترحات كالدراسات المستقبمية(
 ٔٔٔ-ٕٜ ثبت المصادر 

 ٕٕٔ-ٕٔٔ المالحق
 A-B الممخص بالمغة اإلنكميزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ق   

 ثبث اجلداول

رقم 
 الصفحة الجدول انعنو  الجدول

 ٙ-ٗ الدراسات العربية المتعمقة بالتصنيع الفعاؿ  ٔ
 ٜ-ٚ الدراسات األجنبية المتعمقة بالتصنيع الفعاؿ ٕ
 ٔٔ-ٓٔ عمكمات الخ راءالم تقانات الدراسات العربية المتعمقة ب ٖ
 ٘ٔ-ٕٔ المعمكمات الخ راء تقانات الدراسات األجنبية المتعمقة ب ٗ
 ٕٕ البناء الييكمي الستمار  االستبانة ٘
 ٕ٘ جدكؿ يك ح خصائص األفراد المبحكثيف ٙ
 ٖٚ آراء الباحثيف حكؿ استراتيجيات التصنيع الفعاؿ ٚ
 ٔٗ آراء الباحثيف حكؿ أبعاد التصنيع الفعاؿ ٛ
 ٜٗ-ٛٗ المعمكمات الخ راء تقانات مفيـك  ٜ
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 قديةادل

احداث كتغيرات سريعة في حاجات كمتطمبات الزبائف كزياد  المنافسة  عماؿاألتشيد بيئة 
جديد  لمكاجيو ىذه  أسالي ك  طرائقالبحث عف  إلىلذلؾ دعا الشركات  الشركاتبيف  العالمية
 يظمة التصنيع الحديثة لتمبية متطمبات الزبائف كحاجاتيـ فانفالتصنيع الفعاؿ ىك احد ، التغيرات

كيمكف القكؿ ، لبلتصاؿ آسيا سيلاؼ كقت كمكاجية المنافسة كتحدياتيا لتطمعات شركة 
السريعة االستجابة لمتغيرات  إلىسب  نجاح الشركات ىك الزبكف لذلؾ تسعى الشركات  اف

مع حديثة لمتعامل  طرائقك  أسالي  تستعمل افلتحقيق طمكحاتيا كالتكسع كاالزدىار كعمييا 
 طرائق، برامج التحسيف كالتطكير، كاالتجاىات الجديد  التي تحدث في السكؽ  التغيرات السريعة

   .حديثة لمتصنيع كمنيا التصنيع الفعاؿ أسالي عف تقديـ  ف بلً ، الحديثة نتاجاإل طرائق، المنافسة
تقاؿ كتداكؿ انكلكي تتمكف الشركة مف مكاجية العديد مف التحديات لمتغيرات اليائمة في سرعة 

المعمكمات  تقانات كممارسات  أسالي  استخداـيج  عمييا  وفإنات كاالتصاالت المعمكم
كالبرمجيات المكفر  لمطاقة كقميمة  اآلليالحاس   أجيز اؼ شراء ، الخ راء )الصديقة لمبيئة(

 ابعاد المعمكمات الخ راء في تقانات ممارسات  لدكرالكبير   ىميةاألطبلقا مف انك ، التكمفة
في المكصل فقد اتجيت  آسيا سيلكبغية تحديد دكرىا في الشركة االتصاالت  التصنيع الفعاؿ

ي انالميد طاري فيك اإلاناما الث، النظرؼ حكؿ المك كع طاراإل: األكؿ إطاريفتقديـ  إلىالباحثة 
، ة المعمكماتانتق)كالمتمثل  (التصنيع الفعاؿ )المتغير المعتمدابعاد  الذؼ يك ح العبلقة بيف 

التصميـ )المتمثمة المعمكمات الخ راء  تقانات كممارسات  (شركاء الشركة، األذكياء عاممكف ال
مف خبلؿ كصف ( األخ رالتخمص ، األخ ر ستخداـاال، األخ رالتصنيع ، األخ ر

كتحميل النتائج كمف ثـ بناء االستنتاجات كتقديـ التكصيات كاليات تنفيذىا في  أبعادىـكتشخيص 
مباحث خصص  أربعة األكؿالفصل   ـتت مف الدراسة ستة فصكؿ سبق  كبمكج  ما، الشركة

ي خصص لمنيجية الدراسة كالمبحث الثالث انلمدراسات المرجعية ك البحث الث األكؿالمبحث 
 . مجتمع الدراسة الرابع كصف عينةات كخصص المبحث انجمع البي سالي ألخصص 

 ثبلثةالنظرؼ كت مف ىذا الفصل  رإطا/ التصنيع الفعاؿ افي تحت عنك انالفصل الث كتناكؿ   
خصص  في حيف، كالخصائص ىداؼكاأل ىميةاأللممفيكـ ك  األكؿمباحث، خصص المبحث 

التصنيع  بعادألكخصص المبحث الثالث ، ي لمبادغ كاستراتيجيات التصنيع الفعاؿانالمبحث الث
 .الفعاؿ

نظرؼ كالذؼ  إطار/ المعمكمات الخ راء تقانات ممارسات الفصل الثالث  في تكجاء
 ،المعمكمات الخ راء تقانات  أىداؼك  ةيأىمخصص لمفيكـ ك  األكؿ، المبحث مبحثيفت مف 

  المعمكمات الخ راء تقانات كالبحث الثاني ت مف ممارسات 



 

  ٕ 

كالذؼ  كتشخيصيا ختبار فر ياتيااك  متغيرات الدراسةاما الفصل الرابع تناكؿ كصف 
 لكصف ك افي كانالتصنيع الفعاؿ، كالث ادأبعلكصف كتشخيص  افك األكؿت مف مبحثيف، 

 . كتشخيصيا المعمكمات الخ راء تقانات ممارسات 
اختبار عبلقات االرتباط كالتأثير كالتبايف  افكجاء في الفصل الخامس تحت عنك 

بيف  االرتباطالختبار عبلقات  األكؿمباحث، المبحث  ثبلثةكالذؼ ت مف  متغيرات الدراسةل
ي اختبار انالتصنيع الفّعاؿ، كتناكؿ المبحث الث أبعادعمكمات الخ راء ك الم تقانات ممارسات 

كالمبحث الثالث ، التصنيع الفعاؿ أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات لممارسات عبلقات التأثير 
 . التصنيع الفعاؿ أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات ممارسات الختبار تبايف تأثير 

كقد  تكصياتاالستنتاجات كال افبالفصل السادس تحت عنك اختتمت الدراسة  كاخيراً 
 .التكصياتي انالمبحث الث ت مف في حيفاالستنتاجات  األكؿت مف المبحث 

  



 

  ٖ 

 األولانفظم 
 وينهجية اندةاصة ووطف انعينة نضابقةاندةاصات ا

 

الحالّية،  متغيرات الدراسةلغرض االطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات ذات العبلقة ب
كصف مجتمع كعينة  كاخيراً الدراسة الحالّية،  إعدادـ تك يح المنيجّية الُمعتمد  في كمف ث

 :اآلتيمباحث كك أربعة إلىالدراسة، فقد تـ تقسيـ ىذا الفصل 
 

 : الدراسات المرجعية.األولالمبحث 
 ي: منيجّية الدراسة. انالمبحث الث

 ا.ات والمعمومات وتحميميانجمع البي أساليبالمبحث الثالث: 

 . وعينتو المبحث الرابع: وصف مجتمع الدراسة
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  األولادلبحث 
 اندةاصات ادلرجعية

 
 تقانات يتناكؿ ىذا المبحث الدراسات المرجعية المتعمقة بالتصنيع الفعاؿ كممارسات 

التي  متغيراتجريت في مختمف البيئات كذلؾ لغرض معرفة النتائج كالأالمعمكمات الخ راء التي 
كمف خبلؿ تمؾ الدراسات لـ تجد ، الدراسة كمعرفة مشكمتيا أنمكذج عدادلدراسات إلحققتيا تمؾ ا

المعمكمات  تقانات ممارسات  دكرالمتغيريف معا  اثناء اطبلعيا دراسة تناكلت في الباحثة
 .ىناؾ دراسات تناكلت كل متغير عمى شكل منفرد إذالتصنيع الفعاؿ  في ابعادالخ راء 

 
 جعية المتعمقة بالتصنيع الفعالالدراسات المر : أوال  

 الدراسات العربية 
( بعض مف الدراسات العربية المتعمقة بالتصنيع الفعاؿ كحس  ٔ)رقـ  يعرض جدكؿ

  اآلتياطبلع الباحثة كك
  (1الجدول )

 بعض الدراسات العربية المتعمقة بالتصنيع الفعال

 
1- 

 

 
 الدراسة انعنو 

 

التصنيع الرشيق  أساليبفعال و التكامل بين استراتيجيات التصنيع ال
العممياتي )دراسة تطبيقية عمى مجموعة  األداءىما في تعزيز أثر و 

 (مختارة من المنظمات الصناعية في مدينو الموصل

 0228، انالسم السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية تبيف لمباحث  عف القدرات الصناعية العراقية 
التغيرات التي تحدث في طمبات الزبائف كالسكؽ ك عف الشركات  لمتكيف مع

االعتماد  ف بلً المحمية كالعالمية  سكاؽاألالصناعية العراقية في التنافس مع 
 نتاجالقديمة في عمميات اإل سالي كاأل األنظمةعمى 

 ىدؼ الدراسة

 تحديد متطمبات تطبيق استراتيجيات كنظـ التصنيع إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
العممياتي لمشركات الصناعية  األداءالتصنيع الرشيق كتعزيز  أسالي الفعاؿ ك 

تركز ىذه الدراسة  أي اً المبحكثة كتحديد المشاكل التي تعيق عممية التطبيق ك 
التصنيع مف الصنف العالمي عف طريق تحقيق التكامل  إلىعمى كيفية الكصكؿ 

 يع الفعاؿ ككيفية التأثير عمىكاستراتيجيات التصن التصنيع الرشيق أسالي بيف 



 

  ٘ 

 تمبية متطمبات الزبكف كاشباع حاجاتو إلىالعممياتي مما يؤدؼ  األداء

 ميداف الدراسة
الشركة العامة لبلسمنت ،معمل   شركات صناعية في مدينة المكصل ثبلثة

 صناعة االلبسة ، كاالدكية كالمستمزمات الطبية

 االستنتاجات

نظـ التصنيع الفعاؿ كالرشيق لما شيدتو ىذه النظـ  إلىبدأت الشركات بالتحكؿ 
التصنيع الرشيق تعمل بصكر  متكاممة  أسالي  فأ فع ف بلً مف تطكرات كاسعة 

تطبق التصنيع الفعاؿ عف طريق  افالزالة اليدر كيمكف لمشركة الصناعية 
كل الفعالة كالمكارد البشرية الفعالة كينعكس ذلؾ بش تقانات تحقيق التكامل بيف ال

عمى التصنيع مف الصنف العالمي كيتحقق مف خبلؿ دمج عناصر  إيجابي
 عماؿاألتحسيف اداء  إلىالجكد  كالمركنة كالكمفة كالبيئة مما يؤدؼ 

 التكصيات

التصنيع الرشيق كقاعد  اساسية  أسالي تعتمد  افينصح الشركات الصناعية 
التصنيع مف الصنف  إلىالتصنيع الفعاؿ كالكصكؿ  أسالي لكي تستطيع تطبيق 

منتجات منافسة عالمية كتعزيز مكقفيا  إنتاجكلكي تتمكف الشركات مف ، العالمي
 التصنيع الرشيق أسالي التنافسي البد مف اعتماد نظاـ التصنيع الفعاؿ ك 

0- 
 الدراسة انعنو 

تحميل العالقة بين متطمبات التصنيع الفعال والميزة 
الشركة العامة  دراسة تحميمة في/ التنافسية لمشركة

 لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في سامراء

 0212، محل السنة، الباحث

 مشكمة الدارسة

كالمعمكمات في الشركة الصناعية  التقاناتتتمثل مشكمة الدراسة في  عف 
الحديثة الصناعية لتتمكف مف تحقيق الميز   األنظمة إدخاؿيا في ستعمالال

منتجات ذات  إنتاجالشركة في  أىداؼكتحقيق  افسيفالتنافسية كمكاجية المن
 الكفكء لممكارد  ستخداـمركنة عالية كاال

اليدؼ مف 
 الدراسة

مف الدراسة يتمثل في تحقيق الميز  التنافسية عف طريق اختبار  الرئيساليدؼ 
المفاىيـ  أىـىا في الشركة المبحكثة كتك يح أثر متطمبات التصنيع الفعاؿ ك 

 ا أبعادىمغيريف ك االساسية لممت

 الشركة العامة لصناعة االدكية كالمستمزمات الطبيو في سامراء  الدراسة يدافم



 

  ٙ 

 االستنتاجات
المبحكثيف الذيف يكلكف اىتماـ لمتطمبات التصنيع الفعاؿ مما يحقق ميز   اف

نستنتج  افتنافسية لمشركة كحصكليا عمى ارباح كثير  كحصة سكقية كبير  كما 
 في تحقيق منتج ذات جكد  عالية  تسيـلتصنيع الفعاؿ متطمبات ا اف

 التكصيات
كثقيفيـ كتحفيزىـ لبلىتماـ  عاممكف شاء برامج تدري  لمانعمى الشركة المبحكثة 

في تحقيق الميز   يسيمافيما نالكمفة االدنى ال أبعادبمتطمبات التصنيع الفعاؿ ك 
 التنافسية

3- 
 عنوان الدراسة

فعال في تعزيز القدرة التنافسية أثر مكونات التصنيع ال
لمنظمات األعمال/ دراسة استطالعية تحميمية في 

 شركة مصافي الوسط )مصفى الدورة(

 0218، وعبيد خميل الباحث، السنة

 مشكمة الدراسة 
تبيف اف مصفى الدكر  يكاجو العديد مف المشكبلت التي تمثل خطرا عمى بقائو 

اإلنتاج ل ماف نجاحو كاستمراره  تقانات يرات كاستمراره لذلؾ البد مف إجراء تغ
 عمى األمد الطكيل

 أىداؼ الدراسة 
تشخيص قدر  التصنيع الفعاؿ في تحقيق الميز  التنافسية كامكانية تطبيقو في 
مصفى الدكر  كمدػ تطبيق مككناتو كما الذؼ تحدثو لتعزيز القدر  التنافسية 

 ر  مصفى الدكر  التنافسية لمصفى لدكر  كتك يح مجمكعة أبعاد تبيف قد
 شركة مصافي الكسط )مصفى الدكر (  الدراسة  ميداف

 االستنتاجات 

مف أبرز االستنتاجات التى تكصمت الييا ىذه الدراسة ىي تأثير مككنات 
التصنيع الفعاؿ بالقدر  التنافسية بشكل إيجابي كبداللة معنكية عالية ف بًل عف 

بأبعاد القدر  التنافسية مما يدؿ عمى أىمية  ارتباط مككنات التصنيع الفعاؿ
 التصنيع الفعاؿ في المصفى 

 التكصيات 
 ركر  ترسيخ كنشر مفاىيـ مككنات التصنيع الفعاؿ كاستراتيجيتو كأبعاده بيف 
األفراد العاممكف مف خبلؿ إجراء الدكرات التدريبية ف بًل عف تكفير االمكانية 

 عراقية لنشر النتائج في بيئة األعماؿ ال
 

 الباحثة  إعدادالمصدر: من 
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 : األجنبيةالدراسات 
المتعمقة بالتصنيع الفعاؿ كحس  اطبلع  األجنبية( بعض مف الدراسات ٕ)رقـ يعرض الجدكؿ

 : الباحثة
 (0الجدول )

 المتعمقة بالتصنيع الفعال األجنبيةالدراسات 

1- 
 الدراسة انعنو 

Lean Production and Agile Manufacturing-New 

Systems of Doing Business in the 21
st. 

Century. 

 عمالاألظمة جديدة من ممارسات ان-الرشيق والتصنيع الفّعال نتاجاإل 
 التجارية في القرن الحادي والعشرين

 Andreeva, 2008 السنة، الباحث

 الرشيق نتاجلمتصنيع الفعاؿ كاإل الرئيسةتتناكؿ ىذه الدراسة الق ايا  مشكمة الدراسة

 ىدؼ الدراسة
 نتاجاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التركيز عمى مميزات التصنيع الفعاؿ كاإل

كالتشغيمية في حيف ركز  انيةالرشيق عمى الق ايا التق نتاجركز اإل أذالرشيق 
 التصنيع الفعاؿ عمى تحقيق الفعالية في الشركة

 فيدؼ كالعشر التجارية في القرف الحا عماؿاألممارسات  الدراسة يدافم

 االستنتاجات

في الشركة الداخمي كالخارجي مستكػ التصنيع الفعاؿ تـ تطبيقو عمى  افتبيف 
الرشيق تـ تطبيقو فقط في المصنع كالتصنيع الفعاؿ يركز عمى  نتاجاإلحيف 
 في حيفالتغيرات السريعة كغير المتكقعة كتحقيق االزدىار في البيئة  أحد
 قميل التغيرات التي تحدث في عمميات التصنيعالرشيق يركز عمى ت نتاجاإل

 التكصيات
تحقيق ميز   كمف ثـتستجي  لمتغيرات البيئية  افتككف الشركة فعالة ك  افيج  

 تنافسية لمشركة

0- 

 انعنو 
 الدراسة

The Relevancy of Agile Manufacturing in Small and Medium Enterprises-

Using examples from the computer, electronic and optical manufacturing 

industry in Sweden 
امثمة من صناعات  استخدام-مدى مالئمة التصنيع الفّعال في المنظمات المتوسطة والصغيرة الحجم

 والبصريات في السويد اإللكترونيةالحاسوب، والصناعات 
، الباحث
 السنة

Dischler & Hug, 2011 

 مشكمة الدراسة

 البيئة في تحدث التي لمتغيرات الفعاؿ التصنيع مرتكزات استجابة  عف اف
 حيا  دكر  كقصر كالمتطكر  المتغير  كالتقانات المنتجات مف العديد كظيكر
 في التنافسية الميز  تحقيق لغرض الفعاؿ التصنيع ظيكر إلى ادػ المنتج

 عماؿاأل شركات
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 ىدؼ الدراسة
يع الفعاؿ في الشركات الصغير  التحقق مف مبلئمة تطبيق مفيـك التصن

كالمتكسطة في مجاؿ صناعة الحاسك  كااللكتركنيات في البصريات في 
 السكيد كتك يح استراتيجيات التصنيع الفعاؿ كتطبيقيا في الشركات

 الصغير  كالمتكسطة الحجـ في السكيد الصناعية في الشركات الدراسة يدافم

 االستنتاجات
مف تحديد الحجـ المناس  لمتصنيع الفعاؿ في و يمكف لممديريف انتبيف 

 إلى ةباإل افالشركات مف خبلؿ تحديد العبلقة بيف حجـ الشركة كالفعالية 
 عاممكف تحقيق عدد مف الفكائد لمزبائف كالمجيزيف كتحسيف العبلقات بيف ال

 التكصيات
كالمعمكمات لنظاـ  نتاجتحقيق اقصى قدر مف التكامل بيف اإل إلىالسعي 

 نيع الفعاؿ في الشركاتالتص

3- 
 الدراسة انعنو 

Product development in agile 

manufacturing 

 تطوير المنتج في الصنيع الفعال
 Bodade, 2014  &Mahajan السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

كقصر دكر  حيا   األسكاؽمع زياد  طمبات الزبائف كزياد  شد  المنافسة في 
مكاجية المنافسة  أجلتطكير استراتيجياتيا مف  إلى المنتج اتجيت الشركات

الفعالة  األعماؿالتصنيع الفعاؿ بالنسبة لمشركات مف االستراتيجيات  يعدلذلؾ 
 كالمف مة لدييا

 ىدؼ الدراسة

تركز ىذه الدراسة عمى تطبيق التصنيع الفعاؿ لتطكير المنتجات مف خبلؿ 
تركز ىذه  أي اً ظـ التصنيع ك التركيز عمى العكامل الداخمية كالخارجية لن

منتج قابل لمبيع اؼ تطكير عممية  إلىالدراسة عمى تحكيل الفرص السكقية 
 نتاجاإل

 دراسة نظرية الدراسة ميداف

 االستنتاجات
تقديـ نمكذج بيف مرحمة متطمبات التصنيع الفعاؿ كتطكير المنتج كىذا 

ع الفعاؿ في مرحمة يعطي فكر  كا حة عف المكارد البلزمة لمتصني ألنمكذجا
 ما قبل التصنيع لعمميات تطكير المنتج

 تمبية متطمبات الزبكف كتطكير المنتجات ذات دكر  حيا  قصير  التكصيات

 Analsis of Agile manufacturing الدراسة انعنو  -2

Enablers: A Case study 
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 تحميل عوامل التصنيع الفعال

 Potdar and Routroy, 2017 السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

عدـ كجكد  كابط لحماية المنتجات مما دعى الشركة عمى تحقيق منتجات  اف
ة لقياس اداء التكاليف لمستعممالتقميدية ا طرائقلـ تعد ال أذذات جكد  عالية ك 

 شركة استخداـلمحاجة  قية كاالبتكار كافية البد ىناؾكالسرعة كالجكد  كالمكثك 
 ي مجاالت التصنيع حديثة ف أسالي تطبيقات ك 

 ىدؼ الدراسة
ىك التركيز عمى تحسيف الفعالية كتقميص الجيد كالكقت كالقدر  عمى التكيف 
السريع كتعزيز فعالية التصنيع كصنع منتجات بناء عمى متطمبات الزبائف 

 كالسكؽ المتغير 

 الكيربائية  جيز دراسة حالة في شركة ىندية لتصنيع األ الدراسة يدافم

 تاجاتاالستن

الدراسة المقترحة عامة بطبيعتيا كسيمة التنفيذ مع مراعا  حكـ العديد مف  اف
و يمكف تطبيقيا عمى اؼ شركة تصنيع لتعزيز خفو الحركة فإن كمف ثـالخبراء 

بيا كتـ تطبيق ىذه الدراسة عمى الشركة لتبسيط جيكدىا  ةالتنظيمية الخاص
عكامل التصنيع الفعاؿ شرط  كتـ اعتبار، كتحسيف مستكػ الشركة بشكل فعاؿ

 اساسي لنجاح تطبيق التصنيع الفعاؿ في الشركة

 التكصيات 
المتكقع كيج  عمى  األداءالحالي لمشركة ك  األداءالبد مف تحديد الفجك  بيف 

 تبذؿ المزيد مف الجيد الكتسا  القدر  عمى تعزيز فعالية التصنيع افالشركة 
   الباحثة  إعدادالمصدر: من 
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 المعمومات الخضراء تقانات المتعمقة ب السابقة الدراسات: ياانث
 الدراسات العربية 

المعمكمات الخ راء حس  اطبلع الباحثة  تقانات ب ة( الدراسات العربية المتعمقٖ) رقـيعرض 
 اآلتيكك

 (3الجدول )
 المعمومات الخضراء تقانات الدراسات العربية المتعمقة ب

1- 
ية اندراسة ميد/ المعمومات لالستدامة البيئية تقانات تخضير  الدراسة انعنو 

 في العديد من المنظمات الفندقية العراقية
 0218، جاسم السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة
 

المعمكمات  تقانات عدـ كجكد دراسات بحثية لتساعد الشركات عمى تطبيق 
المعمكمات  تقانات الخ راء كممارساتيا لذلؾ ركزت ىذه الدراسة عمى تطبيق 

 العراقية كذلؾ بسب  حاجة بيئية ممحة  ادؽالخ راء داخل الفن

 الدراسة أىداؼ
المعمكمات الخ راء  تقانات ايجاد حمكؿ لممشكبلت البيئية عف طريق تطبيق 

في الشركات كمحاكلة تشجيع الشركات لن ج قدراتيا كاالرتقاء بمشركع بناء 
 المعمكمات الخ راء تقانات 

 ية في العديد مف المنظمات الفندقية العراقيةاندراسة ميد الدراسة افيدم

 االستنتاجات

في المنظمات الفندقية لدييا الماـ  المعمكمات الخ راء تقانات دراسة  افتبيف 
يا ىذه تستعممالتي  تقانات ال فإفالعمميات بالتالي  إدار   انكبير في جك 

 إدار شامل ي ـ  إطاركفر ىذه الدراسة المستدامة كت تقانات تسمى بال الشركات
 المعمكمات المستدامة في المنظمات الفندقية  تقانات كتخطيط قدرات ال

الحاسك  لتخفيض مف  استخداـ طرائقتغيرات كبير  في  إجراءالبد مف  التكصيات
 استيبلؾ الطاقة 

0- 
 تقانات الحوسبة السحابية كأحد وسائل ال استخدام الدراسة انعنو 

 ضراءالخ
 0217، رفاعي واخرون  السنة، الباحث
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 مشكمة الدراسة

البيئية كاختيار المكارد  بعادالكثير مف المؤسسات التعميمية لـ تراعي األ اف
التخمص غير الصحيح كالغير االمف  افالطبيعية التي تدخل في التصنيع ككما 

ير مف اجزاء  ياع الكث إلىقد يسب  الكثير مف المخمفات الحكسبية كىذا يؤدؼ 
 إلىالحاسك  ك ياع االمكاؿ كعدـ االستفاد  مف ىذه المخمفات كباإل افة 

عادية لذلؾ البد مف تكافر قكاعد ممزمة  أجيز إ افية لشراء  لمبالغ تحمل الشركة
 الخ راء في المؤسسات التعميمية  تقانات لتطبيق ال

 ىدؼ الدراسة
امنو  طرائقت الخ راء كاقتراح المعمكما تقانات ايجاد حمكؿ لمعكقات تطبيق 

لمتخمص مف المخمفات كك ع معايير داخل مؤسسات التعميـ العالي لتطبيق 
 الخ راء )الصديقة لمبيئة( تقانات ال استخداـالحديثة في  سالي األ

  معيد الدراسات كالبحكث البيئية ، المعيد العالي لمدراسات النكعية الدراسة يدافم

 االستنتاجات

ادكات الحكسبة الخ راء داخل المؤسسات التعميمية كالتخمص مف  داـاستخ اف
الخ راء  تقانات االساسية في تطبيق ال طرائقاحد ال يعدالنفايات بشكل امف 

بعاثات التي تنتج عف طريق نالحكسبة الخ راء ليا عبلقو بتقميل اال افكما 
 ةكليا دكر في تكفير بيئة امن اآلليالخاطئ لمحاس   ستخداـاال

 التكصيات
 تقانات زياد  الكعي المجتمعي كتحفيز المؤسسات التعميمية كالدكؿ عمى تطبيق ال

 طرائقاف ل ال استخداـك ركر  ، في تنفيذ ذلؾ األفرادالخ راء كتشجيع 
 ستعماؿاال إعاد مثل  لمتخمص مف النفايات الحكسبية

 الباحثة  إعدادالمصدر: من 
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 : األجنبيةالدراسات 
المعمومات الخضراء حسب اطالع  تقانات المتعمقة ب األجنبية( المصادر 2) رقم يعرض الجدول

 الباحثة
  (2)جدول 

 المعمومات الخضراء تقانات المتعمقة ب األجنبيةالدراسات 

1- 
 الدراسة انعنو 

Green IT Balanced Scorecard A model 

developed for the Swedish environment 

/ المعمومات الخضراء تقانات المتوازن ل داءاألبطاقة 
 نموذج متطور لمبيئة السويدية

 Andersson and Malmkvist, 2012 السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة 

الخ راء لكنيا تفشل في  تقانات العديد مف الشركات السكيدية ليا سياسو  اف
المشكمة في الكقت  فإف مف ثـا لمتنفيذ ك أىدافتحدد  اليا نتيا ألتابعاتنفيذىا كم

المتكازف ثـ تكييفيو لتنفيذ  األداءنمكذج لبطاقة قياس  عدـ كجكدالحا ر ىي 
ادا   إلىالحاجة  افرػ الباحثي المعمكمات الخ راء في البيئة السكيدية لذلؾ تقانات 

 تقانات ة في تنفيذ لمستعمما ىداؼلمساعده كل الشركات السكيدية لفيـ األ
 في الشركات السكيدية  المعمكمات الخ راء

 ىدؼ الدراسة
 األداءيج  تعديل نمكذج بطاقة  افالغرض مف ىذه الدراسة ىك التحقق مما اذا ك

المعمكمات الخ راء المكجكد  في البيئة  تقانات المتكازف مف خبلؿ ممارسات 
 المعمكمات الخ راء تقانات تساعد في تنفيذ  افالسكيدية التي يمكف 

  ي العديد مف الشركات السكيديةف الدراسة ميداف



 

  ٖٔ 

 االستنتاجات

يكفر مبادغ تكجييية التي  افالمتكازف يمكف  األداءنمكذج بطاقة  اف افرأػ الباحث
المعمكمات الخ راء في الشركات السكيدية  تقانات يا لتنفيذ استعماليمكف 

 ةفي معالج سكؼ يساعدالمتكازف  األداءنمكذج بطاقة ا استخداـ فإف كباإل افة
 أثرالمعمكمات الخ راء لما ليا مف  تقانات الشركة بأكمميا في تنفيذ  مشاكل
 في تحقيق االبتكار كايجاد فرص عمل إيجابي

 التكصيات

 تقانات تزكد ىذه الدراسة الباحثيف معرفو ميمة تتعمق بممارسات  افيج  
ي مممستعيا لمزيد مف البحث كلتشجيع استعمالالمعمكمات الخ راء كالتي يمكف 

المعمكمات اكثر كفاء  كفعالية  تقانات مكارد  استخداـالمعمكمات عمى  تقانات 
مجتمع معمكماتي الذؼ يستخدـ  إلىتحكيل  إلىكمحاكلة ك ع الخطط التي تيدؼ 

 الجيد  تقانات ال

 الدراسة انعنو  -0
BELIEF AND ACTUAL BEHAVIOUR IN GREEN 

INFORMATION TECHNOLOGY WITHIN A SOUTH 

AFRICAN TERTIARY INSTITUTION 

 المعمومات الخضراء تقانات المعتقدات والسموك الفعمي في 
 HÖRNE and DYK, 2014 السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

 ستخداـالمعمكمات اؼ اال تقانات زاد استيبلؾ الطاقة في  افكمما زاد عدد السك
الحاسك  المحمكلة  أجيز ة ك المعمكمات مثل اليكاتف الذكي تقانات الكاسع لمكارد 

تزايد  إلىمما يؤدؼ  األىميةاؼ استيبلؾ طاقة الحاسك  اصبح مك كعا متزايد 
لىك  تكمفة الطاقة باستمرار كتزايد التمكث ىناؾ حاجة  اً ، كاي بيةانجن  اثاره الج ا 

 تقانات المعمكمات كالسمكؾ الفعمي حكؿ  تقانات ي مستعممفحص معتقدات  إلى
  جبلاتتطم  ىذه الق ايا اىتماما ع كمف ثـ راء المعمكمات الخ

 ىدؼ الدراسة
 تقانات  لمستعمميالغرض مف ىذه الدراسة ىك تقييـ المعتقدات كالسمكؾ الفعمي 

المعمكمات الخ راء في مؤسسة جامعية جنك   تقانات المعمكمات فيما يتعمق ب
 المعمكمات ت تقاناب األخ رفي  تسيـالتي  الرئيسةا كتحديد العكامل ييقر اف

 في مؤسسة جامعية جنك  افريقيا الدراسة يدافم

 االستنتاجات

المعمكمات  تقانات ي مستعممتقدـ ىذه الدراسة رؤػ جديد  حكؿ سمكؾ كمعتقدات 
 استخداـو يمكف الحفاظ عمى الطاقة مف خبلؿ اناظيرت الدراسة  أذالخ راء 

 تقانات لدراسة دكر ممارسات كاظيرت ا، تدكير النفايات إعاد مختمفة مثل  طرائق
المعمكمات الخ راء في تقميل الكمف كتقميل في استيبلؾ الطاقة كالتحكـ بالسمكؾ 

المعمكمات  تقانات مات الذيف يمارسكف ك المعم تقانات  لمستعمميالفعمي كالمدرؾ 
 الخ راء
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 التكصيات
ذات  الحاسك  أجيز تصميـ  إلىالمعمكمات  تقانات يحتاج المصنعكف كخبراء 

يج  فيـ سمكؾ  أي اً ك لمستعمل، عالية بناء عمى متطمبات ا استخداـقابمية 
 المعمكمات كمعتقداتيـ تقانات ي مستعمم

3- 
 الدراسة انعنو 

DETERMINANTS OF GREEN INFORMATION 

TECHNOLOGY AWARENESS AMONG TOP 

100 MID-SIZED FIRMS IN KENYA 
شركات  12الخضراء بين افضل المعمومات  تقانات محددات التوعية ب

 متوسطة الحجم في كينيا

 KARANI, 2015 السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

في كمية ىائمة مف  ية التي شكىدت طكاؿ العقد الما تسببت الطفرات التكنكلكجي
ا بالنفايات اإللكتركنية أذ غير المرغك  فييا المشار اليي اإللكتركنيةالمنتجات 

كىي شديد  بشكل خاص في  ٘٘-ٕ٘بمقدار  مؤخرا لكتركنيةاإلالنفايات  تزاد
البيئية  المعرفة باالستدامة إلىاالفتقار مشكمة تتمثل بكما ىناؾ ، النامية افالبمد

 المعمكمات الخ راء تقانات ب كنقص المعرفة

 ىدؼ الدراسة

المعمكمات  تقانات اليدؼ العاـ مف ىذه الدراسة ىك تحديد محددات الكعي ب افك
الحجـ كتـ تحديد مستكػ المعرفة  ةشركات متكسط ٓٔلخ راء بيف اف ل ا
كالتعرؼ عمى محددات المستكػ ، المعمكمات الخ راء بيف ىذه الشركات تقانات ب

المعمكمات الخ راء بيف ىذه الشركات لتحديد  تقانات الفردؼ لمستكػ الكعي ب
 لخ راءالمعمكمات ا تقانات محددات مستكػ الشركة لمستكػ الكعي ب

 الحجـ في كينيا ةالدراسة بيف مجمكعو شركات متكسط اجريت الدراسة يدافم

 االستنتاجات

المعمكمات الخ راء منخفض بيف الشركات  تقانات الكعي ب افكشفت ىذه الدراسة 
المستكػ الفردؼ ىك مؤشر ميـ لمستكػ  افالمتكسطة الحجـ كبينت ىذه الدراسة 

 اف إلىخمصت ىذه الدراسة  ، كمف ثـخ راءالمعمكمات ال تقانات الكعي ب
المعمكمات  تقانات لمستكػ الكعي ب ةالمحددات الخارجية ىي منبئات ميم

 الخ راء في الشركات المتكسطة الحجـ في كينيا 

 التكصيات

كالشركات كاصحا  المصالح االخركف  تتعاكف الحككمة افتكصي ىذه الدراسة ب
 افكيج  عمى الحككمة ، عمكمات الخ راءالم تقانات لزياد  مستكػ الكعي ب
شطة استباقية عمى مستكػ الشركات فيما انكجكد  افيا  مانتصنع سياسات مف ش
المعمكمات الخ راء كمبادرات لمحد مف اثار الغازات  تقانات يتعمق بالكعي البيئي ب
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 كالنفايات في الشركات 

2- 
 الدراسة انعنو 

ORGANIZATIONAL GREEN INFORMATION 

TECHNOLOGY (IT) ADOPTION THEORETICAL 

FRAMEWORKS: A SYSTEMATIC LITERATURE 

REVIEW 
 المعمومات الخضراء: مراجعة منيجية لألدبيات تقانات النظرية ل طرتبني األ

 Muslim,et.al,2019 السنة، الباحث

 مشكمة الدراسة

لعديد مف الشركات اف االمعمكمات الخ راء اال  تقانات عمى الرغـ مف تزايد تبني 
كشيد ، المعمكمات الخ راء تقانات صعكبة في تحديد كتبني استراتيجية  وتكاج

 استخداـمثل االستكشاؼ ك ، شطة البشريةنككك  االرض تدىكرا بيئيا بسب  اال
 تمكث البيئة بشكل كبير إلىالمكارد كالتصنيع كتكليد الكيرباء كىذا مما يؤدؼ 

 الدراسة أىداؼ
المعمكمات مكفر  لمطاقة اؼ تقميل مف  تقانات ظمة انالدراسة جعل  اليدؼ مف ىذه

 لممعالجات استعماالبرامج اسرع كاكثر  استخداـاستيبلؾ الطاقة عف طريق 
 بعاثات الغازات كمحاكلة ايجاد حمكؿ لممشاكل البيئيةانكتقميل مف ، الدقيقة

 غير  كالكبير  الحجـ في ماليزياالدراسة في العديد مف الشركات الص إجراءتـ  الدراسة يدافم

 االستنتاجات 

 تقانات و يمكف لانمف خبلؿ ىذه الدراسة التي اجريت لمعديد مف الشركات تبيف 
بعاثات انالمعمكمات الخ راء مساعد  الشركاء عمى تقميل مف االثار البيئية مثل 

قدرات  كاعطاء نمكذج لمشركات يك ح، الغاز كالممكثات السامة كاستيبلؾ الطاقة
 المعمكمات الخ راء عمى تحقيق االستدامة تقانات 

 التكصيات
حاسك  محمكلة تعمل بالبطارية المكفر  لمطاقة كاستيبلؾ  أجيز  استخداـ ركر  

 أىميةكال بد مف تشجيع الشركات عمى زياد  الكعي ب، أقلالكيرباء كاشعاعات 
 المعمكمات الخ راء تقانات 

    الباحثة إعدادالمصدر: من 
 

 : مجاالت االفادة من الدراسات السابقة
 تقانات االطبلع عمى بعض المصادر كالمراجع ذات العبلقة بالتصنيع الفعاؿ ك  -ٔ

 المعمكمات الخ راء 
 ككنيا تمثل تراكما فكريا اتاح لمباحثة االنطبلؽ منيا لتأطير االبعاد ذات العبلقة بالدراسة -ٕ
 بالدراسة الحالية  ة الخاصةانلغرض االفاد  في تصميـ االستب -ٖ
 االفاد  منيا في صياغة اىداؼ الدراسة كانمكذجيا كاشتقاؽ الفر يات المتعمقة بعا -ٗ
 لغرض التعرؼ عمى االستنتاجات كالتكصيات التي تكصمت الييا الدراسات السابقة -٘
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 : مجال تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 .كاحد كليس كل كاحد عمى نحك منفرد افي المتغيريف ف استخداـتميزت ىذه الدراسة في  -ٔ
 تقانات ممارسات  استخداـتعزيز التصنيع الفعاؿ ب إلىالدراسة الحالية تسعى  اف -ٕ

الحالية  متغيرات الدراسة أحد استعممتالدراسات السابقة  في حيف، المعمكمات الخ راء
االخر  التي تسعى الييا الباحثة لمكصل الييا في المتغير ىداؼلغرض تحقيق األ

 . كبالعكس
الدراسات السابقة  في حيف( آسيا سيلشركات االتصاؿ ) أحدطبقت ىذه الدراسة في  -ٖ

 . " خدمية، يةإنتاجطبقت في شركات مختمفة "
المعمكمات الخ راء  تقانات بيف التصنيع الفعاؿ ك  اً منيجي اً إطار الدراسة الحالية تقدـ  اف -ٗ

الدراسات السابقة لـ تحقق  افك ، ت السابقةلغرض تحقيق نتائج جديد  لـ تحققيا الدراسا
 . المعمكمات الخ راء تقانات بيف التصنيع الفعاؿ ك  اً منيجي اً ارتباط
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 يانادلبحث انث
 ينهجية اندةاصة

 
كما ك  الدراسة الحالية إجراءات أساسيايت مف ىذا المبحث الييكمية التي اعتمدت عمى 

  يأتي
 مشكمة الدراسة  :أوال  

تناكلت متغير  سابقةدراسات ك بحكث  عدـ كجكدتبيف سة الحالية مف خبلؿ الدرا
لمساعد   بحس  اطبلع الباحثة الخ راء المعمكمات تقانات التصنيع الفعاؿ مع ممارسات 

، التصنيع الفعاؿ ابعاد كدكرىا في الخ راءالمعمكمات  تقانات ممارسات  الشركات عمى تبني
 التصنيعابعاد المعمكمات الخ راء في  تقانات ارسات دكر ممىذه الدراسة ركزت عمى  فإفلذلؾ 
ظمة ان استخداـ طرائقغرض معالجة المشكبلت البيئية كاعطاء فكر  عمى ل لمشركة الفعاؿ

كالتخمص مف النفايات بشكل ، استيبلؾ لمطاقةعف تقميل  ف بلً الصحيح  المعمكمات بالشكل
 . سميـ

المعمكمات الخ راء  تقانات ممارسات  تدرؾ دكر افلذلؾ يج  عمى الشركات العراقية 
، القدر  عمى تمبية متطمبات الزبكف بالسرعة الممكنة إلعطائياالتصنيع الفعاؿ  ابعاد في
، فاالمر يستمـز تطكير نظـ التصنيع، كالحصكؿ عمى الميز  التنافسية، الكفكء لممكارد ستخداـكاال

 مف مكاكبة الشركات كة المبحكثةالخ راء لغرض تأىل الشر  تقانات ال استخداـعف  ف بلً 
 . العالمية

 : ةاآلتييمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل التساؤالت  فإنواتساقا مع ما سبق 
 المعمكمات الخ راء ؟ تقانات ىل تتبنى الشركة المبحكثة ممارسات  -ٔ
 ؟التصنيع الفعاؿ في الشركة المبحكثة ىل تتكافر متطمبات تبني -ٕ
  أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات عنكية بيف ممارسات ىل ىناؾ عبلقة ارتباط م -ٖ
 التصنيع الفعاؿ ؟   
التصنيع  أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات ىل ىناؾ تأثير معنكؼ بيف ممارسات  -ٗ

 الفعاؿ؟
 أبعادالمعمكمات الخ راء في  تقانات ىل يختمف تأثير كل ممارسة مف ممارسات  -٘

 التصنيع الفعاؿ؟
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 لدراسة ا أىمية :ياانث
 ابعاد الشركة المبحكثة نحك تطبيق ظارانيتيا مف خبلؿ تكجيو أىمتكتس  الدراسة 

 تقانات اذ تعد ممارسات ، المعمكمات الخ راء تقانات التصنيع الفعاؿ باعتماد ممارسات 
 إطارتقديـ  إلىاذ تسعى ىذه الدراسة ، المعمكمات الخ راء اساس لنجاح الشركات في السكؽ 

 التصنيع الفعاؿ، أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات عمى الربط بيف ممارسات يعمل  منيجي
ا كاىميتيالمعمكمات الخ راء ك  تقانات ممارسات  دكركىذا االمر سيسيـ في تسميط ال كء عمى 

مف خبلؿ اعتماد الدراسة الحالية عمى المصادر  ىميةاألتأتي ىذه  إذ، التصنيع الفعاؿ ابعادفي 
 . المعمكمات الخ راء تقانات صنيع الفعاؿ ك المتعمقة بالت

في تحسيف كتحقيق  التصنيع الفعاؿ سكؼ يساعد الشركة المبحكثة افكيمكف القكؿ 
كمساعد  الشركة ، يا كتحقيق الميز  التنافسية في ظل اثناء تقمبات السكؽ أعمالاداء  الفعالية في
بالكفاء  العالية  سكاؽاألالتي تحدث بكاالستجابة السريعة لمتغيرات  خدماتالتنكع بال في تحقيق
المعمكمات الخ راء ليا دكر كبير في مساعد  الشركات في  تقانات  تعدك ، أقلتظار انكبكقت 

يمكف مف  ما أقلمكاد ب إنتاجكطرح فكر  ، امثل لمكارد الطاقة استخداـك ، خفض التكاليف
لزياد  ، في الطاقة كالتشغيل لذلؾ البد مف تكجو الشركات في تخفيض الكمف، كالسمية مخاطرال

كحصكلو عمى منتجات ، أي اً عمى المستيمؾ  إيجابيكىذا سكؼ ينعكس بشكل ، ربحية الشركة
 ادنى حد. إلىكالحفاظ عمى البيئة كتقميل اال رار  أقلمنخف ة الكمفة كبكقت كجيد 

لمبحكثة التكامل بيف المتغيريف سكؼ يساعد الشركة ا افعمى ما سبق يمكف القكؿ  وتأسيسا
جديد  تحقق الكمفة  إنتاجكتككيف فمسفة ، تغطية متطمبات السكؽ  في المركنة إلىؿ ك الكص

 . السريعة لرغبات الزبائف كحاجتيـ كالجكد  العالية كاالستجابة ، المناسبة
في مدينو  الشركات االىمية أحدعمى  يتيا ىذه الدراسة مف خبلؿ التركيزأىمتأخذ  يااناما ميد

لغرض التعرؼ عمى كاقع حاؿ ، لبلتصاالت في المكصل آسيا سيلتمثمة بالشركة المكصل كالم
 . المعمكمات الخ راء تقانات التصنيع الفعاؿ كممارسات  سالي ألالشركة كمدػ تطبيقيا 

 الدراسة  أىداف: ثالثا
 : تحقيق ما يأتي إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

لخ راء كمتطمبات التصنيع المعمكمات ا تقانات التعرؼ عمى مدػ تكافر ممارسات  .ٔ
 . الفعاؿ في الشركة المبحكثة

المفاىيـ كما تكصل اليو الباحثكف حكؿ التصنيع  أىـعرض  إلىتيدؼ ىذه الدراسة  .ٕ
المعمكمات الخ راء  تقانات عف عرض بعض مفاىيـ  ف بلً ، هأبعادالفعاؿ ك 

 كممارساتيا.
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 ابعادعمكمات الخ راء في الم تقانات التعرؼ عمى طبيعة الدكر التي تؤديو ممارسات  .ٖ
ة )المعنكية( لعبلقات االرتباط اإلحصائي ىميةاألكذلؾ مف خبلؿ تحميل ، التصنيع الفعاؿ

بيف  ثرة لعبلقات األاإلحصائي ىميةاألقيد الدراسة في الشركة ككذلؾ  متغيراتبيف ال
 . تمتغيراً ال

 مخطط الدراسة  :رابعا
افترا ي لغرض  أنمكذجيا البد مف تصميـ أىدافيتيا ك أىمبعد تحديد مشكمة الدراسة ك 

المعمكمات الخ راء  تقانات االفترا ي ممارسات  نمكذجي ـ ىذا األ أذ، معالجة مشكمة الدراسة
( يك ح العبلقة بيف ٔ) اآلتي( كالشكل تابعالتصنيع الفعاؿ )متغير  أبعادمستقبل( ك  متغيراً )

 . متغيرات الدراسة

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 تشير الى عبلقة ارتباط    
     عبلقة تأثير إلىيشير     

 (1الشكل )
 االفتراضي مخطط الدراسة

 الباحثة إعدادمن  :المصدر
 
 
 

 المعلومات الخضراء تمانات ممارسات 

 األخضرالتخلص  األخضرالتصمي   ستخاا  األخضراال األخضرالتصنيع 

 لفعالالتصنيع ا أبعاا 

 شركاء الشركة األذكياء العاملون ة المعلومات انتم
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 فرضيات الدراسة : خامسا
 : ىاألول الرئيسةالفرضية 

المعمكمات  تقانات تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية معنكية بيف ممارسات 
 افالتصنيع الفعاؿ مجتمعة في الشركة المبحكثة كتتفرع منيا الفر يت بعادأالخ راء مجتمعة ك 

 :افتاآلتي
المعمكمات الخ راء مجتمعة  تقانات تكجد عبلقة ارتباط لو داللة معنكية بيف ممارسات  -ٔ

 التصنيع الفعاؿ أبعادمع كل بعد مف 

المعمكمات  ت تقاناتكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف كل ممارسة مف ممارسات  -ٕ
 التصنيع الفعاؿ مجتمعة أبعادالخ راء مع 

 
 : يةانالث الرئيسةالفرضية 

التصنيع  أبعادالمعمكمات الخ راء مجتمعة في  تقانات يكجد تأثير معنكؼ لممارسات 
 : افتاآلتي افالفعاؿ مجتمعة في الشركة المبحكثة كتتفرع منيا الفر يت

المعمكمات الخ راء مجتمعة في كل بعد  انات تقتكجد عبلقة تأثير معنكية لممارسات  -ٔ
 التصنيع الفعاؿ. أبعادمف 

المعمكمات الخ راء في  تقانات تكجد عبلقة تأثير معنكية لكل ممارسة مف ممارسات  -ٕ
 .التصنيع الفعاؿ مجتمعة أبعاد

 
 : الثالثة الرئيسةالفرضية 

التصنيع  أبعادز المعمكمات في تعزي تقانات يتبايف تأثير كل ممارسة مف ممارسات 
 .الفعاؿ مجتمعة في الشركة المبحكثة
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 ادلبحث انثانث
 ات انمجع انبي أصانيب

اتماـ متطمبات ىذه الدراسة  أجلات كالمعمكمات البلزمة مف انلغرض الحصكؿ عمى البي
 :ةاآلتي سالي الدراسة فقد اعتمدت الباحثة عمى األ أىداؼالنتائج كتحقيق  إلىكالكصكؿ 

 لنظري لمدراسةب اانأ. الج
  النظرؼ بشكل كامل فقد اعتمدت الباحثة عمى ماىك متاح مف انلغرض تغطية الج

مف الكت  كالمجبلت  األجنبيةإسيامات الباحثيف كالتي تمثمت بالمراجع العممية العربية ك 
 يح كالبحكث العممية ذات العبلقة بمك كع الدراسة، طار كالدراسات كاإل

 سةي لمدراانب الميدانب. الج
عمى عدد مف الكسائل ال ركرية في  ي لمدراسةان  الميداناعتمدت الباحثة في إكماؿ الج

   مف الدراسة كىي:انات الخاصة بيذا الجانجمع البي
 . المقابالت الشخصية1

بيدؼ  دار مقابمة الباحثة مع أفراد العينة المبحكثة مف المدير العاـ كأع اء مجمس اإل
التصنيع  أبعادالمعمكمات الخ راء، ك  تقانات مدػ تطبيق ممارسات أخذ نظر  عامة عف طبيعة ك 

اإلجابة  افذلؾ ل م إلىفي حالة الحاجة  االستبانةالفعاؿ، كذلؾ في تك يح فقرات استمار  
عف تك يح  ف بلً األقساـ كالشع  بيدؼ تقديـ الشركحات كالتفاصيل،  مديرؼ الصحيحة، مف 

صكؿ عمى المعمكمات الصحيحة التي تدعـ ىذه الح أجلبعض الفقرات الغير كا حة مف 
 (ٗفي الممحق رقـ ) مك ح  . كماالدراسة

  االستبانة. استمارة 0
ات الخاصة بالشركة المبحكثة فيما انلجمع البي الرئيسالمصدر  االستبانةتعد استمار  
خذ بنظر كتـ اال، المعمكمات الخ راء في تعزيز التصنيع الفعاؿ تقانات يتعمق بقدر  ممارسات 

كنعرض فيما يأتي ، (ٖاالعتبار عند صياغتيا البساطة كالك كح كما مك حة في الممحق رقـ )
 كصفًا لمحتكياتيا كاختباراتيا:

  االستبانةأ. وصف استمارة 
 تفاؽيتصف بالمركنة في اختيار مدػ اإل الذؼمقياس ليكرت خماسي الكزف  استخداـتـ 

تتككف الفقرات مف )اتفق  أذة انػ جميع الفقرات االستبعمى مستك  تفاؽمع الفقرات اك عدـ اإل
 األكؿ، خصص فجزئييت منت االستمار  مف  أذ، ال اتفق بشد (، ال اتفق، محايد، اتفق، بشد 

مد  ، مد  الخدمة بالشركة، شتممت عمى )المنص الجمع معمكمات خاصة عف المبحكثيف 
ي في انالجنس( كاما الجزء الثك )الشياد (،  التحصيل الدراسيك ، العمرك ، الخدمة بالمنص  الحالي
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 تقانات التصنيع الفعاؿ كممارسات  أبعادت مف عمى المقاييس الخاصة ب االستبانةاستمار  
ي انالتصنيع الفعاؿ، كالث أبعادخاص ب األكؿقسميف،  إلىإذ قسـ ىذا الجزء ، المعمكمات الخ راء
خاصة  متغيرات ثبلثة األكؿمف القسـ المعمكمات الخ راء، إذ ت  تقانات خاص بممارسات 

شركاء الشركة( كبمكج  ذلؾ ، األذكياء عاممكف ال، ة المعمكماتانالتصنيع الفعاؿ )تق أبعادب
( فقرات ٗ، ك)األذكياء عاممكف ال( فقرات لقياس ٘ة المعمكمات، ك)ان( فقرات لقياس تقٙت منت )

المعمكمات  تقانات خاصة بممارسات  متغيرات أربعةي انلقياس شركاء الشركة، كت مف القسـ الث
(، األخ رالتخمص ، األخ ر ستخداـاال، األخ رالتصميـ ، األخ رالخ راء )التصنيع 

( ٘، )األخ ر( فقرات لقياس التصميـ ٙ، ك)األخ ر( فقرات لقياس التصنيع ٘كت منت )
 .األخ ر( فقرات لقياس التخمص ٗ، ك)األخ ر ستخداـفقرات لقياس اال

  االستبانة( يك ح البناء الييكمي الستمار  ٘) تياآلكالجدكؿ 
 (5جدول )

 االستبانةالبناء الييكمي الستمارة 

 متغيرات الدراسة بعاداأل
ارقام الفقرات 
في استمارة 

 االستبانة

الرموز 
ة لمستعمما

 في الدراسة

معمكمات تعريفيو  معمكمات خاصة بالمبحكثيف
 - ٙ-ٔ خاصة بالمبحكثيف

 الفعاؿالتصنيع  أبعاد
 X1- x6 ٙ-ٔ ة المعمكماتانتق

 X7-x11 ٔٔ-ٚ األذكياء عاممكف ال

 X12-x15 ٘ٔ-ٕٔ شركاء الشركة

المعمكمات  تقانات ممارسات 
 الخ راء

 X16-x20 ٕٓ-ٙٔ األخ رالتصنيع 

 X21-x26 ٕٙ-ٕٔ األخ رالتصميـ 

 X27-x31 ٖٔ-ٕٚ األخ ر ستخداـاال

 X32-x35 ٖ٘-ٕٖ األخ رالتخمص 

 االستبانةالباحثة في ضوء استمارة  إعدادمصدر/ من ال
 

 الدراسة استبانةب: اختبار الصدق والثبات الستمارة 
صدؽ  اختبارات قبل تكزيعيا كبعده لغرض قياس إلى االستبانةاخ عت استمار  

 :اآلتية كتمثمت باناالستب
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 االستبانةاختبارات قبل توزيع استمارة  -1
 قياس الصدق الظاىري  -أ

الختبار الصدؽ الظاىرؼ في  االستبانةلغرض التأكد مف صبلحية قد اخ عت استمار  
ة عمى مجمكعة انة، ك تـ عرض ىذه االستبانلمتأكد مف صبلحية االستب متغيرات الدراسةقياس 

 آراء استبانة أنمكذج( ٔكما مك ح في الممحق ) مف الخبراء المحكميف ذكؼ االختصاص.
ة انصبلحية كقدر  االستب افبش آرائيـكذلؾ الستطبلع ، االستبانةستمار  الخبراء في قياس صدؽ ا

. كقد تـ االخذ بالمبلحظات التي ذكرت مف قبل الساد  الخبراء كتـ متغيرات الدراسةعمى قياس 
ك كح فقراتيا كفيما ينسجـ مع فر يات  إلىعمميات الحذؼ كالتعديل بالشكل الذؼ أدػ  إجراء

 . الساد  المحكميف مع ألقابيـ العممية أسماءيعرض  (ٕالدراسة، كالممحق )
 قياس الشمولية  -ب

عف طريق طرح العديد مف األسئمة عمى الساد   االستبانةتـ قياس شمكلية استمار  
كحذؼ ، كفي  كء ذلؾ تـ ا افة فقرات االستبانة متغيراتك  أبعادالخبراء لمتأكد مف شمكلية 

ديل العبارات حس  مقترحاتيـ، كاستبدلت بأخرػ أكثر كتـ تع، بعض الفقرات غير المبلئمة
 مبلءمة.

 
 _ االختبارات بعد توزيع االستمارة:0

 : اختبار ما يسمى ب الحيادية إجراءتم 
 األفراد إجاباتأثير كالتدخل في تعدـ ال إلى االستبانةعمدت الباحثة اثناء تكزيع استمار    

رائيـ الحقيقية كبمكج  آلمتعبير عف  األكبرالفرصة  تحقيق الحيادية كاعطائيـ أجلمف  المبحكثيف
 لئلجابة بدقة االستبانةمد  كافية عند تكزيع استمار   المبحكثيف األفرادذلؾ فقد منح كل فرد مف 

 المبحكثيف. األفرادكبدكف أؼ تدخل إالا في حالة تك يح بعض االسئمة عند عدـ فيميا مف قبل 
 ثالثا: حدود الدراسة

 حدكد ىي: أربعةالدراسة مف  يتكّكف نطاؽ
 في المكصل كمجتمع لمدراسة. شركة اسيا سيل لبلتصاالتاعتمدت ّية: انالحدود المك-0
كىـ  كظيفي كاحد اف: كتتمثل في عّينة الدراسة التي شممت أكثر مف عنك الحدود البشرية-3

 الشركة كمسؤكلي الشع  كمعاكنييـ. مديرؼ 
 ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔلغاية  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٔ تاريخ ة مفالدراس بدأت ىذه: الحدود الزمنية-2
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 ادلبحث انرابع
 وطف جمحًع اندةاصة وعينحها

يت مف ىذا المبحث كصف مجتمع الدراسة الذؼ طبقت فيو ىذه الدراسة ككصف عينة 
 : إلىمكظفيف( كقسـ ، الشع  كمعاكنييـ كمسؤكل، كف مدير الدراسة )

 وصف مجتمع الدراسة واسباب اختياره : اوال
لما ليا ، المرتكزات لبلقتصاد الكطني العراقي أىـلبلتصاالت مف  آسيا سيلركة تعد ش

عمى الرغـ مف كجكد ، في تطكير البمد كالمجتمع تسيـالحديثة التي  تقانات دكر كبير في تقديـ ال
 المزكد ىي كتعتبر شركة اسيا سيل ،  الظركؼ كالمعكقات التي تكاجييا ىذه الشركة كالبمد

. مشترؾ مميكف  ٕٔ مف أكثر كلدييا العراؽ في الجكد  عالية النقالة اإلتصاالت اتلخدم الرئيسي
 في النقالة اإلتصاالت لخدمات مزكد أكؿ باعتبارىا العراؽ في األكلى الشبكة سيل آسيا كتعتبر
 المحافظات جميع في خدماتيا الشركة كفرت حيث اجزاءه، لكافة تغطية حققت كقد العراؽ
 شبكة كتغطي. الرئيسية العراقية المدف كجميع بغداد العاصمة ذلؾ في بما عشر ةالثماني العراقية
 خدمات مشغمي بيف األكسع تغطيتيا يجعل مما العراؽ سكاف مف% ٜٓ.ٜٜ سيل آسيا

 . العراؽ في النقالة اإلتصاالت
 : ياأىموذلك يعود لعدة اسباب  ،الباحثة قامت باختيارىا فإنلذلك 
 كماؿ الدراسةإات كالمعمكمات المطمكبة لغرض انفي تكفير البيتعاكنيا مع الباحثيف  -ٔ

  االستبانةسرعو االستجابة الستمار   -ٕ

 مشتركيفلم نقالةخدمة شبكات اليكاتف ال تقكـ ىذه الشركة بتقديـ -ٖ

كرؤساء األقساـ كمسؤكلي الشع   فمديريو تـ اختيار عينة مف الفإنمع ما سبق  اً كاتساق
حكثة الذيف يمتمككف معمكمات عف مياـ الشركة كقراراتيا كليـ دكر في في الشركة المب كمعاكنييـ

عدد مف المبحكثيف في مكاقع الشركة كاستغرؽ ذلؾ  ة عمىانصنع ىذه القرارات. إذ كزعت االستب
مف الكقت كالجيد كبخاصة بعد قياـ الباحثة بالمقابمة الشخصية مع معظـ أفراد العينة لغرض  كـ

 .االستبانة تك يح مفردات استمار 
 المبحوثين  األفرادوصف : ثانيا  

 فمديريعمى ال االستبانةمع متطمبات الدراسة قامت الباحثة بتكزيع استمار   سجاماً ان
كرؤساء  الشركة مديرؼ عمى   استبانة ( استمار ٓٙتـ تكزيع ) أذ، كرؤساء األقساـ كالمسؤكليف

ار  صالحة لمتحميل، إذ بمغت نسبة ( استمٗ٘عمى ) حصلك . األقساـ كالشع  كبقية المكظفيف
 . غير صالحة( مف قبل الباحثة لككنيا ٙبعاد )%(، تـ است90االستجابة بشكل سميـ )
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استمار   مف األكؿالمكجكد  في القسـ  ةالمعمكمات التعريفي إلىكمف خبلؿ الرجكع 
 أىـيك ح  (ٙ) اآلتيالجدكؿ  فإفكحسا  النس  المئكية كالتكرار لعينة الدراسة  االستبانة

 . اسيا سيل لبلتصاالت في المكصل  شركة فيالمبحكثيف  األفرادخصائص 
 (6جدول )

 المبحوثين األفرادجدول يوضح خصائص 
 المبحوثين وفقا لممنصب األفرادتوزيع 

 المجموع معاون مسؤول شعبة مسؤول شعبة مدير قسم

 % العدد % العدد % العدد % العدد

ٙ ٔٔ1ٔ ٕٕ ٗٓ1ٚ ٕٙ ٗٛ1ٔٗ ٘ٗ ٔٓٓ 

 المبحوثين حسب مدة الخدمة في الشركة األفرادتوزيع 

 المجموع سنة فأكثر 17 سنة 16 -11 سنة 12 -7 سنة 1-6

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ٙ ٔٔ1ٔ ٔٓ ٔٛ1٘ ٔٙ ٕٜ1ٙ ٕٕ ٗٓ1ٚ ٘ٗ ٔٓٓ 

 المبحوثين حسب مدة الخدمة بالمنصب الحالي األفرادتوزيع 
 المجموع فأكثر 16 15 -11 12 -6 5 -1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ٜٔ ٖ٘1ٔ ٔٗ ٕ٘1ٜ ٔٔ ٕٓ1ٖ ٔٓ ٔٛ1٘ ٘ٗ ٔٓٓ 

 المبحوثين حسب الفئات العمرية األفرادتوزيع 
 المجموع فأكثر 56 26-55 36-25 05-35

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ٙ ٔٔ1ٔ ٔٓ ٔٛ1٘ ٕ٘ ٗٙ1ٕ ٖٔ ٕٗ1ٓ ٘ٗ ٔٓٓ 
 الدراسي المبحوثين حسب التحصيل األفرادتوزيع 

 المجموع أقلوية فانث دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

- - - - ٖٓ ٘٘1٘ ٔٗ ٕ٘1ٜ ٔٓ ٔٛ1٘ ٘ٗ ٔٓٓ 

 المبحوثين حسب الجنس األفرادتوزيع 
 المجموع ثىان ذكر

 % العدد % العدد % العدد

ٗ٘ ٖٛ1ٖ ٜ ٔٙ1ٙ ٘ٗ ٔٓٓ 

 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبانة /المصدر
 كيبلحع مف الجدكؿ أعبله ما يأتي:
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تي أكت %(1ٔٗٛٗنسبة معاكف مسؤكؿ الشعبة قد بمغت ) افيتبيف مف الدراسة : المنصب -1
(، 1ٔٔٔكالبالغة ) نسبة مدير القسـكتمي ىذه ال (% 1ٚٓٗبعدىا نسبة مسؤكؿ الشعبة البالغة )

 ىذه النس  طبيعّية كفقًا لمتسمسل اليرمي لمسمطة في الشركة، تعدفقد  كمف ثـ
كا مف انك االستبانةمعظـ المجيبيف عمى استمار   افكجدت الدراسة مدة الخدمة في الشركة:  -0

ذ بمغت سنة( إٙٔ-ٔٔ(، كتمييا الفئة)%1ٚٓٗسنة فأكثر( بنسبة )ٚٔذكؼ فئة الخدمة )
 %(، كحصمت الفئة1٘ٛٔسنكات( عمى نسبة)ٓٔ-ٚفيما حصمت الفئة)%(1ٜٕٙنسبتيا)

عّينة  اف إلى%( مف عّينة الدراسة، كتشير ىذه النس  1ٔٔٔنسبة ) أقلسنكات( عمى  ٙ-ٔ)
الدراسة لدييا خبر  عالّية متمّيز  كمعرفة متراكمة مف التجار  السابقة تمّكنيا مف أداء المياـ 

 لية.بكفاء  عا
الذيف  األفرادمف خبلؿ الدراسة الحظت الباحثة حصمت فئة  مدة الخدمة بالمنصب الحالي: -3

الذيف  األفراد اف%( في مناصبيـ الحالية، ك 1ٖٔ٘سنكات( نسبة بمغت )٘-ٔلدييـ خدمة مف)
الذيف لدييـ مد   األفراد ت نسبوان%(، كك1ٜٕ٘سنكات( بمغت النسبة )ٓٔ-ٙلدييـ مد  خدمة)

سنة فأكثر( فقد بمغت ٙٔـ)الذيف لديي األفراد%(، ك 1ٖٕٓسنة( فقد بمغت)٘ٔ-ٔٔخدمة)
 %(.1٘ٛٔنسبتيـ)

سنة( بمغت أعمى نسبة كىي ٘٘-ٙٗالفئة العمرية) افتبيف مف الجدكؿ السابق  العمر: -2
%(، كبمغت نسبة 1ٕٓٗسنة فأكثر( بنسبة) ٙ٘%( مف عينة الدراسة، تمييا الفئة العمرية)1ٕٙٗ)

%(، مف 1ٔٔٔسنة( بنسبة)ٖ٘-ٕ٘%(، ثـ الفئة العمرية)1٘ٛٔ سنة() ٘ٗ-ٖٙالفئة العمرية)
في شغل مختمف  اً يتطم  تدرج داريةالمناص  اإل إلىالكصكؿ  اف إلى  أشار عينة الدراسة كىذه 

 في الشركة. داريةالكظائف اإل

النسبة االعمى ىي لحممة شياد   افات ح مف الجدكؿ السابق التحصيل الدراسي:  -5
%( كتمييا نسبة 1ٜٕ٘بمغت نسبة حممة شياد  الدبمكـ) في حيف%(، 1٘٘٘س اذ بمغت)البكالكريك 
 نسبة مكجكد . أقل%( كىي 1٘ٛٔبمغت نسبة ) أقلكية فانحامميف الث

%( مف 1ٖٖٛيشكمكف نسبة ) أذ( عنصرًا ٘ٗعدد الذككر ىك) افأظيرت الدراسة الجنس:  -6
%( مف اجمالي 1ٙٙٔعناصر كيشكمكف) (ٜاث فييا)نعدد اال افالمبحكثيف، في حيف ك األفراد
 المبحكثيف. األفراد
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 ي انانفظم انث
 انحظنيع انفعال

Agile Manufacturing(AM) 

 

ة العمميات كتنكع حاجات انكتطكرات سريعة في تق تغيرات عماؿاألتشيد بيئة 
 أسالي  استخداـ إلى الشركاتدعى الزبائف كزياد  المنافسة بيف الشركات مما 

متطمبات  كتمبية، لمتغيرات السريعة كاالستجابة، تمكنيا مف التكيف ديثوح كتقنيات
 إلىتكاليف لذلؾ فقد اتجيت الشركات  أقلب، الزبائف بالجكد  كالمركنة المناسبة

 . لمكاجية ال غكط التنافسية كتحقيق الميز  التنافسية (AM)تطبيق التصنيع الفعاؿ 
 

 : في الفصل ق طرلذلك سوف يتم الت
 خصائص(كال، ىداؼكاأل، ىميةكاأل، التصنيع الفعاؿ )المفيكـ :األكؿ المبحث

 مبادغ التصنيع الفعاؿ _ استراتيجيات التصنيع الفعاؿ :يانالمبحث الث
 التصنيع الفعاؿ أبعاد :المبحث الثالث
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 األولادلبحث 
 انحظنيع انفعال واهًية واهداف وخظائض يفهىو

 Aigilty: مفيوم الفعالية أوال  

لتطكير كاعتماد  االكاديمية بأتجاه حممة العقديف الما ييف شددت المؤسسات خبلؿ
التجارية في السكؽ الذؼ تزداد فيو المنافسة كادت الحاجة  عماؿاألمبادرات تصنيع جديد  لتعزيز 

كالبرامج الداعمة بما ، نتاجككحدات اإل، الكمفة أذالمنتجات بسرعة كفعالة مف  طريقة لتطكير إلى
 . (Servastava, et al, 2011,224كتخطيط العمميات ) صميـفي ذلؾ ت

في الكاليات المتحد  االمريكية في عاـ  Lehighفي جامعة  Locaccaقدـ معيد 
كالمعمكمات(  دار اإل، كالمكارد البشرية، التقاناتنظاـ تصنيع فعاؿ يتككف مف القدرات ) ٜٜٔٔ
 Locaccaتقرير معيد  اف( kidd,1994,9) كما ذكر حتياجات المتغير  بسرعو لمسكؽ االلتمبية 

 : ةاآلتيتناكؿ النقاط  Lehighفي جامعة 
 كالتي تعمل كقك  دافعة لمتغيير في التصنيع.، بيئة تنافسية جديد  آخذ  في الظيكر -ٔ
ستتحقق الميز  التنافسية لتمؾ الشركات التي تطكر القدر  عمى االستجابة السريعة لمطم  عمى  -ٕ

 . ية الجكد منتجات متنكعة كعال
مف ، كلتحقيق المركنة المطمكبة لبلستجابة ليذه القكػ الدافعة كلتطكير القدرات المطمكبة -ٖ

 . المرنة مع قكػ عاممة يمتمككف المعرفة كالميارات العالية التقاناتال ركرؼ دمج 
( الفعالية ىي االستجابة السريعة Hai,et.al,2003,172) Aigilityككصف منتدػ 

سية كالقدر  عمى االزدىار في بيئة تنافسية تتسـ بالتغيير المستمر كغير المتكقع التناف لم غكط
 في جاء كما الحركة كخفة كالسرعة النشاط تعني Agility ككممة"، كتمبية حاجات الزبكف كالسكؽ 

 Oxford( " (Xoford,2000,16 قامكس
رد داخمية لبلستجابة يا النظاـ ذك كفاءات كمكاان( الفعالية بYusuf,et.al,2012,2ككصف )

 ،لداخمية لمشركة )المكارد البشريةلمتطمبات الزبائف الديناميكية بالسرعة كالمركنة كتت مف المكارد ا
 . كالتدري  كالتعميـ(، كاالتصاالت، المعمكمات تقانات ك 

( الفعالية ىي القدر  التي تمكف الشركات مف التفاعل Swaford,et al, 2011,172كبيف )
 فيعة كتؤثر الفعالية بشكل مباشر المتغير  التي تمتمؾ منتجات كخدمات متنك  سكاؽاألبسرعة مع 

ىناؾ  افذكر  أي اً كمفة ك  أقلكتقديـ منتجات جديد  بطريقة فعالة كب إنتاجقدر  الشركة عمى 
 : عكامل لتحقيق الفعالية كىي أربعة
لسعي لتحقيق الفعالية في ا كتكجييا الشركة مف العكامل التي تدفع دتع: برامج التشغيل -ٔ

جراءاتعمى سبيل المثاؿ )اتجاىات السكؽ، ك   . كرغبات الزبائف(، المنافسيف ا 
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 . سمة مف سمات الشركات الفعالة تعد: القدرات االستراتيجية -ٕ
تتصف بيا الشركة  افمف الميزات التي ينبغي  تعد: الميارات التي تحقق سرعة الحركة -ٖ

 . كسرعة االستجابة لتصبح فعالة مثل المركنة كالكفاء 
في تخفيض تكاليف التصنيع  اً كبير  اً دكر  لمفعالية اف( Lin et al, 2006,287) أك حك 

 . شطة التي ليس ليا قيمة م افة كزياد  القدر  التنافسيةنكزياد  ر ا الزبكف كازالة اال
كىي مفيكـ جديد ليا  ٜٜٓٔالفعالية ظيرت في عاـ  فألى أ( Zhang,2010,303) أشارك 
كبيف  التأثير عمى التصنيع كممارساتو في ظل بيئة السكؽ السريعة التغيير ر كاسع فيدك 
(Mahajan,2013,647 الفعالية ىي التي تمكف المنظمة عمى االزدىار في بيئة تنافسية )

 . مف خبلؿ االعتماد عمى قيمة المنتج سريعة التغيير كالتمبية السريعة لحاجات الزبكف المتغير 
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 ((Aigle manufacturingمفيوم التصنيع الفعال : ياانث
)الفعالية( كىك مبادر   Agilityعف منتدػ  ٜٜٔٔنشأ مفيكـ التصنيع الفعاؿ في عاـ 
تـ تنظيـ ( Ren,yusuf,et.al,2003,489) مشتركة بيف الحككمة االمريكية كاالكاديمييف

يا لممصنعيف االمريكييف التعامل مع يمكف مف خبلل جللك ع استراتيجية طكيمة األ المنتدػ
فالتصنيع الفعاؿ يمثل المدخل المرف الذؼ يساعد عمى تحقيق التعاكف الداخمي  المنافسة العالمية

المرنة كتتكامل المكارد  نتاجاإل تقانات  استخداـلمشركة كتطكير المكارد البشرية لتتمكف مف 
 أجلنظاـ التنسيق كالترتي  مف  ف خبلؿ اعتماد( متقانات كال دار )المكارد البشرية كاإلثبلثةال

 . (1ٕٕٓٓٛٗ، افالتصنيع الفعاؿ. )السم إلىالكصكؿ 
 مدتتع تينيع الفعاؿ ىك فمسفة التغيير الالركف االساسي لمتص (kidd,1994,10كذكر)
المفتاح االساسي لمساعد   يعدك  عاممكف المعمكمات كذكاء ال تقانات ك  شركةعمى شركاء ال

ى التعاكف كحتى بيف المنافسيف المباشريف كذلؾ بسب  تكقعات الزبائف المتزايد  الشركات عم
نتاجالحجـ المنخفض كالجكد  العالية ك  افبش  المنتجات المتنكعة ا 

و القدر  عمى التعامل مع ان( التصنيع الفعاؿ بHai.et.al, 2003,172كلقد عرؼ)
ركة لتزكيدىـ بالمنتجات المتنكعة التغيير مف خبلؿ تطبيق الكفاءات االساسية لشركاء الش

 . كيتطم  تركي  تقنيات متنكعة  مف نظاـ متكامل
التصنيع الفعاؿ ىك ذلؾ المصنع  اف إلى( Dekkers, 2005,264) أشارفي حيف 

الذؼ ينتج منتجات فعالة عمى دفعات صغير  كقريبة مف الدفعة المطمكبة مف قبل الزبكف حس  
تستجي  لمتطمبات الزبائف مما يخفف  افف لشركات التصنيع التصميـ كتسميـ المنتجات كيمك

 الميز  التنافسية المستدامة.
( التصنيع الفعاؿ ىك التصنيع الذؼ يمبي احتياجات الزبكف Rao.et.al,2006.1كذكر)

 خدـتستع التي انمف خبلؿ المركنة العالية بما يتناس  مع متطمباتيـ كرغباتيـ مف خبلؿ المص
المنتجات التي تتطم  السرعة كاالستجابة لمتغيرات  نتاجات كالبرمجيات إلالمعرفة كالحاسب

 كبمستكػ اداء عالية.
شركة جكىر التصنيع الفعاؿ يعتمد عمى االسس التنافسية في بناء ال اف(" 0227052)كبرو،

، كتحسف الجكد ، كاالستجابة السريعة، الفعالة كيشمل االسس التنافسية )التغيير المستمر
 التركيز الشامل عمى الزبكف( ، لية االجتماعيةالمسؤك 
)التصنيع الفعاؿ( ىك استراتيجية التصنيع عمى مستكػ   (Andreeva,2008,76)أي اً كيعرؼ 

عمى االزدىار في  شركةاك قدر  ال سكاؽاألمنتجات جديد  كسريعة التغيير في  دخاؿالشركة إل
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كيرػ  اففي بعض االحي بيئة تنافسية تتميز بالتغيير المستمر كغير المتكقع
 المنتجات  إنتاج( التصنيع الفعاؿ ىك التكييف كالتغيير المتكاصل في عممية 8100212)شالس،
مف المتطمبات االساسية لمحصكؿ عمى الحصة السكقية كي ـ الييكل المادؼ  يعدكىك 

 . العمل المتقدمة لبلستجابة السريعة لمتطمبات الزبائف طرائقكالبرامجيات ك 
( التصنيع الفعاؿ ىك القدر  االستراتيجية عمى التفاعل pottani,2010,251)كذكر 

عقمية جديد  فيما يتعمق  افمع  م، كالعمل لصالح التغيير مع تأثير محدكد عمى ىيكل الشركة
 ية.نتاجبالعبلقات التجارية )المكرديف كالزبائف( كالعمميات اإل

ظمة البرامجيات ان استخداـالتصنيع الفعاؿ ىك  اف( Dischler,2011,2)كذكر 
لدمج المكظفيف كالمكرديف كالزبائف لمساعدتيـ عمى التكاصل كيعرفو  نتاجكاالتصاالت ككحدات اإل

ظمة التصنيع المتكاممة بالحاسك  ان( التصنيع الفعاؿ ىك 0210016، )زعيتر واخرون 
معدات  استخداـذلؾ بالمنتجات ك  إنتاجيا في تطكير االفكار كالتغيير في استعمالكالبرامجيات ك 

 . ة المعمكماتانالمرنة كتق نتاجاإل
التي تيتـ  تقانات ( التصنيع الفعاؿ ىك ال1200210، )عبدالجبار وحسن أك حك 

يا في استعمالظمة التصنيع )الحاسك  كالبرامجيات( كالمركنة لغرض انبتنسيق كجمع بيف مفاىيـ 
( saraji,2012,19)المستقبل كعرؼ  تطكير االفكار كاظيار القدرات التي تنبثق مف رؤية

كالمكارد البشرية  التقاناتالتصنيع الفعاؿ ىك نظاـ تصنيع يتمتع بقدرات غير عادية مثل 
كالمعمكمات لتمبية االحتياجات المتغير  بسرعة لمزبائف في الكقت المحدد كتكفير المركنة البلزمة 

 . نتاجبيف خطكط اإل
ظمة انة التصنيع التي ت ـ المركنة ك انؿ ىك تق( التصنيع الفعا1100212)محل كيرػ 

 يا في تطكير االفكار كالقدر  عمى التغييراستعمالالتصنيع المتكاممة كالبرامجيات كاالتصاالت ك 
ة المعمكمات كعرؼ انمرنة كتق إنتاجمعدات  استخداـالمنتجات المتنكعة كذلؾ ب إنتاجالسريع في 

(kumar,2015,1 )لسرعة كالمركنة كاالستجابة السريعة لمتغيرات في التصنيع الفعاؿ ىك ا اف
المتقمبة كالم طربة  سكاؽاألاساسية لمبقاء في  كاستراتيجيةالحجـ كالتنكع كىك  أذالطم  مف 

 كلمساعد  الشركات عمى تقديـ منتج مناس  لمزبائف في الكقت المناس  
خبلؿ القيمة التغيير مف  افالتصنيع الفعاؿ ىك اتق اف( Shankar,2015,1كذكر )

الم افة لممنتجات كالزبائف الحالييف ككسيمة لمبقاء في السكؽ في ظل المنافسة الشديد  كعدـ 
التصنيع الفعاؿ ىك القدر  عمى  اف إلى( Gunasekaran,2015,1) أشاراستقرار السكؽ 

تككيف العمميات بسبلسة كتقديـ قيمة م افة لممنتجات  ا عاد التغيير السريع بشكل صحيح ك 
 . الزبائفك 
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( التصنيع الفعاؿ ىك قدر  الشركة عمى االزدىار في kumar, 2016,880) أك حك 
كجكد   أقلبيئة تنافسية تتميز بالتغيرات المستقر  كغير المتكقعة كحس  متطمبات الزبائف كبتكمفة 

 . عالية
 جيز ظمة التصنيع مثل األانالتصنيع الفعاؿ ىك  إلى( 6100216، عبدالغني) أشارك 

منتجات متنكعة كتمبية متطمبات الزبائف بالسرعة  نتاجإل تستعملبرامجيات كالمعدات التي كال
 . الممكنة

التصنيع الفعاؿ ىك االستجابة السريعة  اف( 12300217، الخالدي، المعموري كذكر )
المتغير  بشكل مستمر كبالكمفة كالسرعة كالجكد  العالية  سكاؽاألالحتياجات الزبائف في بيئة 

 . مناسبة سعاركبأ
( ىك طريقة ثكرية لتصنيع potdar,2017,4008قبل )كيعرؼ التصنيع الفعاؿ مف 

 . كتجميع المنتجات بناء عمى متطمبات السكؽ كالزبكف بالسرعة الممكنة
التصنيع الفعاؿ نظاـ تصنيع حديث يستخدـ  إلى( 02180105، عبيد، )خميلأشارك 

الزبائف كمكاجية تحديات المنافسة في اؼ كقت لتحقيق  لبلستجابة السريعة لمتغييرات في متطمبات
ية كتمبية متطمبات الزبكف عف طريق تقديـ منتجات ذات جكد  نتاجالتفكؽ التنافسي كتحسيف اإل

 . كمركنة عالية لغرض زياد  القدر  التنافسية لمشركة كالبقاء في السكؽ كتحقيق اقصى االرباح
 السريعةالتصنيع الفعاؿ ىك االستجابة  اف (01700218، السميماوي ، )الحافظكيرػ 

كالتكيف مع التغييرات الحاصمة في متطمبات الزبائف كالسكؽ كذلؾ عف طريق التعامل مع 
كالكمفة كالجكد  المناسبة  ةمجيزيف كفؤيف لتمبية متطمبات الزبائف بالمنتجات المرغكبة كبالسرع

 . ةتقنيات التصنيع البلزم استخداـكيتحقق ذلؾ عف طريق 
( التصنيع ىك عقمية شاممة لمعمل تتميز  Gunasekaran,2019,5155)كعرؼ 

الكفاءات العالمية  إلىبالتركيز عمى اليياكل القابمة لمتكيف كالتغير بشكل ركتيني كالكصكؿ 
 . ككسيمة لتحقيق اكبر قدر مف االستجابة السريعة لمتطمبات الزبائف المتغير 

في  اعتمادهيتـ  نظاـ تصنيع)ىك  التصنيع الفعال انحثة تقدم ترى البا ما إلىواستنادا 
الحتياجات الزبائف كرغباتيـ عف طريق  االستجابة السريعةعمى الشركة لكي يككف لدييا القدر  

كالتدري  لتحقيق الجكد  العالية كالكمفة المناسبة كاالستجابة  شطةنالمعدات كالعمميات كاال استخداـ
 ة السكؽ.لمقدرات التنافسية في بيئ
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 التصنيع الفعال أىميةثالثا: 

كصمتو بتحقيق ، التصنيع الفعاؿ أىميةطكيمة ب مد لقد اقر الباحثكف كالممارسكف منذ 
كمف خبلؿ مراجعة االدبيات الخاصة بالتصنيع الفعاؿ باالعتماد عمى ، القدر  التنافسية لمشركة

 . حركات التصنيع الفعاؿتطكر خفة الحركة التصنيعية كخصائص التصنيع الفعاؿ كم
تحقيق  تبرز فيالتصنيع الفعاؿ  أىميةأف  (Ganaskaran,2019,5154)كذكر 

  متطمبات الزبائف انج إلىالميز  التنافسية المستدامة خاصو في ظل عدـ استقرار السكؽ الحالي 
 : ةاآلتيالمعقد  كتتمخص بالنقاط 

 تحقيق الميز  التنافسية المستدامة  -ٔ
 الزبكف  كالمكاد كتف يبلت تقانات يكية لمتطكرات في مجاالت عد  مثل الاستجابة دينام -ٕ

 يركز التصنيع الفعاؿ عمى البيئة التي تتسـ بالتغيرات المستمر  -ٖ
 

التصنيع الفعاؿ  أىمية إلى أف (Kumar and Babu,et.al,2014,254) أشاركما 
تقنيات حديثة لتحل  خداـاست األكؿاالتجاه ، عندما تكاجو شركات التصنيع تحديات باتجاىيف

يكما بعد يكـ لممنتجات  تتغيرمتطمبات الزبائف  افي انكاالتجاه الث، الحالية القديمة التقاناتمحل 
مكاجية ىذيف التحديف يتعيف عمى  أجلزمنية قصير  كمف  مد كالخدمات الجديد  في غ كف 

رح العديد مف المنتجات ط إلىتعمل بسرعو كفقا لمحاالت المتغير  كتميل  افشركات التصنيع 
 . المتنكعة كاستجابة سريعة لم غكط التنافسية

 
 التصنيع الفعال أىدافرابعا: 

التصنيع الفعاؿ يركز عمى قابمية  فأدبيات  ح مف خبلؿ الدراسات السابقة كاألات
كزياد  فرصة الحصكؿ عمى الحصة  التكيف السريع كاالستجابة السريعة لمتطمبات الزبائف

 أىداؼكذكر العديد مف الباحثيف  سكاؽاأل إلىيا إدخالابتكار منتجات جديد  كسرعة السكقية ك 
 التصنيع الفعاؿ ال بد مف اخذىا بنظر االعتبار 

 التصنيع الفعال  أىداف إلى( Andreeva,2008,77) أشار أذ
السكؽ بأسرع كقت ممكف كايجاد المكارد كالكفاءات المطمكبة  إلىايصاؿ المنتجات  -ٔ

 . يا اينما كجدتاستعمالك 
 . اقامة شراكة مع شركات اخرػ حتى مع المنافسيف لتشكيل المؤسسات االفترا ية -ٕ
 لمشاكمو كمنيا منتجات الشركة بمثابة حمكؿ إلىالزبكف اؼ يجعل الزبكف ينظر  ر اءا -ٖ

 . قيمة الحل الذؼ يقدمو الزبكف  إلىتسعير المنتج اؼ يستند 
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 : اآلتيالتي يحققيا التصنيع الفعال ىي ك ىداف( ىدفين من األDischler,2011,2وذكر )
 ظمة البرامجيات كاالتصاالت ان استخداـب نتاجدمج كحدات اإل -ٔ
  ئفاتمكيف الشركة مف االستجابة السريعة لمتطمبات الزب -ٕ

 
التصنيع  أىداف إلى(  Gunaskaran,2019,5155)( و Elmoselhy, 2013,598)أشارو 

  اآلتيالفعال ك
 نية تقميص الميل الزم -ٔ
 ية نتاجزياد  اإل -ٕ
 خفض التكاليف  -ٖ
 تحقيق الجكد  العالية  -ٗ
 تكفير المنتجات كجكد  المنتجات التي تر ي الزبكف  -٘

 كاع مختمفة مف المنتجات كمكاجية تقمبات الطم  انتقديـ  -ٙ
التصنيع الفعال ىي  أىداف ان إلىوا أشار الباحثين  معظم انما تقدم ترى الباحثة  إلى ا  واستناد

 :اآلتيك
 مختمفة كتفكؽ تكقعات الزبكف  زياد  تنكع المنتجات كبأحجاـ -ٔ
 ية كتحقيق اقصى االرباحنتاجزياد  اإل -ٕ
المنتجات كتمبية متطمبات  نتاجتحقيق الكمف كتحسيف الجكد  كتقميل الكقت المطمك  إل -ٖ

 الزبائف 
 فبأسرع كقت ممك سكاؽاأل إلىاالستجابة السريعة الحتياجات الزبائف كايصاؿ المنتجات  -ٗ

 
 خصائص التصنيع الفعالخامسا: 

التنافسية  عماؿاألالتصنيع الفعاؿ ىك استجابة الشركات عمى نطاؽ كاسع لبيئة  افيمكننا القكؿ 
 المرنة نتاجالتصنيع الفعاؿ يستكع  المجمكعة الكاممة مف تقنيات اإل افكالمتغير  بشكل متزايد ك 

الييا العديد مف الباحثيف كالتي  ارأشكيتصف التصنيع الفعاؿ بمجمكعة مف الخصائص التي 
 ان (Elmoselhy,2013,600و )( 5500227، )كبرو أوضح. يج  اخذىا بنظر االعتبار

 : خصائص التصنيع الفعال ىي
 ذك الميار  العالية  عاممكف تكفير ال -ٔ
 المعمكمات  إلىسيكلة الكصكؿ  -ٕ
 ى األكلتصميـ المنتج بشكل صحيح منذ المر   -ٖ
  تقانات تعزيز ال -ٗ
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 دكرات المنتج قصر -٘

يسعى التصنيع الفعاؿ إلى مشاركة المعمكمات التي تستجي  بسرعة لمتغيرات المستمر   -ٙ
  كغير المتكقعة في احتياجات الزبائف كرغباتيـ في الطم  كفي السكؽ 

 :اآلتيبخصائص التصنيع تتمخص  ان( Gunasekaran,dubbey,2014,2147كما يبين )
 تقديـ قيمة لمزبكف  -ٔ
 غيير االستعداد لمت -ٕ
 تقييـ المعرفة كالميارات البشرية كتشكيل شراكات افترا ية  -ٖ
تمبية االحتياجات الديناميكية لمسكؽ اؼ )السرعة كالمركنة كالمكرديف كالبيئة التحتية  -ٗ

 كالزبائف كالمنافسة كاالستجابة(
 

 ان إلى (1700210، ان( )السمHai,et.al,2003,173) (Tatiana,2013,49) أشارك
 اآلتييع الفعال كخصائص التصن

 كالمعرفة كميز  تنافسية  تقانات ال استخداـ -ٔ
 السكؽ بأقصر كقت ممكف إلىايصاؿ المنتجات  -ٕ
 تحسيف المكارد البشرية مف خبلؿ التدري  المستمر لفرؽ العمل كالمشاركة الفاعمة  -ٖ
 تنظيـ مشاريع الشركة -ٗ
 عدـ التأكد في البيئة كالسكؽ  االستجابة لمتغيرات السريعة كحاالت -٘
 تحقيق التكامل في بيئة الشركة الداخمية كالخارجية -ٙ
 تقديـ حمكؿ سريعة لمزبائف عند تعر يـ لمشاكل متعمقة بالمنتجات التي تمبي احتياجاتيـ -ٚ

 
خصائص التصنيع الفعال ىي  إلىوا أشار اغمب الباحثين  انما تقدم ترى الباحثة  إلى ا  واستناد

 :اآلتيك
   تنافسية كالمعرفة كميز  تقانات ال استخداـ -ٔ

 الميارات العالية  اتذ المرنة كالمكارد البشرية المؤىمة التقاناتتكفير  -ٕ

تكفير المعمكمات كسيكلة الكصكؿ الييا التي تستجي  بسرعة لمتغيرات المستمر  كغير  -ٖ
 المتكقعة 

 تمبية احتياجات السكؽ بالسرعة كالمركنة العالية  -ٗ

 . لزبكف كتمبية متطمباتو كتكقعاتوزياد  ر ا الزبكف مف خبلؿ ايجاد حل لشكاكؼ ا -٘
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 يانادلبحث انث
 انحظنيع انفعال واصرتاجيجياتباادئ ي

 
شاء عممية ان أجلمبادغ التصنيع الفعاؿ تتكامل مع مبادغ التصنيع الرشيق مف  اف

 عاممكف فتاح الشركة كالتعاكف مع الزبائف كالانثابتة كمرنة كزياد  ر ا الزبكف كزياد   إنتاج
 (Tatiana,2013,54كالمجيزيف )

 
 Tatiana,2013,2)) (Mladkova,2011,248مثل ) الباحثين إن معظم قولويمكن ال

(Gunasekaran,2019,5157( )Andreeva,2008,76اتفقوا ) مبادئ التصنيع  ان
 : وىي أربعةالفعال ىي 

الشركات التي تطبق التصنيع الفعاؿ بتمبية  تقكـ( Tatiana,2013,2بيف ): رضا الزبون -ٔ
 افمتطمبات الزبكف مف المنتجات حس  رغباتو كبالكمفة المناسبة حس  القيمة المقدمة لمزبكف ك 

تعتمد  افتقدـ الشركات حمكال لمشاكل الزبكف كمف  منيا كمفة تصنيع المنتج التي مف الممكف 
 . عمى قيمة الحل الذؼ قدمو الزبكف 

المبدأ ىك  بيذا اف المقصكد (Koh,2010,159ذكر ) :تعزيز المنافسة أجلالتعاون من -ٕ
استراتيجية تشغيمية منافسة كاليدؼ منو ىك ايصاؿ  يعد الذؼ تعاكف الشركة مع الشركات االخرػ 

السكؽ بأسرع كقت ممكف كالحصكؿ عمى المكارد كالكفاءات المطمكبة مثل اقامة  إلىالمنتجات 
 .  يةت منافسة لتككيف شركة افتراانشراكة مع شركات اخرػ ربما حتى لك ك

ظير ىذا المبدأ مف خبلؿ السمات التي تتسـ بيا الشركة مثل : والمعمومات األفرادتأثير -ٖ
 األفرادمعرفة المنتج( كتخكيل الصبلحيات في تدري  كتطكير ، )مثل الخبرات االبداع كالمعرفة

  (Nyland,2012,17لممستكػ المناس  في الشركة ) عاممكف ال
 أذـ تنظيـ الشركة بطريقة تمكنيا مف التكيف مع ظركؼ التغيير يت: التغيير انالتنظيم إلتق-ٗ

ىذا المبدأ يج  عمى الشركة تكفير مكارد مادية كبشرية  افبش (Andreeva,2008,76) ذكر
 . تككينيا بسرعة لمتكيف مع الظركؼ البيئية المتغير  كالسكؽ  إعاد يمكف 

 استراتيجيات التصنيع الفعال : ياانث
سة في السكؽ بسرعة كقصر دكر  حيا  المنتج كزياد  متطمبات الزبائف مع اشتداد المناف

 لمبقاء في المنافسة  أعماؿكاستراتيجيات  إنتاجحاء العالـ منيجيات انيطكر الصناعيكف في جميع 
 عماؿاألاستراتيجيات التصنيع الفعاؿ ىي استراتيجيات  إلى( Mahajan,2013,346) أشارف

شطة المختمفة التي نه االياـ كتركز ىذه االستراتيجيات عمى االتكتس  االف مية في ىذ التي
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تطكير المنتجات  جلكيتـ تطبيق استراتيجيات التصنيع الفعاؿ أل كخارجيا الشركة تحدث داخل
التقميدية كاالخذ باالعتبار العكامل الداخمية كالخارجية لمشركة كتسميط ال كء عمى تطكير المنتج 

 . البلزمة لتطكير المنتج( جراءاتاؼ )االشخاص كالمعدات كاإل نتاجككذلؾ عمى مكارد اإل
استراتيجية التصنيع الفعاؿ ىي استراتيجية  اف Swaford,et al, 2011,227)كذكر )

البيئة المتغير  كيستخدـ التصنيع  لمتكيف معتزكيد الشركة بالقدرات البلزمة لممبلئمة  إلىتيدؼ 
 . غرض تحقيق فعالية التصنيع(ظمة التصنيع االخرػ لانالفعل ادكات 

 آراءيبف  اآلتي( ٚفي تحديد استراتيجيات التصنيع الفعاؿ كالجدكؿ ) كف اختمف الباحث
 . الباحثيف حكؿ استراتيجيات التصنيع الفعاؿ

 (7جدول)
 الباحثين حول استراتيجيات التصنيع الفعال آراء

 استراتيجيات التصنيع الفعال     
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(Andreeva,2008,78) ٭ ٭ ٭ ٭    

 ٭  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ (1ٕٓٓٛ٘٘،اف)السم

Dischlar,Hug,2011,32)) ٭ ٭ ٭ ٭    

Nyland,et,al,2012,22)) ٭ ٭ ٭ ٭    

Mahajan,2013,3647))    ٭  ٭  

(Toliusiene,mankute,2013,722) ٭       

(Seyedreza,saraji,2012,8)   ٭  ٭ ٭ ٭ 

 %20 %10 %20 %60 %50 %40 %50 المجمكع

 الباحثة باالعتماد عمى المصادر اعبله إعدادمف / المصدر
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 :اآلتيىي ك ا  إتفاق التصنيع الفعال االكثر استراتيجياتالباحثة سوف تتبنى  انويمكن القول 
 Strategic Planning التخطيط االستراتيجي -ٔ

          Product design تصميـ المنتج -ٕ

 The default project  المشركع االفترا ي -ٖ

 Automation and information technologyالمعمكمات  تقانات األتمتو ك  -ٗ

 
 سيف اداء النظاـ الحالي المتعمق تح أجليتـ التخطيط االستراتيجي مف  التخطيط االستراتيجي-ٔ

  (9300217، )مشرف، سعيدبجميع مجاالت التصنيع لجعل نظاـ التصنيع فعاال كذكر 
البعيد  المدػ كالمتكسطة  ىداؼالتخطيط االستراتيجي ىك العممية التي يتـ فييا تحديد األ

كتسعى  عد كخططكسياسات كبرامج كقكا  إجراءات إلىكالقصير  كالعمل عمى تحقيقيا كتحكيميا 
 ك ع االستراتيجيات لمتكيف مع االحتياجات المتغير  كاستغبلؿ الفرص المتاحة  إلىالشركات 

عمى  يككف نظاـ التصنيع الفعاؿ قادراً  افيج   (Nylnd,2012,21ذكر ): تصميم المنتج-ٕ
ت زمنية قصير  كيمكف تحسيف دكرا مد مجمكعو متنكعة مف المنتجات بسعر منخفض كفي  إنتاج

كالتصنيع  CAEالحاسك   ساطةكاليندسة بك  CADتقنيات مثل  استخداـتطكير المنتج ب
الجكد  كالتسكيق كالشراء  افبيف التصميـ ك م تنسيقاً كيتطم  التصنيع الفعاؿ ، كالتجميع

منتجات  إلىتقاؿ نلتصميـ المنتجات بيدؼ اال اً سريع يتطم  التصنيع الفعاؿ نظاماً ك ، نتاجكاإل
 . رع كقت ممكفجديد  في اس

تصميـ المنتج ىك عبار  عف مجمكعة مف  اف( 12600217، )رزقي واخرون كفي حيف بيف 
جكد  ككفاء  عالية يمبي حاجات  ؼشطة لمحصكؿ عمى منتج ذنالخصائص كالعناصر كاال

 : كتصميـ المنتج يت مف العديد مف المبادغ كىي، كرغبات الزبائف
 نتجات جزاء الداخمة في تصنيع المتقميل األ -ٔ
  المتاحة يةنتاجكالعمميات اإل االجزاء الشائعة المعركفة استخداـتمكيف مف  -ٕ
 معدات العمل النمطية استخداـ -ٖ
 
 تستعمل( "ىك القدرات الجكىرية التي Jun,Xia,2011,665)ك ح : المشروع االفتراضي -3
ختمفة مف خبلؿ الم عماؿاألترنيت عف طريق التعاكف مع الشركات المتحالفة ألداء نشبكات اال 

متاحة كعند  ةكىك تحالف مؤقت لكجكد فرص تسكيقيالمصادر الخارجية بشكل كاسع  استخداـ
تككيف تمؾ التحالفات عند ظيكر  إعاد تياء مف تمؾ الفرص سكؼ تنحل ىذه التحالفات كيتـ ناال

 . " فرص تسكيقية جديد 
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يقصد بيا أتمتة : ألتمتةا إلى (1500217، )دوغة أشار :المعمومات تقانات االتمتة و -ٗ
كالتي تحل محل المكارد ، اخرػ ألية أجيز  بكساطةالنظاـ اك عممية كيتـ التحكـ بيـ بشكل ألي 

تمتة مف الركبكرت كتتككف األ (لمراقبة كاتخاذ القرارات كالبرمجة الجيد)ا أعماؿبالبشرية كتقكـ 
 أك حك  نظاـ التصنيع المرف كنظاـ التصميـ بمساعد  الحاسك  كالتصنيع بمساعد  الحاسك  ك 

(Groover,2008,19 االتمتة "ىي )لتحل محل اليد العاممة لغرض  اآللية جيز األ استخداـ
 . " نتاجكتقميل كقت دكر  اإل، كتحسيف جكد  المنتجات، تقميل الكمف التي تترت  عنيا

جاعيا كخزنيا كاستر  معمكمات إلىات كتحكيميا انىي نقل البي المعمومات: تقانات اما 
كتحقيق  األداءترنيت كالحاسك  كالبرمجيات لغرض تحسيف نعند الحاجة الييا كتتككف مف اال

 التقاناتتتطم  بيئة التصنيع الفعاؿ  (Gunasekaran, 2014,2148ر ا الزبكف، كذكر )
تتكامل  افالتي تمكف االشخاص داخل البيئة مف مشاركة المعمكمات بكفاء  كفاعمية لذا يج  

كفي  التنبؤفي حالة عدـ القدر  عمى  داريةتصميـ كالتصنيع المتقدمة مف الكظيفة اإلكظائف ال
شركة مف التمكف  اف تقانات حد كبير كيمكف لم إلىحالة عندما يككف العرض كالطم  غير مؤكد 
 . يك ح استراتيجيات التصنيع الفعاؿ اآلتيكالشكل  ، تمبية احتياجات الزبكف كالسكؽ بسرعو فائقة
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 (3) شكلال
 يوضح استراتيجيات التصنيع الفعال 

Andreeva,Natalia,2008,lean production and agile manufacturing –new system of 

doing business in the 21
st
 century, 76 

  

 التخطيط االستراتيجي

مجاميع السوق , االستراتيجيات -

التخطيط المالي, مجموعه , التنافسية

المنتجات, التحالفات , الكفاءات 

 االساسية , االفك التخطيطي

 تصمي  المنتج المعلومات تمانات االتمتة و

عمال المعرفة , الوظائف 

المتعااة ,لغات متعااة , 

 المعلومات  تمانات مهارات 

, مزيج األسواقلرارات المنتج )

لماى( ,توافر الموارا ا

 ,والمهارات وغيرها التماناتو

تشكيل الشراكات االساسية , الكفاءة 

ونية انالمااية والمعنوية , المضايا الم

 , اختيار الشركاء 

 المشروع االفتراضي

 استراتيجيات التصنيع الفعال

 االستراتيجية هاافاأل تركيز السوق

 مرنة تمانات  افراا مرنة
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 ادلبحث انثانث 
 انحظنيع انفعال أبعااد

 
االساسية لمتصنيع  بعادصنيع الفعاؿ في الشركات البد مف تكافر األلغرض تحقيق الت

جراءك  بشكل فعاؿ كدائـكيتطم  مف الشركة تحسيف مكاردىا ، الفعاؿ  كاسعو كمركز تغيرات  ا 
 . (Jami,2005,3)، السكؽ في تطكر دائـ افك أفالمنافسة ك  لقدراتيا في مجاؿ

االساسية  بعادالباحثيف في تحديد األ ـمعظكمف خبلؿ مراجعة االدبيات السابقة اختمف 
 . اك مككنات التصنيع الفعاؿ أبعادالباحثيف حكؿ  آراءفالجدكؿ التالي يبيف ، لمتصنيع الفعاؿ

  (8) جدولال
 التصنيع الفعال أبعادالباحثين حول  آراء

 التصنيع الفعال أبعاد        
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Jami,et.al,2005,3   ٭ ٭ ٭  
  ٭ ٭ ٭   (1ٕٓٓٚ٘ٙ، )كبرك

Serivastava,2011,225)) ٭ ٭ ٭ ٭   
(Seyedreza,saraji,2012,4)  ٭  ٭ ٭  

Elmoselhy,2013,600)) ٭ ٭  ٭   
  ٭ ٭ ٭   (1ٕٓٔٙٔٙ، )عبد الغني

 ٭ ٭ ٭ ٭   (0219واخرون ، حنظل)
 %10 %50 %60 %100 %20 %20 المجمكع

 الباحثين الذين تم ذكرىم في الجدول  آراءعتماد االباحثة ب إعدادمن : المصدر
 

 التصنيع الفعاؿ ىي  أبعاد افكبناء عمى ما سبق 
 ة المعمكمات انتق -ٔ

 اذكياء عاممكف  -ٕ

  اآلتي( ٗككما مك ح في الشكل ). شركاء الشركة -ٖ
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 (2شكل رقم )
 التصنيع الفعال أبعاد

Jami, Kovach,, String fellow, paris, Turner, Jennifer, & Raecho,B., (2005),"The 

house of competitiveness: The marriage of agile manufacturing design for six 

sigma, and lean manufacturing with quality considerations ",Journal of 

industrial technology, Vol.21,No.3,p.3 

 

  Information Technologyة المعمومات انتق--أوال  
التي تمكف األشخاص داخل البيئة مف  التقانات( AMتتطم  بيئة التصنيع الفعاؿ )

تتكامل كظائف التصميـ كالتصنيع المتقدمة مع  افمشاركة المعمكمات بفعالية ككفاء . يج  
 ة المعمكمات تمكف الشركات عمى حل انتق اف( بChen,2011,1606)كذكر ، داريةكظيفة اإلال

ظمة مرنة كىذه المركنة تمتد لجميع المراحل التي ان استخداـكالمفاك ات عف طريق ، المشكبلت
ة المعمكمات دكر ميـ في دعـ االبتكارات انتبدأ بالتصميـ ثـ التطكير كتنتيي بالتنفيذ كلتق

 . عماؿاألىذه  أىداؼالتجارية كتصميـ نظـ لتحقيق  عماؿاألتيجية في االسترا
كاالدكات  التقاناتمجمكعة  ياانة المعمكمات بان( "تق1ٕٕٓٔٓٛ، ككصف )شبلش كجاسـ

عف اسياميا في تسييل  ف بلً ات كالمعمكمات المطمكبة انفي تكفير البي تسيـالتي  سالي كاأل
ـ في تحسيف طرائق العمل، مثل الحاسك  كتطبيقات أداء العمل، كدعـ القدرات التي تسي

 التصنيع الفعال

 فلسفة التغيير

 شركاء الشركة العاملون األذكياء ة المعلوماتانتق
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 تسيـإذ ، لتطبيق عمميات التصنيع الفعاؿ ة المعمكمات بمثابة القم  النابضانالبرامجيات كتعد تق
 "  كالعمميات في المنظمة نتاجكمجاالت اإل في تكفير التسييبلت ال ركرية لمختمف مكاقع

ة المعمكمات انتق اف( 1ٕٓٔٓ٘، اعيلبدر اسم، ك )مخمكؼ (00800213، )ميرزاكبيف 
 : تتككف مف مجمكعة مف المككنات كىي

 (Hard wareالمادية ) جيز األ -ٔ
 (soft wareالبرامجيات ) -ٕ
 (Data basesات )انقكاعد البي -ٖ
 (networks Communication andالشبكات كاالتصاالت ) -ٗ
 (Human resourcesالمكارد البشرية ) -٘
 
 : اآلتية المعمومات وىي كانزايا تقم إلى( turban,2002,4) أشارو 
 ات كالمعمكمات بكميات كبير  انخزف البي -ٔ
 تكفير كميات كبير  مف المعمكمات كسرعة الكصكؿ الييا -ٕ
ف لممعمكمات لمستعممية المعمكمات بعرض المعمكمات بالطريقو التي يستفيد منيا اانتقـك تق -ٖ

 اتانكالبي
 محدد أسمك ات كفق انلجة البيتقكـ بمعا أي اً ة المعمكمات انكمف مزايا تق -ٗ
 
 : ة المعمكمات كىيان( مزايا تق9700227، بو غنيمأ) أك حك 

 تطوير اليات فعالة لمنمو االقتصادي -1
ية نتاجة المعمكمات تتراكح ما بيف زياد  كبير  في اإلانت ميمة ألدكات تقاستعماالىناؾ 

 االقتصادية كتقميل نفقات التبادالت كالمعامبلت التجارية 
  تحسين اتخاذ القرار--ٕ

تحسيف العمميات كتحسيف العبلقات في العمل كجعميا مبنية  إلىة المعمكمات انتسعى تق
 اؼ طر عمى المصمحة المشتركة كخمق مناخ مناس  لتمبية متطمبات مختمف األ

  ةمخاطر ال إدارة-ٖ
ـ كالبحث المحتممة مف خبلؿ التنظي مخاطرة المعمكمات بتقميل العديد مف الانتقـك تق

 . تككف ىذه القدرات مبنية عمى اساس معمكماتي قكؼ  افالعممي كالقدرات التنظيمية كيج  
 ة المعمومات ان( مزايا تق5600218، حمزة، وبين )عصام

  مستخدميفمتكفير الرفاىية كالراحة ل -ٔ
 تقميل الجيد كالتكمفة كالكقت  -ٕ
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 اتاحة المعمكمات كالبرامج التعميمية -ٖ
 ات كالمعمكمات انستقباؿ البيتحقيق السرعة في ا -ٗ
 تكفير المزيد مف الفرص كالخدمات -٘
 زياد  المعرفة كالتعمـ لدػ افراد المجتمع -ٙ
 
  Workers Intelligent األذكياء عاممون ال-ياانث

الميارات المعرفية اك ما يطمق عمييـ صناع المعرفة كىـ  ككف ذك اممكيقصد بيـ ىـ الع
 ،معرفتيـ التي يمتمككنيا استخداـيطكركف منتجاتيـ عف طريق الذيف  كف كالمبدع األذكياء األفراد

عمى مكاجية التقمبات كتحقيق نمك الشركة كامتبلكيـ ميارات التعمـ كاالبداع كاالبتكار  كف قادر ىـ ك 
 (Durbin,2012,387التي تساعدىـ في تقديـ اف ل المنتجات لمشركة )

في التصنيع  عاممكف ا المف السمات التي يتسـ بي اف( Asrare,2014,19وذكر )
كاستراتيجيات التصنيع ، المعمكمات كمعرفة فرؽ العمل تقانات الفعاؿ امتبلكيـ ميارات ب

 ، المتطكر 
 . ذات الكظائف كالمغات المتعدد  كقكػ العمل
مفيكـ المعرفة ىي مجمكعة مف التجار  التي  إلى( Rasouli,et.al,2008,2) أشارك 

يـ المعمكمات كالتي عف طريقيا يمكف ايجاد محترفي ذكؼ يمكف مف خبلليا الحصكؿ عمى ق
معرفتيـ لكي تتفكؽ عمى باقي الشركات  استخداـالميارات المعرفية في الشركة كتقكـ الشركة في 

 المعرفة ىي "تنتج كتستعمل في عقكؿ مالكييا" افكيمكف القكؿ 
المعرفة  (Rasouli,et.al,2008,2( ك)1100227، )مكتب العمل الدوليكلقد صنف 

 : صنفيف كىما إلى
ىي  المعرفة الظاىر  (Kathryn and badamshine,2006,1يرػ ): المعرفة الظاىرة -ٔ

التي يمتمككنيا في ذىنيـ كيتـ اظيارىا عف  األفرادالمعرفة التي مف خبلليا يتـ تطكير معرفة 
 . رفة جديد مع إلظيار اً كىي المعرفة التي يمكف اعتبارىا مصدر ، طريق بذؿ جيكد كبير 

 كىي أبعادالمعرفة الظاىر  تتككف مف مجمكعة  اف( 1ٕٜٓٓٛٙ، )جكدؼ كاحمد أك حك 
 . معرفة المكرديف، معرفة التقنية، حكؿ االتصاالت معرفة، معرفة الزبكف ، معرفة السكؽ 

 
ريق عف ط األفراد( ىي المعرفة التي يمتمكيا 1ٕٜٕٕٓٔٚ، مجدؼ، )فكاز: المعرفة الضمنية-0

كىي غير قابمة لمتداكؿ كالنقل بسيكلة  ،التي تكجد في ذىنيـكتحميميا كتفسيرىا مكمات المع كس 
 كتككف غير رسمية 
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ىي المعرفة التي بدأت عف  ال منية( المعرفة Barbose,et.al,2009,249وذكر )
و كىي المعرفة أعمالجاز انالخبرات التي يكتسبيا الفرد في حياتو عمى مر السنيف عند  طريق
 شخصية كتتككف مف الحدس كالميار  اكثر صعكبة مف المعرفة الظاىر  كىي معرفة تعد التي

 . كالخبر  ك التفكير
 

 : واع وىيان أربعة إلىالمعرفة  (Young,2010,9صنف ) في حين
 ية نتاجالمعرفة اإل -ٔ

 المعرفة االستراتيجية  -ٕ

 المعرفة االستثنائية  -ٖ

 المعرفة العادية  -ٗ

 
   Corporate Partnersشركاء الشركة  -ثالثا

يقصد بيذا البعد اؼ الشراكة بيف الشركة كالمجيزيف كتككف الشراكة دائميو اك مؤقتة 
 لؤلفكار اً ( يمكف اعتبار المجيزيف ىـ مصدر 2500225، وذكر )عمي، أي اً التحالفات  كتشمل

 : كف في تحسيف المكقف التنافسي لمشركة مف خبلؿ تسعة مجاالت كىييمالذيف يس
 كمف المرتبطة بالنقل كالتحكيل تقميل ال -ٔ
 تحسينات في تصاميـ المنتجات إجراء -ٕ
 السكؽ  إلىالمنتج  إليصاؿالزمنية  مد تقميل ال -ٖ
 زياد  ر ا الزبكف  -ٗ
 تقميل تكاليف التخزيف -٘
 االستمرار في تقديـ منتجات جديد  -ٙ
 نتاجتقميص في كمف اإل -ٚ

كالثقة  ةمى اساس المصداقيتعتمد ع التيكعندما تككف العبلقة بيف الشركة كالمجيزيف جيد  
 فإف كمف ثـالمجيزيف سكؼ يف مكف استمرار عبلقتيـ مع الشركة  فإفكاالحتراـ كاالخبلقية 

 ، االسعار كالجكد  كنكعية اف ل بأف لالشركة سكؼ تطم  مف المجيزيف تقديـ منتجات 
 . تحسيف عمميات كمنتجات الشركة إلىسكؼ يؤدؼ  كمف ثـ

كيقصد بيا مشاركة فرؽ العمل في  شركاء الشركة إلى( Daft,2010,206) أشارك 
ذكؼ  عاممكف ال عمميات اتخاذ القرارات كتحسيف اداء الشركة بشكل كفكء كفاعل كتشمل فرؽ العمل

ة تابعالميارات العالية كمتعدد  المياـ كحمقات الجكد  كيتـ منحيـ الصبلحية في اتخاذ القرارات كم
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عف طريق الحكافز  فيعامملشركة رفع الركح المعنكية لمكيج  عمى ا، سير اداء عمل الشركة
 . كالمكافآت

 : الشراكة تت مف مجمكعة مف المكاصفات منيا اف (3800228، )جاسمكذكر 
 حل المشكبلت المشتركة  -ٔ

 مصداقية المعمكمات -ٕ

 األمدعبلقات طكيمة  -ٖ

 التعميـ المشترؾ  -ٗ

 . التنسيق المشترؾ -٘

الرشيق كالتصنيع  نتاجمكف يحدث ارتباط بيف اإلو مف المان (Jami,et,al,2005,4كبيف )
كيحدث ىذا  Leagile Systemالفعاؿ ليتككف عندنا نظاـ حديث يسمى بالنظاـ الرشيق الفعاؿ 

 . االرتباط عندما تتمكف الشركة مف تحقيق الميز  التنافسية المستدامة
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 انفظم انثانث
 ادلعهىيات اخلضراء  جقانات 

Green Information Technology 
 

المعمكمات كتصنيعيا كتطبيقيا في شركات  تقانات في العقد الما ي تـ تصميـ 
في السنكات االخير  صاغ الممارسكف مصطمح ، بغض النظر عف تأثيراتيا البيئية عماؿاأل

 المعمكمات التي تـ تصميميا مع تقانات المعمكمات الخ راء لمتمييز بيف مصنكعات  تقانات 
في كلتككف مكفر  لمطاقة ، الحتكائيا عمى الحد االدنى مف المكاد الخطر  ة البيئيةمراعا  االستدام

 افسنالبيئة كاال فيىا مع الحد االدنى مف التأثير تدكير  ا عاد يا كالتخمص منيا ك استعمال أثناء
(murugesan,2007,2 ،) 

 تقانات  تزداد مساىمة افمف المحتمل  اف( Mithas,et.al,2010,2كما ذكر )
يعزػ جزء كبير مف ، ٕٕٓٓ% عف المستكيات الحالية بحمكؿ عاـ ٓٛحكالي  إلىلمعمكمات ا

 أجيز ارتفاع معدؿ نمك احتياجات الحكسبة في العالـ المتقدـ كاعتماد  إلىىذه الزياد  المتكقعة 
ات في االقتصادات النامية عمى نطاؽ كاسع انتشار مراكز البيانالحاسك  كاليكاتف المحمكلة ك 

المعمكمات تعمل الشركات عمى زياد  قدارتيا عمى  تقانات لمتأثير العالمي المتزايد البتكار  اً كنظر 
شطة كالجيكد التي نالمعمكمات الخ راء جميع اال تقانات ات كتخزينيا كتشمل انمعالجة البي

مميا المعمكمات كاالتصاالت بأك تقانات كالعمميات الصديقة لمبيئة في دكر  حيا   التقاناتتدمج 
التخزيف،  أجيز ك ، كالخكادـ كالطابعات، الحاسك  أجيز كتت مف مف مجمكعة مككنات )

 . (Sabbaghi,2012,27ظمة االتصاالت( )انك ، كالشبكات
المعمكمات الخ راء ادت  تقانات  استخداـ اف( Uddin, et.al,2012,3052كذكر )

اقتصاد الكتركني  إلىاالقتصاديات كالممارسات االجتماعية كتحكؿ العديد مف  عماؿاألتقدـ  إلى
 عماؿاألشاء انالخ راء لدييا القدر  عمى  تقانات فال، شركات الكتركنية إلىكالشركات التجارية 

 . التجارية كالمجتمعات المستدامة كالشركات الصديقة لمبيئة
 

 يأتي  ما إلىفي ىذا الفصل  ق طرسوف نت
 . لمعمكمات الخ راءا تقانات  كاىمية كاىداؼ كـمفي األولالمبحث 

 . المعمكمات الخ راء تقانات ممارسات  نيالمبحث الثا
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 األولادلبحث 
 ادلعهىيات اخلضراء جقانات يفهىو واهًية واهداف 

 
 Information Technologyالمعمومات  تقانات : أوال  

 أجيز المعمكمات تت مف عدت طبقات مف المعدات المادية مثل  تقانات  افيمكف القكؿ 
ة ألداء لمستعممكتطبيق البرامج ا، ظمة التشغيلانك  اآللياالفترا ية كادكات التشغيل  الحاسك 

معدات  ف بًل عفة كاليكاتف الذكية المحمكل الحاسك  أجيز كالبرامج مثل  الكظائف االساسية
 . (5000210، )الزيتوني و الظاىري ، المعمكمات تقانات  مف  تعدالتسجيل 

الباحثيف كالكتا  كسكؼ  آراءالمعمكمات نظرا الختبلؼ  تقانات كلقد تعددت مفاىيـ 
 : المفاىيـ المتعارؼ عمييا مف خبلؿ الجدكؿ التالي إلى ؽ طر نت

  (9جدول )
 المعمومات الخضراء تقانات مفيوم 

 المعمومات تقانات مفيوم  اسم الباحث

Turbanand,et.al,2010,13 
دؿ كميات المعمكمات ىي خزف كنقل كتبا تقانات عرؼ 

كمفة ممكنة  أقلكبير  مف المعمكمات الصحيحة كالدقيقة ب
 كالكصكؿ الييا بالسرعة القصكػ 

Laudon,2011,41 

المعمكمات ىي مجمكعة مف الحكاسي   تقانات  اف
ترنيت كاالتصاالت التي تعمل مع بع يا نكالبرامجيات كاال

 إلىكتحكيميا  لبياناتالبعض لغرض خزف كمعالجة ا
 سييل عممية اتخاذ القرار كالتخطيط كالسيطر ات لتانبي

Zalzadeh,2012,2 

يعني الحصكؿ  اً عام اً المعمكمات مصطمح تقانات تعد 
 استخداـكمعالجتيا كتخزينيا كنشرىا كيشمل  بياناتعمى ال
االتصاالت في ميمو مناكلة  تقانات الحاسك  ك  أجيز 

 المعمكمات

 1ٕٖٖٖٕٓٔعاصـ،

االتصاالت ىي مجمكعة مف المعمكمات ك  تقانات عرؼ 
ترنيت ناال بكساطة اً كاسي  كالبرامجيات التي ترتبط معالح

بيف جميع المستفيديف  كتبادليا المعمكمات لغرض نقل
 التخاذ قرارات رشيد  في الكقت المناس 
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.(Mcconnell&Brue,2008:52) 
الفنية  سالي يا تحسينات في األانكتـ تعريفيا عمى  "

لتمكف الكحدات االقتصادية مف زياد   اجنتالتكنكلكجية لئل
 "المكارد أقلب نتاجكحدات اإل

Rouse,2015,3 

 أجلصياغتو مف  تالمعمكمات تم تقانات مصطمح  اف
نطاؽ محدكد مف  ألداءالمصممة  تاآلآلالتمييز بيف 

الكظائف كاالت الحكسبة التي يمكف برمجتيا لمختمف 
 المياـ 

 (1ٕٖٓٔٙٛ، زاكؼ ، )بكلخك 

المعمكمات كىي مجمكعة مف االدكات  قانات تعرؼ 
ات بمختمف اشكاليا انة في جمع البيلمستعممالمتطكر  ا
كاعيا كالتي يستخدميا انمعمكمات بمختمف  إلىكتحكيميا 
 عماؿاألفي مختمف  كف المستفيد

 (1ٕٓٔٚٗ، )جزير  كاخركف 

 التقاناتالمعمكمات كىي مجمكعة مف  تقانات يقصد ب
كالمادية  داريةالمتراكمة كالكسائل اإل كالخبرات كالمعارؼ

 و أعمالجاز انفي  لمستعملالتي تساعد ا

 الباحثة باالعتماد عمى المصادر اعاله إعدادمن : المصدر
 

 التقانات)ىي مجمكعة مف  بيا المعمومات يقصد تقانات  انعمى ما تقدم ترى الباحثة  ا  واستناد
كمعالجتيا كتخزينيا كتحكيميا  بياناتة في جمع المستعمملكالحكاسي  كالبرامجيات كاالتصاالت ا

 . يـ(أعمالجاز انفي  تخدمكف لمسالتي يستفاد منيا ا معمكمات إلى
 المعمومات الخضراء  تقانات مفيوم : ا  يانث

حيث قدمت ككالة  افالمعمكمات الخ راء منذ ما يقار  عقديف مف الزم تقانات نشأ مفيكـ 
( برنامج اال كاء USAفي الكاليات المتحد  االمريكية )، ٜٜٔٔعاـ  (EPAحماية البيئة )

(، كاعق  ذلؾ برنامج Harmon,2009,1707الخ راء لتعزيز اال اء  المكفر  لمطاقة)
Energy star  الحاسك  جيز ألالطاقة  استخداـالذؼ ك ع مكاصفات كفاء   ٕٜٜٔفي عاـ 

 اً بركز المعمكمات الخ راء اكثر  تقانات المعمكمات كمع ذلؾ اصبحت  تقانات كغيرىا مف مكارد 
 . (Popescu,et.al,2009,230العقد الما ي )في 
 تقانات يا انالمعمكمات الخ راء ب تقانات تعريف  (Murugesan,2008,25ذكر ) أذ

 أجيز تدكير  ا عاد ك  استخداـالمعمكمات الصديقة لمبيئة كتشمل دراسة ممارسة تصميـ كتصنيع ك 
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ظمة الشبكات بطريقة سميمة لمبيئة لتقميل انمثل الخكادـ كالشاشات ك  الفرعية األنظمةك  الحاسك 
 . االثار التي تنتجيا

ىي مجمكعة متكاممة  الخ راء المعمكمات تقانات مفيكـ  إلى (Mithas,2010,2) أشار
التنظيمية  ىداؼكاأل األفرادكمتعاكنة مف االشخاص كالعمميات كالبرامج كتقنيات المعمكمات لدعـ 

 . اك المجتمعية
المعمكمات الخ راء ىي دراسة كممارسات  تقانات  اف (Khan,et.al,2011,179كبيف )
 . الكميكالبراميجات( بشكل اكثر كفاء  مع الحفاظ عمى ادائيا  جيز مكارد الحاسك  )األ استخداـ
ت تطبيق منيجي لمممارسا بأنياالمعمكمات الخ راء  تقانات  (Erek,et.al,2011,3)كتعرؼ 

كتعظيـ الكفاء  كتسمح ، المعمكمات تقانات الحد االدنى مف التأثير البيئي ل إلىالتي تتيح التقميل 
 .الخ راء تقانات بعاثات عمى مستكػ الشركة بناء عمى ابتكارات النبتخفيض اال

 يا التطبيق المنيجيانب المعمكمات الخ راء تقانات ( Sabbaghi,2012,27) أك حك 
بعاثات كالنفايات نتقميل اال أجلالمعمكمات مف  تقانات  إدار مف عمميات لبلستدامة في مخت

 . الطاقة استخداـكتحسيف كفاء  
مكارد  استخداـ إلىالمعمكمات الخ راء تشير  تقانات  اف( Tushi,et.al, 2014,1كذكر )
ة التكمفة كىي كسيمة فعال حيث المعمكمات بطريقو مكفر  لمطاقة ككذلؾ فعالة مف تقانات 

 . اتخاذ خطكات ميمة في الحد مف التأثير البيئي لعممياتيا إلىلمشركات التي تتطمع 
 استخداـ بأنيا المعمكمات الخ راء تقانات  Akman,and Alok, 2015,477)كعرؼ )
ىي االستراتيجية  تعدالتكمفة ك  حيثالطاقة كفعالة مف  استخداـبطريقة تتسـ بالكفاء  في  المكارد
 . في المستقبل القري  ىميةاألاالكثر 

المعمكمات الخ راء كعرفيا ىي ممارسة لتنفيذ  تقانات  إلى( Sedera,2015,2) أشارك 
 .مكفر  لمطاقة رد الحكسبة بطريقوتعمل عمى تحسيف كفاء  مكا يالت جراءاتالسياسات كاإل

التطبيق ىي المعمكمات الخ راء  تقانات ( "يقصد ب110، 0202، ذكر )خيدل وكيسي و
نيجي لمممارسات التي تمكف مف تقميل التأثير البيئي لتقنية المعمكمات، كتحسيف الكفاء  الم

 . بعاثات عمى مستكػ الشركة باالعتماد عمى االبتكارات التكنكلكجية"نكالعمل عمى تخفيض اال
المعمكمات الخ راء ىي  تقانات مصطمح ) المعمومات الخضراء ىي تقانات  انوترى الباحثة 

 أجيز تدكير  ا عاد ك  استخداـيا دراسة كممارسة تصميـ كتصنيع ك انك ، اً السميمة بيئي  تقاناتال
التخزيف  أجيز الفرعية المرتبطة بيا مثل الشاشات كالطابعات ك  األنظمةكالخكادـ ك  الحاسك 

 (ظمة الشبكات كاالتصاالت بكفاء  كفاعمية مع الحد االدنى مف التأثير عمى البيئةانك 
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 المعمومات الخضراء تقانات  أىميةثالثا: 
عف تكفير التكجو  ف بلً ، المستدامة عماؿاألالمعمكمات الخ راء في ممارسة  تقانات تسيـ 
 ،تخدميفلمسا نظرتيـ في انالمعمكمات الذيف يرغبكف في تحسيف مك تقانات خدمات  لمقدمي
نظمة مف تحقيق المعمكمات الخ راء في فيـ الطريقة التي تمكف الم تقانات  أىميةكتتركز 

 (Neill,2010,1). تطمعاتيا البيئية
المعمكمات الخ راء تتمثل  تقانات  أىمية اف( Ozturk,et.al,2011,3الباحث ) أشارو 

 : ة اآلتيبالنقاط 
 تصميـ رقائق كمحركات االقراص المكفر  لمطاقة  -ٔ
 الشخصية لمزبائف  الحاسك  أجيز كزياد  كفاء   -ٕ
 ظمة متعدد  عمى خادـ كاحدانفترا ية لتشغيل برنامج المحاكا  اال استخداـ -ٖ
 ات انالحد مف استيبلؾ الطاقة المتجدد  لتشغيل مراكز البي -ٗ
 مف معدات الحكسبة القديمة اإللكتركنيةتقميل النفايات  -٘
دار تشجيع التحكـ عف بعد ك  -ٙ  عف بعد الحاسك  ا 
 اقتصادؼ كرمنظ مف جيد  فكر  الخ راء المعمكمات تقانات  تعد( Gray,2011,6) كذكر
 تركز ياانك ، الفعالة المعمكمات تقانات ل مرادفة الخ راء المعمكمات تقانات  اف عف ف بلً 
 عائد تحقيق عمى القدر  كلدييا( كالنفايات كالمياه الكيرباء مثل) التكاليف خفض في يتياأىم

 التمكث ؿاشكا كتقميل، الطبيعية المكارد عمى الطم  خفاضانك ، نسبياً  كعالي سريع استثمارؼ 
 . المختمفة

 
 : المعمكمات الخ راء تقانات  أىمية إلى( Murugesan,et.al,2012,8) أيضا  وذكر 
المعمكمات الخ راء في تحقيق الفائد  لمبيئة مف خبلؿ تحسيف كفاء   تقانات  تسيـ -ٔ

 الطاقة  استخداـ
  رر أقلمكاد  استخداـالمحافظة عمى البيئة مف خبلؿ  -ٕ
 التدكير ا عاد ك  ستخداـاال إعاد ت الخ راء عمى عمميات المعمكما تقانات تشجع  -ٖ

 :اآلتيالمعمكمات الخ راء تتمثل ب تقانات  أىمية اف (Chan, 2014,10) أك حفي حيف 
مجتمع اكثر  إلىالمعمكمات الخ راء بقدر  محتممة عمى تحكيل مجتمعنا  تقانات تتمتع  -ٔ

 استدامة 

 حيثئبل في الطريقة التي نعيش بيا كنعمل المعمكمات الخ راء تغييرا ىا تقانات جمبت  -ٕ
 ظمتيا الفرعية انالحاسك  ك  أجيز  استخداـية مع نتاجارتفعت اإل
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المعمكمات مع الحد االدنى مف االثار  تقانات الفعاؿ لمتقنيات التي تدعـ  ستخداـاال -ٖ
 البيئية 

  ظمة المعمكمات كجعميا مكفر  لمطاقةانزياد  كفاء   -ٗ

 
 : اآلتيالمعمكمات الخ راء تتثمل ب تقانات  أىمية اف( Mishra,2014,3000)كبيف 
 المعمكمات الخ راء مف تقميل االثار البيئية  تقانات يمكف ل -ٔ

محسنة في تصنيع  تقانات مكاد ك  تستعمل افالمعمكمات الخ راء  تقانات ل يمكف -ٕ
 قة الطا استخداـكثر كفاء  في يا كبنيتيا أالمعمكمات كجعل مككنات تقانات مككنات 

كالحد مف اثارىا  عماؿاألتطكير نظـ معمكمات كحمكؿ تقنية اكثر كفاء  لدعـ مبادرات  -ٖ
 البيئية السمبية 

 
 : اآلتيالمعمومات الخضراء تتمثل ب تقانات  أىمية انعمى ما سبق ترى الباحثة  وبناء  
 في تحقيق فكائد لمشركة منيا تحفيز عمميةالمعمكمات الخ راء  تقانات تكمف اىمية  -ٔ

 ستخداـالتدكير كاال إعاد 
استخداـ الطاقة كذلؾ بيدؼ  عمى تحسيف كفاء المعمكمات الخ راء  تقانات  عملت -ٕ

  المحافظة عمى البيئة
 تقميل متطمبات البنية التحتية كمتطمبات النقل كالتخزيف  -ٖ
  المعمكمات الخ راء تطكر الشركات انظمة معمكماتيا تقانات مف خبلؿ استخداـ  -ٗ
كالممكثات  ت الخ راء عمى تقميل النفايات المعمكما تقانات  ت عمىتمد الشركاتع -٘

  اإللكتركنية
 

 المعمومات الخضراء  تقانات  أىدافرابعا: 
 ، الميمة ىداؼالمعمكمات الخ راء العديد مف األ تقانات تحقق 

 تقانات  أىداؼ (Trimi and park,2013,3 )ك( Uddin, et.al, 2012,2054بين ) 
 لخ راء المعمكمات ا

  الطاقة استخداـتحقيق الكفاء  في  إلىالمعمكمات الخ راء  تقانات تركز  -ٔ
المعمكمات الخ راء الشركات في تقديـ خدماتيا بكقت اقصر مع مراعا   تقانات تساعد  -ٕ

 العالية باعتبارىا ق ايا ميمة في دعـ العمميات التجارية األداءمتطمبات المكثكقية ك 
 صديقة لمبيئة  معمكمات تقانات شاء نإ-ٖ
 الحاسك  جيز المعمكمات الخ راء الحد مف االثار البيئية أل تقانات تيدؼ -ٗ
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 التي تعزز االستدامة  عماؿاألالمعمكمات الخ راء لدعـ مبادرات  تقانات  تستعمل-٘

 تقانات  أىداؼ اف( Akman,et.al,2015,477)ك ( Abbas,2015,1343) أشارو 
 :ياآلتالمعمكمات الخ راء كىي ك

المعمكمات الخ راء في تقميل التكمفة مف خبلؿ تقميل البنية التحتية مثل  تقانات  تسيـ -ٔ
 الحكسبة السحابية

تسيـ في  افمتطمبات التصميـ البيئي التي يمكف  استخداـب تقانات تغيرات عمى ال إجراء -ٕ
 المعمكمات كاالتصاالت الخ راء  تقانات التي تدعـ  تقانات تحسيف ال

تككف  افالمعمكمات الخ راء لغرض مساعد  الشركات في  تقانات  تخداـاساليدؼ مف  -ٖ
 ذكية 

 خفاض في استيبلؾ الطاقة ان-ٗ
 خفاض في التكاليف ان-٘
 تقميل في التأثيرات البيئية -ٙ
 تواستعماالتحسيف اداء النظاـ ك -ٚ
 زياد  التعاكف كالتفاعل بيف العناصر المككنة-ٛ
 اممة االكثر فاعمية كتكفير المساحةيساعد عمى تكفير القكػ الع-ٜ   

 
  اآلتيالمعمومات الخضراء تتمثل ب تقانات  أىداف انعمى ما سبق ترى الباحثة  وبناء  
 التكاليف  خفيضالمعمكمات الخ راء في ت تقانات  اعدتس -ٔ

 ذكية  صبحت افالمعمكمات الخ راء في تطكير الشركات كمساعدتيا في  تقانات  اعدتس -ٕ

كتحقيق  تقميل التمكث كالحد مف االثار البيئية  معمكمات الخ راء فيال تقانات تيدؼ  -ٖ
 الكفاء  في استخداـ الطاقة

 المعمكمات الخ راء مف متطمبات التخمص مف المعدات تقانات  قملت-ٗ

  المعمكمات الخ راء الشركات في تقديـ خدماتيا بالسرعة الفائقة  تقانات تساعد -٘



 

  ٘ٗ 

 نيادلبحث انثا
 ادلعهىيات اخلضراء  ت جقانامماةصات 

Green IT practices 
 

المعمكمات الخ راء مف كجية نظر  تقانات ممارسات  إلىفي ىذا الجزء ننظر 
 تقانات بدأت شركات  أذالمعمكمات الخ راء  تقانات ب االىتماـ ظير ٕٛٓٓمنذ عاـ ، الباحثيف

ساعدتيـ في اداء العمميات يا مانفي الممارسات التي مف ش المعمكمات اكثر تقدما في المشاركة
 تقانات كالتي تتكافق مع معايير ، بكفاء  كفاعمية مع الحد االدنى في التأثير عمى البيئة

  تقانات قسمت االدبيات كاالبحاث المنشكر  ممارسات  أذ، المعمكمات الخ راء
 خداـستكاال، األخ ركالتصنيع ، األخ ر فئات كىي التصميـ أربعة إلىالمعمكمات الخ راء 

لذلؾ يمكف القكؿ مف ال ركرؼ عمى الشركات الحد مف تأثير ، األخ ركالتخمص ، األخ ر
يا الشركة تستعممظمة الحاسك  التي ان استخداـتصميـ كتصنيع ك  افيـ عمى البيئة ك مأعمال

يف التي تصدرىا كزار  البيئة كالغابات انكما يج  االلتزاـ بالقك ، كالتخمص منيا بأقصى قدر ممكف
بمكج  قكاعد النفايات الخطر   اإللكتركنيةبيئيا لمنفايات  السميمة دار لئلتصدر مبادغ تكجييية  أذ

يك ح  اآلتي كالجدكؿ، (Ozturk,et,al2011,9) كالمناكلة كالحركة غير المحدكد (، دار )اإل
 . المعمكمات الخ راء تقانات الباحثيف حكؿ ممارسات  آراء

  



 

  ٘٘ 

 (12) الجدول
 المعمومات الخضراء تقانات حثين حول ممارسات البا آراءيوضح 
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 الباحثة باالعتماد عمى المصادر اعبله إعدادصدر/ مف الم
 : المعمكمات الخ راء ىي تقانات ممارسات  فأالقكؿ كذلؾ يمكف 

 Green design األخ رالتصميـ  .ٔ

 Green manufacturing األخ رالتصنيع  .ٕ

 Green use األخ ر ستخداـاال .ٖ

 Green disposal األخ رالتخمص  .ٗ

 المعمكمات الخ راء ت تقانا( يك ح ممارسات ٘كالشكل )
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 ( 5الشكل )
 المعمومات الخضراء تقانات ممارسات 

Murugesan, S. 2008. "Harnessing Green It: Principles and 

Practices," IT Professional (10:1), pp. 24-33 

 

 Green manufacturing األخضرالتصنيع -1
ىتماـ بالبيئة لغرض تقميل الممكثات لذلؾ اىتمت الشركات ات بدأ االيمنذ بداية التسعين

كالتدكير كتستيمؾ طاقة  ستخداـاال عاد إلمنتجات خ راء صديقة لمبيئة كمنتجات قابمة  إنتاجب
: األخ رفالتصنيع ، (Chiu,20110,13) األخ رلذلؾ ظير مفيكـ التصنيع  أقل

(Tomovic,2009,2ىك ذلؾ الت )دراؾميل االثار البيئية ك الذؼ لو دكر في تق صنيع الكعي  ا 
عف تحسيف جكد  المنتجات كتخفيض الكمف  ف بلً ك  الحفاظ عمى البيئة كتقميل الممكثات أىميةب

 أجيز ك  اإللكتركنية جيز تصنيع األ إلى األخ رك يشير التصنيع ، نتاجكتقميل اكقات اإل
البيئة كتركز ىذه  فيليا تأثير تأثير اك ليس  أقلب االخرػ المرتبطة الفرعية األنظمةالحاسك  ك 

مممكس عمى  إيجابيليا بالفعل تأثير  افالمعمكمات الخ راء ك تقانات  افالمرحمة بشد  عمى 
ت انالمختمفة التي ك طرائقالجيكد المبذكلة لمحد مف استيبلؾ الطاقة كتركز ىذه المرحمة عمى ال

المفرط لشبكات  ستخداـاتجة عف االالمعمكمات الخ راء مسؤكلة عف النتائج ال ار  الن تقانات 
 . (Murugesan,2008,55)، المعمكمات

المعلومات  تمانات 

 الخضراء

 ستخااماألخضراال

 األخضرالتخلص 

 األخضرالتصنيع 

 األخضرالتصمي  



 

  ٘ٚ 

ىك تصنيع المككنات  األخ رالتصنيع  اف( Ozturk,et.al,2011,9) أك حك 
عمى البيئة  الفرعية االخرػ بالحد االدنى مف التأثير األنظمةالحاسك  ك  أجيز ك  اإللكتركنية

 . الطاقة كالمحاكا  )الحكسبة السحابية( إدار كتصنيع الحكسبة المكفر  لمطاقة بما في ذلؾ 
التقميل مف  إلى"ىك نظاـ فعاؿ ييدؼ  األخ رالتصنيع  اف( 18800212، أمين)كبيف 
 ستخداـية في الشركات الصناعية مف خبلؿ االنتاجبعاثات التي تسببيا العممية اإلنالنفايات كاال

، كالطبيعة عمى حد سكاء" افسنلبلبو يا تقميل الخطر الذؼ تسبانالكفكء لممكارد التي مف ش
حماية البيئة كتقميل المخمفات التي تسب   إلىيقصد بو ىك النيج الذؼ يسعى  األخ رفالتصنيع 

 . (Jasiulewic,2014,4473)في تمكث البيئة الطبيعية كتقميل استيبلؾ الطاقة 
ـ الذؼ ىك النظا األخ رالتصنيع  اف( 7900217، دمحم والربيعي) كف كذكر الباحث

ما يمكف مف الطاقة المستيمكة كتجن   أقليت مف تصميـ كتصنيع كتغميف المنتجات الخ راء ب
ة في العمميات التصنيعية كتقميص مف لمستعممالمكاد الخطر  لغرض زياد  كفاء  المكارد ا

مف  اً نطاؽ كاسع يغطي األخ ركالتصنيع ، معا افسنالبيئة كاال فيبعاثات الغاز التي تؤثر ان
ة كاستبداؿ لمستعمما تقانات كتغيير ال ستخداـاال ا عاد مميات التصميـ مثل تصميـ المنتجات ك ع

بيئية كمما زاد ىذا مع التصميـ كالق ايا ال األخ ريك ح تداخل التصنيع  اآلتيالمكاد كالشكل 
 Mittalزاد المدػ الذؼ تعمل فيو ممارسات التصنيع عمى تجسيد الق ايا البيئية ) التداخل 

and sangwan,2014,135) 
 
 

 
 بين ممارسات التصميم والقضايا البيئية األخضريوضح تداخل التصنيع  (6شكل )

Mittal, Varinder Kumar., and Sangwan, Kuldip Singh.," Prioritizing Drivers for 

Green Manufacturing: Environmental, Social and Economic Perspectives"21st 

CIRP Conference on Life Cycle Engineering/ Procedia CIRP 15 (2014) 135 – 140 

 
  األخضرالتصنيع  أىمية

 : كىي األخ رالتصنيع  أىميةحكؿ  (01600210)الزيدي،حدد الباحث 
 كالتدكير  ستخداـاال عاد إلمكاد قابمة  استخداـالطاقة كالمدخبلت ك  استخداـتقميل مف  -ٔ
 الكمف كزياد  الربحية كالميز  التنافسية  تخفيض النفايات كتخفيض -ٕ
 بيئة نظيفة  افك م افسنباالبعاثات الغاز كاالذػ الذؼ يمحق انتخفيض في  -ٖ

 

 لتصنيع وممارسات التصمي ا األخضرالتصنيع  يةالمضايا البيئ



 

  ٘ٛ 

تتمثل  أذكبير  لمشركات  أىميةيحقق  األخ رالتصنيع  اف (188، 0212، أمين)كك ح 
كاالىتماـ بالكعي  ،كتجن  المكاد السامة، المكارد، كتقميل الطاقة المستيمكة استخداـفي تخفيض 

 . كتعزيز عمميات التدكير، المكارد كالطاقة استخداـكتعظيـ ، البيئي
 ة اآلتيتتمخص في النقاط  أىمية األخ رلمتصنيع  اف (GRA,2015,1كذكر )
 يةنتاجتقميل تكاليف العمميات اإل -ٔ
 تكفير بيئة عمل اكثر صحية كنظيفة  -ٕ
 تحسيف العبلقة بيف الزبائف كاصحا  المصالح  -ٖ

 
  األخضرالتصنيع  أىدافاما 

 أىداؼ اف( Kali and Syed,2012,23( )Wang and sezen,2011,32)بيف كل مف 
 : ىي األخ رالتصنيع 

 التدكير لغرض تقميل النفايات كالممكثات  إعاد تشجيع عمميات  -ٔ
 تحسيف العمميات الصناعية مف خبلؿ تقميل المخمفات -ٕ
 تقنيات جديد  استخداـؿ الطاقة في عمميات التصنيع مف خبل تكفير -ٖ
 : ةتياال ىداؼيحقق األ األخ رالتصنيع  اف (Acharya,et.al,2014,233كذكر )
الفعاؿ لممكاد الخاـ كالطاقة كالقدر  عمى التكيف  ستخداـفي الحد مف النفايات باال يـيس -ٔ

 مع التغيرات البيئية 
 داخمي كالخارجي سمكؾ الشركات ال فياالستدامة مف خبلؿ التأثير  افيساعد عمى  م -ٕ
 كزياد  الكفاء   ية نتاجفي تحسيف مستكػ جكد  المنتجات لتحسيف اإل يـيس -ٖ

 يةاألكلفي تقميل المكاد  ىدؼلو  األخ رالتصنيع  اف( حدد Ranjan,et.al,2014اما )
، مككناتو استخداـ ا عاد في تككيف منتج قابل لمتدكير ك  أي اً  يـكيس، الداخمة في صنع المنتجات

 في تحقيق االستدامة مف خبلؿ الحفاظ عمى المكارد الطبيعية. األخ رالتصنيع  يـيس خيراً أك 
 

 األخضرممارسات التصنيع 
الخ راء كاالستراتيجيات لغرض زياد  الكفاء   التقاناتك  األنظمةاستخدـ  األخ رالتصنيع  اف

 استخداـعف  ف بلً  أقلمثل استراتيجيات تككيف المنتجات الخ راء التي تستيمؾ طاقة كمكاد 
 ية غير ال ار  كتككيف مكاد قابمة لتجديد كالحد مف المخرجات غير المرغكبة األكلالمكاد 
المكاد  استخداـكحماية البيئة كتجن   تقانات تشمل السمع كال أي اً ك ، تدكيرىا إعاد ية انكامك

 ( Deif,2008,27الكيميائية ال ار  )
 (1ٕٓٔٛٙٚ، )الصباغ األخ رمتصنيع لمتطبيق الناجح ل الرئيسةكنذكر العناصر 



 

  ٜ٘ 

طبلؽ لمشركات عند غازات االحتباس الحرارؼ في انكىي تعد نقطة : اإللكترونيةالبصمة -1
 عمميات التصنيع كىي ادا  قكية

ثـ تعمل عمى تسكيق المنتج ، كىي عممية تصميـ لممنتجات كالعمميات: اليندسة الخضراء-ٕ
  افسنمى االبشكل يقمل مف التمكث البيئي كالخطر ع

البيئية لدعـ االستدامة كالتي تعد اكثر  دار كىي اإل: (ISO14000البيئية ) دارةمعايير اإل-ٖ
 لمشركات لتحقيق ممارسات مشتركة أىمية

 نتاجاالثار البيئية التي تحدث اثناء مراحل عمميات اإل نتاجتقيس دكر  اإل: نتاجتقييم دورة اإل -ٗ
ية كتككيف المنتج األكلكعمميات نقل المكاد ، استخراج المكاد الخاـالبيئي لعممية  ثرمثل قياس األ

 النيائي
 إلىالبيئي  ثرو الشركات لغرض تقميل األتستعمم"ىك التصميـ التي : البيئة أجلالتصميم من -٘
 (Gadekar,2015,1992)"  األداءالتكمفة ك  أذ  االعتبارات التجارية مف انج
البيئي كرفع  ثرالمكارد التي تحدد الفرص لتقميل األ ستخداـامل ال"التحميل المتك: بيئة التدقيق-ٙ

 . (Sabadka,2014,190" ) األداءمستكػ 
 
 Green design األخضرالتصميم -ٕ

 أجيز ىك الذؼ يت مف تصميـ  األخ رالتصميـ  اف( Ozturk,et.al,2011,9ذكر )
صة باالستدامة البيئية كتصميـ الحاسك  كالخكادـ كمعدات التبريد كتصميـ االستراتيجيات الخا

 اف( Ryan,2010,3)كذكر ، بيئيا الطاقة كالسميمة استخداـات بكفاء  عالية في انمراكز البي
خبلؿ دكر  حياتو  ىك المنيج الذؼ يعمل عمى تقميل االثار البيئية لممنتج األخ رالتصميـ 
في تحسيف الصكر  البيئية  يـاثناء عممية التصميـ يس في اراالخ ر التفكير في  افك ، بالكامل

 . (Rasch and sorgard, 2011,42)لممنتج كلمشركة 
ىك ذلؾ التصميـ الذؼ  األخ رالتصميـ  اف( ذكر Murugesan,2008,55كاما )

كيج  عمى ، كمعدات التبريدالحاسك  كالخكادـ  أجيز المكفر  لمطاقة ك  يدرس تصميـ المعدات
تصبح  اثناء عممية تصميـ المنتج كتصنيعو لكي ات كا حةانيككف لدييا امك افالشركات 

 ركالتدكي ستخداـاال عاد إليككف لممنتج قابمية  افاؼ يج  ، صديقة لمبيئة
 (Ho,et.al,2009,25): من مجموعة مبادئ وىي األخضرويتكون التصميم 

 تصميـ المنتجات بشكل يقمل مف النفايات  -ٔ
   كجكداالبداعات المادية الميف مع يككف سيل التكي افعند تصميـ المنتج يج   -ٕ
 لغرض تحسيف البيئة كتقمل مف االثار السمبية عمى المكارد الطبيعية عماؿاألتصميـ  -ٖ
 الحد االدنى مف الطاقة كالمكارداستخدامعف التصميـ يج  مراعا   -ٗ
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 تككف متكافر  اففي التصميـ البد  المستعممةالمكارد  افيج  التأكد  -٘
و كتككيف منو استعمال إعاد المنتج المصمـ يمكف  افاعا  عند تصميـ المنتج البد مف مر  -ٙ

  منتج جديد
 : اآلتيىي ك األخ رمبادغ التصميـ  اف( Tabone,et.al,2010,1كذكر )
 ا انخطكر  كاكثر ام أقلمكاد اكلية  استخداـ -ٔ
 الطاقة  استخداـالكفاء  في  -ٕ
 بلمةكالس افتقميل في النفايات كالمخمفات كزياد  الكعي البيئي كاالم -ٖ
 تقميل في تنكع المكاد الداخمة في صنع المنتجات  -ٗ

 أقلاليدؼ العاـ ىك تطكير المنتجات الصديقة لمبيئة كب افكمما سبق اذ يمكف القكؿ 
 فإف، مكاد قابمة لتجدد استخداـلمطاقة ك  اً استيبلك أقلخطكر  ك  أقلمكاد صحية  استخداـبعاثات ك ان

  البيئية في اننشاط يعمل عمى الجمع بيف الجك  ونالكذلؾ  األخ رسب  " تشجيع التصميـ 
 لؤلداءالتحسيف المستمر  إلىشطة التي تؤدؼ نتطكير المنتجات كتصميميا كيعمل عمى تكامل اال

 ، البيئي لممنتج بالكامل مف خبلؿ االبتكار التقني كتطكير منتجات صديقة لمبيئة"
 (2900216، )الطويل والعبادي

يا شركة استعممتالتي  (EWeelالعجمة البيئية ) ىك األخ ر كمف امثمة ممارسات التصميـ
IKEA تحتكؼ ىذه العجمة عمى  أذ، لدراسة كتقييـ منتجاتيا كتأثيرىا البيئي 
 نياية الحيا  ، ستعماؿاال، التكزيع، التصنيع، يةاألكلنقاط فحص كىي المكاد  خمس

 ، طبيعة كل منتج مى كفقع، كتبيف ىذه العجمة عند اؼ نقطة يككف التأثير البيئي اكبر
(Rasch and sorgard, 2011,43) 

 
  



 

  ٙٔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( العجمة البيئية7شكل )
 Source: Trine-Lise Anker-Rasch and SiriDaviknesSørgard "Green 

Supply Chain Management A Study of Green Supply Chain 

Management within the pulp and paper industry" Master Thesis 

within the main profile of Business Analysis and Performance 

Management Norwegian school of Economics and Business 

Administration, 2011, 43. 

 
 Green use األخضر ستخداماال-ٖ 

مة ظانعمى الحد مف استيبلؾ الطاقة المرتبط بالحاسك  ك  األخ ر ستخداـيركز اال
 (Muragesan,2008,55)يا بطريقو سميمة بيئيا. استعمالالمعمكمات االخرػ ك 

الحاسك   أجيز  استخداـىك  األخ ر ستخداـاال اف( Ozturk,et.al,2011,9)كذكر 
الفعاؿ  ستخداـالحد مف استيبلؾ الطاقة كاال أذظمة المعمكمات االخرػ بطريقة سميمة بيئيا مف انك 

 . لممقاييس الخ راء كادكات التقييـ
 أجيز نظـ خ راء مثل  إلىالمعمكمات كتحكيميا  تقانات ظمة ان استخداـكفي الكاقع يمكف 

ات كاالتصاالت كالبركتكككالت انالحاسك  كالخكادـ كالبرامجيات )النظـ كالتطبيقات( كمراكز البي
كما يأتي الطاقة كصديقة لمبيئة  استخداـء  في يو جعل الطابعات اكثر كفاانمة التخزيف كامكظانك 
 (35700218، )جاسم :

 التوزيع 

eWheel  
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 الحاسوب الخضراء الشخصية والمحمولة  أجيزة -أ
الحكاسي  لكي  أجيز فييا  لمتستعالتي  طرائقتغيرات كبير  عمى ال إجراءال بد مف 

ا بالشكل ياستعمالالحاسك  ال يتـ  أجيز اغم   افك ، الطاقة استخداـتككف اكثر كفاء  في 
 جيز ىذه األ فإفلذلؾ ، ف يترككنيا تعمل حتى دكف الحاجة الييالمستعمميمعظـ ا أذالصحيح 

، تكلد حرار  كتتطم  تبريد كا اعو لمكيرباء يانالسكؼ تزيد مف اجمالي الطاقة المستيمكة 
الحاسك  عمى كفق االحتياج سكؼ تحقق كفكرات  أجيز  استخداـالتحكـ في  افكيمكف القكؿ 

 :كىذا يتـ مف خبلؿ ما يأتي، بير  في الطاقةك
لكي يمكننا االحتفاظ  ستعمميامكفر  لمطاقة عندما ال ن إلىالحكاسي  تمقائيا  أجيز برمجة  -ٔ

 األداءب
 النظاـ البد مف ايقاؼ تشغيمو ستخداـعند عدـ الحاجة ال -ٕ
شاشات التكقف الفارغة اف ل مف شاشات التكقف التي تعرض الصكر لكي  استخداـ -ٖ

 اطكؿ مد يمكف االحتفاظ بالطاقة ل
تحديد  خدميفممستل الكزف الخاصة بالزبائف كالتي يمكف ةالحكاسي  الخفيف أجيز  استخداـ -ٗ

 كظيفتيا 
ترنيت والحوسبة نات )الغرف التي تزود خدمات اال انبناء مراكز خضراء لمتحكم بالبي - 

 المؤسسية(
 نحكات تبمغ انمف قبل مراكز البي الطاقة التي تستيمؾ اف  IBMكفقا لتقديرات شركة 

 تعدات انمراكز البي فإفلذلؾ ، حاء العالـانمميار كيمك كاط ساعة في السنو كفي جميع  ٓٓٔ
 المعمكمات كنظـ تبريد مراكز  تقانات ظمة انكاحد  مف اسرع مستيمكي الطاقة لغرض تشغيل 

 ( ,Pritchard,2007ات )انالبي
 الحوسبة السحابية الخضراء  -ج

 ف كالمؤسسات التعميميةلمستعمميبدأت كل الشركات كا (20000217، خرون آرفاعي و )
، تطبيقات الحكسبة الخ راء لما تقدمو مف خدمات )السرعة استخداـفي  المتقدمة سكاؽاألك 

 أذ، كامف كسرية المعمكمات(، كالمحافظة عمى البيئة، كتكفير الطاقة، كتحديث البرامج، كالسيكلة
 الحكسبة كخدمة  إلىلسحابية نقمة نكعية مف الحكسبة كمنتج تمثل الحكسبة ا
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  البرامج الخضراء -د
(Ozturk,et.al,2011,11 يعد برنامج )Greening  حيثميما لمممارسيف مف 

 أننا مما يعني  تخدـة لكل مسالحاسك  ميم أجيز دكر  حيا   افالسرعة كمراقبة الطاقة ك 
ت مطكر  اك كتكفير اد، ترنيتنرعة خاصة اثناء تصفحنا االلمس نحف اكثر حساسية خدميفمستال

حيث ادكات لمراقبة الطاقة ك  استخداـكالبد مف ، لخفض تكاليف الكيرباء كتسريع مكاقع الكي 
يات الختيار مستكػ تكفير الطاقة كحسا  انتسمح ىذه االدكات بتصكر استيبلؾ الطاقة كامك

كتتككف البرامج الخ راء مف ، الطاقة النشطة ار إدالتكفير المقدر مف بيف ميزات اخرػ مثل 
 اصناؼ كىي  أربعة
 )برنامج اكثر اخ رارا( أقلبرنامج يستيمؾ طاقة  -ٔ
 البرامج المدمجة التي تجعل االشياء االخرػ خ راء )العمميات الذكية( -ٕ
 الكربكف( إدار بعاثات الغاز)انبرامج  -ٖ
 برامج لفيـ االثار كالتغيرات المناخية  -ٗ

 
  ات واالتصاالت الخضراءالشبك -ىػ

ل يا تسيل عماناذ ، لمشبكات كاالتصاالت الخ راء ليا ادكار ميمة في الكقت الحالي
، كجعل بيئة العمل اكثر ذكاء، سكؽ كالت، ترنتنات كالتعمـ عبر االاننقل كتبادؿ المعمكمات كالبي

استيبلؾ  إلىذا ادػ كى المطال  تتزايد بشكل كبير عمى شبكات االتصاؿ السمكية كالبلسمكية افك 
لذلؾ تقكـ الشبكات . الطاقة بشكل طفيف في نظـ االتصاالت مما يؤثر سمبي عمى البيئة

 : تقميل التأثير عمى البيئة كمف ىذه الممارسات أجلالخ راء بممارسات مف 
 الطاقة  استخداـمنتجات كتقنيات اكثر كفاء  في  استخداـ -ٔ
 بدال مف المعدات القديمة  ثمعدات شبكية اكثر اخ رارا كاحد استخداـ -ٕ

 المعمكمات تقانات لتقميل استيبلؾ الطاقة في شبكات  الذكية األنظمة استخداـ -ٖ

 (1ٕٜٖٓٔٛ٘، كعقد المؤتمرات عف بعد بدال مف السفر. )جاسـ عماؿاألممارسة  -ٗ
 
 Green disposal األخضرالتخمص -2

از الكتركني اصمي شراء جي إلىااللكتركنييف يتكجيكف  ستخدميفالعديد مف الم اف
الطاقة  استخداـالكتركنية جديد  كاكثر كفاء  في  أجيز المبدأ يعد شراء  حيثمف ، كمكفر لمطاقة

اجزاء مف  استخداـ إعاد ننظر في طريقو  اف أي اً كلكف يج  عمينا ، ىك الطريق الصحيح
مف خبلؿ تعميـ ، بةة في المكاقع المناسلمستعممالقديمة كتفريغ المككنات ا اإللكتركنية جيز األ
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 استخداـ إلىمما يؤدؼ ، كيمكننا تغير سمككيـ كمعتقداتيـ، في ىذا الصدد خدميفلمستكتدري  ا
 (Kurp,2008,13)، المعمكمات بشكل اكثر كفاء  كاستدامة تقانات 

تدكير  إعاد ىك  األخ رالتخمص أف ( Williomsa and Curtis,2008,12كذكر )
 افة اؼ تالفمثل الشاشات كالبطاريات ال اإللكتركنيةتنظيمية كالنفايات المعمكمات ال تقانات مكارد 

الجديد   اإللكتركنية جيز تحل الشركات محل القديـ مثل الطابعات كالبطاريات كالشاشات مع األ
ىك  األخ رالتخمص  افكيمكف القكؿ ، المكفر  لمطاقة في محاكلة لتصبح اكثر صداقة لمبيئة

الحاسك  غير المرغك  فييا  أجيز تدكير  ا عاد الحاسك  القديمة ك  أجيز  استخداـ ا عاد تجديد ك 
التدكير مستدامة  ا عاد ممارسات التخمص ك  افك ، بشكل صحيح اإللكتركنيةكغيرىا مف المعدات 

، جن  مع منع التمكث إلىكتتكافق مع المتطمبات التنظيمية المعمكؿ بيا جنبا 
(Ozturk,et.al,2011,11) . 

المنتج مر   استخداـالتدكير اؼ  إعاد التخمص يعني  اف( 00200210، جري )الجر كبيف 
استعماليا مر  اخرػ لغرض االفاد   إعاد تقميل مف استيبلؾ المكاد كيتـ  إلىاخرػ مما يؤدؼ 

كذكر الباحث ، تقميل في الكمف كتقميل في النفايات كتقميل الجيد إلىية مما يؤدؼ انمنيا مر ث
(Swink,et.l,2011,557) تدكيرىا  ا عاد جمعيا ك  د في مكاقع النفاياتكجيمكف لممنتجات التي ت

كفاء   أقلالتدكير تككف  إعاد كلكف المنتجات التي تنتج مف ، بطريقو صديقة لمبيئة كاقتصادية
تدكيره يككف ذات  إعاد في مجاالت اخرػ كالكرؽ الذؼ تـ  ستخداـاؼ تصمح لبل، سعر أقلك 

كمف معالجة  ففي تقميل الكمف ال أي اً التدكير  إعاد مي لذلؾ تساعد مف الكرؽ االص أقلدرجة 
 . مف كمف المكاد الجديد  أقلتدكيرىا تككف  إعاد المكاد التي تـ 

 استخداـ ا عاد تدكير ك  إعاد التخمص ىك  إلى( Muragesan,2008,55) أشارك 
 نتاجماط اإلانريق تغيير كالحد مف النفايات كالتمكث عف ط ةالمعمكمات المصنع تقانات منتجات 

يا سكؼ تسيـ في المحافظة استعمال ا عاد النفايات الصمبة ك  إعاد  افكمما سبق ، كاالستيبلؾ
مف المكاد الكيميائية  كتقميل، مثل تقميل استيبلؾ الطاقة كتكفيرىا، عمى البيئة كتقميل التمكث

ير النفايات التي تحققيا لمبيئة تدك  إعاد كمف فكائد ، الخطر  التي تنتج مف تحمل المكاد الصمبة
  (0200229، وحدة ابحاث البيئة والمياه): كىي

 في الحفاظ عمى المكارد الطبيعية  تسيـ -ٔ
 تقميل التمكث كحماية البيئة نتيجة التخمص مف النفايات  -ٕ
 تكفير الطاقة كتكفير فرص عمل جديد  -ٖ
 ية األكلتقميل مف استيراد المكاد  -ٗ
 تزيد مف فرص صناعية جديد   -٘
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  (18900212، أمين)كتحقق ىذه الممارسة كفكرات مالية نذكر منيا 
 مكقع التخمص منيا إلىتقميل في كمف النقل مثل نقل النفايات  -ٔ
 تقميل استنزاؼ المكارد الطبيعية كحمايتيا -ٕ
 ميز  تنافسية لمشركات يعدتحسيف العبلقة بيف الزبائف كالككبلء كىذا  -ٖ
يا كمكاد اكلية استعمالالنفايات كتحسيف كفاءتيا ك  اـاستخدنتيجة  نتاجتقميل في كمف اإل -ٗ

 اك االفاد  منيا في مجاؿ الطاقة
 تدكيرىا إعاد حصكؿ المستيمكيف عمى عكائد مالية نتيجة اعادتيـ لممكاد التي سكؼ يتـ  -٘

و ال يج  التخمص مف ان (Murugesan and Gangadharan,2012,9) كما يقكؿ
بعد ستنتيي  أذ، يا قمامةاناألخرػ غير المرغك  فييا عمى   جيز كالشاشات كاأل الحاسك  أجيز 

يج  عمينا تجديدىا ، ذلؾ في مدافف النفايات كتتسب  في مشاكل بيئية خطير . بداًل مف ذلؾ
 األخ رلمتخمص  طرائق ثبلثةىناؾ  أذسميمة بيئيًا.  طرائقأك التخمص منيا ب، يااستعمال ا عاد ك 

غير  جيز لتخ ير األ "Rsالتدكير كيرمز ليا   " ا عاد ك كالتجديد  ستخداـاال إعاد كىي 
 المرغك  فييا.

جديد  لكل مشركع أك  حاسك  أجيز  األفرادتشترؼ العديد مف الشركات ك  : استعمال إعادة -1
يمبي  افيج  عمينا االستفاد  مف جياز حاسك  قديـ إذا ك، سنكات. بداًل مف ذلؾ ٖ-ٕمر  كل 

لغرض تقميل ، و في مشركع اخراستعمالنعطيو لشخص يمكنو  اف يج ، متطمباتنا. خبلؼ ذلؾ
يمكننا التبرع بيا لمجمعيات الخيرية  اك، كالتخمص منوالبيئي الناجـ عف تصنيع الحاسك   ثراأل

 .. الخ. كالمدارس
الحاسك  كالخكادـ القديمة لتمبية احتياجاتنا الجديد   أجيز يمكننا تجديد كتحديث  : التجديد -0

المعمكمات األخرػ جديًدا  تقانات  أجيز نجعل جياز الحاسك  القديـ ك  افمبات. ك يمكننا كالمتط
  .تقريًبا مر  أخرػ عف طريق تجديد كاستبداؿ بعض األجزاء. بدال مف شراء جياز حاسك  جديد

يج  عمينا ، يااستعمال إعاد الحاسك  أك  أجيز . عندما ال يمكننا تجديد التدوير إعادة -3
لمتخمص مف  إلكتركنية معترؼ بيا أجيز صديقة لمبيئة عف طريق إيداعيا ب طرائقمنيا ب التخمص
كاع النفايات نمكًا كتطرح مشاكل بيئية خطير . يقدر انمف أسرع  تعديا نال اإللكتركنيةالنفايات 

ع في جمي اإللكتركنيةمف النفايات  تـ إنتاجو مميكف طف  ٓ٘-ٕٓ افبرنامج األمـ المتحد  لمبيئة 
تحتكؼ عمى مكاد سامة مثل الرصاص كالكركـ كالكادميـك  أذكىذا يتزايد. ، حاء العالـ كل عاـان

المجارؼ المائية كالبيئة. إذا  إلىتسر  المكاد الكيميائية ال ار   افيمكف لممكاد السامة ، كالزئبق
تخمص مف يا تطمق غازات سامة في اليكاء الذؼ نتنفسو. لذلؾ إذا لـ يتـ الفإن، تـ حرقيا
 . فقد ت ر بالبيئة، بشكل صحيح اإللكتركنيةالمخمفات 
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، ىناؾ  أقلالنامية مثل )اليند كالصيف كالفمبيف(  افالتدكير في البمد إعاد تكمفة  اف أذ
التدكير  إعاد كال يتـ تطبيق  اإللكتركنيةكالمكائح البيئية كالكسائل المناسبة لمتخمص مف النفايات 

 اف" لذلؾ يج  عممي"بشكل غير  اإللكتركنيةيتـ التعامل مع النفايات  أذ، فاعممًيا في ىذه البمد
لتقميل  البلزمة جراءاتتتحمل الشركات المصنعة لمحاسك  نصيبيا مف المسؤكلية كاتخاذ اإل

 التمكث الناجـ عف نياية عمر منتجاتيـ. 
المزيد مف  ءإجرالكف يمـز ، المؤسسات كالشركات المعايير الدكلية من المالحظ اتباع

 استخداـعمى تسريع مشركعاتيا لمحد مف  Dellتعمل شركة  أذ، البحث لمعثكر عمى مكاد بديمة
  optiplexالمكتبية طراز  الحاسك  أجيز مثل  اإللكتركنيةالمكاد الخطر  في اجيزتيا 

ـ سطح المكت  المماثمة التي ت أجيز % مف ٓ٘االصمية اكثر كفاء  في استيبلؾ الطاقة بنسبة 
تقكـ بمعالجات جديد  لتكفير الطاقة لذلؾ اطمقت  أذذلؾ  فع ف بلً ، ٕ٘ٓٓيا في عاـ إنتاج

عندما ف، الحاسك  المحمكلة كاليكاتف الذكية أجيز تدكير  إعاد يقـك ب أذمشركعا  Dellشركة 
 أجيز بجمع  Dellنمكذجا سيأتي ككيل  عمى الكي  كيمؤل Dellف مكقع لمستعممييزكر احد ا
 إعاد ب أي اً تقكـ  Hpككذلؾ شركة ، تدكيرىا عاد المحمكلة كالطابعات القديمة إل الحاسك 
ك عت  أذ، دكالر ٕٓٔ إلىدكالر  ٓٗالؼ منتج بسعر يتراكح مف  اإللكتركنية جيز تدكير األ

Hp  ات تتخذ مثل الشرك فإف كمف ثـ، تدكير البطاريات لمعديد مف منتجات الحاسك  إعاد خطط
 (Kurp,2008,13)، اإللكتركنيةلمحد مف النفايات  اً ة جدىذه الخطكات ميم
اتجاىات لتبني  ثبلثةىذه الممارسات الخ راء مرتبطة ب افذلؾ يمكف القكؿ  ف بًل عف

 ستخداـكاالبتكار البيئي، فاال، التعاكف البيئي، المعمكمات الخ راء كىي الكفاء  البيئية تقانات 
كالتصنيع ، بالتعاكف البيئي األخ ركيتعمق التصميـ ، يئيةبالكفاء  الب افكالتخمص يرتبط األخ ر
 .Sarker, and,  Wang, 2010,5)). يتعمق باالبتكار البيئي األخ ر
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 انفظم انرابع

 وجشخيظها يحغريات اندةاصةوطف 
 

التصنيع الفعاؿ كممارسات  أبعادالمتمثمة في  الرئيسة بعاديك ح ىذا الفصل طبيعة األ
كيتـ ، في بناء نمكذج البحث كفر ياتو بعادة ىذه األىماكمس، الخ راء المعمكمات تقانات 

تيا، كتـ استخدـ برنامج متغيراً البحث ك  أبعادات المتعمقة باني لمبياألكلعالجتيا مف خبلؿ التحميل م
حراؼ المعيارؼ نالحسابي كااللحسا  التكرار كالنسبة المئكية كالكسط  SPSS-12 لكمبيكتر

كاعتمادًا عمى ذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصل  .دراسةة لكل متغير كاختبار فر يات الكمعدؿ االستجاب
 :اآلتيعمى النحك 

 وتشخيصيا. التصنيع الفعال أبعاد: وصف األولالمبحث 
 وتشخيصيا.المعمومات الخضراء  تقانات ممارسات  ي: وصفانالمبحث الث
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 األولادلبحث 
  وجشخيظها لانحظنيع انفعا أبعااد وطف

 
أساسية  أبعاد ثبلثةالتصنيع الفعاؿ مف خبلؿ  أبعاداعتمدت الباحثة في قياس متغير 

 إجاباتمكاقف شركاء الشركة( لمتعرؼ عمى ، األذكياء عاممكف ال، ة المعمكماتانتتمثل بػ: )تق
رت ( فقر  كذلؾ باعتماد مقياس ليك٘ٔكقد بمغ مجمكع الفقرات ) ،ىذا المتغيرالمبحكثيف حكؿ 

ف كعمى النحك يكما يدركو المبحكث التصنيع الفعاؿ أبعادلكل بعد مف  الخماسي كفيما يأتي كصْف 
 : اآلتي

 ة المعمومات انتق -1
  (11جدول )ال

ومعامل  نسب االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 
 المعموماتة انالمبحوثين لبعد تق إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
سط 

الو
 

ناال 
ي  ر

عيا
الم

ف 
حرا

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
الف 

الخت
ل ا

عام
م

 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X1 16 30% 32 59% 1 2% 5 9% 0 0% 4.0926 0.83029 81.85% 20.29% 

X2 15 28% 34 63% 3 5% 2 4% 0 0% 4.1481 0.68425 82.96% 16.50% 

X3 6 11% 37 69% 7 13% 4 7% 0 0% 3.8333 0.72032 76.67% 18.79% 

X4 8 15% 38 70% 7 13% 1 2% 0 0% 3.9630 0.61316 79.26% 15.47% 

X5 10 18% 35 65% 8 15% 1 2% 0 0% 4.0000 0.64428 80.00% 16.11% 

X6 3 5% 25 46% 22 41% 3 6% 1 2% 3.4815 0.77071 69.63% 22.14% 

 %18.13 %78.40 0.71050 3.9198 %2 1 %5 3 %15 8 %61 33 %17 9 المعدل

 %18.13 %78.40 0.71050 3.9198 %7 %15 %78 المجمكع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:
عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٔٔيت ح مف معطيات الجدكؿ)    

)اتفق بشد ،  (%78المديريف المبحكثيف) جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، X1-X6المتغير)
)ال  (%7ىذا البعد) متغيراتالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نأتفق(، في حيف بمغت درجة عدـ اال

(، كعزز ذلؾ قيمة %15د لممبحكثيف )المحاي جاباتإلأتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا
( %18.13()0.71050حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بنسبة)ان( كب3.9198الكسط الحسابي)

 (.%78.40مساحة المقياس) إلىعمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 
تيتـ كالذؼ ينص عمى) X2ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 

(، 4.1481%( ككسط حسابي )91)إتفاؽبنسبة كة بقاعد  المعمكمات الخاصة بزبائنيا( الشر  إدار 
( الذؼ ينص X1(، ككذلؾ المتغير)%82.96( كبنسبة استجابة)0.68425حراؼ معيارؼ)انك 
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 التقاناتفي برامج تدريبية تتكافق مع  عاممكف ال إدخاؿالشركة عمى  إدار تحرص ) اف عمى
( كبنسبة 0.83029حراؼ معيارؼ)ان(، ك 4.0926( ككسط حسابي )%89)إتفاؽبنسبة الحديثة(، 
 ( %81.85استجابة)

 األذكياء عاممون ال-0
  (10جدول )ال

ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 
 األذكياء نيعاممالالمبحوثين لبعد  إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
 ائل االستجابةبد 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ناال 
ي  ر

عيا
الم

ف 
حرا

 

ابة
ستج
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ن
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ل ا
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م
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X7 15 28% 33 61% 6 11% 0 0% 0 0% 4.1667 0.60657 83.33% 14.56% 

X8 16 30% 30 56% 5 9% 3 5% 0 0% 4.0926 0.78352 81.85% 19.14% 

X9 7 13% 30 56% 13 24% 4 7% 0 0% 3.7407 0.78151 74.81% 20.89% 

X10 15 28% 31 57% 6 11% 2 4% 0 0% 4.0926 0.73378 81.85% 17.93% 

X11 15 28% 30 55% 8 15% 1 2% 0 0% 4.0926 0.70760 81.85% 17.29% 

 %17.90 %80.74 0.72260 4.0370 %0 0 %4 2 %15 8 %55 30 %26 14 المعدل

 %17.90 %80.74 0.72260 4.0370 %4 %15 %81 المجموع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:
 

عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٕٔبينت معطيات الجدكؿ)
)اتفق بشد ،  (%81) المديريف المبحكثيف جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x7-x11المتغير)

)ال  (%4ىذا البعد) متغيراتالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نأتفق(، في حيف بمغت درجة عدـ اال
(، كعزز ذلؾ قيمة %15المحايد لممبحكثيف ) جاباتإلأتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا

( %17.90()0.72260بنسبة) حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼان( كب4.0370الكسط الحسابي)
 (.%80.74مساحة المقياس) إلىعمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 

تمتمؾ كالذؼ ينص عمى) X7ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 
%( ككسط 89)إتفاؽبنسبة االبداعية(  باألفكارقادريف عمى رفد الشركة  عاممكف الشركة افراد  إدار 
ككذلؾ  (%83.33( كبنسبة استجابة)0.60657حراؼ معيارؼ)ان(، ك 4.1667بي )حسا

مير  في مجاؿ  عاممكف الشركة ميندسيف كفنييف ك  إدار لدػ ) اف ( الذؼ ينص عمىX8المتغير)
حراؼ ان(، ك 4.0926%( ككسط حسابي )86)إتفاؽبنسبة كصناعة الخدمة(،  إنتاج

 . (%81.85( كبنسبة استجابة)0.78352معيارؼ)
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 شركاء الشركة-3
  (13جدول )ال

ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 
 المبحوثين لبعد شركاء الشركة إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
سط 

الو
 

ناال 
ي  ر

عيا
الم

ف 
حرا

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
 

الف
الخت

ل ا
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م
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X12 6 11% 32 59% 14 26% 2 4% 0 0% 3.7778 0.69137 75.56% 18.30% 

X13 6 11% 30 56% 17 31% 1 2% 0 0% 3.7593 0.67111 75.19% 17.85% 

X14 8 15% 31 57% 11 20% 4 7% 0 0% 3.7963 0.78619 75.93% 20.71% 

X15 9 17% 27 50% 10 18% 7 13% 1 2% 3.6667 0.97129 73.33% 26.49% 

 %20.80 %75.00 0.77999 3.7500 %0 0 %7 4 %24 13 %56 30 %13 7 المعدل

 %20.80 %75.00 0.77999 3.7500 %7 %24 %69 المجمكع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:

عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٖٔتبيف مف نتائج الجدكؿ)
)اتفق بشد ،  (%69المديريف المبحكثيف) جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x12-x15المتغير)

)ال  (%7البعد) متغيرات ىذاالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نأتفق(، في حيف بمغت درجة عدـ اال
(، كعزز ذلؾ قيمة %24المحايد لممبحكثيف ) جاباتإلبشد (، كما بمغت نسبة اأتفق، ال أتفق 

 (0.77999) حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بنسبةان( كب3.7500) الكسط الحسابي
 . (%75.00مساحة المقياس) إلى(عمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 20.80%)

 كالذؼ ينص عمى X14ُبعد ىكىذا ال غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 
%( 72) تفاؽابنسبة مع المجيزيف(  األمدالشركة عمى اقامة عبلقات طكيمة  إدار تحرص )

ككذلؾ  %75.93)) ( كبنسبة استجابة0.78619) حراؼ معيارؼ ان(، ك 3.7963ككسط حسابي )
عبلقة الشركة مع المجيزيف تسيـ في تعزيز الك ع ) اف ( الذؼ ينص عمىX12المتغير)

 حراؼ معيارؼ ان(، ك 3.7778ككسط حسابي ) %(70) إتفاؽبنسبة ، لتنافسي في الشركة(ا
 .(%75.56( كبنسبة استجابة)0.69137)

 
 
 
 
  

 



 

  ٚٔ 

 يانادلبحث انث
 وجشخيظها ادلعهىيات اخلضراء جقانات مماةصات  وطف

 
 أربعة عمى المعمكمات الخ راء تقانات ممارسات اعتمدت الباحثة في قياس متغير 

، األخ ر ستخداـاال، األخ رالتصميـ ، األخ رت أساسية تتمثل بػ: )التصنيع ممارسا
كقد بمغ مجمكع  ،ىذا المتغيرالمبحكثيف حكؿ  إجاباتمكاقف ( لمتعرؼ عمى األخ رالتخمص 
كما  لكل ممارسة ( فقر  كذلؾ باعتماد مقياس ليكرت الخماسي كفيما يأتي كصْف ٕٓالفقرات )

 : حك االتيعمى النف ك ك يدركو المبحكث
 األخضرالتصنيع -1

 (12جدول )ال
ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 

 األخضرالمبحوثين لممارسة التصنيع  إدراكاالختالف لمستوى 

  

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
سط 

الو
 

ناال 
ي  ر

عيا
الم

ف 
حرا

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
 

م
الف

الخت
ل ا

عام
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X16 7 13% 33 61% 10 18% 3 6% 1 2% 3.7778 0.81650 75.56% 21.61% 

X17 14 26% 33 61% 6 11% 1 2% 0 0% 4.1111 0.66351 82.22% 16.14% 

X18 10 19% 31 57% 9 17% 4 7% 0 0% 3.8704 0.80203 77.41% 20.72% 

X19 8 15% 33 61% 10 19% 3 5% 0 0% 3.8519 0.73734 77.04% 19.14% 

X20 15 28% 31 57% 6 11% 2 4% 0 0% 4.0926 0.73378 81.85% 17.93% 

 %19.05 %78.81 0.75063 3.9407 %0 0 %5 3 %15 8 %60 32 %20 11 المعدل

 %19.05 %78.81 0.75063 3.9407 %5 %15 %80 المجموع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:
عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٗٔتك ح نتائج الجدكؿ)

( )اتفق بشد ، %80المديريف المبحكثيف) جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x16-x20المتغير)
)ال  (%5البعد) متغيرات ىذا فالمبحكثيف ع جاباتإلسجاـ نعدـ اال أتفق(، في حيف بمغت درجة

(، كعزز ذلؾ قيمة %15المحايد لممبحكثيف ) جاباتإلأتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا
( %19.05()0.75063حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بنسبة)ان( كب3.9407الكسط الحسابي)

 . (%78.81مساحة المقياس) إلىعمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 
كالذؼ ينص عمى)تخطط  X17ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 

 الشركة لعممية تحسيف استيبلؾ المكارد كتجن  المخمفات  مف عمميات تقديـ الخدمة( إدار 



 

  ٕٚ 

 استجابة( كبنسبة 0.66351) حراؼ معيارؼ ان(، ك 4.1111%( ككسط حسابي )87) إتفاؽبنسبة 
الشركة عمى استبداؿ  إدار تعمل ) اف ( الذؼ ينص عمىX20( ككذلؾ المتغير)82.22%)

بنسبة ، الحالية بأخرػ مزكد  بكحدات كقائية لتقميل الممكثات الناتجة مف عمميات الشركة( اآلالت
 استجابة( كبنسبة 0.73378) حراؼ معيارؼ ان(، ك 4.0926%( ككسط حسابي )85) إتفاؽ

(81.85%.) 
 األخضرالتصميم  -0

  (15جدول )ال

ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 
 األخضرالمبحوثين لممارسة التصميم  إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 
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ستج
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ف
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X21 11 20% 25 46% 14 26% 2 4% 2 4% 3.7593 0.95038 75.19% 25.28% 

X22 17 31% 23 43% 11 20% 1 2% 2 4% 3.9630 0.97057 79.26% 24.49% 

X23 4 7% 27 50% 18 34% 4 7% 1 2% 3.5370 0.81757 70.74% 23.11% 

X24 2 4% 39 72% 10 18% 2 4% 1 2% 3.7222 0.68451 74.44% 18.39% 

X25 5 9% 41 76% 5 9% 3 6% 0 0% 3.8889 0.63444 77.78% 16.31% 

X26 5 9% 37 69% 11 20% 1 2% 0 0% 3.8519 0.59582 77.04% 15.47% 

المؤشر 
 الكمي

7 13% 32 60% 12 21% 2 4% 1 2% 3.7870 0.77555 75.74% 20.48% 

 %20.48 %75.74 0.77555 3.7870 %6 %21 %73 المجموع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:
 

عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٘ٔتعرض نتائج الجدكؿ)
)اتفق بشد ،  (%73) ديريف المبحكثيفالم جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x21-x26المتغير)

)ال  (%6ىذا البعد) متغيراتالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نأتفق(، في حيف بمغت درجة عدـ اال
(، كعزز ذلؾ قيمة %21المحايد لممبحكثيف ) جاباتإلأتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا

 (0.77555) نسبةحراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بان( كب3.7870) الكسط الحسابي
 . (%75.74مساحة المقياس) إلى(عمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 20.48%)

ى )أف كالذؼ ينص عم X25ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 
بنسبة  خدمة منفعة اك قيمة لمزبكف(يـ تقد افية انتراعي الشركة عند تصميـ الخدمة امك

( كبنسبة 0.63444حراؼ معيارؼ)ان(، ك 3.8889ط حسابي )%( ككس85)إتفاؽ
ي ع قسـ التصميـ خصائص ) اف ( الذؼ ينص عمىX26ككذلؾ المتغير) %77.78)استجابة)



 

  ٖٚ 

بنسبة ، متميز  لمخدمات تختمف عف خدمات الشركات االخرػ لتمبية حاجات الزبكف كرغباتو(
 ( كبنسبة استجابة0.59582حراؼ معيارؼ)ان(، ك 3.8519%( ككسط حسابي )78) إتفاؽ

(77.04%). 
 

  األخضر ستخداماال -ٖ
  (16جدول )ال

ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 
 األخضر ستخدامالمبحوثين لممارسة اال إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
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 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X27 15 28% 27 50% 10 18% 2 4% 0 0% 4.0185 0.78885 80.37% 19.63% 

X28 17 31% 29 54% 6 11% 2 4% 0 0% 4.1296 0.75351 82.59% 18.25% 

X29 12 22% 33 61% 7 13% 2 4% 0 0% 4.0185 0.71350 80.37% 17.76% 

X30 10 18% 22 41% 17 31% 3 6% 2 4% 3.6481 0.97434 72.96% 26.71% 

X31 9 17% 29 54% 11 20% 4 7% 1 2% 3.7778 0.90422 75.56% 23.94% 

المؤشر 
 الكمي

13 24% 28 52% 10 19% 3 5% 0 0% 3.9185 0.82689 78.37% 21.10% 

 %21.10 %78.37 0.82689 3.9185 %5 %19 %76 المجمكع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:
عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( تبيف كجكد ٙٔنتائج الجدكؿ) اف
)اتفق بشد ،  (%76) المديريف المبحكثيف جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x27-x31المتغير)

)ال  (%5ىذا البعد) متغيراتالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نأتفق(، في حيف بمغت درجة عدـ اال
(، كعزز ذلؾ قيمة %19المحايد لممبحكثيف ) جاباتإلأتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا

 (%21.10) (0.82689) حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بنسبةان( كب3.9185الكسط الحسابي)
 . (%78.37مساحة المقياس) إلىعمى التكالي، كما بمغت نسبة االستجابة 

)تحدد  كالذؼ ينص عمى X28ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 
تيا ءة المكائف كالمعدات بشكل دكرؼ بيدؼ تحسيف ادائيا كزياد  كفاانلصي إجراءاتالشركة  إدار 

 حراؼ معيارؼ ان(، ك 4.1296%( ككسط حسابي )85) إتفاؽبة بنس في استيبلؾ المكارد(
تعمل ) اف ( الذؼ ينص عمىX27( ككذلؾ المتغير)%82.59( كبنسبة استجابة)0.75351)

تقنيات الطاقة النظيفة  استخداـالشركة عمى تحسيف كفاء  استيبلؾ الطاقة مف خبلؿ  إدار 



 

  ٚٗ 

حراؼ ان(، ك 4.0185كسط حسابي )%( ك 78) إتفاؽبنسبة ، مصادر الطاقة الصديقة لمبيئة(
 . (%80.37) ( كبنسبة استجابة0.78885) معيارؼ 

 
 األخضرالتخمص -ٗ

  (17جدول )ال
ومعامل  نسبة االستجابةحرافات المعيارية و نالحسابية واال  األوساطالتوزيعات التكرارية و 

 األخضرالمبحوثين لممارسة التخمص  إدراكاالختالف لمستوى 

رمز المتغير
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 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X32 9 17% 26 48% 12 22% 7 13% 0 0% 3.6852 0.90750 73.70% 24.63% 

X33 7 13% 34 63% 12 22% 1 2% 0 0% 3.8704 0.64563 77.41% 16.68% 

X34 9 17% 37 68% 6 11% 2 4% 0 0% 3.9815 0.65849 79.63% 16.54% 

X35 10 19% 38 70% 4 7% 2 4% 0 0% 4.0000 0.77703 80.00% 19.43% 

المؤشر 
 الكمي

9 17% 34 63% 8 15% 3 5% 0 0% 3.8843 0.74716 77.69% 19.24% 

 %19.24 %77.69 0.74716 3.8843 %5 %15 %80 المجموع

 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:

 
عكامل ىذا  افالمبحكثيف بش آراءبيف  إتفاؽ( كجكد ٚٔتبيف مف نتائج الجدكؿ)

)اتفق بشد ،  (%80) المديريف المبحكثيف جاباتإلسجاـ نذ بمغ معدؿ االإ(، x32-x35المتغير)
 (%5) ىذا البعد متغيراتالمبحكثيف عمى  جاباتإلسجاـ نرجة عدـ االأتفق(، في حيف بمغت د

(، كعزز ذلؾ قيمة %15المحايد لممبحكثيف ) جاباتإل)ال أتفق، ال أتفق بشد (، كما بمغت نسبة ا
 %19.24)( )0.74716حراؼ معيارؼ كمعامل اختبلؼ بنسبة)ان( كب 3.8843 الكسط الحسابي)

 .(%77.69) مساحة المقياس إلىستجابة عمى التكالي، كما بمغت نسبة اال
)ت ع أف  كالذؼ ينص عمى X35ىذا الُبعد ىك غناءإالتي أسيمت في  متغيراتال أبرزكمف 

%( ككسط 89)إتفاؽبنسبة  ثناء تقديـ الخدمة لمزبكف(أ في لممشكبلت التي تكاجييا الشركة حمكالً 
( ككذلؾ %80.00)( كبنسبة استجابة0.77703حراؼ معيارؼ)ان(، ك 4.0000حسابي )
الشركة استراتيجية لتطكير خدماتيا كتقديـ  إدار )ت ع  اف ( الذؼ ينص عمىX34المتغير)

(، 3.9815%( ككسط حسابي )85)إتفاؽبنسبة ، (خدمات جديد  تر ي متطمبات الزبائف
 .(%79.63( كبنسبة استجابة)0.65849حراؼ معيارؼ)انك 

  



 

  ٚ٘ 

 انفظم اخلايش
 يحغريات اندةاصةنحأثري وانحباين بني اخحباة عالقات االةجباط وا

المعمكمات الخ راء كتأثيرىا في  تقانات بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة عبلقة ممارسات 
الفصل مخصص لمتحقق مف صحة التصنيع الفّعاؿ لمشركة قيد الدراسة، كىذا  أبعادالدراسة في 

ة في لمستعمميل االباحثة اعتمدت عمى مجمكعة مف أدكات التحم فال، نمكذج فر ية البحث
يت مف ىذا الفصل ، كبناًء عمى المحتكػ أعبله، ( ليذا الغرضSPSS ،Minitabبرنامجيف )

 تمك كعا ثبلثة
 

 أبعادالمعمومات الخضراء و  تقانات : اختبار عالقات االرتباط بين ممارسات األولالمبحث 
 التصنيع الفعال 

 أبعادالمعمومات الخضراء و  تقانات  ي: اختبار عالقات التأثير بين ممارساتانالمبحث الث
 التصنيع الفعال 

التصنيع  أبعادالمعمومات الخضراء في  تقانات المبحث الثالث: اختبار تباين تأثير ممارسات 
 الفعال

  



 

  ٚٙ 

 األولادلبحث 
 أبعاادادلعهىيات اخلضراء و جقانات اخحباة عالقات االةجباط مماةصات 

 انحظنيع انفعال
 

البحث يتـ تقسيميا  متغيراتالفر يات المتعمقة باالرتباط بيف  كلتحقيق قبكؿ أك رفض
ى كما ىك األكل الرئيسةكية الفرعية لمتحقق مف صحة الفر ية انى كالثاألكل الرئيسةالفر ية  إلى

 . مك ح أدنا
تكجد ) اف : التي تنص عمىى والفرضيات المنبثقة عنيااألولاختبار الفرضية الرئيسة 

المعمكمات الخ راء مجتمعة  تقانات لة احصائية معنكية بيف ممارسات عبلقة ارتباط ذات دال
 التالي: ككما ىك مك ح في الجدكؿ التصنيع الفعاؿ مجتمعة( أبعادك 

  (18الجدول)
 المعمومات الخضراء بالتصنيع الفعال تقانات عالقة 

 المعمومات الخضراء  تقانات          
   

      
 التصنيع الفعال

معامل 
 باطاالرت

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.811 9.996 2.008 0.000 

   P≤ 0.05,  N =54                                                                    
  (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:

 تقانات ة بيف ممارسات إيجابيباط معنكّية و تكجد عبلقة ارتان( ٛٔنبلحع مف الجدكؿ )
لبلتصاالت  آسيا سيلفي شركة  مجتمعةالتصنيع الفعاؿ  أبعادالمعمكمات الخ راء مجتمعة ك 

 أذالمحسكبة كالجدكلية  t( كتـ حسا  قيمة *0.811ذ بمغ إجمالي معامل االرتباط )إالمكصل 
كعند مستكػ معنكية  2.008)كىي ) الجدكلية t( اكبر مف قيمة 9.996المحسكبة ) tبمغت قيمة 

 تقانات قيد الدراسة بممارسات  شركةزياد  اىتماـ ال اف( ، كتدؿ ىذه النتيجة عمى 0.00)
كيك ح ىذا صحة الفر ية  التصنيع الفّعاؿ. أبعادالمعمكمات الخ راء سكؼ تسيـ في تعزيز 

إثبات  أجلد  في الدراسة. مف ى المحداألكل الرئيسةتـ قبكؿ الفر ية ، كبالتالي، ىاألكل الرئيسة
 : لآلتييمكف التحقق منيا كفًقا ، ىاألكل الرئيسةأك نفي الفر ية الفرعية المشتقة مف الفر ية 

 
 
 

  ى:األول: اختبار الفرضّية الفرعّية أوال  



 

  ٚٚ 

المعمكمات  تقانات ممارسات  تكجد عبلقة ارتباط لو داللة معنكية بيف) افالتي تنص عمى  -ٔ
 :اآلتيككما ىك مك ح في الجدكؿ التصنيع الفعاؿ(  أبعادمعة ككل بعد مف الخ راء مجت

  (19الجدول )
 التصنيع الفعال أبعادالمعمومات الخضراء مجتمعة وكل بعد من  تقانات عالقة بين ممارسات 

   
 المعمومات الخضراء تقانات               

 
 التصنيع الفعال أبعاد 

معامل 
 االرتباط

T 
مستوى 

 الجدولية المحسوبة نويةالمع

 0.000 2.008 9.682 0.802 ة المعمكماتانتق

 0.000 2.008 11.030 0.837 األذكياء عاممكف ال

 0.000 2.008 10.179 0.816 شركاء الشركة

P≤ 0.05,  N =54                                                           

 (.SPSSتماد عمى نتائج برنامج )الباحثة باالع إعدادمف  المصدر:
المعمكمات الخ راء  تقانات ( يبّيف عبلقات االرتباط التفصيمية بيف ممارسات ٜٔالجدكؿ)

 التصنيع الفعاؿ أبعادمجتمعة ككل بعد مف 
ذ تشير إ: ة المعموماتانالمعمومات الخضراء وبعد تق تقانات عالقة االرتباط بين ممارسات -1

ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٜٔفي الجدكؿ) ياإلحصائنتائج التحميل 
(، كتـ 0.802بمعامل ارتباط ) ة المعمكماتانالمعمكمات الخ راء كبعد تق تقانات بيف ممارسات 
كتدؿ ىذه النتيجة  2.008)الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 9.682المحسكبة ) tحسا  قيمة 

سكؼ تسيـ في المعمكمات الخ راء  تقانات بممارسات لشركة قيد الدراسة زياد  اىتماـ ا افعمى 
، 0202، )خيدل وكيسية المعمكمات، كتتفق ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة انتعزيز بعد تق

ة انلغرض تحسيف كفاء  تق المعمكمات الخ راء تقانات ( البد مف تطبيق ممارسات 110
 كتحسيف مستكػ الشركة باالعتماد عمى االبتكارات التكنكلكجية. المعمكمات كتقميل االثار البيئة، 

ذ تشير : إاألذكياء نيعاممالالمعمومات الخضراء وبعد  تقانات عالقة االرتباط بين ممارسات -0
ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٜٔفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 
(، كتـ 0.837بمعامل ارتباط ) األذكياء فمميعاالمعمكمات الخ راء كبعد ال تقانات بيف ممارسات 
كتدؿ ىذه النتيجة ( 2.008الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 11.030المحسكبة ) tحسا  قيمة 

ذكؼ الميارات  عاممكف المعمكمات يمكنيا مف اختيار ال تقانات اىتماـ الشركة بممارسات  اف
 المعمكمات الخ راء في الشركة  تقانات عمى تطبيق ممارسات  مما لدييـ القدر  ةالعالي



 

  ٚٛ 

ذ تشير إ: المعمومات الخضراء وبعد شركاء الشركة تقانات عالقة االرتباط بين ممارسات -3
ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٜٔفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 
(، كتـ 0.816بمعامل ارتباط ) الخ راء كبعد شركاء الشركةالمعمكمات  تقانات بيف ممارسات 
كتشير ىذه ( 2.008الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 10.179المحسكبة ) tحسا  قيمة 

في تعزيز بعد شركاء المعمكمات الخ راء  تقانات ممارسات ة بيف يجابيالعبلقة اإل إلىالنتيجة 
 الشركة.

لبلرتباط بيف متغيرؼ الدراسة تتحقق  اإلحصائييل بناًء عمى ما أفرزتو نتائج التحمك 
 ىاألكلالفر ية الفرعية 

 ية:انيا: اختبار الفرضّية الفرعّية الثانث
تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف كل ممارسة مف ) افتنص ىذه الفر ية عمى 

ا ىك مك ح في (، ككمالتصنيع الفعاؿ مجتمعة أبعادالمعمكمات الخ راء مع  تقانات ممارسات 
 .اآلتيالجدكؿ 

  (02جدول )
 التصنيع الفعال مجتمعة أبعادالمعمومات الخضراء ب تقانات عالقة كل ممارسة من ممارسات 

 التصنيع الفعال                              
  تقانات  ممارسات 

 المعمومات الخضراء

معامل 
 االرتباط

T 
مستوى 
 الجدولية المحسوبة المعنوية

 0.000 2.008 16.138 0.913 األخ رالتصنيع 

 0.000 2.008 10.608 0.827 األخ رالتصميـ 

 0.000 2.008 15.066 0.802 األخ ر ستخداـاال

 0.000 2.008 10.255 0.818 األخ رالتخمص 

   P≤ 0.05,  N =54                                                                      
 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  صدر:الم

 تقانات ( يبيف عبلقات االرتباط التفصيمية بيف ممارسة مف ممارسات ٕٓالجدكؿ)
 : اآلتيالتصنيع الفعاؿ مجتمعة في الشركة المبحكثة كك أبعادالمعمكمات الخ راء ك 

ذ تشير : إلتصنيع الفعال مجتمعةا أبعادو  األخضرعالقة االرتباط بين ممارسة التصنيع -1
ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٕٓفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 

(، كتـ 0.913التصنيع الفعاؿ مجتمعة بمعامل ارتباط ) أبعادك  األخ ربيف ممارسة التصنيع 
كتشير ىذه ( 2.008ة )الجدكلي t( كىي اكبر مف قيمة 16.138المحسكبة ) tحسا  قيمة 

سكؼ تسيـ في  األخ رالتصنيع  بممارسةزياد  اىتماـ الشركة قيد الدراسة  افعمى  النتيجة
 التصنيع الفّعاؿ. أبعادتعزيز 



 

  ٜٚ 

ذ تشير : إالتصنيع الفعال مجتمعة أبعادو  األخضرعالقة االرتباط بين ممارسة التصميم -0
ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٕٓفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 

(، كتـ 0.827التصنيع الفعاؿ مجتمعة بمعامل ارتباط ) أبعادك  األخ ربيف ممارسة التصنيع 
كتشير ىذه ( 2.008الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 10.608المحسكبة ) tحسا  قيمة 

كأحد ممارسات  األخ رارسة التصميـ ة بيف مميجابيالعبلقة اإل إلىكتشير ىذه النتيجة  النتيجة
 التصنيع الفعاؿ. أبعادالمعمكمات الخ راء في تعزيز  تقانات 

ذ تشير : إالتصنيع الفعال مجتمعة أبعادو  األخضر ستخدامعالقة االرتباط بين ممارسة اال-3
ة ابيإيجىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٕٓفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 

(، كتـ 0.802التصنيع الفعاؿ مجتمعة بمعامل ارتباط ) أبعادك  األخ ر ستخداـبيف ممارسة اال
كتشير ىذه ( 2.008الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 15.066المحسكبة ) tحسا  قيمة 
 تقانات كأحد ممارسات  األخ ر ستخداـبيف ُبعد ممارسة اال االرتباط المعنكؼ  النتيجة عمى

 . التصنيع الفّعاؿ أبعادت الخ راء في تعزيز المعمكما
ذ تشير : إالتصنيع الفعال مجتمعة أبعادو  األخضرعالقة االرتباط بين ممارسة التخمص -2

ة إيجابيىناؾ عبلقة ارتباط معنكّية ذات داللة  اف إلى( ٕٓفي الجدكؿ) اإلحصائينتائج التحميل 
(، كتـ 0.818ؿ مجتمعة بمعامل ارتباط )التصنيع الفعا أبعادك  األخ ربيف ممارسة التخمص 

كىذا ما مؤشر ، ( 2.008الجدكلية ) t( كىي اكبر مف قيمة 10.255المحسكبة ) tحسا  قيمة 
المعمكمات الخ راء في تعزيز  تقانات كأحد ممارسات  األخ رالدكر لممارسة التخمص  إلى
 . التصنيع الفّعاؿ أبعاد
لبلرتباط بيف متغيرؼ الدراسة تتحقق الفر ية  اإلحصائيبناًء عمى ما أفرزتو نتائج التحميل  

 ية.انالفرعية الث
 
 
 
 
 
 
 

 يانادلبحث انث



 

  ٛٓ 

انحظنيع  أبعاادادلعهىيات و جقانات اخحباة عالقات انحأثري بني مماةصات 
 انفعال

 متغيراتالحصكؿ عمى قبكؿ أك رفض الفر ية الخاصة بعبلقة التأثير بيف  أجلمف 
 ية كالفر ية الفرعية عمى النحك التاليانالث الرئيسةالفر ية  ىإليتـ تقسيميا ، البحث

يكجد تأثير معنكؼ ) : التي تنص عمىية والفرضيات المنبثقة عنيااناختبار الفرضية الرئيسة الث
التصنيع الفعاؿ مجتمعة في الشركة  أبعادالمعمكمات الخ راء مجتمعة في  تقانات لممارسات 
 :اآلتيالجدكؿ ( ككما ىك مك ح في المبحكثة

  (01الجدول )
 المعمومات الخضراء بالتصنيع الفعال في الشركة المبحوثة تقانات  أثر

 المتغير التفسيري     
 

 المتغير المستجيب

 المعمومات الخضراء تقانات 
 

R² 

F 
مستوى 
 الجدولية المحسوبة 0β 1β المعنوية

 22.732 التصنيع الفعال

(5.111)* 
0.524 

(8.101)* 0.658 63.512 4.032 0.000 

P≤ 0.05,  N =54,  df = (1, 52)                                                               
 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  المصدر:

 إيجابيكجكد تأثير معنكؼ  حدارن( الخاص بنتائج تحميل االٕٔيتبيف مف الجدكؿ )
التصنيع  أبعادتفسيرية في  متغيراتالمعمكمات الخ راء مجتمعة بكصفيا  تقانات ت لممارسا

( كىي أكبر 63.512*( المحسكبة)Fمستجيبة. إذ بمغت قيمة ) متغيراتالفّعاؿ مجتمعة بكصفيا 
( كبمغ 0.00( كبمستكػ معنكية)1,52( عند درجتي حرية)4.032مف قيمتيا الجدكلية البالغة)

Rمعامل التحديد)
التصنيع  أبعاد%( مف االختبلفات المفسر  في (65اف( كىذا يعني 0.658) (2

 إلىالمعمكمات الخ راء مجتمعة كيعكد الباقي  تقانات تأثير ممارسات  إلىالفعاؿ مجتمعة تعكد 
. كمف حدار أصبلً ناال أنمكذجيا غير داخمة في انعشكائية ال يمكف السيطر  عمييا أك  متغيرات

 (8.101)*)( المحسكبةT) قيمة اف( ليا تبيف T( كاختبار)0.524البالغة)( B1معامل) ةتابعم
( كدرجة 0.00)( عند مستكػ معنكية2.008كىي قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة)

المعمكمات بمقدار كحد   تقانات (، بعبار  اخرػ إذا حصل تغير في قيمة ممارسات 1,52حرية)
البالغة  (Bo( ككذلؾ قيمة معامل )0.524الفّعاؿ يتغير بمقدار)قيمة التصنيع  فإفكاحد  

( 2.008( اكبر مف الجدكلية )5.111ذ بمغت قيمتيا المحسكبة )إليا  T( كاختبار 22.732)
 ة اآلتي( كحس  المعادلة 1,52حرية) ة( كدرج0.00)كعند مستكػ معنكية

Y=B0+B1X 

Y=22.732 +0.524X 



 

  ٛٔ 

 
 ىميةاألالمعمكمات الخ راء يؤدؼ دكرًا بالغ  تقانات ت تحسيف ممارسا فإفكنتيجة لذلؾ 

يا تعد أحد المصادر األساسية لتحقيق ذلؾ. كبذلؾ فقد انالتصنيع الفّعاؿ بل  أبعادفي تعزيز 
 ية التي نصت عمييا الدراسة.انتحققت الفر ية الرئيسة الث

و ُيمكف فإنية انسة الثكلغرض إثبات أك نفي الفر ّيات الفرعّية المنبثقة عف الفر ّية الرئي
 : اآلتيالتحّقق مف ذلؾ كفق 

 ى:األول: اختبار الفرضّية الفرعّية أوال  
المعمكمات الخ راء  تقانات تكجد عبلقة تأثير معنكية لممارسات و )انالتي تنص عمى 
 .اآلتي(، ككما ىك مك ح في الجدكؿ التصنيع الفعاؿ أبعادمجتمعة في كل بعد مف 

  (00جدول )
 . التصنيع الفعال أبعادالمعمومات الخضراء مجتمعة عمى  تقانات  ارساتمم أثر

 التفسيري المتغير      
 

 المتغير المستجيب

 المعمومات الخضراء تقانات 
 

R² 

F 
مستوى 
 الجدولية المحسوبة 0β 1β المعنوية

أبعاد
 

التصنيع الفعال
 

 6.274 ة المعموماتانتق
(2.641)* 

0.301 

(7.522)* 0.643 51.084 4.032 0.000  

 11.331 األذكياء عاممون ال
(4.641)* 

0.231 

(5.131)* 0.701 16.173 4.032 0.000  

 5.333 شركاء الشركة
(2.716)* 

0.325 

(5.103)* 0.666 22.275 4.032 0.000  

P≤ 0.05,  N =54,  df = (1, 52)                                                        
 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  مصدر:ال

المعمكمات الخ راء  تقانات التفصيمية كيبيف تأثير ممارسات  ثر( يبيف عبلقات األٕٕالجدكؿ )
 عمى النحك اآلتيعاؿ في الشركة المبحكثة. ك التصنيع الف أبعادمجتمعة في كل بعد مف 

مف نتائج ة المعمومات: انالخضراء مجتمعة في بعد تق المعمومات تقانات تأثير ممارسات  -1
المعمكمات  تقانات لممارسات  إيجابيكجكد تأثير معنكؼ ( يتبيف ٕٕحدار في الجدكؿ)نتحميل اال

مستجيبًا،  متغيراً ة المعمكمات بكصفو انتفسيرية في بعد تق متغيراتالخ راء مجتمعة بكصفيا 
( كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية *51.084كالبالغة)( المحسكبة Fكيدعـ ىذا التأثير قيمة )

R( كبمغ معامل التحديد)0.00( كبمستكػ معنكية)1,52( عند درجتي حرية)4.032البالغة)
2 )

 إلىة المعمكمات تعكد ان%( مف االختبلفات المفسر  في بعد تق(64.3اف( كىذا يعني 0.643)
عشكائية ال  متغيرات إلىيعكد الباقي المعمكمات الخ راء مجتمعة ك  تقانات تأثير ممارسات 

قيمة  ةتابع. كمف محدار أصبلً ناال أنمكذجيا غير داخمة في انيمكف السيطر  عمييا أك 



 

  ٕٛ 

كىي  7.522))* ( المحسكبةT) قيمة اف( ليا تبيف Tكاختبار) (0.301( البالغة)B1معامل)
 ة( كدرج0.00) معنكية( كعند مستكػ 4.032قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة)

المعمكمات الخ راء بمقدار  تقانات (، بعبار  اخرػ إذا حصل تغير في ممارسات 1,52) حرية
 Bo)( ككذلؾ قيمة معامل )0.301ة المعمكمات يتغير بمقدار)انقيمة بعد تق فإفكحد  كاحد  

جدكلية ( اكبر مف ال2.641ليا اذ بمغت قيمتيا المحسكبة ) T( كاختبار 6.274البالغة )
 ةاآلتيكحس  المعادلة  (1,52( كدرجة حرية)0.00)( كعند مستكػ معنكية2.008)
 

Y=B0+B1X 
Y=6.274+0.301X 

 
مف نتائج : األذكياء نيعاممالالمعمومات الخضراء مجتمعة في بعد  تقانات تأثير ممارسات  -0

المعمكمات  تقانات لممارسات  إيجابيكجكد تأثير معنكؼ ( يتبيف ٕٕحدار في الجدكؿ)نتحميل اال
مستجيبًا،  متغيراً بكصفو  األذكياء عاممكف التفسيرية في بعد  متغيراتالخ راء مجتمعة بكصفيا 
( كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية 16.173( المحسكبة كالبالغة)Fكيدعـ ىذا التأثير قيمة )

Rتحديد)( كبمغ معامل ال0.00( كبمستكػ معنكية)1,52( عند درجتي حرية)4.032البالغة)
2 )

 إلىتعكد  األذكياء فيعاممال%( مف االختبلفات المفسر  في بعد (70اف( كىذا يعني 0.701)
عشكائية ال  متغيرات إلىالمعمكمات الخ راء مجتمعة كيعكد الباقي  تقانات تأثير ممارسات 

قيمة ة تابع. كمف محدار أصبلً ناال أنمكذجيا غير داخمة في انيمكف السيطر  عمييا أك 
كىي قيمة 5.131)( المحسكبة)*Tقيمة) اف( ليا تبيف Tكاختبار) (0.231( البالغة)B1امل)مع

( كدرجة 0.00)( كعند مستكػ معنكية2.008معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة)
المعمكمات الخ راء بمقدار  تقانات (، بعبار  اخرػ إذا حصل تغير في ممارسات 1,52حرية)

البالغة  Bo( ككذلؾ قيمة ))0.231يتغير بمقدار) األذكياء فيعاممالبعد  قيمة فإفكحد  كاحد  
 (2.008( اكبر مف الجدكلية )4.641ليا اذ بمغت قيمتيا المحسكبة ) T( كاختبار 11.331)

 ةاآلتي( كحس  المعادلة 1,52( كدرجة حرية)0.00)كعند مستكػ معنكية

Y=B0+B1X 
Y=11.331+0.231X 

 

مف نتائج المعمومات الخضراء مجتمعة في بعد شركاء الشركة:  ات تقانتأثير ممارسات  -3
المعمكمات  تقانات لممارسات  إيجابيكجكد تأثير معنكؼ ( يتبيف ٕٕ) حدار في الجدكؿنتحميل اال

مستجيبًا،  متغيراً تفسيرية في بعد شركاء الشركة بكصفو  متغيراتالخ راء مجتمعة بكصفيا 
( كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية 22.275لمحسكبة كالبالغة)( اFكيدعـ ىذا التأثير قيمة )

R( كبمغ معامل التحديد)0.00) ( كبمستكػ معنكية1,52حرية) ة( عند درج4.032البالغة)
2 )
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تأثير  إلى%( مف االختبلفات المفسر  في بعد شركاء الشركة تعكد (66اف( كىذا يعني 0.666)
عشكائية ال يمكف  متغيرات إلىكيعكد الباقي  المعمكمات الخ راء مجتمعة تقانات ممارسات 

( B1ة قيمة معامل)تابع. كمف محدار أصبلً ناال أنمكذجيا غير داخمة في انالسيطر  عمييا أك 
كىي قيمة معنكية كأكبر 5.103)( المحسكبة)*T) قيمة اف( ليا تبيف Tكاختبار) (0.325) البالغة

(، بعبار  1,52) ( كدرجة حرية0.00)معنكية ( كعند مستكػ 2.008مف قيمتيا الجدكلية البالغة)
قيمة  فإفالمعمكمات الخ راء بمقدار كحد  كاحد   تقانات اخرػ إذا حصل تغير في ممارسات 

ليا  T( كاختبار 5.333البالغة ) (Bo( ككذلؾ قيمة )0.325يتغير بمقدار) األذكياء عاممكف البعد 
( 0.00)كعند مستكػ معنكية (2.008ية )( اكبر مف الجدكل2.716اذ بمغت قيمتيا المحسكبة )

 :ةاآلتي( كحس  المعادلة 1,52كدرجة حرية)
Y=B0+B1X 

Y=11.331+0.231X 
ية كالتي انى المنبثقة عف الفر ية الرئيسة الثاألكلكبناًء عمى ما تقدـ يمكف قبكؿ الفر ية الفرعية 

لمعمكمات الخ راء مجتمعة ا تقانات داللة معنكّية لممارسات  ا ذك)يكجد تأثير لي وانتنص عمى 
 التصنيع الفّعاؿ في الشركة قيد الدراسة(. أبعادفي كل بعد مف 

 ية:انيا: اختبار الفرضّية الفرعّية الثانث
 تقانات )يكجد تأثير لو داللة معنكّية لكل ممارسة مف ممارسات  وانالتي تنص عمى 
 :اآلتيىك مك ح في الجدكؿ  التصنيع الفّعاؿ مجتمعة(، ككما أبعادالمعمكمات الخ راء في 

  (03جدول )
 التصنيع الفعال مجتمعة أبعادفي  المعمومات الخضراء تقانات كل ممارسة من ممارسات  أثر

 المتغير التفسيرؼ      
 
 
 المتغير المستجي  

 المعمكمات الخ راء تقانات  ممارسات

 

R² 

F  مستكػ
 المعنكية

التصنيع  الثابت
 األخ ر

التصميـ 
 األخ ر

 ستخداـالا
 األخ ر

التخمص 
 األخ ر

0β 1β 2β 3β 4β الجدكلية المحسكبة 

 التصنيع الفعال
23.414 

(6.088)

* 

1.155 

(4.812)

* 

0.627 

(4.207)

* 

0.321 

(2.922)

* 

0.332 

(3.081)

* 

0.724 18.210 2.574 0.000 

P≤ 0.05,  N =54,  df = (4, 49) 

  المحسكبة tقيمة  إلى( تشير )   
 (.SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) إعدادمف  :رالمصد

المعمكمات الخ راء  تقانات ( كجكد تأثير معنكؼ لممارسات ٖٕياّت ح مف الجدكؿ)
مستجيبة كيادعـ ىذا  متغيراتبعّدىا  التصنيع الفّعاؿ مجتمعة أبعادتفسيرية في  متغيراتبكصفيا 

( عند 2.574( كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة )18.210المحسكبة البالغة) (F)التأثير قيمة
R)( كبُمعامل تحديد0.000( ك مف مستكػ معنكية)4,49حرية ) ةدرج

2
( كىذا 0.724) قدرهُ  (
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 تقانات ممارسات تفسرىا  التصنيع مجتمعة أبعادالمفسر  في  االختبلفات%( مف 72.4يعني)
يا غير انشكائية ال ُيمكف السيطر  عمييا، أك ع متغيرات إلى، كيعكد الباقي المعمكمات الخ راء

ىناؾ  افليا كجد  (T)ختباراك  (B)معامبلت ةتابعم حدار أصبًل. كمفناال أنمكذجداخمة في 
 التصنيع الفّعاؿ مجتمعة أبعادفي  المعمكمات الخ راء تقانات ممارسات تأثيرًا معنكيًا لعدد مف 

 أبعادالمعمكمات الخ راء في  تقانات ارسات أعمى تأثير لمم اف( ٖٕكيات ح لنا مف الجدكؿ)
B1 (1.155 ))إذ بمغت قيمة ) أكالً  األخ ريتمثل في ممارسة التصنيع  التصنيع الفّعاؿ مجتمعة

( عند 2.008( كىي قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة)4.812)*( Tت قيمة)انكك
 أبعادفي  األخ رأثير ممارسة التصميـ ( ثـ جاء ت0.000( كمستكػ معنكية)4,49درجتي حرية)

( Tت قيمة)ان( ككB2( )0.627ية اذ بمغت قيمة)انالتصنيع الفعاؿ مجتمعة بالمرتبة الث
( 4,49حرية) ة( عند درج2.008( كىي قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة)4.207)*

 أبعادفي  األخ رص ( أما تأثير ممارسة التخم0.05مف ) أقل( 0.000كمستكػ معنكية)
( كىي *3.081) (Tفي حيف بمغت قيمة) (B4( )0.332فبمغت قيمة) التصنيع الفّعاؿ مجتمعة

( كمستكػ 4,49حرية) ة( عند درج2.008)قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة
( B3)قيمة تبالمرتبة االخير  إذ بمغ األخ ر ستخداـممارسة اال تكجاء (.0.000معنكية)

كىي قيمة معنكية كأكبر مف قيمتيا ( *2.922) ( المحسكبةTفي حيف بمغت قيمة) (0.321)
 .(0.000) ( كمستكػ معنكية4,49حرية) ة( عند درج2.008)الجدكلية البالغة

ية المنبثقة عف الفر ية الرئيسة انكبناء عمى ما تقدـ يمكف قبكؿ الفر ية الفرعية الث
 تقانات تأثير لو داللة معنكّية لكل ممارسة مف ممارسات )يكجد و انية كالتي تنص عمى انالث

 التصنيع الفّعاؿ مجتمعة(. أبعادالمعمكمات الخ راء الزبكف في 
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 ادلبحث انثانث
 أبعااد ادلعهىيات اخلضراء يف جقانات اخحباة جباين جأثري مماةصات 

 انحظنيع انفعال
 

الفرضّية التحّقق مف صّحة  أجل" مف Stepwiseحدار المتدرج "نتـ االعتماد عمى اال
المعمكمات الخ راء في  تقانات )يتبايف تأثير ممارسات  وانالتي تنص عمى الرئيسة الثالثة 

( يكّ ح ٚ-٘التصنيع الفّعاؿ مجتمعة( كمف ثـ قبكؿ ىذه الفر ّية أك رف يا، كالجدكؿ ) أبعاد
 ذلؾ.

  (02الجدول )
المعمومات الخضراء  تقانات تباين ممارسات  ان" لبيStepwiseحدار المتدرج "ننتائج تحميل اال 

لالتصاالت في  آسيا سيلالتصنيع الفّعال عمى مستوى شركة  أبعادوالتأثير في  ىميةاأل أذمن 
 الموصل

معامل  نموذجالداخمة في األ  متغيراتال المرحمة
 R²التحديد 

 F قيمة

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

  0.000 64.304 0.642 األخ رالتصنيع  ىاألكل

  0.000 37.165 0.677 األخ رالتصميـ ، األخ رالتصنيع  يةانالث

   * P<0.05    N=54                                                                                
  (.SPSSباالعتماد عمى نتائج برنامج ) ةالباحث إعدادمف  :المصدر

 تقانات بكصفو احد ممارسات  األخ رتصنيع ال اف( ُٕٗيبلحع مف الجدكؿ )
 افك التصنيع الفّعاؿ،  أبعاد%( مف التغيرات الحاصمة في 64.2المعمكمات الخ راء ُيفسر لكحدُه)

 في ىذه المرحمة، نمكذجعشكائية مت منة كغير مت منة في األ متغيرات إلى%( تاعكد 35.8)
( عند 2.574الجدكلية البالغة ) (F) اكبر مف قيمة (64.304)المحسكبة  (F)بمغت قيمة  أذك 

ذا ما ُادخل 0.00)مستكػ معنكية ) ممارسة التصنيع   انج إلى األخ رممارسة التصميـ  كا 
 (F)%(،كقيمة 67.7)إلى%( 64.2ستارتفع مف) نمكذجالقدر  التفسيرية لؤل فإف األخ ر

كعميو  0.00)) ( عند مستكػ معنكية2.574الجدكلية ) F( اكبر مف قيمة 37.165المحسكبة )
مف %(67.7تفسر) األخ ركممارسة التصميـ  ،األخ رممارسة التصنيع  افُيمكف القكؿ 

 متغيرات إلى%( مف التغيرات تعكد 32.3) افالتصنيع الفّعاؿ ك  أبعادالتغيرات الحاصمة في 
كالتي  كبناء عمى ما تقدـ يمكف قبكؿ الفر ية الرئيسة الثالثة، ةالدراس أنمكذجُأخرػ لـ يت منيا 

التصنيع الفّعاؿ  أبعادالمعمكمات الخ راء في  تقانات )يتبايف تأثير ممارسات و انتنص عمى 
 . (مجتمعة
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 انفظم انضاادس
 ادلقرتحاتاالصحنحاجات و

 
االستنتاجات التي تكصمت إلييا الباحثة مف خبلؿ  أىـفي بياف يتجسد ىذا الفصل 

مستمد  مف الك ع الفعمي لكقع شركة اسيا سيا ية الانمراجعاتيا النظرية كاالستنتاجات الميد
تدعـ البحث.  ككذلؾ كما تبمكر عنيا مف تكصيات نظرية التي، في المكصل لبلتصاالت

يت مف الفصل ، كاالقتراحات كاألبحاث المستقبمية التي يمكف القياـ بيا في مجاؿ البحث. لذلؾ
 : مك عيف رئيسيف تياآل

 : االستنتاجات األولالمبحث 
 والدراسات المستقبمية مقترحاتي: الانحث الثالمب
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 األولادلبحث 
 االصحنحاجات
 : عمى النحك اآلتيية نعر يا انينتيي البحث بمجمكعة مف االستنتاجات النظرية ك الميد

كعمى  متغيرات الدراسةيمكف تقسيـ ىذه االستنتاجات كفق ب النظري: اناستنتاجات الج -أوال  
 :اآلتيالنحك 

قك  دافعة عند بكصفو و استعماليمكف ، فعاؿ ىك شكل تطكرؼ لنظاـ التصنيعالتصنيع ال -ٔ
 مكاجية بيئة تنافسية جديد  

 تقانات بطريقة تنشر  التقاناتكالمؤسسات ك  األفراديعتمد التصنيع الفعاؿ عمى تكامل  -ٕ
 المعمكمات المتقدمة لدعـ الميارات العالية كالقدرات. 

مات الخ راء كدكرىا في تحقيق خمق الكعي البيئي، فيي المعمك  تقانات ل إيجابي أثرىناؾ  -ٖ
حد بعيد في تحفيز االبتكار كخمق فرص العمل، أؼ أصبحت منصة لتعزيز  إلىتسيـ 

 التصنيع الفعاؿ أبعادالتكامل بيف 

كذلؾ مف خبلؿ ظيكر ، المعمكمات الخ راء تقانات ىناؾ تحسف ممحكظ مف ناحية تطبيقات  -ٗ
نا مازلنا متأخريف في بعض المياديف خاصة ان إلى  شار مع األ، كنيما يسمى التعميـ االلكتر 

 اإللكتركنية، ك كذلؾ احبلؿ بالنسبة لمحككمة اإللكتركنيةالتجار  

المعمكمات الخ راء مساعد  الشركات عمى الحد مف آثارىا البيئية في  تقانات يمكف ل -٘
 اقة كاستيبلؾ الط، بعاثات غازات الدفيئة، كالتمكثانمجاالت مثل 

 
جممة مف االستنتاجات  إلى: تاكصمت الدراسة يانب الميداناالستنتاجات الخاصة بالج-يا  انث

 :اآلتيية التي يمكف تك يحيا عمى النحك انالميد
 وتشخيصيا متغيرات الدراسة االستنتاجات الخاصة بوصف -أ

ـ االتساؽ العا افالبحث  متغيراتمف  لكل متغير اإلحصائيظيرت نتائج التحميل  -ٔ
كبير   أىميةيـ يكلكف انمما يدؿ عمى ، اإيجابيالمبحكثيف مقبكؿ كيظير اتجاًىا  جاباتإل

 التصنيع الفعاؿ لمشركة. أبعادالمعمكمات الخ راء في تعزيز  تقانات لممارسات 

التصنيع الفعاؿ في الشركة  أبعادالمبحكثيف حكؿ كل ُبعد مف  إجاباتس في انىناؾ تج -ٕ
اغناء  جلالتصنيع الفعاؿ أل أبعادالمديريف ب مف ىتماماً ا ؾ ىنا فاقيد الدراسة مما يؤكد 

عف قدر  الزبائف عمى تكفير المعمكمات المفيد   ف بلً ، الزبكف بالمعمكمات حكؿ الخدمات
 تقكية العبلقات بيف الزبائف كالشركة إلىالشركة كمشاركتيا معيـ بما يؤدؼ  إلى
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المعمكمات  تقانات ارسة مف ممارسات المبحكثيف حكؿ كل مم إجاباتس في انىناؾ تج -ٖ
ىنالؾ اىتماما مف قبل المديريف  افالخ راء في الشركة قيد الدراسة، مما يؤكد 

 ف بلً تيا، تابعاً المعمكمات الخ راء لغرض ك ع الخطط البلزمة كم تقانات بممارسات 
تقنية المعمكمات الحديثة لتصميـ خدمات تمبي  استخداـعف تأكيد المديريف عمى 

 متطمبات الزبائف.

 التصنيع الفعال في المشركة قيد الدراسة: أبعاداالستنتاجات الخاصة ب-ب
الحديثة التي  التقانات إدخاؿتكاك  الشركة التطكر المستمر لمتصنيع الفعاؿ مف خبلؿ  -ٔ

 يا في تصنيع خدمات تمبي متطمبات الزبائف.استعماليمكف 

 افنية بشالمحصكؿ عمى آخر التطكّرات التق ترنتنالشركة قيد الدراسة لشبكة اال استخداـ -ٕ
 تقديـ الخدمات لمزبائف.

 برامج تدريبية لتنمية مياراتيـ  في عاممكف ال إدخاؿتكجيو اىتماـ الشركة قيد الدراسة ب -ٖ
 الحديثة. التقاناتتتكافق مع 

تمتمؾ الشركة رؤية كافية عف كيفية العمل مع شركاء كحمفاء خارج الشركة كتتسـ بالثقة  -ٗ
 اليةالع

 المعمومات الخضراء قيد الدراسة: تقانات االستنتاجات الخاصة بممارسات -ج
 البيئة في عممياتيا في يجابيالطاقة ذات التأثير اإل استخداـ إلىتسعى الشركة  -ٔ
الحاسك  عمى كفق االحتياج لتحقيق  أجيز  استخداـية التحكـ في انلدػ الشركة امك -ٕ

 كفكرات كبير  في الطاقة 
 اتانية في بناء مراكز خ راء لمتحكـ بالبيانة امكلدػ الشرك -ٖ
 ت ع الشركة استراتيجية لتطكير خدماتيا كتقديـ خدمات جديد  تر ي متطمبات الزبكف  -ٗ

     في الشركة قيد متغيرات الدراسةبين  االرتباطاالستنتاجات الخاصة بتحميل عالقات  -د
 الدراسة: 

الشركة عمى نحك سميـ  إدار ت الخ راء مف المعمكما تقانات تعزيز فاعمية ممارسات  اف -ٔ
ة انالتصنيع الفّعاؿ مف خبلؿ بعد تق أبعادسينعكس عمى زياد  قدر  الشركة في تعزيز 

كشركاء الشركة عمى  األذكياء فيعاممال أبعادكيميو بعد ذلؾ كل مف  أكالً المعمكمات 
تماـ بتنفيذ ممارسات التصنيع الفعاؿ سببو قمة االى أبعاد عف  افالتكالي، بما معناُه 

 المعمكمات الخ راء. تقانات 

 أبعادالمعمكمات الخ راء ك  تقانات ظيكر عبلقة االرتباط المعنكّية بيف ممارسات  -ٕ
التصنيع الفعاؿ مف خبلؿ أكلكّية االرتباط المعنكؼ بيف كل مف ممارسة التصنيع 
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 أبعادك  تباعاً  األخ ركالتخمص  األخ ر ستخداـكاال األخ ركالتصميـ  األخ ر
 التصنيع الفّعاؿ في الشركة قيد الدراسة

الدراسة  عمى مستوى الشركة قيد متغيرات الدراسةبين  ثراالستنتاجات الخاصة بعالقات األ  -ه
 :اآلتيوعمى النحو 

المعمكمات الخ راء مجتمعة في  تقانات لممارسات  إيجابيتحقق كجكد تأثير معنكؼ  -ٔ
 تقانات تحسيف ممارسات  اف إلىالشركة، كىذا يشير التصنيع الفّعاؿ مجتمعة في  أبعاد

يا تعد انالتصنيع الفّعاؿ، بل  أبعادفي تعزيز  ىميةاألالمعمكمات مجتمعة يؤدؼ دكرا بالغ 
 أحد المصادر األساسية لتحقيق ذلؾ.

المعمكمات الخ راء مجتمعة في  تقانات لممارسات  إيجابيتحقق كجكد تأثير معنكؼ  -ٕ
أعمى تأثير معنكؼ لممارسات  افالتصنيع الفّعاؿ في الشركة، اذ  عادأبتعزيز كل بعد مف 

في بعد  افالتصنيع الفّعاؿ ك أبعادالمعمكمات الخ راء مجتمعة في تعزيز  تقانات 
 ة المعمكمات.انفي بعد تق افتأثير ليا ك أقل اف، في حيف كاألذكياء فيعاممال

المعمكمات  تقانات رسات لكل ممارسة مف مما إيجابيتحقق كجكد تأثير معنكؼ  -ٖ
 افأعمى تأثير معنكؼ ك افالتصنيع الفّعاؿ مجتمعة، اذ  أبعادالخ راء في تعزيز 

 ستخداـتأثير معنكؼ ليا ىك لممارسة اال أقل اففي حيف ك، األخ رلممارسة التصنيع 
 .األخ ر

 االستنتاجات الخاصة بتحميل التباين -و
 افكالتأثير  ىميةاأل أذعمكمات الخ راء مف الم تقانات كشف تحميل التبايف لممارسات 

التصنيع  أبعادكالتأثير في  ىميةاأل أذالمعمكمات الخ راء مف  تقانات ىناؾ تباينًا لممارسات 
 :اآلتيالفّعاؿ كك

التصنيع  أبعادكالتأثير في  ىميةاأل أذكّية مف األكلحظي ب األخ رممارسة التصنيع  اف -ٔ
 الفّعاؿ.

 أبعادكالتأثير في  ىميةاأل أذية مف انيأتي بالمرتبة الث خ راألممارسة التصميـ  اف -ٕ
 التصنيع الفّعاؿ.
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 يانادلبحث انث
 ادلقرتحات واندةاصات ادلضحقبهية

يقدـ ىذا المبحث لمشركة المقترحات ، بناًء عمى االستنتاجات الكارد  في المبحث السابق
سات المستقبمية المقترحة التي قد كالعديد مف الدرا، كعينة مف الدراسات المكتممة، البلزمة

 .يستخدميا الباحثكف 
 صيات التو : المقترحات و أوال  
المعمكمات الخ راء لما ليا مف  تقانات عمى الشركة قيد الدراسة زياد  االىتماـ بممارسات  -ٔ

التصنيع الفّعاؿ  أبعاد ركر  زياد  االىتماـ بعف  ف بلً  التصنيع الفّعاؿ. أبعاددكر في تعزيز 
ا مف الكسائل األساسية في البقاء كالنمك كتحقيق التفكؽ عمى المنافسيف كالطريقة الرئيسة ككني

 العالمية. سكاؽاأل إلىفي الدخكؿ 

ة المعمكمات مف خبلؿ تزكيد انالعميا لمشركة قيد الدراسة عمى بعد تق دار  ركر  تركيز اإل  -ٕ
صكؿ عمييا كالتي تت مف الزبكف بالمعمكمات التي تمتمكيا الشركة كالتي يرغ  في الح

 ، كالمجيزيف، كالمنافسيفسكاؽاألالمعمكمات حكؿ الخدمات، ك 

ترنت( كالكي  كمكاقع نشبكة المعمكمات الدكلية)اال استخداـ ركر  قياـ الشركة بتعزيز  -ٖ
ة مقترحات كشكاكػ الزبائف كالعمل عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة تابعالتكاصل االجتماعي لم

 بأسرع كقت ممكف.كتمبية متطمباتيـ 

يا لممارسات أعمالعمى الشركة  ركر  االستفاد  مف تجار  الشركات الناجحة كالمماثمة في  -ٗ
 المعمكمات الخ راء، مع مراعا  الفكارؽ في المياـ كالكاجبات تقانات 

يا تعزيز درجة ر ا الزبكف ككالئُو في الشركة قيد انكالطرائق التي مف ش سالي البحث عف األ -٘
عف الزبائف ذكؼ القيمة العالية  ف بلً كزياد  االىتماـ بكس  زبائف جّدد كاالحتفاظ بيـ الدراسة 

 يا.أىدافالذيف تعّدىـ الشركة بمثابة كسيمة حتمّية لتحقيق 

كثقيفيـ كتحفيزىـ لبلىتماـ بمتطمبات  فيعاممشاء برامج تدري  لمانعمى الشركة المبحكثة  -ٙ
في تحقيق الميز   يسيمافيما نمكمات الخ راء الالمع تقانات التصنيع الفعاؿ كممارسات 

 التنافسية

المتكقع كيج  عمى  األداءالحالي لمشركة ك  األداءيج  عمى الشركة تحديد الفجك  بيف  -ٚ
 تبذؿ المزيد مف الجيد الكتسا  القدر  عمى تعزيز فعالية خدماتيا افالشركة 

 تخفيض مف استيبلؾ الطاقةالحاسك  ل استخداـ طرائقتغيرات كبير  في  إجراءالبد مف  -ٛ
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الخ راء كتشجيع  تقانات زياد  الكعي المجتمعي كتحفيز الشركات كالدكؿ عمى تطبيق ال -ٜ
مثل  لمتخمص مف النفايات الحكسبية طرائقاف ل ال استخداـك ركر  ، في تنفيذ ذلؾ األفراد
 ستعماؿاال إعاد 

المعمكمات اكثر  تقانات مكارد  استخداـالمعمكمات عمى  تقانات ي مستعمم ركر  تشجيع  -ٓٔ
مجتمع معمكماتي الذؼ  إلىتحكيل  إلىكفاء  كفعالية كمحاكلة ك ع الخطط التي تيدؼ 

 الجيد  تقانات يستخدـ ال

يتطّم  تحقيق جميع ما سبق  ركر  تكفير الحافز المادؼ ك المعنكؼ كالدعـ المتكاصل مف  -ٔٔ
لمعمل كفقًا  داريةفي جميع المستكيات اإل عاممكف العميا في الشركة قيد الدراسة لؤلفراد ال دار اإل

  المعمكمات الخ راء كتعزيز التصنيع الفّعاؿ تقانات لمدخل 

 
 يا : الدراسات المستقبميةانث

/ نظاـ التصنيع الفّعاؿ: دراسة حالة لعينة مف الشركات الصناعية أبعادية تطبيق انإمك -ٔ
 نينكػ. 

منتجات صديقة  نتاجإل مدخبلً  بكصفوالمعمكمات الخ راء  تقانات دكر ممارسات  -ٕ
 نينكػ./ لمبيئة: دراسة استطبلعية لعينة مف الشركات الصناعية

دراسة استطبلعية : المعمكمات الخ راء تقانات عمى ممارسات iso 14001 تطبيق أثر -ٖ
 نينكػ./ الشركات الصناعية مديرؼ لعينة مف 

 راءسة استطبلعية آلفي تعزيز مرتكزات التصنيع الفّعاؿ: درا األخ ردكر التصنيع  -ٗ
 في بعض الشركات الصناعية في محافظة نينكػ. عاممكف ال فمديريال

 مديرؼ ال راءدراسة استطبلعية آل: األخ رة المعمكمات في تعزيز التصميـ اندكر تق -٘
 في بعض الشركات الصناعية في محافظة نينكػ. عاممكف ال
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 ثبث ادلظاادة
 الكريم  انالقر 

 المصادر العربية 
 يح الجامعيةطار الرسائل واإل :أوال  

المعمكمات  تقانات )المعرفة التسكيقية ك  ٕٚٓٓ، أبك غنيـ، أزىار نعمة عبد الزىر  -ٔ
 اطركحة شركة العامة لمسمنت الجنكبية( دراسة حالة في ال (التسكيقي األداءىما في أثر ك 

 .كاالقتصاد دار كمية اإل-الجامعة المستنصرية إلىدكتكراه مقدمة 

 تقانات  استخداـالتدقيق الداخمي ب، ٕٙٔٓ، دمحم الشريف، ن  ك زاكؼ بكلخك ، زي -ٕ
المعمكمات في مؤسسة نفطاؿ  تقانات المعمكمات سير عممية التدقيق باالعتماد عمى 

، مذكر  مكممة  مف متطمبات نيل شياد  ماستر ٚ –رقـ  -أـ البكاقي GPL -كحد 
، دية العمكـ التجارية كعمـك التسييركمية العمكـ االقتصا، أكاديمي في العمكـ التجارية

 .جامعة العربي بف مييدؼ

 ," التصنيع الفعاؿ في أداء العمميات تقانات مككنات  أثر، ٕٛٓٓ، ماجد جكد ، جاسـ -ٖ

  جامعة كرببلء.، كاالقتصاد دار رسالة ماجستير غير منشكر ، كمية اإل

المعمكمات  تقانات دكر ، ٕٚٔٓ، مجمخ، سميـ، قداش، سممى، دردار، جزير  -ٗ
، دراسة حالة ببنؾ القرض الشعبي الجزائرؼ ، كاالتصاالت في ترشيد القرارات البنكية

 ٛكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة ، مذكر  لنيل شياد  الماجستير
 مايك.

دراسة جكد  المنتجات مف خبلؿ بعد ، ٕٚٔٓ، ريـ، سحنكف ، نكر اليدػ، خميفي، رزقي -٘
، دراسة حالة جبف بكدكار، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير/ يـالتصم

 جامعة بكمرداس.

المعمكمات في  تقانات ، دكر ٕٕٔٓ، فاطمة الزىراء، الطاىرؼ ، فاطمة الزىراء، الزيتكني -ٙ
، ة بالشرؽ قسنطيةانحالة شركة نفطاؿ كحد  الصي ةدراس، تحسيف المراجعة الداخمية

كمية العمكـ االقتصادية ، كالمحاسبة ةشياد  الماستر في العمكـ الماليمذكر  لنيل 
 بسكر .، جامعة دمحم خي ر، كالتجارية

 أسالي ، التكامل بيف استراتيجيات التصنيع الفّعاؿ ك ٕٛٓٓثائر أحمد سعدكف، ، افالسما  -ٚ
ختار  العممياتي: دراسة تطبيقية في مجمكعة م األداءىما في تعزيز أثر التصنيع الرشيق ك 

 دار كحة دكتكراه غير منشكر ، كمية اإلأطر مف المنظمات الصناعية في مدينة المكصل، 
 كاالقتصاد، جامعة المكصل.
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المعمكمات كتأثيرىا  تقانات  استخداـ، ٖٕٔٓ، كىيبة، در ، كرد ، بكخمخاؿ، عبد الرحيـ -ٛ
كر  مذ، دراسة حالة بمؤسسة اتصاالت الجزائر كحد  كرقمة/ عمى كظائف المؤسسة

كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمك ، س في عمكـ التسييرانالستكماؿ نيل شياد  ليس
 جامعة قاصدؼ مرباح كرقمة.، التسيير

رسالة ، "، تصميـ كمحاكا  سمسمة التجييز االكتركنية" ٕ٘ٓٓ، أزىار زيف العابديف، عمي -ٜ
 جامعة بغداد.، كاالقتصاد دار كمية اإل، ماجستير غير منشكر 

)المتطمبات كالمرتكزات(: دراسة حالة في  التصنيع المتسارع، ٕٚٓٓكبرك، رغد يكسف،  -ٓٔ
كحة أطر  معمل االحذية الرجالية لمشركة العامة لمصناعات الجمدية مع نمكذج مقترح،

 كاالقتصاد، الجامعة المستنصرية. دار كمية اإلدكتكراه غير منشكر ، 

معمكمات في تطكير إحصاءات العمل، ال تقانات دكر ، بدر اسماعيل دمحم، مخمكؼ -ٔٔ
( الجميكرية اليمنية–تطكير إحصاءات العمل ")صنعاء" ة حكؿاإلحصائيالدكر  القطرية 

 . ٕٓٔٓي انتشريف الث/ نكفمبر ٕٛ -ٖٓ

        يا : المجالت والدورياتانث
، األخ ردكر الذكاء االستراتيجي في عمميات التصنيع ، ٕٗٔٓ، ىنا ابراىيـ، أميف -ٔ

ع المياه المعدنية في محافظة انالمديريف في عينو مف مص راءاستطبلعية آل دراسة
، جامعو بغداد، كاالقتصاد دار كمية اإل، داريةمجمة العمكـ االقتصادية كاإل، دىكؾ
 . ٕٔٓ -ٔٛٔص ، ٙٚالعدد  ٕٓالمجمد 

الكمفة  إدار ، "تفعيل دكر ٕٕٔٓ، مثنى فالح بدر، الزيدؼ، خالد غازؼ عبكد، التمي -ٕ
 دار كمية اإل، كاالقتصاد دار ظف " مجمة اإلناال نتاجالستراتيجية في دعـ تقنية اإلا

 .ٕٕٚ-ٕٕٔ، ٖٜالعدد ، جامعة المستنصرية، كاالقتصاد
دراسة / المعمكمات لبلستدامة البيئية تقانات تخ ير ، ٕٛٔٓ، طارؽ عمي، جاسـ -ٖ

 . ٗٔالعدد ، ريفجامعو الني، عماؿاألصاديات تكمية اق، يرانمجمة الدن، يةانميد
البيئي لممنظمة الصناعية في  األداء" تحسيف ، ٕٕٔٓ، دمحم افاحمد سميم، الجرجرؼ  -ٗ

عينة مف المديريف  راءدراسة تحميمية آل، األخ رتطبيق استراتيجيات التصنيع  إطار
 دار كمية اإل، " مجمة تنمية الرافديف في الشركة العامة لبللبسة الجاىز  في نينكػ 

 . ٕٛٗ -ٕٗٔ، ٜالعدد ، ٘المجمد ، جامعو المكصل، كاالقتصاد
كاع المعرفة التنظيمية عمى ان، "تأثير ٕٛٓٓجكدؼ، حيدر حمز  كشيناز فا ل احمد،  -٘

المجمة العراقية لمعمـك فاعمية المنظمة"، دراسة استطبلعية لمصناعات الغذائية، 
 ، العراؽ. ٓٔٔ-ٜٔ، ص ٕٛ، السنة السادسة، العدد التطبيقية
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معرفة  إدار دكر ، ٕٛٔٓ، ابراىيـ عبد الخالق، السميماكؼ ، عمي عبد الستار ،الحافع -ٙ
عينة مف  راءالزبكف في تعزيز استراتيجيات التصنيع الفعاؿ دراسة استطبلعية آل

، تكريت/ مجمة كمية العمـ الجامعة، الجاىز  جيز لمشركة العامة لصناعة األ مديرؼ ال
 العدد.

مككنات التصنيع الفعاؿ في  أثر، ٕٛٔٓ، جاسـ مياسـ، عبيد، اريج سعيد، خميل -ٚ
دراسة استطبلعية تحميمة في شركة مصافي / عماؿاألتعزيز القدر  التنافسية لمنظمات 

 . ٙٔٔعدد، كاالقتصاد دار مجمة اإل، الكسط مصفى الدكر 
، التكجو نحك تقنية المعمكمات الخ راء، مجمة ٕٕٓٓ، خيدؿ ك الكيسي،احمد، زىير  -ٛ

،العدد ٜالمركز الجامعي لتامنغست،المجمد ، كنية كاالقتصاديةاندراسات القاالجتياد لم
ٕ . 

دكر االتمتة في تحسيف اداء المكارد البشرية في المؤسسة ، ٕٚٔٓ، مراد، دكغة -ٜ
ية انسنكمية العمكـ اال، بالمسيمة ابي نلبلية بالشركة المغاربية اندراسة ميد/ الصناعية

 مسيمة، ؼجامعة دمحم بك يا، كاالجتماعية

دراسة جكد  المنتجات مف ، ٕٚٔٓ، ريـ، سحنكف ، نكر اليدػ، خميفي، رزقي -ٓٔ
دراسة حالة جبف بكدكار، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك / خبلؿ بعد التصميـ

 جامعة بكمرداس.، التسيير
عيدؼ ، جندؼ، سيد دمحم دمحم، جبر، ماجد  اكراـ، عبيد، ممدكح عبد العزيز، رفاعي -ٔٔ

 تقانات الحكسبة السحابية كأحد كسائل ال استخداـ، ٕٚٔٓ، المسيح مترؼ  عبد
، جامعة عيف شمس –مجمة العمكـ البيئية، معيد الدراسات كالبحكث البيئية ، الخ راء

 . األكؿكف، الجزء ثبلثالمجمد التاسع كال
،مدػ تكافر ٕٕٔٓ، فيصل افغس، عبد، حنظل، قاسـ احمد، حامد تركي، زعيتر -ٕٔ

ة في الشركة العامة يدراسة تحميم، التصنيع الفعاؿ في المنتجات الدكائيةمتطمبات 
 داريةمجمة تكريت لمعمكـ اإل، لصناعو االدكية كالمستمزمات الطبية في سامراء

 . ٕٙالعدد ، ٛكاالقتصادية الجمد 
الكمفة االستراتيجية في دعـ تقنية  إدار " تفعيل دكر ، ٕٕٔٓ، مثنى فالح بدر، الزيدؼ -ٖٔ

جامعة ، كاالقتصاد دار كمية اإل، كاالقتصاد دار مجمة اإل، ظفناال تاجناإل
 . ٕٕٚ -ٕٕٔص ، ٖٜالعدد ، المستنصرية

التصنيع  تقانات مككنات  أثر، ٕٓٔٓ، ماجد جكد ، جاسـ، فارس جعباز، شبلش -ٗٔ
مجمة ، دراسة استطبلعية في معمل خياطة البسة النجف/ الفعاؿ في اداء العمميات
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جامعة ، كاالقتصاد دار كمية اإل، ٕٔعدد ، ٚمجمد ، داريةالقتصادية كاإلالغرؼ لمعمكـ ا
 القادسية. 

ه في أثر التصنيع الخ ر ك  أىمية، ٕٛٔٓ، ا  عبد الكريـىعزاـ عبد الك ، الصباغ -٘ٔ
، في الشركة العامة لصناعة البطاريات/ العراؽ: سمسمة التجييز الخ راء إلىالتحكؿ 

 دار معيد اإل/ دية الجامعة، الجامعة التقنية الكسطىمجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصا
 . ٕ٘العدد ، التقني

ية تبني نشاط التصميـ انإمك، ٕٙٔٓ، شيمة سالـ، اكـر احمد، العبادؼ، الطكيل -ٙٔ
 دار مجمة اإل، دراسة مقارنة: في شركات صناعة االدكية في مدينة المكصل األخ ر
 . ٜٗ-ٚٗص ، ٚٓٔالعدد ، لمكصلجامعة ا، كاالقتصاد دار كمية اإل، كاالقتصاد

المعمكمات كاالتصاالت في تحسيف  تقانات دكر ، ٖٕٔٓ، ابراىيـ، دمحم، خمكد، عاصـ -ٚٔ
مجمة كمية بغداد لمعمـك ، عكاساتو عمى التنمية االقتصاديةانجكد  المعمكمات ك 
 . االقتصادية الجامعة

ات نظاـ متطمب "دكر، ٕٕٔٓ، د صباحماح، حسف، ىند عبد الصمد، عبد الجبار -ٛٔ
كمية األعماؿ،  إدار بحث في ، نظرؼ  إطارالتصنيع الفعاؿ في تحقيق ابداع المنتج " 

 .جامعة تكريت، كاالقتصاد دار اإل
دراسة / االبداع التقني في تحقيق التصنيع الفعاؿ أثر،ٕٙٔٓ، افسكز ، عبد الغني -ٜٔ

كريت لمعمـك مجمة ت، استطبلعية في شركة كرككؾ لممشركبات الغازية كالمياه المعدنية
 جامعة المكصل ، كاالقتصاد دار كمية اإل، ٖٙالعدد ، ٕٔالمجمد ، كاالقتصادية داريةاإل

 صاؿكاالتالمعمكمات  تقانات  استخداـ، كاقع ٕٛٔٓ، غربي، حمز ، عصاـ، خالدؼ -ٕٓ
، كمية ٖكاالقتصاد، العػػدد:  دار الحديثة في المؤسسات الجزائرية، مجمة افاؽ عمكـ اإل

 المسيمة. جامعة دمحم بك ياؼ، قتصادية كالتجارية كعمـك التسيير،العمـك اال
الحديثة  دار متكامل لئل سمك المعرفة "األ إدار ، ٕٚٔٓ، نكيرؼ ، مجدؼ، كا ح، فكاز -ٕٔ

 الجزائر. ، عماؿاأل" مجمة اقتصاديات الماؿ ك 
تحميل العبلقة بيف متطمبات التصنيع الفعاؿ كالميز  ، ٕٗٔٓ، سامي ذيا ، محل -ٕٕ

ناعة االدكية كالمستمزمات دراسة تحميمية في الشركة العامة لص، افسية لمشركةالتن
 . ٖٔعدد، ٘ٔمجمد ، كاالقتصاد دار كمية اإل، جامعة تكريت ،الطبية

تصميـ كتقييـ متطمبات نظاـ ، ٕٚٔٓ، لؤؼ را ي خميفة، الربيعي، دمحم، زىر  عبد -ٖٕ
مصناعات الكيربائية معمل العامة ل إلىدراسة حالة في شركة دي/ األخ رالتصنيع 

 . ٔٛ-ٛٚص ، ٓٔٔالعدد ، كاالقتصاد دار مجمة اإل، محكالت التكزيع



 

  ٜٙ 

متطمبات كمعكقات التخطيط ، ٕٚٔٓ، حيدر كريـ، سعيد، عباس مزعل، مشرؼ -ٕٗ
مجمد ، داريةدراسة تطبيقيو لمعمكـ االقتصادية كاإل/ االستراتيجي في الدكائر الحككمية

 جامعة الككفة، القتصادكا دار كمية اإل، ٕعدد ، ٗٔ
ية تطبيق التصنيع اليجيف انامك، ٕٚٔٓ، نبيل فرحات، الخالدؼ، عمي دمحم، المعمكرؼ  -ٕ٘

ي في انبحث ميد، عمى كاقع الصناعات العراقية كدكره في تعزيز ميزتيا التنافسية
 داريةمجمة المثنى لمعمكـ اإل، الشركة العامة لصناعة السيارات كالمعدات/االسكندرية

 . جامعة المثنى، كاالقتصاد دار كمية اإل، تصاديةكاالق
التنمية المستدامة" التقرير  أجل"العمل البلئق مف ، ٕٚٗٗ، مكت  العمل الدكلي -ٕٙ

 جنيف.، ٜٓالدكر  ، مؤتمر العمل الدكلي، األكؿ
عالقات  إدار كمات في مة المعانتأثير مككنات تق، ٖٕٔٓمير از، سما ساىر ارنطكف،  -ٕٚ

 دار في شركة تعبئة الغاز، مجمة اإل مديرؼ تطبلعية لعينة مف الالزبكف: دراسة اس
 .ٜٚكف، العددثبلثكاالقتصاد، السنة السادسة كال

النفايات الصمبة في فمسطيف "، معيد  إدار "، ٜٕٓٓ، كحد  ابحاث البيئة كالمياه -ٕٛ
 فمسطيف.، القدس –االبحاث التطبيقية 
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 (1الممحق )
 ةانالخبراء في قياس صدق استمارة االستب آراء استبانة أنموذج

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 واالقتصاد دارةكمية اإل/جامعة الموصل

 الصناعية رةداقسم اإل    
 الدراسات العميا      

  ةاناالستب صدق استمارة/ م
دور ممارسةةةات تقانةةةات المعمومةةةات الخضةةةراء فةةةي ابعةةةاد  "القيػػػاـ بدراسػػػة  ةرـك الباحثػػػتػػػ

/ دراسة استطالعية آلراء عينة مةن العةاممين فةي شةركة اسةيا سةيل لالتصةاالت  التصنيع الفعال
سػػعى ت متغيػػرات الدراسػػةجػػاىز  تقػػيس معظػػـ  تغيػػراتم، كنظػػرا لعػػدـ تػػكفر "النقالةةة فةةي الموصةةل 

تيػػا كعناصػػرىا فػػي الممحػػق يرجػػى متغيراً ة تحقػػق عمميػػة القيػػاس كالمبينػػة اناسػػتب إعػػداد إلػػى ةالباحثػػ
المبلحظػػات  افكالفقػػرات التػػي تتػػدرج  ػػمنيا مػػع بيػػ بعػػادة كاألانحػػكؿ االسػػتبالتف ػػل بإبػػداء رأيػػؾ 

 ة:تياآلال ركرية في  كء االجابة عمى االسئمة 
 و؟أجمىل الفقر  كا حة كتقيس الغرض الذؼ ك عت مف  .ٔ
 البعد المحدد ليا؟ إلىىل تنتمي كل فقر  مدرجة تحت كل بعد  .ٕ
 ؟بعادىل ىناؾ فقرات أخرػ يمكف ا افتيا  مف كل بعد مف األ .ٖ
ذا ك ؟ىل بدائل القياس مناسبة .ٗ  ت غير ذلؾ فيل تقترح بدائل اخرػ؟انكا 
 

 المقترح         بدائل القياس غير مناسبة         بدائل القياس مناسبة
 
 

 مع وافر الشكر والتقدير

 

 المشرف
 االستاذ المساعد

 د. عمي عبد الستار الحافظ

 ةالبةاحةث 
 الماجستير ةطالب

 صبا عامر جارهللا
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 (0الممحق )
 االستبانةالخبراء المحكمين الستمارة  أسماء

 انالعنو  االسم الشيادة المقب العممي ت

ٔ 
األستاذ 
 الدكتكر

 دكتكراه
ميسر ابراىيـ احمد 

 الجبكرؼ 

 كاالقتصاد/  دار كمية اإل
 جامعة المكصل

ٕ 
األستاذ 
 الدكتكر

 كاالقتصاد/ جامعة المكصل دار كمية اإل عادؿ ذاكر النعمة دكتكراه

 رؤكؼ افرعد عدن دكتكراه أستاذ مساعد ٖ
  كاالقتصاد/ دار كمية اإل

 جامعة المكصل

 ء حسي  الجميمياآل دكتكراه أستاذ مساعد ٗ
 كاالقتصاد/  دار كمية اإل

 جامعة المكصل
 كاالقتصاد/ جامعة المكصل دار كمية اإل بساـ عبد الرحمف دكتكراه أستاذ مساعد ٘

 دمحم مصطفى دكتكراه أستاذ مساعد ٙ
 كاالقتصاد/  دار كمية اإل

 جامعة المكصل

 رياض كىا  جميل ماجستير أستاذ مساعد ٚ
 كاالقتصاد/  دار كمية اإل

 جامعة المكصل
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 (3الممحق )
 االستبانةاستمارة  أنموذج

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 واالقتصاد دارةجامعة الموصل/كمية اإل

 الصناعية دارةقسم اإل    
 الدراسات العميا      

  االستبانةاستمارة  أنموذج/ م
 المدير المحترم:السيد 

 نيديكم أطيب تحياتنا:
الصناعية  دار تمثل االستمار  التي بيف أيديكـ جزءًا مف مشركع رسالة الماجستير في اإل

/ دراسة  دور ممارسات تقانات المعمومات الخضراء في ابعاد التصنيع الفعال "كالمكسكمة 
 "الت النقالة في الموصل استطالعية آلراء عينة من العاممين في شركة اسيا سيل لالتصا

استطبلع آرائكـ حكؿ الفقرات التي ت منتيا ىذه االستمار ،  إلىكالتي تسعى الباحثة مف خبلليا 
في اخراج ىذا البحث بالمستكػ  إيجابي أثراذ تعد مشاركتكـ في تقديـ الصكر  الحقيقية ذات 

 المطمك .
ات انالبي افمناسبة لكل سؤاؿ، عمما  لذا نرجك تف مكـ مشككريف باختيار االجابة التي تركنيا

ة العممية، كال داعي لتثبيت االسـ، شاكريف لكـ حسف انالمدكنة تتسـ بطابع السرية كاألم
 . استجابتكـ

 مع التقدير....
 
 
 

 

 المشرف
 االستاذ المساعد

 د. عمي عبد الستار الحافظ

 ةالبةاحةث 
 الماجستير ةطالب

 صبا عامر جارهللا
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 : المعمومات التعريفية/ معمومات تتعمق بالمستجيب عمى االستمارةاألولالمحور 
 
 ..................................... المنص  -ٔ

 ................................ مد  الخدمة بالشركة -ٕ

 .............................. مد  الخدمة بالمنص  الحالي -ٖ

 :  العمر -ٗ

 (   )سنة  ٘٘-ٙٗ     (   ) سنة ٘ٗ-ٖٙ    (   ) ةسن ٖ٘-ٕ٘
 (   )سنة فأكثر  ٙ٘

 
 : التحصيل الدراسي -5

 

 (   )بكالكريكس       (   )دبمـك      (   ) أقلكية فانث
 

 (   )اخرػ تذكر      (   )دكتكراه       (   )ماجستير 

  
 : الجنس-6
 

 (   ) ثىان          (   ) ذكر
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ية الحديثة لو القدر  عمى التغيير السريع في نتاجاإل األنظمةىك مف : نظام التصنيع الفعال :أوال  
 .كتقنيات المعمكمات نتاجمركنة اإل استخداـالمنتجات مف خبلؿ  إنتاج

 التصنيع الفعال  أبعاد
في مختمف  تستعملكالمعدات التي  جيز كىي مجمكعة التسييبلت كاأل: ة المعموماتانتق -1

ات كالبرمجيات انكالعمميات في الشركة كتت مف الحاسك  كقكاعد البي نتاجع كمجاالت اإلمكاق
 كاالتصاالت

ال اتفق  العبارة ت
 اتفق  محايد ال اتفق بشدة

اتفق 
 بشدة

1 

 إدخاؿالشركة عمى  إدار تحرص 
في برامج تدريبية تتكافق مع  عاممكف ال

 الحديثة التقانات
     

اعد  المعمكمات الشركة بق إدار تيتـ  2
 الخاصة بزبائنيا

     

3 
ات انتتـ في الشركة عممية تبادؿ البي

كالمعمكمات الكتركنيا لتمبية متطمبات 
 الزبائف بالسرعة الممكنة

     

التي تعتمدىا الشركة ت مف  جيز األ 4
 .اتانالمعالجة السريعة كالدقيقة لمبي

     

5 
 تالتقانا إدخاؿالعميا عمى  دار تعمل اإل
يا في تقديـ ستعمالالشركة ال إلىالحديثة 

 خدمات تمبي متطمبات الزبائف
     

الشركة برامج خاصة  إدار  تستعمل 6
 لمتنبؤ بالمبيعات

     

 
 
 
 
 



 

 ٔٔٚ 

المؤىمكف كالمبدعكف الذيف يكظفكف معارفيـ كخبراتيـ  عاممكف ال األفرادكىـ : األذكياء عاممون ال :0
 الشركة أىداؼيـ لتحقيق ئف أداكتطكير كتحسي نتاجفي عممية اإل

ال اتفق  العبارة ت
 اتفق  محايد ال اتفق بشدة 

اتفق 
 بشدة

7 
قادريف  عاممكف الشركة افراد  إدار تمتمؾ 

 . عمى رفد الشركة باألفكار االبداعية
     

8 
الشركة ميندسيف كفنييف  إدار  لدػ
اك صناعو  إنتاجمير  في مجاؿ  عاممكف ك 

 . الخدمة

     

9 
كرجاؿ بيع  كف مدير الشركة  إدار ػ لد

 شطة التسكيقيةنمؤىميف لممارسة اال
     

في الشركة خبر  متراكمة  عاممكف لدػ ال 10
 تساعدىـ في تقديـ افكار مبدعة جديد 

     

11 
 

 
يعمل في الشركة أفراد ذكؼ خبرات كقدرات 

 .متميز 
     

داخل الشركة مف خبلؿ فرؽ  ممكف عاىك برنامج كامل يت مف إشراؾ ال: شركاء الشركة -3
 .ات التعاكف مع المجيزيفإتفاقالعمل ككذلؾ دخكؿ الشركة في 

ال اتفق  العبارة ت
اتفق  اتفق  محايد ال اتفق بشدة

 بشدة

12 
عبلقات الشركة مع المجيزيف تسيـ 

      في تعزيز الك ع التنافسي لمشركة

13 
الشركة شعكر كبير  إدار تخمق 

اؼ أطر لشراكة مع ية نجاح اانبإمك
 .خارجية

     

14 
إقامة  إلىالشركة  إدار تحرص 

مع  األمدعبلقات شراكة طكيمة 
 .المجيزيف

     

تتصف عبلقات الشراكة مع  15
 . المجيزيف لمشركة بالثقة العالية

     

 



 

 ٔٔٛ 

معمكمات مستدامة بيئيًا تمكف العمميات مف  تقانات ىي  :المعمومات الخضراء تقانات : ياانث
لخ راء   ة المعمكماتانالبيئة كتسعى تق فيمع الحد األدنى اك بدكف تأثير  العمل بكفاء  كفاعمية

 تحسيف أداء الشركة ككفاءتيا مع تكفير اقتصادؼ جذا  إلى

 المعمومات الخضراء تقانات ممارسات 
ىك عممية تصنيع المنتكجات التي تحافع عمى الطاقة كالمصادر : األخضرالتصنيع  -1

 عاممكف عمميات غير ممكثة لمبيئة كعمى اساس اقتصادؼ سميـ كتككف مبلئمة لم تستعمليعية ك الطب
 كالزبائف كالمجتمعات

ال اتفق  العبارة ت
 بشدة 

ال 
اتفق  اتفق  محايد  اتفق

 بشدة

16 

لمراقبة عممية  أسالي الشركة  إدار تحدد 
تصنيع الخدمة لتقميل مف الطاقة 

 لتصنيعاثناء عممية ا في المستيمكة
     

17 

الشركة لعممية تحسيف  إدار تخطط 
استيبلؾ المكارد كتجن  المخمفات  مف 

 عمميات تقديـ الخدمة 
     

18 
الطاقة  استخداـ إلىالشركة  إدار تسعى 

عمى البيئة في  يجابيذات التأثير اإل
 عممياتيا

     

19 
تنظيـ عممياتيا  إعاد الشركة  إدار تنفذ 

ستفاد  مف المكارد بما ي مف اعمى ا
 المتاحة فييا

     

20 

 اآلالتالشركة عمى استبداؿ  إدار تعمل 
مزكد  بكحدات كقائية  بأخرػ الحالية 

ف عمميات لتقميل الممكثات الناتجة م
 الشركة 
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البيئي لممنتكج خبلؿ كامل دكر   ثرالذؼ يبحث في تقميص األ ىك المنيج: األخضرالتصميم  -0
 أي اً فيك بداية ييتـ بتصميـ المنتج بطريقة تقميص استيبلؾ مكارد الطاقة ك ، بالتصميـحياتو تبدأ 
 . المكاد الخطر  كالسامة استخداـالمكارد كتجن   استخداـ عاد قابمية إل

ال اتفق  العبارة ت
 اتفق اتفق محايد ال اتفق بشدة

 بشدة
الشركة بنظر االعتبار تعظيـ  إدار تأخذ  21

 د تقديـ خدماتياقيمة الزبكف عن
     

الشركة عمى تقديـ خدمات  إدار تحرص  22
 افسنتؤثر عمى صحة اال ال

     

الشركة بنظر االعتبار  إدار تأخذ  23
زبائنيا حكؿ تف يبلتيـ  آراءمقترحات ك 

 كاذكاقيـ

     

الشركة عمى تصميـ الخدمة  إدار تعمل  24
 ف الحالييف كالمستقبميفممستعمميالمبلئـ ل

     

الشركة عند تصميـ الخدمة  إدار تراعي  25
اك قيمة  ةتقدـ الخدمة منفع افية انامك

 لمزبكف 

     

ي ع قسـ التصميـ خصائص متميز   26
لمخدمات تختمف عف خدمات الشركات 

 االخرػ لتمبية حاجات الزبكف كرغباتو

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 ٕٔٓ 

المعمكمات االخرػ بطريقة سميمة ظمة انالحاسك  ك  أجيز  استخداـىك : األخضر ستخداماال-3
 . الفعاؿ لممقاييس الخ راء كادكات التقييـ ستخداـالحد مف استيبلؾ الطاقة كاال أذبيئيا مف 

ال اتفق  العبارة ت
اتفق  اتفق  محايد  ال اتفق  بشدة 

 بشدة

27 

الشركة عمى تحسيف كفاء   إدار تعمل 
 استخداـاستيبلؾ الطاقة مف خبلؿ 

النظيفة )مصادر الطاقة تقنيات الطاقة 
 الصديقة لمبيئة(

     

28 

ة انلصي إجراءاتالشركة  إدار تحدد 
المكائف كالمعدات بشكل دكرؼ بيدؼ 
تحسيف ادائيا كزياد  كفائتيا في 

 استيبلؾ المكارد

     

29 

ية التحكـ في انالشركة امك إدار لدػ  
الحاسك  عمى كفق  أجيز  استخداـ

كبير  في  االحتياج لتحقيق كفكرات
 الطاقة

     

30 

ية بناء مراكز انالشركة امك إدار لدػ  
ات )الغرؼ التي انخ راء لمتحكـ بالبي
ترنيت كالحكسبة نتزكد خدمات اال

 المؤسسية(

     

31 

الشركة ادكات لمراقبة  إدار  تستعمل 
الطاقة كالتي تسمح بتصكر استيبلؾ 
الطاقة كاختبار مستكػ تكفير الطاقة 

 تكفيركحسا  ال

     

 
 
 



 

 ٕٔٔ 

تقميل مف  إلىالمنتج مر  اخرػ مما يؤدؼ  استخداـالتدكير اؼ  إعاد يعني : األخضرالتخمص -2
تقميل  إلىية مما يؤدؼ اناستعماليا مر  اخرػ لغرض االفاد  منيا مر ث إعاد استيبلؾ المكاد كيتـ 

 . في الكمف كتقميل في النفايات كتقميل الجيد

ال اتفق  العبارة ت 
 ة بشد

ال 
 اتفق بشدة اتفق محايد  اتفق

32 
الشركة القدر  عمى  إدار تمتمؾ  

 أجلتدكير مخمفاتيا مف  إعاد 
 االستفاد  منيا 

     

33 

الشركة عمى  إدار تعمل 
 ستخداـاال إعاد االستفاد  مف 

في تكفير كمف شراء مكاد 
جديد   جديد  اك تقديـ خدمات

 مما يقمل مف تكليد النفايات

     

34 
الشركة استراتيجية  إدار ت ع 

لتطكير خدماتيا كتقديـ خدمات 
 جديد  تر ي متطمبات الزبكف 

     

35 

الشركة حمكؿ  إدار ت ع 
لممشكبلت التي تكاجيا اثناء 

 تقديـ الخدمة لمزبكف 
     

 
 
 

  



 

 ٕٕٔ 

 (2ممحق )ال
 السادة المسؤولين والموظفين في الشركة المبحوثة  المقابالت والمقاءات مع

 لالتصاالت في الموصل(  آسيا سيلركة )ش

 الغرض من المقابمة االشخاص الذين تمت مقابمتيم ت

 الدراسة إجراءلغرض المكافقة عمى  مدير عاـ ٔ
 الدراسة إجراءلغرض المكافقة عمى  معاكف مدير عاـ الشركة ٕ
 الحصكؿ عمى المعمكمات التي تخص عينة الدراسة دار مدير اإل ٖ
 في الشركة داريةالتعرؼ عمى األقساـ كالكحدات اإل كالتطكيرمدير البحث  ٗ
٘ 

 مدير التخطيط
التعػػػرؼ عمػػػى آليػػػات ممارسػػػة اسػػػتراتيجية التخطػػػيط فػػػي 

 الشركة
التعرؼ عمى الشركة كطبيعة العبلقات التي تمتمكيا مػع  مدير العبلقات العامة ٙ

 الزبائف كالمجيزيف كالمنافسيف.
 الخدمات المقدمة لمزبائف ةالتعرؼ عمى طبيع التمدير قسـ الخدمات كاالتصا ٚ

 
عمى المقاببلت كالمقاءات مع الساد  المسئكليف كالمكظفيف الباحثة باالعتماد  إعدادالممحق: مف 

 في الشركة المبحكثة



 

  A 

Abstract 

The current study came to test the role of green information 

technology practices in the dimensions of agile industrialization, as this 

study adopted in its conceptual framework the topic of agile 

manufacturing dimensions as a dependent variable, as well as dealing 

with the topic of green information technology practices as an 

independent variable, as well as the other framework that represents the 

statistical practical aspect. Because of the variables of the study, the study 

problem was identified with several questions revolving around the role 

of green information technology practices in the dimensions of agile 

manufacturing, as follows:: 

1. Does the surveyed company adopt green IT practices? 

2. Are the requirements for adopting efficient manufacturing in the 

researched company? 

3. Is there a significant correlation between green IT practices and 

dimensions Agile manufacturing? 

4. Is there a significant impact between green IT practices and agile 

manufacturing dimensions? 

  Accordingly, a hypothetical model was designed that shows the 

correlation and influence relationships between the study variables (green 

information technology practices and agile manufacturing dimensions) 

and a set of main and sub-hypotheses corresponding to the study problem 

and its objectives emerged from it, and Asiacell Communications 

Company in Mosul was chosen together to apply the practical side of The 

study and a questionnaire form was used, which is the main tool for 

collecting data and information and distributing it to many administrative 

leaders represented by the directors of departments and divisions and 

their assistants as an intentional sample of the study consisting of (54) 

respondents, in addition to using other methods such as personal 



 

  B 

interviews, and the study reached a set of conclusions based on On the 

results obtained from the practical side of the study: 

1. It was found from the results of the statistical analysis on each of 

the study variables that the overall overall rate of the respondents' 

answers was acceptable and with a positive trend, which confirms 

that they pay great attention to the use of green information 

technology practices and their role in the dimensions of agile 

industrialization. 

2.  The emergence of the moral correlation between the dimensions of 

agile manufacturing and green information technology practices 

through the priority of the moral link between the practice of green 

design, green manufacturing, green use, green disposal and the 

dimensions of agile manufacturing in the company under study. 

3. The results of the study on the influence relationships between the 

study variables in the company under study indicate the significant 

impact of green IT practices and the dimensions of agile 

manufacturing. 

In light of the above, it was found that one of the most important 

conclusions reached is that there is a positive impact of green information 

technology and its role in achieving environmental awareness, as it 

greatly contributes to stimulating innovation and creating job 

opportunities, that is, it has become a platform to enhance integration 

between the dimensions of agile manufacturing and in these The study, 

the researcher suggested a set of proposals, the most important of which 

was the need for the senior management of the company under study to 

focus on the information technology dimension by providing the 

customer with information that the company owns and which he wishes 

to obtain, which includes information about services, markets, suppliers, 

and competitors.  
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