المجلة العراقية للعلوم االدارية

(المجلد)13

العدد ()52

المرونة االنتاجية ودورها في تحقيق فلسفة االنتاج النظيف دراسة تطبيقية آلراء عينة من العاملين
في الشركة العامة للسمنت العراقية

م.م .امير غانم العوادي

أ.د .عالء فرحان طالب
جامعة كربالء  /كلية األدارة و األقتصاد

ملخص
تعد عمليات االنتاج النظيف من األساليب المعاصرة التي تتبناها المنظمات ت هدف من خالل ها لتح سين وا قع االن تاج و
االستدامة البيئية فضالً عن مقابلة التغيرات البيئية من خالل اعتماد المرونة االنتاجية لمواجهة الظروف البيئية وتحق يق
ميزة تنافسية تتفرد بها عن المنافسين.
واعتمدت الدراسة على منهجين ,االستنباطي كمدخل الختبار متغيرات الدراسة ومحاولة تطبيقها على المجت مع المب حوث
للوصول للبيانات ثم النتائج  .والتحلي لي االخت باري لق ياس متغ يرات الدرا سة من خالل ا جراء ف حص وتحل يل نتائ جه ثم
اختبار متغيرات الدراسة
وتناو لت الدرا سة ب عض الم شاكل الفكر ية والميدان ية وال هدف من االجا بة عن ها لتو ضيح الفل سفة النظر ية وا لدالالت
الفكرية والمجاالت التطبيقية للمتغيرات ( المرونة االنتاج ية  ,االن تاج النظ يف ) ال تي تناولت ها الدرا سة .ف ضالً عن ب يان
اهمية هذه المتغيرات وامكانية تطبيقها في البيئة العراقية وبالتحديد في ق طاع صناعة اال سمنت وع لى و جه الخ صوص
في الشركة المبحوثة " الشركة العامة للسمنت العراقية" وتضمنت عينة الدراسة مجموعة من الفنيين و مديري االق سام
والشعب فيها والبالغ عددهم  231شخصا ً وتم توزيع استبانة كأداة جمع المعلومات.
وقد توصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط طردية ذات دال لة معنو ية بين متغ يرات الدرا سة مع و جود عال قة ارت باط
طردية ذات داللة معنو ية بين اب عاد متغ يرات الدرا سة ( اب عاد المرو نة االنتاج ية  ,عمل يات االن تاج النظ يف ) وتو صلت
ايضا ً الى وجود اثر واضح للمرونة االنتاجية بابعادها على االنتاج النظيف بشكل مباشر.
وحثت الدراسة الشركة المبحوثة على ايالء فلسفة االنتاج النظيف اهمية اكبر من ذي قبل كونة المفتاح ا لرئيس لتحق يق
الميزة التنافسي ة الحالية والمستقبلية بسبب زيادة الضغوطات من اجل ديمومة البيئة وحماية المستهلك.
Abstract
Productivity Flexibility and its role in achieving cleaner production philosophy

The clean production processes are a contemporary methods adopted by the
organizations aim to improve the reality of production and environmental
sustainability as well as meeting environmental change through the adoption
of flexible production capacity to meet the environmental conditions and
The study relied on achieve a competitive advantage unique to all competitors.
two approaches, deductive as input variables of the study to test and try to
apply them to the respondent to gain access to the data and then the results of
society. The analytical test to measure the variables of the study through an
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examination and analysis of the results and then test the variables of the study.

The study dealt with some intellectual and field problems and the goal of
answering them to clarify theoretical philosophy and intellectual connotations
)and applied fields of variables (flexibility productivity, clean production
covered by the study. In addition to the statement of the importance of these
variables and the possibility of their application in the Iraqi environment,
specifically in the cement industry and in particular in the company researched
" Iraqi Cement State Company" The study sample included a group of
Totaling 132 people were technicians and managers of departments where.
distributed the questionnaire as a tool to gather information .
The study found there is a significance positive correlation with between the
variables of the study with a significant positive correlation differences
between the dimensions of the study variables (the dimensions of flexibility
production , clean production processes) also found the presence of clear
impact
flexible
production
dimensions
to
clean production directly .
And the study it urged the company researched to give clean production
philosophy greater importance than ever before .Because it the key to current
and future competitive advantage because of the increased pressure for the
sustainability
of
the
environment
and
consumer
protection.
المقدمــــــــــــــــــة
تسعى الدول والجهات غير الحكومية الى فرض تشريعات وقوانين من ا جل حما ية البي ئة والمحاف ظة ع لى ديمومت ها
لضمان استمرار بقاء بيئة نظيفة خالية من السموم  ,وهذا ما زاد من اهتمام مديري المنظمات في تب ني الم فاهيم البيئ ية
لكي تتما شى مع الت شريعات وال قوانين او مع ت طور ثقا فة الز بائن واالث نان في م صبا ً وا حد  ,وا صبح لزا ما ً ع ليهم ان
يتخذوا خطوات جادة وسريعة من اجل تحسين العمليات االنتاجية لتقليل المضار البيئية الناتجة عنها او من ا جل ت صميم
منتج يرتقي الى تطلعات الزبائن وهذا ما دفع بهم الى االهتمام بمفاهيم المرونة االنتاجية وتبني ابعاد المرونة كالً ح سب
الصناعة التي يعمل فيها  ,من اجل التكيف السريع من الت طورات التكنولوج ية والتغ يرات البيئ ية المت سارعة والموائ مة
بين الفرص والتهديدات من البيئة الخارجية ومعالجة نقاط الضعف ودعم ن قاط ال قوة من البي ئة الداخل ية و هذا ما يم كن
تحقيقة من خالل مرو ن ة االن تاج دا خل المنظ مة .ي عد مف هوم المرو نة االنتاج ية من ال فاهيم المه مة وقلي لة الب حث ع لى
الرغم من قدم هذا المفهوم واهميته كونه يدخل في صميم العملية االنتاجية وهو نقطة مهمة تساعد المنظ مة في ا متالك
الميزة التنافسية من خالل تبني مفهوم المرونة االنتاجية.
ان مفه وم التنميــــة المستدامة يهدف الى ترشيـــد إستخدام مــدخالت اإلنتاج و إلى تطبيق تقنية اإلن تاج النظ يف وال تي
ت عد م ــن أ حدث م ــا توصـ ــل إل يه الف كر البيئ ــي فـــــ ــي الع قدين األخ يرين من ال قرن الع شرين ,ك ما تعمــ ــل علـــ ــى
تحقيـــــق التـــــوازن بيــن التنم يـــــة والبيئة و دمـــــــج االعتبــــارات البيئيـــة في األنشطة االقت صادية ل ما تحق قه من
مزايا في خفض تكلفة اإلنتاج و تحسيــــــن االوضـــاع البيئية و من ث َ م ر فع األداء البي ئي ,ان ا ستخدام ال موارد الك فوء
واالنتاج النظيف هو المسار المخطط لتسهيل اال ستخدام الف عال لل موارد لم نع الت لوث البي ئي وال حد من انب عاث ال غازات.
وحاول الباحث في هذه الدراسة بيان دور ابعاد المرونة االنتاجية من تحقيق ها لفل سفة تب ني االن تاج النظ يف في ال شركة
العامة لصناعت االسمنت وبيان مدى تبنيها لمفاهيم حماية البيئة.
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وتضمنت الدراسة سبعة مباحث ترتبت كاالتي :
األول وضم منهجية الدرا سة واح توى ع لى ستة ف قرات .ا ما ال ثاني ف قد ت ضمن الدرا سات اال سبقة و جاء بف قرتين .ا ما
الجانب النظري فكان مقسم الى مبحثين هما الثالث وتضمن المرونة االنتاجية واحتوى المبحث على اربع فقرات والرا بع
وتضمن االنتاج النظيف وكان بستة فقرات .اما المبحث الخامس فكان وصف وتشخيص متغيرات الدراسة وكان بف قرتين
اما المبحث السادس فتضمن اختبار فرضيات الدراسة وكان هو االخر بفقر تان .و جاء المب حث ال سابع اخ يراً والمت ضمن
االستنتاجات والتوصيات وجاء هو االخر بفقرتان.

المبحث األول
منهجية الدراسة
اوالً  :مشكلة الدراسة
أثبتت العديد من الدراسات ومنها دراسة ) (Awwad, 2011:p 52بأن المرونة اإلنتاجية لها تأثير مباشر في تحق يق
الميزة التنافسية وهذا مفتاح بقاء الحصة ال سوقية لمنظ مات اإلع مال ال تي با تت تت ناقص ب شكل وا ضح ب سبب التغ يرات
البيئية وتطلعات الزبائن وعدم قدرة ب ع ض هذه المنظ مات من مواك بة هذه التغ يرات فإذا ما أرادت هذه المنظ مات من
المحافظة على حصصها السوقية وبقائها وديمومة إعمالها يتوجب عليها مواكبة الت طورات والتغ يرات البيئ ية من خالل
ا ستخدامها ا ستراتيجيات مر نة قادرة ع لى اال ستجابة البيئ ية والمتمث لة بالمرو نة اإلنتاج ية وعمل يات اإلن تاج النظ يف .
ويمكن ان نقدم مشكلة الدراسة بالتساؤالت األتية:
مـدى ادارك وفهــم لمســؤولي المنظمــة المبحوثــة لمفــاهيم متغيــرات الدراســة المتمثلــة بالمرونــة اإلنتاجيــة والمســؤولية
االجتماعية واإلنتاج النظيف وموظفيهم ؟
هل يمتلك موظفو المنظمة المبحوثة القدرة على التكيف للتغ يرات البيئ ية المتمث لة بالتطورات التكنولوج ية وتغ ير أذواق
المستهلكين ؟
هل تمتلك المنظمة المبحوثة المرونة العالية في المكائن ومستلزمات اإلنتاج من اجل مقابلة عدم التأكد البيئي؟
هل تسعى المنظمة المبحو ثة لج عل منتجات ها خ ضراء غ ير م ضرة بالبي ئة المحي طة من ا جل ا ستدامة ال موارد الطبيع ية
وتحسين البيئة؟
هل تؤثر المرونة اإلنتاجية في تحقيق اإلنتاج النظيف في المنظمة المبحوثة ؟
لم َي ْس َع الباحث في هذه الدراسة لإلجابة على جميع هذه الت ساؤالت فح سب  ،بل سعى أي ضا إ لى تو ضيح أ ثر اب عاد
المرونة االنتاجيه في تحقيق فلسفة عمليات اإلنتاج النظيف .
ثانيا ً  :أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها لتناولها موضوعات إنتاج ية واجتماع ية وبيئ ية حيو ية معا صرة ذات تأثير بالغ في
أداء المنظ مات وخصو صا ً إب عاد المرو نة اإلنتاج ية ول ما له ما من دور م هم لمنظ مات اإلع مال من ا جل تحق يق فل سفة
اإلن تاج النظ يف ف ضالً عن ما توفره الدرا سة من ا ثر في الجا نب الف كري لإل فراد من خالل ر فدهم بالموارد المعرف ية
المختلفة و ما تمتلكه الدراسة من أهم ية م ضمون إبعاد ها ب سبب ق لة الدرا سات ال سابقة في م جال الدرا سة ألهم ية هذا
المجاالت وقلة البحوث فيها.
وتتج لى اهم ية الدرا سة اي ضا ً بت قديم المعال جات والمقتر حات إلدارة المنظ مة المبحو ثة ( ال شركة العا مة لال سمنت
العراقية ) ووضعها موضع التنفيذ واالفادة منها ؛ ألجل االرتقاء بواقع أداء المنظمة المبحو ثة من خالل ج هود مديري
وموظفي المنظمة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية

3

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()13

العدد ()52

ثالثا ً  :أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى تحق يق هدف أ ساس يتم ثل بمحاو لة الت عرف ع لى دور المرو نة اإلنتاج ية في تحق يق فل سفة
اإلنتاج النظيف .ومن هذا المنطلق فان الدراسة تهدف إلى تحقيق األتي :
-2
-1
-3
-4
-5

القيام بتحليل لألدبيات العلمية لمتغيرات الدراسة الرئي سة المتمث لة بالمرو نة اإلنتاج ية واإلن تاج النظ يف ب هدف
بلورة مفاهيم جديدة وتقديم أطروحات معاصرة.
التاكد من استعداد المديرين والموظفين وقدرتهم لتطبيق إبعاد المرونة اإلنتاجية من ا جل الو صول إ لى تح سين
واقع إنتاج المنظمة المبحوثة للتحول إلى اإلنتاج النظيف.
تحديد اإلبعاد الرئيسة لمرونة اإلنتاج التي تدعم المنظمة المبحوثة في تبني فلسفة اإلنتاج النظيف .
تحديد واقع المنظمة المبحوثة في تبني إبعاد المرونة اإلنتاجية وعمليات اإلنتاج النظيف .
بيان اثر المرونة اإلنتاجية بإبعادها على تبني المنظمة المبحوثة فلسفة اإلنتاج النظيف .

رابعا ً  :فرضيات الدراسة
على وفق ما تم ذ كره من م شكلة الدرا سة و من ا جل تحق يق األ هداف المتو خاة من الدرا سة تم صياغة مجمو عة من
الفرضيات اآلتية :
 -2الفرضية الرئيسة األولى  ( H01ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين المرونة اإلنتاجية بإبعادها وعمليات
اإلنتاج النظيف ) ويتفرع منها أربعة فرضيات فرعية وهي :
أ .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إبعاد المرونة اإلنتاجية وعملية التقليل.
ب .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إبعاد المرونة اإلنتاجية وعملية إعادة االستخدام.
ت .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إبعاد المرونة اإلنتاجية وعملية إعادة التدوير .
ث .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إبعاد المرونة اإلنتاجية وعملية إعادة الشراء .
 -1الفرضية الرئيسة الثانية  ( H02ال توجد عالقة تأثير ذات دال لة معنو ية للمرو نة اإلنتاج ية بإبعاد ها ع لى اإلن تاج
النظيف ) ويتفرع منها خمس فرضيات فرعية هي :
أ .ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمرونة الحجم على اإلنتاج النظيف .
ب .ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمرونة المكائن على اإلنتاج النظيف .
ت .ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمرونة المزيج على اإلنتاج النظيف .
ث .ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمرونة العملية على اإلنتاج النظيف .
ج .ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمرونة المنتج جديد على اإلنتاج النظيف .
خامسا ً  :حدود الدراسة
يمكن توضيح حدود الدراسة من خالل النقاط اآلتية :
 -2الحدود الزمانية  :لقد امتدت الحدود الزمانية للدراسة لمدة سنتان و هي ال مدّة من ني سان عام  1123ولغا ية
نيسان عام . 1125
 -1الحدود المكانية  :تتمثل الحدود المكانية بالشركة العامة للسمنت العراقية ( معمل اسمنت القائم  ,معمل ا سمنت
كبيسة  ,معمل اسمنت الفلوجة  ,معمل اسمنت كركوك ).
 -3الحدود البشرية  :عينة من الفنيين واالداريين في معامل الشركة العامة للسمنت العراقية في جميع المستويات
المختلفة حيث صمم الباحث اداة جمع البيانات(االستبانة) و تم توزيع ها ع لى مج موع العي نة المبحو ثة والبال غة
( )231شخصا ً تفرقت إعدادهم على معامل الشركة.
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سادسا ً  :الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
استخدم الباحثان عدداً من األ ساليب اإلح صائية ال تي ساعدت ع لى ان جاز هذه الدرا سة والتو صل إ لى الن تائج ذات
ال صلة ع بر تحل يل العال قات وال تأثير بين متغ يرات الدرا سة واخت بار الفر ضيات و من هذه األ ساليب (الو سط الح سابي
ال موزون  ,معا مل اال ختالف ,االن حراف المع ياري  ,قي مة  , Pاخت بار  , Tاخت بار  ,Fمعا مل االرت باط الخ طي الب سيط,
معامل االنحدار الخطي البسيط) ولغرض تحليل البيا نات وا ستخراج الن تائج المتعل قة بالدرا سة ا ستخدم الباح ثان بر نامج
الحز مة اإلح صائية للع لوم االجتماع ية ( )SPSS v.18وبر نامج ) )EXCEL 2007ال ستخراج الم عادالت الريا ضية
لتحليل البيانات الخاصة بوصف وتشخيص إجابات العينة في االستمارة.

المبحث الثاني
مراجعة الدراسات السابقة
اوالً  :الدراسات ذات الصلة بالمرونة االنتاجية
دراسة )(Judi & Beach, 2010
اسم الباحث
)(Judi & Beach, 2010
وسنة البحث

عنوان الدراسة

Achieving Manufacturing Flexibility: The Role of People, Technology, Innovation
and Continuous Improvement
تحقيق مرونة التصنيع  :دور اإلفراد و التكنولوجيا و اإلبداع و التحسين المستمر

نوع الدراسة

دراسة حالة واستخدمت المقابلة الشخصية في جمع البيانات وتمت الدراسة في ثالثة شركات مختصة في صناعة االلكترونيات
والكهربائيات

الهدف من الدراسة

بيان مقدار الدور الذي تلعبه التكنولوجيا بالمقارنة مع اإلفراد ودور اإلبداع بالمقارنة مع التحسين المستمر

أهم النتائج

أثبتت الدراسة إن التكنولوجيا لوحدها ال تؤثر بشكل كبير في المرونة التصنيعية مالم يتم موائمتها مع اإلفراد فبتوحيدهما
تكون النتائج أفضل  ,وكذلك الحال بالنسبة لإلبداع والتحسين المستمر في حالة توحيدهما يكون تأثيرهما اكبر على المرونة
التصنيعية من اثر احدهما فقط

دراسة )(Tamayo-Torres, et.al, 2011
اسم الباحث
)(Tamayo-Torres, et.al, 2011
وسنة البحث

عنوان الدراسة

The Influence of Manufacturing Flexibility on the interplay between exploration and
exploitation: the effect of Organizational Learning and the Environment
تأثير مرونة التصنيع على االستثمار :االثر المتداخل بين االستكشاف والتعلم التنظيمي والبيئة.

نوع الدراسة
الهدف من الدراسة

دراسة استطالعية على عينة مولفة من  132شركة واستخدم الباحثين االستبانة لجمع البيانات
بيان أهمية دور المرونة التصنيعية على التفاعل ما بين االستكشاف واالستثمار وما هو الدور الذي يلعبه كل من التعلم
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التنظيمي والبيئة المحيطة أيضا
أهم النتائج

عناك عالقة ارتباط موجبة وذات دالل معنوية بين مرونة التصنيع واالستكشاف واالستثمار  ,وأثبتت الدراسة بان مرونة
التصنيع تساهم في زيادة االستكشاف واالستثمار في الشركات المبحوثة

دراسة )(Ogunmokun & Li, 2012
اسم الباحث
)(Ogunmokun & Li, 2012
وسنة البحث
The Effects of Manufacturing Flexibility on Export Performance in China
عنوان الدراسة
اثر مرونة التصنيع في أالداء التصديري في الصين
نوع الدراسة

دراسة استطالعية في  222شركة في الصين واستخدم الباحثان االستبانة في جمع البيانات باإلضافة إلى المقابالت وتمثلت
العينة بمدراء هذه الشركات

الهدف من الدراسة

بيان اثر مرونة التصنيع وما هو الدور الذي تحققه في تحسين األداء التصديري في الشركات الصينية

أهم النتائج

هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مرونة التصنيع واألداء التصديري للشركات المبحوثة  ,ويمكن تحقيق أداء تصديري
عالي من خالل تبني إبعاد المرونة التصنيعية

ثانيا ً :الدراسات ذات الصلة باإلنتاج النظيف
دراسة ( ) Mukherjee , 2011
اسم الباحث
( ) Mukherjee , 2011
وسنة البحث

عنوان الدراسة

Barriers towards cleaner production for optimizing energy use and pollution
control for foundry sector in Howrah, India
الحواجز نحو اإلنتاج النظيف لتحسين الطاقة :استخدام ومكافحة التلوث لقطاع المسابك في هوراه ،الهند

نوع الدراسة

دراسة تطبيقية في منظمات صغيرة الحجم في قطاع صناعة السباكة في الهند

الهدف من الدراسة

ركزت هذه الدراسة على الحواجز الرئيسة نحو اإلنتاج النظيف ،وذلك بهدف تحديد استراتيجيات للتغلب على إنتاج السباكة
صديقة للبيئة

أهم النتائج

إن االبتكارات الجديدة في صناعة السباكة كان لها دور كبير في تقدم اإلنتاج النظيف  ,إن اإلنتاج النظيف يعمل على تقليل
استهالك الفهم وتقليل اإلضرار البيئية ولكنه قليل التنفيذ ؛ بسبب التكاليف االقتصادية المترتبة على تبني مفهوم اإلنتاج
النظيف

دراسة ( ) Dong , et.al , 2012
اسم الباحث
( ) Dong , et.al , 2012
وسنة البحث
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Application of a system dynamics approach for assessment of the impact of
regulations on cleaner production in the electroplating industry in China
تطبيق مدخل ديناميكية النظام لتقييم أثر األنظمة على اإلنتاج النظيف في الصناعة الكهربائية في الصين

نوع الدراسة

دراسة حالة وكانت عينة الدراسة عدد من المدراء لمجموعة من المنظمات المختصة في الصناعات الكهربائية في الصين

الهدف من الدراسة

تحلل هذه الدراسة آثار السياسات لإلنتاج النظيف على القرارات االستثمارية للشركات من خالل تطوير نموذج أنظمة
ديناميكية وعن طريق محاكاة منظمات صناعة الكهربائيات النموذجية في شن تشن ،الصين.

أهم النتائج

أثبتت الدراسة إن سياسيات اإلنتاج النظيف تعمل على خفض استخدام المياه وكذلك تقلل من االنبعاثات وتعمل على استدامة
بيئية  ,زد على ذلك إن الدراسة أكدت على إن تبني مفاهيم اإلنتاج النظيف تقلل من الهدر في الطاقة المستخدمة وبالتالي تعمل
على خفض التكاليف اإلنتاجية

دراسة ( ) Hoof & Lyon , 2013
اسم الباحث
( ) Hoof & Lyon , 2013
وسنة البحث
Cleaner Production in Small Firms taking part in
عنوان الدراسة

Mexico´s Sustainable Supplier Program
اإلنتاج النظيف في المنظمات الصغيرة تأخذ محلها في برنامج المجهز المستدام في المكسيك

نوع الدراسة

دراسة تطبيقية على  2334مشروع لمجموعة من المنظمات البالغ عددها  371متوسطة وصغيرة الحجم في المكسيك

الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية اختالف فوائد المشروع عند استخدامه تطبيقات اإلنتاج النظيف وبناء برنامج في إطار
الشراكة بين القطاعين ( العام والخاص )

أهم النتائج

أن إعادة تدوير النفايات ومشاريع الوقاية من النفايات في المتوسط حققت القيمة االقتصادية والبيئية أعلى من مشاريع كفاءة
الطاقة والحفاظ على المياه  ,أظهر أيضا إن تطبيقات الحد من النفايات قدمت صافي القيمة حالية أكثر من االبتكارات التقنية أو
أفضل الممارسات  ,وكذلك أثبتت إن الفوائد االقتصادية والبيئية لإلنتاج النظيف ترتبط إيجابيا مع حجم المنظمة.
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المبحث الثالث
الجانب النظري  :المرونة االنتاجية
تعمل المنظمات على امتالك الميزة التنافسية من خالل احدى او اكثر من اب عاد الم يزة التناف سية وت عد المرو نة االنتاج ية
 Production flexibilityا حدى ا هم الخ صائص ال تي ي جب ان تمتلك ها المنظ مات الرا ئدة ون ظراً لز يادة التعق يد
البي ئي وز يادة وت يرة الت سارع في الت طورات التكنولوج ية ا صبح لزا ما ً ع لى المنظ مات من ج عل المرو نة ا حدى ا هم
خ صائص منظ مات االع مال .ف هي تم ثل م حور اهت مام وتوج هات االدارات العل يا كون ها ال يوم ا صبحت ع صب ح ياة
المنظمات .فهي اليوم تسعى الى تحقيق رغبات وتطلعات الزبائن وهذا ال يحدث مالم تمتلك المنظ مات م ستوى عالي من
المرونة االنتاجية .
لقد اصبحت المرونة واحدة من اهم العوامل االساسية في تحقيق الميزة التنافسية النها تواجه حاالت الالتأ كد البي ئي
التي تتعرض اليها المنظمات اليوم عبر تلبية حاجات وتطلعات ورغبات الزبائن من ح جم وا نواع ت شكيلة المنت جات تب عا ً
لتغير اذواق وحاجات الزبائن .ومن اجل الحفاظ على هذه الميزة ينبغي ان تترافق مع المرونة االنتاجية العالية في ب عض
االحيان خسارة في حجم االنتاجية اوانخفاض في جودة المنتج.

اوالً :مفهوم المرونة االنتاجية The concept of Production flexibility
ان معر فة المرو نة االنتاج ية ت طورت من تطب يق المرو نة وتعر يف م صدر المرو نة واخت بار العال قة بين ال حاالت
الطارئة واداء المرونة واخيراً من تطور نموذج واداة تنفيذ المرونة  .وبالرغم من ذلك فان اطار ق ياس وتحل يل المرو نة
قد تطور خالل ع قود وال زا لت درا سة المرو نة تفت قر ا لى االهت مام ال كافي بم جاالت التنف يذ ك ما ان عمل ية صنع ال قرار
الكل ية للمرو نة االنتاجيـة الزا لت غيـر وا ضحة ونتيجـة لذلك ال تتحقـق ب شكل كامـل(.) Ngamsirijit,2008:p18
ولطا لما شغلت المرونة كتاب ادارة العمليات فعلى المستوى الواسع يمكن ان نف هم المرو نة ع لى ان ها امت صاص ل حاالت
عدم التأكد والتنوع البيئي .وقد ر كزت كتا بات ادارة العمل يات ع لى توط يد االف كار عن تحف يز ز يادة المرو نة في حاالت
وجود حاالت عدم التأكد أو عدم امكان ية التن بؤ أو اال ضطراب في ال سوق والبي ئة  .فالمرو نة ت عد خا صية ايجاب ية الن ها
تسهم في قدرة المنظمة على امتصاص أو االستفادة حتى من التغيرات في البيئة ( .) Beach , et.al , 2000:p42
المرونة االنتاجية مصطلح واسع يستخدم الوصف نظام يم كن قيا سة ب عدة طرق مختل فة .والمرو نة ال يوم من ا هم
المقاييس التي تساعد على اتمتة الصناعة وتقليل الطاقة المهدرة مع الحفاظ على التنافسية ( .) Tomlin,2008:p3
فقد عرفت المرونة بانها القدرة على االستجابة باقل ما يمكن في الوقت والتكلفة لتعظيم القيمة للزبائن ( Heizer
 .) & Render,2011:p298ويرى ) (Evansبان المرونة االنتاج ية بان ها القابل ية ع لى التك يف ب سرعة وفاعل ية
لمتطلبـــات الزبـــائن كســـرعة التغيـــر مـــن منـــتج الـــى منـــتج اخـــر او ســـرعة االســـتجابة الـــى الطلبـــات المتغيـــرة
) .(Evans,2011:p334وعرف ( ) Slackالمرونة أي مدى عملية االن تاج يم كن تغي ير ما ت قوم به ،وك يف يف عل
ذلك ،أو متى يفعل ذلك (  .) Slack et.al,2010,p662وعرفت المرونة بانها ال قدرة ع لى تنف يذ التغ يرات في بي ئة
التشيغل الداخلية بالوقت المنا سب وبك لف معقو لة ا ستجابة للتغ يرات في ظروف ال سوق (&Olhager,2009:p2
 . )Hallgrenوتعرف المرونة االنتاجية من قبل عدد من المنظمات بعدة طرق ف قد عرفت ها () General Motors
بانها القدرة على التغيير أو االستجابة لطلبات الزبائن حول جودة المنتجات باقل ما يم كن من الو قت أو الج هد أو الكل فة
أو االداء ( .) Tomlin,2008:p13
ويعــد تعريــف ( ) General Motorsقريــب جــداً مــن وجهــة نظــر (  ) Heizer & Renderفهمــا ركــزا علــى
االستجابة لمتطلبات الزبائن باقل وقت وجهد وكلفة ممكنة.
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وكذلك عرفت المرونة بانها القدرة على االستجابة الفاعلة للظروف المتغ يرة ( Kumar& Suresh,2008:p304
)  .وعرفها ) (Stevensonبانها القدرة على االستجابة للتغيرات كالتغير في خصائص المنتوج وح جم الط لب و مزيج
المنتوج والخدمات المقدمة من قبل المنظمات ) .) Stevenson,2005:p36 ) ( Stevenson,2007:p38
ويرى الباحث بان المرونة االنتاجية هي القدرات التي تمتلكها المنظمة للمناورة في العمليات االنتاجية لمقاب لة التغ ير
في الظروف البيئية المحيطة باقل وقت وجهد وكلفة ممكنة لتعظيم تطلعات ورغبات الزبائن.
ثانيا ً :اهمية المرونة االنتاجية The importance of Production flexibility
لقد ازدادت اهمية المرو نة االنتاج ية في االو نة االخ يرة نتي جة الت سارع في التغ يرات البيئ ية والتغ يرات في اذواق
وتطلعات ورغبات الزبائن .فقد اصبحت ال يوم سالح ب يد منظ مات االع مال ت ستخدمها من ا جل تعز يز مركز ها التناف سي
فالمنتجين في ال قرن ال حادي والع شرون يواج يون حاالت عدم التأ كد المتزا يد من البي ئة الخارج ية مع تأثير م تراكم
للمتغيرات الخاصة بمتطلبات ورغبات الزبائن والتقدم التكنولوجي لذا ينظر للمرونة على انها احد اهم االسلحة التنافسية
وهي بعد من ابعاد التنافس الى جانب الكلفة والجودة والوقت (.) Judi & Muhlemann,2004:p4
لقد نالت المرونة االنتاج خالل العقود الثالثة األخيرة أهتماما ً كبيراً من الباحثين والكتاب ،كأحد االدوات المهمة ال تي
تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنظمات االعمال في مواجهة الالتأكد من ج هة وتعز يز أب عاد مح توى ا ستراتيجية اذ
ت عد مرو نة االن تاج عن صراً اسا سيا ً في ن ظام االن تاج وتز يد من قدرة المنظ مات االنتاج ية في مواج هة عدم التا كد
البيئي(.) Esturilho & Estorilio,2010:p971
ان المرونــة االنتاجيــة لهــا دور مهــم فــي تحقيــق النمــو للمنظمــات فهــي تــؤثر وبشــكل مباشــر علــى االداء المــالي
للمنظمات وبالتالي فهي اداة اساسية في التأثير على االداء المنظمي بشكل عام وبال تالي يم كن ادراج ب عض الن قاط ال تي
تبين اهمية المرونة االنتاجية(:) Ngamsirijit,2008:p6







تع مل المرو نة االنتاج ية ع لى تح سين وا قع البي ئة من خالل خ فض اال ضرار في البي ئة المحي طة بالمنظ مات
(.) Miltenburg,2003:p49
ت ساعد مرو نة االن تاج في تعز يز امكان يات و قدرات المنظ مات ع لى تلب ية حا جات ورغ بات ومتطل بات الز بائن
والتي تكون كثيرة ومتغيرة مثل حجم الطلبية وتاريخ التسليم ومواصفات المنتج وغيرها .
تساعد المرونة االنتاجية في خفض التكاليف االنتاجية نتيجة مقابلة متطلبات الزبائن.
تعطي المرونة االنتاجية للمنظمات القدرة على عرض خط كامل من المنت جات من دون ان ي صاحب ذ لك ك لف
من خزن كميات كبيرة في المخازن(.) Meredith & Shafer,2011:p21
تساعد مرونة االنتاج في التعامل مع البيئة االكثر ديناميكية واالسواق التنافسية من خالل اال ستجابة ال سريعة
وبكلفة مقبولة عند مواجهة التغيرات البيئية (.) Chang et al.,2007:p998
ان المرونة االنتاجية من أهم العناصر الضرورية لنجاح تنفيذ ادارة سلسلة التجهيز ،اذ يكون لها تأثير مبا شر
علــى الزبــائن فضــالً عــن مســاهمتها فــي العديــد مــن الوظــائف فــي سلســلة التجهيــز ( Fantazy
.) etal.,2009:p177

ومن خالل ما سبق نرى ان لمرونة االنتاج دور مهم في جميع انشطة المنظمة فهي لها دور كب ير في تح سين وا قع
اداء المنظمة في جميع المجاالت وخاصة في مقاب لة التغ يرات في ال ظروف البيئ ية المتغ يرة ف هي ا صبحت ال يوم ا لدليل
الحا سم ا لذي ي ساعد االدارات في ات خاذ ال قرارات ال صائبة وال صحيحة و في جم يع الم يادين ع لى الم ستوى ال مالي او
االستثماري او االنتاجي.
ثالثا ً :عمليات تحسين المرونة االنتاجية A Production Flexibility Improvement Process
ان تحسين المرونة االنتاجية هو جهد الشركة لتحسين القدرات التنظيمية على التغيير الفاعل لعملياتها واجراءاتها
من اجل التعامل مع حاالت عدم التأكد المتوقعة وغير المتوقعة مثل الطلب والف شل ا لداخلي  .ويم كن تق سم المرو نة ا لى
ثالثة مستويات هي المرونة التشغيلية والمرونة االنتاجية والمرونة االستراتيجية  .كما ان استراتيجيات تحسين المرونة
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يمكن تصنيفها الى ثالثة معايير وهي االهداف االستراتيجية ونمط المرونة ودرجة التحسين( Ngamsirijit , 2008 :
:) p19




اهداف المرونة  :تتضمن تحسين ر ضا الز بون وز يادة التناف سية وتح سين االداء الت شغيلي وتقل يل عدم التأ كد
في التصنيع وسلسلة التجهيز
نمط المرونة  :ويتضمن التكيف واعادة التعريف واالعمال المصرفية والتقليل
درجة التحسين  :وتتضمن االستثمارات الهيكلية وتحسين العملية وتطوير الموارد وتخطيط الموارد

ويجب التأكيد على اهمية اخت يار المج هز وادارة المج هز والمرو نة االنتاج ية ال تي يم كن ان تح قق من خالل تب ني
استراتيجية اختبار المجهز اعتمادا على التكنولوجيا  .وتميل هذه اال ستراتيجية لتح سين االداء الت شغيلي للم نتج وتعت مد
علــى تقليــل عــدم التاكــد بســبب االداء الجيــد للمجهــزين وهــذه االســتراتيجية تكــون علــى مســتوى التخطــيط للمــوارد (
. ) Ndubisi , etal , 2005:p338
ولتحسين المرونة االنتاجية فان يتوجب الترك يز ع لى عمل ية تنف يذ المرو نة ب شكل دق يق و بذلك يتط لب توفير دل يل
خاص للمدراء .فقد اوصى ( ) Slack, 1998بمدخل من ثالثة مراحل يتكون :




أوالً من تعريف متطلبات المرونة
ثانيا ً تنظيم تدقيق المرونة
واخيراً تطوير برنامج نشاط خاص بالمرونة .

ان عملية تحسين المرونة االنتاجية قد تتحقق من امكان ية ز يادة المرو نة االنتاج ية ح يث تعت مد ع لى عوا مل بيئ ية
وتنظيمية وتقنية  .والن زيادة المرونة قد تكون مكلفة جدا ويم كن ان ي قود ا لى تعق يد االدارة وك لف تن سيق عال ية لذلك
على ال مدراء تبر ير ضرورة ز يادة المرو نة ومالئمت ها للعوا مل البيئ ية والتنظيم ية والتقن ية في المنظ مة ( Prater ,
. ) et.al , 2001:p830
رابعا ً  :ابعاد المرونة االنتاجية Dimensions of Production Flexibility
ان تصنيف انواع المرونة االنتاجية وضع اوال من لدن (  ) Browne, et al , 1984وا لذي ا سس من خال له
طريقا ً لما بعده من البحوث من اجل قياس المرونة االنتاجية (  .) Parker & Wirth,1999:p430وقدم ( sethi
 ) & sethi , 1990احد عشر نوع مختلف من المرونة فان اختيار المرونة المالئمة يم كن ان ي كون عمل ية صعبة
جداً  .وم ن اجل المساعدة في اتخاذ مثل هذه ال قرارات من الم هم درا سة العال قات المتداخ لة والمباد لة وال تداؤبيات بين
انواع المرونة المختلفة ( . ) Goyal &Netessine, 2010:p2
هنـــاك العديـــد مـــن التصـــنيفات للمرونـــة االنتاجيـــة وحســـب وجهـــات نظـــر الكثيـــر مـــن البـــاحثين فقـــد صـــنف
( )Goyal&Netessine,2010:p5-6الــى مرونــة الحجــم ومرونــة المنــتج .امــا ( Parker& Wirth ,
 1999:p430و ( ) Stecke &Raman,1992:p3-4فقد صنف المرونة االنتاجية ا لى ( مرو نة الماكنة,مرو نة
العملية ,مرونة) المنتج ,مرونة المسار ( التوجية ) ,مرونة الح جم ,مرو نة التو سع ,مرو نة الت شغيل ,مرو نة االن تاج )
وقد صنف كل من () Ngamsirijit,2008:p19و( ) Hallgren & Olhager,2009:p3المرونة االنتاجية الى
مرونة الح جم ومرو نة ال مزيج وا ضاف (  ) Chod,etal,2006:p2ومرو نة الو قت ا لى ال مرونتين ال سابقتين .ا ما
( ) Miltenburg,2003:p55-65فصنف مرونة االنتاج الى ( مرونة العملية ,مرو نة الحجم,مرو نة التو سع,مرونة
االمداد,مرو نة الم نتج ,مرو نة الماكنة,مرو نة اال شخاص).اما (  ) Awwad,2007:p4-6ف قد كا نت له وج هة ن ظر
اخرى حيث صنف المرونة االنتاجية الى ( مرونة المنتج ,مرونة الح جم ,مرو نة ال مزيج ,مرو نة الماك نة ,مرو نة الع مل
,مرونـــــة الســـــوق ,مرونـــــة العمليـــــة ,مرونـــــة المنـــــتج الجديـــــد ,مرونـــــة التوســـــع ).امـــــا (Tamayo-
 ) Torres,et.al,2011:p6175-6184ف قد تو جه ا لى ت صنيف المرو نة االنتاج ية ا لى الت صنيف ال تالي ( مرو نة
التعديل ,مرونة ال توجية ,مرو نة الماك نة  ,مرو نة العمل ية) .وم ما سبق من االدب يات و باختالف وج هات الن ظر نرى ان
هناك اتفاق الغلب الباحثين حول بعض االبعاد باالضافة الى ان االختالفات كانت حسب توجه الدراسة واحتياجاتها و يرى
الباحث ان ابعاد المرونة االنتاجية االقرب الى الدراسة هي االبعاد الخمسة التالية .
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 -2مرونة الحجم Volume flexibility
تعد مرونة الحجم من اهم انواع المرونات االنتاجية وقد ازداد االهتمام بتحسين القدرة على مرونة الحجم منذ اواخر
الثمانينيات  .و قد قدمت الكث ير من الدرا سات المفاهيم ية والتجربي يه من ا جل تح سين مرو نة الح جم في مؤ شر ل قدرة
النظام على العمل بشكل مربح عند مستويات مختلفة من االحجام للجزء المصنع  .فان مرو نة الح جم العال ية تع ني نق طة
ت عادل منخف ضة وعر فت من لدن العد يد من ال باحثين ف قد عر فا (  ) Merdith & Shafer,2011مرو نة الح جم
بالقدرة على التغير السريع واالقتصادي من حجم االن تاج ال منخفض ا لى ح جم االن تاج ال عالي و بالعكس ( & Merdith
 .) Shafer,2011:p35وعر فت مرو نة الح جم بان ها عمل ية ت صنيع م نتج وا حد ضمن حدود طا قة معي نة فمرو نة
الحجم تمكن الشركة من ان تاج منت جات اع لى أو ا قل من الطا قة ا ستجابة للط لب وان ال قدرة ع لى ز يادة االن تاج ب شكل
مزيج اعلى من الطاقة تسمى مرونة الصاعدة ( ) upside flexibilityاما القدرة على تقليل االنتاج اقل من الطا قة
 . ) Goyal&Netessine,2010:p2 ( )downsideامــــا
فتســــمى المرونــــة النازلــــة ( flexibility
(  ) Reid&Sanders,2010:p38يرى ان مرونة الحجم هي ال قدرة ع لى ز يادة او خ فض كم ية االن تاج ب سرعة
وبما ينسجم اويتكيف مع التغيرات في حجم الطلب .
ان مرونة الحجم ترتبط بالقدرة على زيادة الحجم المنتج في النظام االن تاجي من ا جل اال ستجابة ال سريعة للتغي يرات
في السوق مع بقاء العمل مربحاً .وهذا يعني بقاء النظام االنتاجي منتج على مستويات منخفضة من االستغالل .

 -1مرونة المكائن Machine flexibility
ت شير مرونة المكائن الى القدرة ع لى اداء ن شاطات مت عددة ع لى الماك نة الوا حدة  .فالم كائن المتخص صة هي اال قل
مرونة بينما تكون المكائن متعددة الغرض او المكائن العامة اكثر مرونة من حيث تنوع االنتاج  .ومرونة الماك نة ت سمح
بانتاج دفعات صغيرة مما يقلل من كلف التخزين ويرفع من مستوى االفادة من الماكنة وتحسين جودة المنتج ( Gupta
) & somers, 1996:p212
فمرونة الماكنة تمثل عدد العمل يات ال تي يم كن ان تؤدي ها الماك نة دون حدوث اي تنقالت عال ية او تغي ير كب ير في
نتائج االداء ). (Wahab, 2005:p3774ولقد عرفت مرونة المكائن بانها هي عدد العمليات و انواع المنت جات ال تي
يمكــــن ان تنــــتج باســــتخدام ماكنــــة واحــــدة دون حــــدوث اثــــار ســــلبية عنــــد التحــــول مــــن عمليــــة الخــــرى
( . ) Miltenburg,2003:p62وعر فت ايضـا بان ها قـدرة اي جزء مـن الماك نة علـى اداء عمل يات مختلفـة بشـكل
اقت صادي وفا عل (  . ) Zhang, etal,2002:p5وعرف ها ( ) Parker & Wirth,1999:p432بان ها ال قدرة
الماكنة الواحدة على اداء العمليات المختلفة ويعطي قياس مرونة الماكنة خصائص غ ير مو جودة في موا صفات الماك نة
عند شرائها  .ان قدرة المكائن على الق يام باداء عمل يات غ ير متجان سة والتعا مل مع منت جات مختل فة يع طي المنظ مات
امكانية المنافسة في ظل ظروف البيئية المتوقعة وامتالك المنظمات مكائن مرنة يعطيها امكانية تحقيق المتطلبات البيئية
من خالل المحافظة على الوقت والكلفة والجودة (.) Koste,1999 :p24
 -3مرونة المزيج Mix flexibility
ال تقل اهمية مرونة المزيج من اهمية المرونات السابقة فتعد المرتكز االساس للمنظمات التي تحاول الحصول على
الميزة التنافسية في ظل تغ ير ظروف البيئ ية .فه ناك من يرى بان مرو نة ال مزيج او ما ت سمى مرو نة مزيج الم نتج
تستلزم القدرة على انتاج منتجات متعددة بنفس الطاقة والقدرة على ا عادة توز يع الطا قة بين المنت جات ا ستجابة للط لب
المدرك ( . ) Goyal &Netessine, 2010:p2
اما مرونة المزيج فتعرف بانها القدرة على تغيير مدى المنتجات التي يقوم الن ظام الت صنيعي بانتاج ها ضمن مدة م حددة
فمرونة المزيج هي القدرة على اجراء تغييرات في مزيج الطلب ب سرعة واقت صادية (. ) Ngamsirijit,2008:p20
وعرف ها ( ) "Goyal et al.,2012:p3بان ها ال قدرة ع لى ان تاج العد يد من المنت جات ع لى ن فس ال خط االن تاجي .
وعرفت بانها القدرة على التكيف من ظروف عدم التأكد نتيجة تنوع المنتجات يرغب الزبائن الح صول علي ها ضمن مدة
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زمنية محددة وتلبية هذا االحتياج من خالل تقديم منتجات ت صنع في م كان وا حد مع ث بات الت كاليف ( & Genevois
 . ) Gurbuz, 2009:p1127اما ( ) Judi & Beach,2008فيرى ان ها قدرة ن ظام االن تاج ع لى ت قديم مخت لف
المنتجات خالل المدة الزمنية المخطط لها (. ) Judi&Beach,2008:p3342
وقد حدد (  ) Oke, 2005اي ضا العوا مل الم ساهمة في مرو نة ال مزيج ب ضمنها و قت الت بديل وم هارات ال عاملين
واجزاء المنتج  .وتختلف درجة اهمية مرونة المزيج حسب عروض الم نتج  .فت كون مرو نة ال مزيج مه مة ع ندما ي قدم
المصنع منتجات ب خط ان تاجي كا مل وي نتج لقطا عات ا سواق مختل فة وت قل اهميت ها في الم صنع ا لذي ير كز ع لى ق طاع
سوقي محدد والعديد من الكتاب نضموا دراسات عن قياس المرونة في الع شر سنوات االخ يرة( Oke, 2005:p979
).

 -4مرونة العملية Process flexibility
ان بعد مرونة العملية يتضمن مجاالت مثل توجية العمل ية و مناق لة ال مواد و التعا قب وب عض الك تاب ي عد هذه الم جاالت
ابعاد مستقلة بمستويات هرمية مختل فة ان م ستوى مرو نة العمل ية ي جب ان يتم تقيي مة ضمن الن ظام االن تاجي ال حالي
دون تعديل في التسهيالت (.) Koste,1999 :p25
وعرفت مرونة العملية بانها قدرة النظام االنتاجي ع لى تنف يذ عمل يات مختل فة ب شكل اقت صادي ف عال وم قدرة هذا الن ظام
على التكيف مع التغيرات في عملية االنتاج ومن ضمنها تغيير سلسلة من الخطوات والتي من خاللها يتم ت قديم الم نتج (
 . ) Judi&Beach,2010:p163وعرفت ايضا ً بانها بمجموعة من المنتجات المختلفة التي ي ستطيع ن ظام االن تاج
ان يقدمها من دون تهيئة او اعدادات ( . ) Salvador et al.,2007,p1174وهناك من يرى مرو نة العمل ية هي
قدرة نظام االنتاج على التكيف مع التغيرات في عملية االنتاج (. ) Judi et al,2004:p10و يرى ( Miltenburg
 ) ,2003بان مرونة العملية هي عدد المنتجات التي يكون لها خطط معالجة بديلة وتنوع عمل يات المعال جة الم ستخدمة
دون حدوث اثار سلبية عند نشوء التقلبات (. ) Miltenburg,2003:p55
وعر فت اي ضا هذه المرو نة ب قدرة الن ظام الت صنيعي ك كل ع لى ت صنيع مجمو عة من اال جزاء ب طرق مت عددة  .وتت حدد
بمرونة المكائن المتنوعة في النظام وكذلك وتنوع المواد التي يتعامل النظام بها ومدى السيطرة المؤتمتة ع لى العمل يات
(. ) Stecke &Raman,1992:p3
 -5مرونة المنتج الجديد New product flexibility
ل قد ظ هر اهت مام كب ير في مرو نة الم نتج الجد يد في كتا بات ادارة العمل يات ل ما ل ها من اهم ية في تعز يز المر كز
التناف سي للمنظ مات من خالل مقاب لة حاالت عدم التأ كد البي ئي وتغ يرات في الط لب الم ستهلكين نتي جة تغ ير اذواق هم
باستمرار .
فقد بحث (  ) Jordan & Graves , 1995في المرونة الكل ية مقا بل المرو نة الجزئ ية في مف هوم التسل سل (
 ) Chainingالسلسلة تتكون من ارتباطات خط المنتج الجديد فكلما ازادات االرتباطات كلما كا نت المرو نة اع لى .و قد
توصلوا الى ان اضافة مرونة محدودة في المكان والوقت المناسبين يمكن ان تحقق كل منافع المرو نة الكل ية تقرب يا ك ما
ان هناك منافع كبيرة لمرونة المنتج الجديد المضافة اذا كانت المنظمات ليست صغيرة جدا وال كبيرة جدا ن سبة لمتو سط
الط لب ( . ) Goyal &Netessine, 2010:6و قد عر فت مرو نة الم نتج الجد يد بان ها ال قدرة ع لى اي جاد منت جات
جديده بسرعة ( . ) Kara, et al,2002:p80
ويرى( ) Dasبان مرونة المنتج الجديد هي قدرة النظام االن تاجي ع لى ت قديم وان تاج ا جزاء ومنت جات جد يدة ( Das,
.) 2001:p4162وعرفـت ايضـا ً بانهـا الســهولة التـي يمكــن مـن خاللهــا اضـافة منتجــات جديـدة او اســتبدال االجــزاء
المو جودة حال يا ً ف هي تع بر عن امكان ية تغي ير مزيج المنت جات ال حالي ب سرعة وكل فة مقبو لة م ما ي سمح للمنظ مة من
االســـتجابة الســـريعة لطلبـــات الســـوق مـــن خـــالل تصـــميم منتجـــات جديـــدة تطـــرح لالســـواق ( Sethi and
. ) Sethi,1990:p304
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المبحث الرابع
الجانب النظري  :االنتاج النظيف Cleaner Production
تسعى المنظمات جاهدة من اجل مواكبة التطورات البيئية الديناميكية ال سريعة والع مل ب كل طاقات ها من ا جل تحق يق
الميزة التنافسية للوصول الى تحقيق رغبات وحاجات الزبائن.
والي وم نرى ان تحقيق االمان البي ئي ا صبح من ا هم المطا لب الم ستمرة للز بائن وا لذي ت حاول اغ لب المنظ مات من
العمــل علــى تحقيــق هــذا المطلــب بمختلــف االســاليب والسياســات فضـالً عــن التشــريعات والقــوانين الحكوميــة الملزمــة
للمنظمات للحفاظ على بيئة سليمة مستدامة وتقليل من الهدر غير المبرر في البي ئة وحمايتها.م ضافا ً ل ها ضغط الج هات
غير الحكومية والمتمثلة بمنظمات المجت مع ال مدني و ما ت نادي إل يه و ما تن شرة من ثقا فات في اذ هان ال ناس وتث قيفهم
وتوعيتهم على الحفاظ على البيئة.
جميع هذه المعطيات ولدت االفكار الى عمليات وسياسات جديدة كانت البذرة االولى لوالدة مفهوم جد يد اال و هو االن تاج
النظيف بعد مخاض من التطورات التي استمرت الى اكثر من ثالثة عقود.
اوالً :تاريخ االدارة البيئية واالنتاج النظيف
وفقا ً لتقرير )  ( Canter of Excellence in CP , 2001كانت االدارة البيئية في البداية تأخذ شكل تحد يد
او ا لتخلص من الت لوث وكا نت تعب ير ان التقل يل من ال مواد الخ طرة لت صبح م جرد تدفقات صغيرة الح جم من النفا يات
ستمنع اي اضرار على البيئية والناس ومع ادراك تراكم المواد الصغيرة في البي ئة ت بدأ عمل ية التنظ يف وال سيطرة ع لى
التلوث(.) Pandey,2007:p12
ل قد كان ه ناك تزا يد كب ير خالل الن صف ال ثاني من ال قرن الع شرين للحر كات العالم ية ال تي ت حاول تغي ير ت فاعالت
الصناعة مع البيئة  .وقد ساهمت كل من الحكو مات وال صناعات ع لى حد سواء في هذه الحر كات و كان الترك يز ع لى
تقليل االثار البيئية للص ناعة من خالل تغيير التكنولوجيا وال سلوك ال صناعي  .ول كن الزال ت لوث ال هواء وال ماء والتر بة
من اهم التحديات التي تواجه العالم اليوم .ومع الوقت تم تطوير تطبيقات االدارة البيئ ية ال صناعية  IEMب شكل تدريجي
من خالل تطوير استراتيجيات لحل المشاكل البيئية (.)Nilsson,et al,2007:p19
ومع تطور االحداث والتسارع الكمي للمتغيرات البيئية والتقدم التكنولوجي الملحوظ في اوا خر ال قرن الما ضي وتزا يد
ثقافة المواطنين وتوجه اغلب رجال االعمال الى االهتمام بالنواحي البيئية بدأت المنظمات من الخ طى ن حو اي جاد برامج
جديدة تساعد على تقليل االضرار بالبيئة فكانت نتاج اولى هذه الخطوات هو االنتاج النظيف كونه مدخل محدد لتقل يل ا ثر
الصناعة على البيئية(.) Blackman,et al,2006:p3
ان اصل هذا المدخل وجد في الشركة االمريكية  3Mففي عام  2375بادرت  3Mببرنامج اطلقت علية بر نامج 3P
( برنامج ثمن الوقاية من التلوث ) (  .) Potlution Prerention paysوفلسفة هذا البر نامج هي ان اي نفا يات
ناتجة عن العمل ية االنتاج ية تم ثل سوء في توز يع ال مواد الداخ لة للعمل ية و قد صمم هذا البر نامج للع مل مع مدخالت
العاملين اذ يتم ت شجيع ال عاملين ع لى ت قديم خ يارات يم كن ان تق لل النفا يات واالنبعا ثات و من ثم تدخر الن قود بالو قت
نفسه  .وكانت الشركة ت عد بان اي خ يار يق لل من الك لف سيتم تنف يذه وي منح العا مل م قدم االق تراح مكا فأة لتقدي مة هذا
االقتراح  .وبهذا الطريقة استطاعت الشركة  3Mان تقلل النفايات والكلف بالوقت نفسه  .و من الوا ضح ان هذا ال مدخل
جذب االهتمام من عدة جوانب  .ففي عام  2394تم تكريم شركة  3Mبالميدالية الذهبية ال سنوية من ق بل مر كز البيئ ية
العالمي لالنجاز البيئي للشركات الدولية (.) Dieleman,2007:p81
و في نها ية الثماني نات وبدا ية الت سعينات ح صل االن تاج النظ يف ع لى ادراك عالمي وا سع و كان ه ناك العد يد من
المشاريع المختلفة اظهرت نتائج ايجابية وظهر اعتقاد متفائل بان االنتاج النظيف سيطبق قري با ع لى ن طاق وا سع و في
قطاعات صناعية مختلفة كثيرة ( .) Dieleman & Huisingh,2006:p10
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ومــع مــرور الســنوات اســتخدمت الــدول الصــناعية مــداخل متنوعــه للتعامــل مــع مشــاكل تلــوث وافســاد البيئــة مــن
خالل(.) Cowi,2010:p1
تجاهل المشكلة
تخفيف او تحديد التلوث بحيث يكون اثره اقل ضررا
السيطرة على التلوث باستخدام معالجة ( ) End – of – pipe
الوقاية من التلوث او الهدر من المصدر من خالل مدخل االنتاج النظيف
ثانياً:مفهوم االنتاج النظيف
ان االن تاج النظ يف هو م صطلح عام ي صف مدخل الوقا ية البي ئة وي هدف لز يادة ك فاءة ال موارد وتقل يل الت لوث
والنفابات من المصدر بدال من المعالجة الالحقة لم شكلة الت لوث والنفا يات ب عد ح صولها.فالنتاج النظ يف ي عالج الم شكلة
بعدة مستويات ويمارس كمدخل وقائي شامل ومتكامل للحماية البيئية بمع نى ان االن تاج النظ يف يتج نب مدخل – end
 of – pipeير كز االن تاج النظ يف ع لى تقل يل ا ستخدام ال موارد وتج نب خ لق الملو ثات بدال من محاو لة ادارة هذه
الملوثـــات بعـــد حـــدوثها وهـــو يتضـــمن اعـــادة التفكيـــر بالمنتجـــات والعمليـــات والخـــدمات لالنتقـــال باتجـــاة التنميـــة
المستدامة(.) Pandey,2007:p9
لقد أورد الباحثون العديد من التعاريف الخاصة باالنتاج النظيف ولكن كان اغلب الباحثين يتفقون بان اول من ا شار ا لى
مف هوم االن تاج النظ يف هي مؤس سة البر نامج البي ئي في اال مم المت حده ق سم التكنولوج يا والطا قة والبي ئة ( UNEP
) DTIEعام  . 1989وقد عرفت (  ) UNEPاالنتاج النظيف وخالل ندوة بحثية عام  1990على ا نه مدخل للحما ية
البيئية يهتم بكل مراحل العملية التصنيعية او دورة حياة المنتج ويهدف لمنع وتقليل المخاطر على االنسان والبيئ ية ع لى
االمدين القصير والبعيد يتطلب هذا ال مدخل ن شاطات لتقل يل ا ستهالك الطا قة وال مواد االول ية وتقل يل النفا يات وال حد من
توليد االنبعاثات( .) de Sousa,2013:p3ثم اعطت (  ) UNEPتعريف اكثر شمولي لالن تاج النظ يف ب عده تطبي قا ً
م ستمراً ال ستراتيجية بيئ ية وقائ ية متكام لة تط بق ع لى العمل يات والمنت جات وال خدمات لز يادة الك فاءة الكل ية ولتقل يل
المخــــــــاطر علــــــــى البشــــــــر والبيئــــــــة()Barbieri,2011:p35() Noor,2012:p8()shah,2012:p1
(.) Martin&Rigola,2011:p333() Francisco,2002:p5() Cowi,2010:p1
أما ( ) De Medeiros , etal, 2007:p2فيرى االنتاج النظيف على انه اداة تهدف لتح سين االداء البي ئي في
المنظ مات ويم كن ان تق لل من ك لف االن تاج وبز يادة من الك فاءة والتناف سية ويق لل من الغرا مات والت حذيرات الخا صة
بالتلوث ويسهل من الوصول الى مصادر التمويل ويحسن من ال صحة واال مان لل عاملين ك ما يح سن من صورة ال شركة
لدى المستهلكين والمجهزين والحكومة ويحقق عالقات طيبة مع الوكاالت البيئية والمجتمع ويزيد من رضا الزبائن.
وعــرف Baasاالنتــاج النظيــف علــى انــه اســتراتيجية وقائيــة تســتخدم لتقليــل االحمــال البيئيــة المرتبطــة بالمعليــات
والمنتجات( .) Baas, 2006:p2وهناك من ذهبت الى تعريف االنتاج النظيف بانه يتضمن مفاهيم الوقاية من التلوث
وتقليل النفايات الى اقصى حد ممكن والكفاءة البيئية والتكنولوجيات النظي فة وي هتم با ثار ا ستخراج ال موارد ل كل مرا حل
االنتاج والتوزيع واالستخدام والتخلص من المنتج وغيرها من مجاالت تحليل وتصميم دورة حياة الم نتج المالئ مة للبي ئة
والكفاح من اجل تقليل استخدام المواد والموارد الطبيعة المستهلكة لكل وحدة انتاج ويتضمن ايضا القضايا االدار ية ف هو
يتعامــــل مــــع نظــــام ادارة البيئيــــة الشــــاملة ويتعامــــل مــــع البيئــــة الصــــناعية والمفــــاهيم العامــــة للتنميــــة
المستدامة(.) Asipjanov,2004:p13
هنــاك الكثيــر فــي تعريــف (  ) UNEPالمــوجز يمكــن ان يظهــر للعيــان لــيس مجــرد حلــول إذ يمكــن (A El-
)Kholy,2002:p2
 -2يعرف االنتاج النظيف على انه استراتيجية فهو يذهب ال بعد من مجرد حلول الفنية
 -1االنتاج النظيف منظور
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 -3يقدم التعريف منظور متكاملي شامل للمسالة فهو ال يعزل و ال يركز على احد مجاالت المشكلة دون غيرها
 -4يؤكد على االستمرارية بالمحاولة بمعنى اننا نستطيع العمل بشكل افضل دائما لالنهاية
 -5المقطع االخير من التعريف فيظهر اهمية النظر الى البيئية االجتماعية التي تخلق الطلب على المنتج في الم حل
االول والتي تؤثر على كيفية انتاجنا لهذا المنتج .
ثالثاً :المبادىء االساسية لالنتاج النظيف
اختلف الباحثون في االتفاق على مبادئ االنتاج النظيف ولكن كان االختالف في الشكل ال في ال جوهر ف كانوا االغ لب
متفقين على مفاهيم ثاب تة ف قد كا نت وج هة ن ظر ( ) Noorان الم بادىء االسا سية لالن تاج النظ يف هي ( ازا لة وتقل يل
الهــدر ,انتــاج خــالي مــن التلــوث ,كفــاءة الطاقــه االنتاجيــة ,بيئــة عامــل آمنــه ,منتجــات مالئمــة للبيئــة ,الــرزم المالئــم
للبيئة ).)Noor,2012:p21
ويرى( ) Leiبان هناك الكثير من المبادي التي تنطوي ضمن طيات االنتاج النظيف وحدد بعض المبادئ والتي يرى
من وجهة نظرة بان هذه اهم المبادىء التي يتضمنها االنتاج النظيف (مبدأ الحذر والوقاية  ,مبدأ التكامل ,مبدأ الشمولية
او الديمقراطية  ,مبدأ االستمرارية ) ( .) lei,et al,2001:p6
ويرى ( )Nilssonهناك خمسة مبادىء اساسية لالنتاج النظيف من اجل ادارة الموارد بشكل ك فوء و هذا الم بادى
تتضمن االستخدام الحذر للموارد وغلق تدفقات ال مواد وا حالل ال موارد ( اال بدال ) و هذه الم بادىء الخم سة هي (ا بدال
المــدخالت  ,تحســين مكــان العمــل ,اعــادة التــدوير الداخليــة ,االمتثــال التكنولــوجي ا تغييــر ,األمثــل مــن المنتجــات )
(.) Nilsson,et al,2007:P22-23
رابعاً :منافع االنتاج النظيف
االنتاج النظيف يحقق منافع مالية وادخارات اقتصادية ملموسة خالل بتح سين ك فاءة االن تاج ويح قق م نافع صحية ل قوة
العمل ويخلق اسواق جديدة كل هذه المميزات ال تو جد في  End of pipeفان ن تائج كل هذه العمل يات تح قق م نافع
اقتصادية بينما نتائج تقليل المخاطر على البشر والبيئة هي منافع صحية وبيئة التي يم كن تحويل ها ا لى م نافع اقت صادية
لذلك فان االركان االساسية المهمة لالنتاج النظ يف هي المنف عة االقت صادية والمنف عة البيئ ية فاالن تاج النظ يف هو حا لة
الرابح – الرابح .
ولقد وصفت مجموعة عمل االن تاج النظ يف في صناعة االغذ ية (  ) UNEP ,2003ا هم الم نافع من برامج االن تاج
النظيف وهي (ادخار النقود  ,الوقاية من التلوث  ,اطاعة التشريعات البيئية  ,تقل يل الم خاطر ع لى ال صحة االن سانية ) (
) Maged & EL Mahgary,2002:p15
وتتفق ( ) Noorمع (  ) Maged & EL Mahgaryع لى جوهر م نافع االن تاج النظ يف ول كن تخت لف مع هم
بالتسمية فقط حيث ترى بان م نافع االن تاج النظ يف هي (تقل يل ك لف الت شغيل  ,تقل يل اال ضرار البيئ ية  ,تح سين صورة
الشركة  ,تقليل المسائلة المدنية و القانونية )(.) Noor,2012:p15
خامسا ً  :تحديات االنتاج النظيف
هناك الكثير من الت حديات ال تي توا جه االن تاج النظ يف إذ يرى (  ) Geiserان من ا هم الت حديات ال تي توا جه االن تاج
النظيف هي :
 -2السياسات الحكومية  :متمثلة بالقوانين والتشريعات وااللتزام الذي ساهم كثيرا في ظهور االنتاج النظيف ول كن
الوكاالت البيئية التي تشرف على مقدار االلتزام تركز على مرور المواد من الم صنع ا لى البيئ ية العا مة ف قط .
واالنتـــاج النظيـــف يهـــتم بمـــا يـــدخل للمصـــنع وبمـــا يـــتم تبادلـــة بـــين المصـــانع وبـــين المصـــانع وزبائنهـــا
( . ) Geiser,2001:p18
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 -1التكنولوجيا البيئية  :تمنع عوائق السوق والعوائق الفنية من نشر عمليات االنتاج النظيف فتكنولوجيا السيطرة
على التلوث مازالت اكبر من عمليات االنتاج النظيف وان بيع معدات السيطرة على الت لوث تح قق ار باح عال ية
واالنتــاج النظيــف يعــد طريقــة لتقليــل الكلــف التشــغيلية والمــدراء يركــزون بكيفيــة زيــادة االربــاح والمبيعــات
() Berlin & Luskin , 2000:p21

 -3تقل يل النفا يات  :يزداد ح جم النفا يات وخطورت ها ع لى الن طاق ال عالمي فالتهد يد ال صناعي ع لى صحة ال ناس
والبيئة يشوبها اآلف النشاطات االنتاجية واالستخراجية عبر العالم  .ورغم ان الدراسات اظ هرت ن جاح االن تاج
النظيف في الحد من النفايات اال ان الماليين من المصانع غير الكفوءة والتي تسبب التلوث الزالت تعمل .
 -4قياس االداء :رغم الدراسات التي اظهرت نجاح تطبيق االنتاج النظ يف اال ان ه ناك ن قص للم قاييس الم شتركة
لقياس االداء فيصعب تطوير مقاييس مشتركة او وحدات تحليل موحدة لالن تاج النظ يف ب سبب الطبي عة المع قدة
ل ه و بدون و جود ق ياس لالداء مقا بل اال هداف المال ية والبيئ ية اليم كن تق ييم ك فاءة التكنولوج يات والتطبي قات
البيئية () Nevin , 1999:p8

 -5امان محل العمل  :رغم ان تقليل االستخدام للكيمياويات السامة له م ضامين مق يدة في هذا الم جال االن ب عض
هذه التخفيضات يمكن ان تقدم اي ضا اخ طار ا ضافية غ ير متوق عة او تغي يرات في الع مل تز يد من عدم اال مان
للعاملين ان تحسين االداء البيئي للمصنع ي جب ان ال يتجا هل الز يادة في الم خاطر ال تي يت عرض ل ها ال عاملون
فكلما ازداد تقبل االنتاج النظيف كلما ازدادت اهمية ضمان االنتاج البيئي ومن َثم امان محل العمل ( Lucas ,
. ) 1998:p18
 -6التنمية االقتصادية  :يعد االنتاج النظيف وسيلة لتحسين العمل والمخرجات البيئ ية  .مع ذ لك فان االدارة العل يا
في اغلب المشاريع االنتاجية ال تفكر كثيرا بالعوامل البيئية والصحية ع ند ات خاذ قرارات عن اال سواق الجد يدة
وزيادة االنتاج والمنتجات الجديدة وشراء الشركات وفرص العمل المالية الجديدة  .واغ لب قرارات الت سويق ال
تضع في اعتباراتها للمخاطرات العملية أو االثار البيئية أو التخلص منها ( ) Geiser,2001:p19
هناك العديد من العقبات النجاز  CPح تى مع توفر المعلو مات الفن ية والتمو يل وب عض العق بات مؤس ساتية وبع ضها
ثقافية وتتنوع هذه القضايا من بلد اآلخر ولكن اغلب الب لدان توا جه العق بات االت ية (االفت قار ا لى هدف وا ضح,محدودية
ادراك الشركة,محدودية ادراك العامة  ,ضعف تدريب
سادسا ً  :عمليات االنتاج النظيف
تسعى المنظمات المنظمات الصناعية وعلى ن حو متزا يد باالهت مام وإت باع أ ساليب اإلن تاج الحدي ثة من ا جل تح سين
ادائها على مستويه االقتصادي والبيئي على ح ٍد سواء وتعد عمليات اإلنتاج النظيف احد ت لك األ ساليب ن ظرا ل لدور ا لذي
تؤديه في تحسين الكفاءة البيئية وهذا يتم من خالل مجموعة عمليات التي تباينت وجهات نظر الباحثين في تحديدها.
لقد اخت لف ال باحثين في ب يان عمل يات االن تاج النظ يف ف منهم من ي صفها بعملي تين او ثال ثة عمل يات ول كن اغ لب
البــــــــــــــــــــــــــــــــاحثين ()Abdul-Rahman,2014:p2و( )Noor,2012:p54و ()Dhaka,2009:p7
( ) Visvanathan &Norbu,2006:p2( ) Nilsson,etal,2007:p21باال ضافة ا لى تقر ير منظ مة التنم ية
الصناعية لالمم المتحدة في فيينا (  ) UNIDO,2010:p2واتفقوا على ان عمليات االنتاج النظ يف هي Three Rs
والتي تتضمن.
 -2التقليل Reduce
 -1اعادة االستخدام Reuse
 -3اعادة التدوير Recycle
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وقد اختلف ( ) William,et al,2009:p3عن ال باحثين في تحد يد عمل يات االن تاج النظ يف ف قد ا ضاف عمل ية
ا خرى ا لى العمل يات ال سابقة و هي ا عادة ال شراء .ا ما ( ) El-Haggar,2004:p1ف قد ات فق ع لى العمل يات الثال ثة
ال سابقة وا ضاف عمل ية راب عة و هي الم سؤولية .ا ما ( ) shahف قد ا ضاف عمل ية ا لى العمل يات ال سابقة و هي ا عادة
الصياغة (.)shah,2012:p1اما ( )Salah,2007:p25فقد حدد عمل يات االن تاج النظ يف بالتقل يل وا عادة ال تدوير
واضاف عملية اخرى وهي تعديل المنتج.
ويرى (  ) Elnour&Laz,2013:p1بان عمليات االنتاج النظ يف هي ( اال صالح التل قائي ,ا عادة ال تدوير  ,معال جة
النفايات ) .وصنف (  ) Jo,2014:p1عمليات االنتاج النظيف الى ( اعادة ال تدوير ,ا عادة اال ستخدام ,تخ فيض انب عاث
الكربون ,تطويع المباني الغراض اخرى ).
ومما سبق يرى الباحث ان عمليات االنتاج النظيف التي نا لت ات فاق اغ لب ال باحثين والمعت مدة في الدرا سات ال صناعية
االقرب للدراسة هي
 - 2التقليل Reduce
ان التقل يل بمفهو مة الب سيط هو شراء ما تحتا جه ف قط الن الطري قة االف ضل لتقل يل النفا يات هو من خالل عدم
أيجادها .ان تقليل شراء المواد هو من اهم الخيارات الدارة النفايات او االساس هو في شراء ما تح تاج ف قط من ال سلع
وبكميات معقولة .فاذا لم نقم بأيجاد المنتجات في المقام االول لن ي كون علي نا ا ستخراج ال موارد االول ية وت صنيع ال سلع
واستخدام وسائل النقل والشحن واخ يرا ابت كار طرق ل لتخلص من هذه المنت جات( .) El-Haggar,2004:p2فك يف
يمكن تقليل النفايات؟كل شخص مم كن ان ي ضيف لم شكلة النفا يات فاذا قل لت كل عائ لة من النفا يات فان هذه الم شكلة
سوف تقل ويمكن البدء بتحديد حاجة االنسان في المنزل من السلع ( .) Abdul-Rahman,2014:p2
ان افضل طريقة للتخلص من النفا يات هي في تقليل ها من الم صدر اي تقل يل الم هدرة Source reduction
فما ال تستخدمة لن تع مل ع لى ا لتخلص م نه لذلك فان تقل يل الم صدر ي حافظ ع لى ال موارد الطبيع ية ويح قق ت لوث ا قل
ويدخر النقود (.) William,et al,2009:p8
 -1اعادة االستخدام Reuse
ان ا عادة اال ستخدام ت ضمن ت كرار ا ستخدام الف قرات او اجزائ ها وال تي تب قى صالحة اال ستخدام .فاذا كان ي جب ان
تشــــتري الســــلع حــــاول الحصــــول علــــى الســــلع المســــتخدمة أو الحصــــول علــــى البــــدائل الصــــالحة لالســــتخدام
(.) noor,2012:p54
ان فكرة ان يكون االنسان سببا لو جود النفا يات ف كرة غ ير مرب حة ول كن اغ لب ال ناس ي ستمروا في تول يد النفا يات
النهم اليستطع التفكير باي طريقة اخرى للتخلص من مشتريات السنة الماضية مثال لذلك ي سعى االن سان ل لتخلص من ها
بأي طريقة دون التفكير بالعواقب ان عملية اعادة االستخدام بدأت مع اف تراض ان ال مواد الم ستخدمة ال تي ت تدفق خالل
مدة حياتنا يمكن ان ت كون موارد بدال من ان ت كون نفا يات ف ماذا يم كن ان تع مل من ا جل ا عادة اال ستخدام( Abdul-
.) Rahman,2014:p2ومن خالل استخدام المنتجات بدال من رميها سوف تقلل من تدفق النفا يات وتحم يل الحا جه
الى ارسالها الى المكبات أو المحارق وعند اعادة ا ستخدام المنت جات ال غراض معي نة مثال ا عادة ا ستخدام كيس البقا لة
الورقي تقلل الحا جة ال ستخدام ال موارد الطبيع ية ( اال شجار ) ل صنع كيس آ خر وع ند ا عادة ا ستخدام مادة ال غراض
مختلفة تختلف من الغرض االصلي(.)Salah,2007:p27
 -3اعادة التدوير Recycle
ان اعادة التدوير تعني استخدام النفايات نفسها كموارد فانها تقدم منافع االقتصادية وبيئ ية فان ا عادة تدوير النفا يات
يلعب دورا مهما في استراتيجية ادارة النفايات ويتضمن معالجة النفايات وتحويلها ا لى مواد اول ية ممك نة اال ستخدام او
منتجات وهذا يطيل من المواد فضال على تقليل استهالك المواد وتجنب كلف التخلص من ال مواد .فان ن قل وج مع ال مواد
المراد اعادة تدويرها يسبب كلف وهذا يزيد من السعر السوقي لهذا المواد مقارنة مع ال مواد الب كر( Visvanathan
.) &Norbu,2006:p2-3
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ورغم ان اعادة تدوير العناصر الى منتجات جد يدة يتط لب ا ستخدام ب عض ال موارد الطبيع ية اال أن ا ثر ا عادة تدوير
المنتجات على البيئة اقل من اثرها ع ند ا ستخدام ال موارد الطبيع ية ت لك ل صنع ن فس المنت جات من البدا ية .واخ يرا ع ند
اعادة شراء المستهلك فانه يسهم في الطلب على المنتجات المعاد تدويرها وهذا يزيد من الحاجه التصنيعية للسلع المراد
تدويرها(. ) Nilsson,et al,2007:p24
ان استخدام المواد المعاد تدويرها لصنع منتجات جديدة ارخص واقل طاقة من صنع مواد جديدة  .ك ما ان ا عادة ال تدوير
اقل تلوث مقارنة مع صنع المنتجات من المواد الجديدة الن بعض خطوات العملية التصنيعية يتم ازالت ها  .ك ما ان ا عادة
التدوير تقلل من مقدار المساحات المطلوبة لجعلها مكب للنفايات وهو ينفع االقتصاد من خالل اي جاد و ظائف جد يدة ل من
يجمع ويصنع المواد وان اعادة التدوير يسمى احيانا استعادة الموارد ( . ) Elnour&Laz,2013:p4
 -4اعادة الشراء Re Buy
تفسر هذه العملية من وجهتي نظر فهي من وجهة نظر المستهلك اعادة شراء و من وج هة ن ظر الم صنع ا عادة ب يع
للمواد.تح تل عمل ية ا عادة ال تدوير المرت بة الثان ية في هرم ية ادارة النفا يات ولت كون العمل ية فاع لة في ادارة النفا يات
الصلبة يجب العمل بما يتجاوز خزن المواد المعاد تدويرها ولكن يجب معال جة وت صنيع وتحو يل ال مواد الم عاد تدويرها
الى مواد قابلة للبيع وبالتالي فان شراء هذه المواد يعد ضروريا لغ لق هذه الحل قة  .فتحو يل ال مواد الم عاد تدويرها ا لى
منتجات خطوة مهمة في عملية ا عادة ال تدوير ول كن ال غالق هذه الحل قة ي جب من ي شتري الم ستهلكون هذه المنت جات
(.) William,et al,2009:p14
ان من اجل تحقيق اقصى منفعة بين الموارد الطبيعية وتقليل االثار البيئية عليها يمكن ان نقوم بتقليل عدد المنتجات
التي تستهلكها ومن ثم تعيد استخدام المنتجات مرة بعد مرة و يعاد تدوير المنتجات بدال من رمي ها واخ يراً ا عادة شراء
المنتجات المعاد تدويرها .ان هذه المفاهيم االربعة تسمى  4Rsوتقدم هذه الحلول لمساعدة المستهلك على حل م شكلة
النفايات الصلبة ومن خالل تقليل االستهالك ستقلل من استهالك المنتجات ومن ث َ م تق لل من ا ستغالل ال موارد الطبيع ية .
وبواسطة اعادة االستخدام فنحن نعمل على اعادة استخدام الموارد الطبيعية التي يصنع منها المنتج و بذلك ال ن سبب اي
استهالك اضافي للموارد الطبيعية .
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المبحث الخامس
الجانب الميداني :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
يتناول العرض اإلحصائي لنتائج الدراسة التطبيقية مع تحليل وتف سير هذه الن تائج .ويت ضمن فقر تان .األول يت طرق إ لى
متغ ير المرو نة االنتاج ية بأبعاد ها و هي (مرو نة الح جم ,ومرو نة الم كائن  ,مرو نة ال مزيج  ,مرو نة العمل ية  ,ومرو نة
المنتج الجديد) ،أما الفقرة الثانية فتقدم الوصف التحليلي ألبعاد االنتاج النظ يف و هي (التقل يل  ,إ عادة اال ستخدام ,إ عادة
التــدوير ,إعــادة الشــراء) .وشــمل التحليــل عــرض للمتوســطات الحســابية لفقــرات المقيــاس وشــدة االجابــة وانحرافاتهــا
المعيارية ومعامل االختالف واالهمية النسبية وأخيرا اختبار .t
تم طرح خمسة أسئلة على المستجيبين لكل بعد .ويظهر من الجدول (  ) 2المتوسطات الح سابية واالنحرا فات المعيار ية
ومعامل االختالف وشدة االجابات واالهمية النسبية واختبار  tلمتغيرات الدراسة.
جدول (  ) 2االوساط الحسابية لمتغيرات الدراسة
المرونة
االسئلة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

شدة االجابة

tقيمة

مرونة الحجم

3.59

1.04

0.29

71.76%

6.5

مرونة المكائن

3.64

1.06

0.29

72.76%

6.94

مرونة المزيج

3.4

1.05

0.31

67.94%

4.34

مرونة العملية

3.39

1.12

0.33

67.79%

3.99

مرونة المنتج الجديد

3.3

1.1

0.33

66.03%

3.15

المرونة االنتاجية

3.46

0.8

0.23

69.25%

6.61

االنتاج النظيف
االسئلة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

شدة االجابة

tقيمة

التقليل

3.53

1.07

0.3

70.61%

5.68

اعادة االستخدام

3.29

1.02

0.31

65.82%

3.28

اعادة التدوير

3.56

1.03

0.29

71.27%

6.28

اعادة الشراء

3.45

1.06

0.31

68.97%

4.85

االنتاج النظيف

3.46

0.81

0.23

69.17%

6.49

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على الحاسبة االلكترونية
اوالً  :المرونة االنتاجية
 -2مرونة الحجم  :بلغ الوسط الحسابي لمرونة الحجم ( )3.53وشدة إجابة ( )%72.76وبانحراف مع ياري عام
بلغ ( )1.04ومعامل اختالف ( .)1.13وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )6.5وهي أكبر من قيمة  tالجدولية البالغة
( )1.359بمستوى ثقة ( . )1.12مما يؤكد معنوية النتائج اإلحصائية لبعد مرونة الح جم يع نى أن ه ناك قدرة
على اإلنتاج بطاقة أعلى أو أدنى من الم عدل ال حالي ب هدف اال ستجابة إ لى الط لب الحقي قي مع المحاف ظة ع لى
مستوى التكاليف وجودة المنتج كما ترى العينة.
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مرونة المكائن :أما المعدل العام لمرونة المكائن فقد بلغ ( )3.64وشدة إجابة ( )%71.76وبانحراف معياري
عام بلغ ( )1.06ومعامل اختالف ( .)1.13وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )6.34وهي أكبر من قي مة  tالجدول ية
البالغة ( )1.359بمستوى ث قة ( . )1.12م ما يؤ كد معنو ية الن تائج اإلح صائية لب عد مرو نة الم كائن يع نى أن
هناك أمكان ية لتنف يذ عمل يات مختل فة بالم كائن الحال ية وح سب رغ بات الز بائن من دون أن ت حدث م شاكل في
المكائن عند التحول من عملية انتاجية إلى أخرى أو تغيرات في األداء حسب وجهة نظر العينة.
مرونة المزيج :اما المعدل العام لمرونة المزيج ف قد ب لغ ( )3.4و شدة إجا بة ( )%67.34و بانحراف مع ياري
عام بلغ ( )1.05ومعامل اختالف ( .)1.32وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )4.34وهي أكبر من قي مة  tالجدول ية
مما يؤكد معنوية النتائج اإلح صائية لب عد مرو نة ال مزيج وأن العي نة ترى أن ه ناك قدرة لدى الن ظام االن تاجي
على تقديم مجموعة مختلفة من المنتجات بشكل فعال يلبي رغبات الزبائن ويحقق اهداف وتطلعات المنظمة.
مرونة العملية :ان الوسط الحسابي لمرونة العملية بلغ ( )3.33وشدة إجابة ( )%67.73و بانحراف مع ياري
بلغ ( )1.12ومعامل اختالف ( .)1.33وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )3.33وهي أكبر من قي مة  tالجدول ية م ما
يؤكد معنوية النتائج اإلحصائية لبعد مرونة العملية وأن العينة ب شكل عام ترى بأن ه ناك قابل ية لن ظام االن تاج
في التكيف مع التغيرات التي تحدث في عملية اإلنتاج ب ما ين سجم مع التغ يرات الحا صلة في رغ بات وتطل عات
الزبائن.
مرونــة المنــتج الجديــد :أمــا المعــدل العــام لمرونــة المنــتج الجديــد فقــد بلــغ ( )3.3وشــدة إجابــة ()%66.13
وبانحراف معياري عام بلغ ( )1.1ومعامل اختالف ( .)1.33وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )3.25وهي أك بر من
قي مة  tالجدول ية البال غة ( )2.659بم ستوى ث قة  . 1.15م ما يؤ كد معنو ية الن تائج اإلح صائية لب عد مرو نة
المنتج الجديد وأن العينة تدرك إ لى حد ما أهم ية المنت جات الجد يدة ال تي يم كن لن ظام اإلن تاج ت قديمها ب جودة
وسرعة عالية دون أن يتعرض نظام االنتاج إلى أخطاء ناتجة عن التحول من عملية إلى أخرى.

وقــد بلــغ الوســط الحســابي المــوزون لمتغيــر المرونــة االنتاجيــة ( )3.46وبشــدة إجابــة ( )%63.15وبلغــت قيمــة t
المحسوبة ( .)6.62مما يؤكد معنوية النتائج لهذا المتغير وأن العينة تدرك أهمية تحقيق مرونة انتاجية بكل أبعادها.
ويظهر الشكل ( ) 2ترتيب األهمية إلبعاد المرونة االنتاجية باالستناد إلى المتو سطات الح سابية الموزو نة .إذ يظ هر من
صدر المرت بة األو لى من ح يث قي مة الو سط الح سابي ال موزون إذ بل غت ( )3.64و جاء
الشكل أن بعد مرونة المكائن ت ّ
بعده مرونة الحجم بالمرت بة الثان ية بو سط ( .)3.43وت بوأ ب عد مرو نة ال مزيج المرت بة الثال ثة بو سط ()3.4و جاء ب عد
مرونة العملية بالمرتبة الرابعة بوسط حسابي ( )3.33بينما صار ب عد مرو نة الم نتج الجد يد المرت بة ال خامس واألخ يرة
بوسط حسابي بلغ ()3.3

3.7
3.6

مرونة الحجم

3.5

مرونة المكائن

3.4

مرونة المزيج
مرونة العملية

3.3

مرونة المنتج الجديد

3.2
3.1

مرونة المنتج الجديدمرونة العملية مرونة المزيج مرونة المكائن مرونة الحجم

الشكل (  ) 2أبعاد المرونة االنتاجية استنادا إلى المتوسطات الحسابية الموزونة
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ثانيا ً  :االنتاج النظيف
-2

-1

-3

-4

التقليل :أما المعدل العام لبعد التقليل فقد ب لغ ( )3.53و شدة إجا بة ( )%71.62و بانحراف مع ياري عام ب لغ
( )1.07ومعامل اختالف ( .)1.3وبلغت قيمة  tالمحسوبة ( )5.69وهي أكبر من قي مة  tالجدول ية م ما يؤ كد
معنوية النتائج اإلح صائية لب عد التقل يل وأن العي نة تدرك أهم ية اخت يار ا ستخدام العنا صر بعنا ية لتقل يل م قدار
النفايات المتولدة جراء هذا االستخدام مما يعمل على تقليل التلوث البيئي وخفض االضرار البيئية المحتملة.
اعادة اال ستخدام :أ ما الم عدل ال عام إل عادة اال ستخدام ف قد ب لغ ( )3.13و شدة إجا بة ( )%65.91و بانحراف
معياري عام بلغ ( )1.02ومعامل اختالف ( .)1.32وبلغت قي مة  tالمح سوبة ( )3.19و هي أك بر من قي مة t
الجدولية مما يؤكد معنوية النتائج اإلحصائية لبعد إعادة االستخدام وأن العينة ترى أن لها ال قدرة ع لى ت كرار
استخدام الفقرات أو أجزائها التي تبقى صالحة االستخدام مرة اخرى مما يحقق المنفعة االقتصادية للمنظمة.
ا عادة ال تدوير  :أ ما الم عدل ال عام لب عد إ عادة ال تدوير ف قد ب لغ ( )3.56و شدة إجا بة ( )%72.17و بانحراف
معياري عام بلغ ( )1.03ومعامل اختالف ( .)1.13وبلغت قي مة  tالمح سوبة ( )6.19و هي أك بر من قي مة t
الجدول ية م ما يؤ كد معنو ية الن تائج اإلح صائية لب عد إ عادة ال تدوير وأن العي نة المبحو ثة ترى أهم ية ا ستخدام
النفايات نفسها كموارد فإنها تقدم منافع بيئية عالية فضال عن منافع ها االقت صادية والمتمث لة بخ فض الت كاليف
عبر تقليل االعتماد على المواد األولية البكر.
ا عادة ال شراء  :أ ما الم عدل ال عام لب عد إ عادة ال شراء ف قد ب لغ ( )3.45و شدة إجا بة ( )%69.37و بانحراف
معياري عام بلغ ( )1.06ومعامل اختالف ( .)1.32وبلغت قي مة  tالمح سوبة ( )4.95و هي أك بر من قي مة t
الجدولية مما يؤكد معنوية النتائج اإلحصائية لبعد إعادة الشراء .وأن العينة بأن المنت جات الم عاد تدويرها يتم
شرائها من الم ستهلكين و ما لذلك من ا ثأر بيئ ية واقت صادية و هذه العمل ية ت عد إ عادة ب يع بالن سبة لل شركات
المنتجة.

وقد بلغ المتوسط الحسابي لمتغير اإلنتاج النظيف ( )3.46وبشدة إجابة ( .)%63.27وبلغ االنحراف المعياري للمتغ ير
التابع ( )1.921وبمعا مل ا ختالف ( .)1.135وبل غت قي مة  tالمح سوبة ( )6.43و هي أك بر من قي مة  tالجدول ية م ما
يؤكد معنوية النتائج اإلحصائية لهذا المتغير وأن ال شركة تط بق وب شكل م ستمر ستراتيجية بيئ ية وقائ ية متكام لة ع لى
العمليات والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة الكلية ولتقليل المخاطر على البشر والبيئة.
وي بين ال شكل ( ) 1ترت يب األهم ية إلب عاد اإلن تاج النظ يف باال ستناد إ لى المتو سطات الح سابية الموزو نة .إذ يظ هر من
صدر المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الح سابي ال موزون إذ بل غت ( )3.56و جاء ب عد
الشكل أن بعد إعادة التدوير ت ّ
التقليل بالمرتبة الثانية بوسط ( .)3.53بينما حصل إعادة الشراء على المرتبة الثالثة بوسط ( ,)3.45وجاء ب عد إ عادة
االستخدام بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبوسط حسابي (.)3.13
3.6
3.5

اعادة التدوير

3.4

اعادة االستخدام

3.3

التقليل

3.2

اعادة الشراء

3.1
اعادة التدوير

اعادة االستخدام

التقليل

اعادة الشراء

الشكل ( )1أبعاد اإلنتاج النظيف استنادا إلى األوساط الحسابية
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المبحث السادس
الجانب الميداني :اختبار فرضيات الدراسة
اوالً :الفرضية الرئيسة األولى ( :ال توجد عال قة ارت باط ذات دال لة معنو ية بين أب عاد المرو نة االنتاج ية وأب عاد اإلن تاج
النظيف )
يظهر الجدول ( )1مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين أبعاد هذه المتغيرات .وقبل الدخول في اختبار الفر ضيات
الفرع ية األر بع ل هذه الفر ضية فان ال جدول ( )31ي شير أي ضا ً إ لى ح جم العي نة ( )231و نوع االخت بار (.)2-tailed
ومخت صر ( )Sig.فـي ال جدول يشـير إلـى اخت بار معنويـة معا مل االرتبـاط مـن خالل مقارنـة قي مة ( )tالمحسـوبة مـع
الجدولية من غير أن تظهر قيمها .فوجود عالمة (**) يدل على معنوية معامل االرتباط عند مستوى .1.12
وتتفرع من هذه الفرضية خمس فرضيات فرعية هي:
أ.

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد المرونة االنتاجية وبعد التقليل .

يظهر جدول مصفوفة االرتباط بأن هنالك عال قات ارت باط ذات دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2بين أب عاد المرو نة
االنتاجية (مرونة الحجم ومرونة المكائن ومرونة المزيج ,ومرونة العملية ,ومرونة الم نتج الجد يد ) وب عد التقل يل .و قد
بلغت قيم معامالت االرتباط بين هذه اإلبعاد وبعد التقليل ( )1.363 ,1.517 ,1.473 ,1.695 ,1.612ع لى الترت يب.
وتدعم هذه النتيجة رفض فرضية العدم للفرضية الفرعية ( )2وقبول الفرضية البديلة .و يدل هذا ع لى أن أب عاد المرو نة
االنتاجيــة تســهم فــي تحقيــق مزايــا التقليــل عبــر اســتخدام العناصــر بعنايــة لتقليــل مقــدار النفايــات المتولــدة جــراء هــذا
االستخدام.
ب .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد المرونة االنتاجية وإعادة االستخدام .
يظ هر جدول م صفوفة االرت باط ( )1بأن هنا لك عال قات ارت باط ذات دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2بين أب عاد
المرو نة االنتاج ية (مرو نة الح جم ومرو نة الم كائن ومرو نة ال مزيج ,ومرو نة العمل ية ,ومرو نة الم نتج الجد يد ) وب عد
إ عادة اال ستخدام  .و قد بل غت قيم م عامالت االرت باط بين هذه اإلب عاد وإ عادة اال ستخدام (,1.436 ,1.497 ,1.561
 )1.545 ,1.544ع لى الترتيـب .وتـدعم هـذه النتيجـة رفـض فرضـية العـدم للفرضـية الفرعيـة ( )1وقبـول الفرضـية
البديلة .ويدل هذا على أن أبعاد المرونة االنتاجية تسهم في ضمان تكرار استخدام الفقرات أو أجزائها التي تبقى صالحة
االستخدام.
ت .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد المرونة االنتاجية وإعادة التدوير .
يشير جدول م صفوفة االرت باط ( )1بأن هنا لك عال قات ارت باط ذات دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2بين أب عاد
المرو نة االنتاج ية (مرو نة الح جم ومرو نة الم كائن ومرو نة ال مزيج ,ومرو نة العمل ية ,ومرو نة الم نتج الجد يد ) وب عد
إعادة التدوير  .وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بين هذه اإلبعاد وإ عادة ال تدوير (,1.471 ,1.711 ,1.571 ,1.616
 )1.423على الترتيب .وتدعم هذه النتيجة رفض فر ضية ال عدم للفر ضية الفرع ية ( )3وق بول الفر ضية البدي لة .و يدل
هذا على أن أبعاد المرونة االنتاجية تسهم في تحقيق المنافع البيئية واالقتصادية إلعادة التدوير من خالل تقل يل االعت ماد
على المواد األولية البكر.
ث .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد المرونة االنتاجية وإعادة الشراء .
يشير جدول مصفوفة االرتباط ( )1بأن هنالك عالقات ارتباط ذات دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2بين أب عاد المرو نة
االنتاجية (مرونة الحجم ومرونة المكائن ومرونة المزيج ,ومرونة العملية ,ومرونة المنتج الجديد ) وبعد إعادة ال شراء
 .و قد بل غت قيم م عامالت االرت باط بين هذه اإلب عاد وإ عادة ال شراء ()1.539 ,1.532 ,1.341 ,1.619 ,1.433
على الترتيب .وتدعم هذه النتيجة رفض فرضية العدم للفرضية الفرعية ( )4وقبول الفرضية البدي لة .و يدل هذا ع لى أن
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أبعاد المرونة االنتاجية تسهم في شراء المستهلكين للمنتجات التي تم إعادة تدويرها من الشركات ل ما له من آ ثار بيئ ية
واقتصادية.
وبعد التأكد من صحة الفرضيات الفرعية السابقة سيتم اخت بار الفر ضية الرئي سة األو لى  .إذ ي شير جدول م صفوفة
االرت باط ( )1بأن هنا لك عال قات ارت باط ذات دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2بين أب عاد المرو نة االنتاج ية (مرو نة
الحجم ومرونة المكائن ومرونة المزيج ,ومرونة العملية ,ومرو نة الم نتج الجد يد ) ومتغ ير اإلن تاج النظ يف  .و قد بل غت
قيم معامالت االرتباط بين هذه اإلبعاد واإلنتاج النظ يف ( )1.624 ,1.672 ,1.647 ,1.761 ,1.736ع لى الترت يب.
و تدعم هذه النتي جة ر فض فر ضية ال عدم للفر ضية الرئي سة األو لى وق بول الفر ضية البدي لة .و يدل هذا ع لى أن أب عاد
المرونة االنتاجية تسهم تطبيق ستراتيجية بيئية وقائية متكاملة على العمليات والمنتجات والخدمات لزيادة الكفاءة الكل ية
ولتقليل المخاطر على البشر والبيئة.
الجدول ()1
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد المرونة االنتاجية وعمليات اإلنتاج النظيف

مرونة الحجم

مرونة المكائن

مرونة المزيج

مرونة العملية

مرونة المنتج الجديد

المرونة االنتاجية

التقليل

إعادة االستخدام

إعادة التدوير

إعادة الشراء

اإلنتاج النظيف

Pearson
Correlation

)**(.601

)**(.56

)**(.626

)**(.493

)**(.736

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

)**(.685

)**(.487

)**(.570

)**(.608

)**(.762

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

)**(.473

)**(.496

)**(.700

)**(.342

)**(.647

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

)**(.527

)**(.544

)**(.472

)**(.531

)**(.671

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

)**(.369

)**(.545

)**(.413

)**(.598

)**(.614

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

)**(.707

)**(.703

)**(.740

)**(.689

)**(.915

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

المصدر من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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ثانيا ً  :الفرضية الرئيسة الثانية ( :ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للمرونة االنتاجية على اإلنتاج النظيف )
لغرض اختبار الفرضية الرئيسة الراب عة فإن الدرا سة ستعتمد ع لى تحل يل االن حدار الب سيط با ستخدام معا مل بي تا
وقيمة ( )Fومعامل التحديد (التفسير) (.)R2
وتتفرع من هذه الفرضية خمسة فرضيات فرعية :
أ -ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمرونة الحجم على اإلنتاج النظيف .
يظهر جدول نتائج تحليل االنحدار ) (3بأن هنالك تأثير ذو داللة معنوية ع ند م ستوى ( )%2لمرو نة الح جم ع لى
اإلنتاج النظيف .إذ بلغت قيم معامل بي تا ( . )1.575و قد بل غت قي مة ) (Fالمح سوبة ( )254.4و هي أك بر من قي مة F
الجدول ية البالغـة ( .)6.95ممـا يدل علـى معنويـة انمـوذج االن حدار الخـاص بهـذه الفرضـية ،و قد بلـغ معامـل التحديـد
( )1.541بمعنى أن مرونة الحجم تفسر ما نسبته  %54.1من التغيرات التي ت طرأ ع لى اإلن تاج النظ يف  .و تدعم هذه
النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)2
ب -ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمرونة المكائن على اإلنتاج النظيف .
يظهر جدول نتائج تحليل االنحدار ) (3هنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%2لمرونة المكائن على اإلنتاج
النظيف  .إذ بلغت قيم معامل بيتا ( . )1.596وقد بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )291.3وهي أكبر من قي مة  Fالجدول ية
البالغة ( .)6.95مما يدل على معنوية انموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية ،وقد بلغ معامل التحد يد ( )1.592بمع نى
أن مرونة المكائن تفسر ما نسبته  %59.2من التغيرات التي تطرأ على اإلنتاج النظيف  .ويتم بذلك رفض فرضية العدم
وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)1
ت -يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمرونة المزيج على اإلنتاج النظيف .
يظهر جدول نتائج تحليل االنحدار ) (3هنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%2لبعد مرونة المزيج على اإلنتاج
النظيف  .إذ بلغت قيم معامل بيتا ( . )1.511وقد بلغت قيمة ) (Fالمح سوبة ( )33.7و هي أك بر من قي مة  Fالجدول ية
البالغة ( .)6.95مما يدل على معنوية انموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية ،وقد بلغ معامل التحد يد ( )1.423بمع نى
أن مرونة المزيج تفسر ما نسبته  %42.3من التغيرات التي تطرأ على اإلنتاج النظيف  .ويتم بذلك رفض فرضية ال عدم
وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)3
ث -ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمرونة العملية على اإلنتاج النظيف .
يظهر جدول نتائج تحليل االنحدار ) (3هنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%2لمرونة العملية على اإلن تاج
النظيف .إذ بلغت قيم معامل بيتا ( . )1.496وقد بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )216.5وهي أك بر من قي مة  Fالجدول ية
البالغة ( .)6.95مما يدل على معنوية انموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية ،وقد بلغ معامل التحد يد ( )1.451بمع نى
أن مرونة العملية تفسر ما نسبته  %45من التغيرات التي تطرأ على اإلن تاج النظ يف  .و يتم بذلك ر فض فر ضية ال عدم
وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)4
ج -ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمرونة المنتج الجديد على اإلنتاج النظيف .
يظهر جدول نتائج تحليل االنحدار ) (3هنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%2لبعد مرونة المنتج الجد يد ع لى
اإلنتاج النظيف  .إذ بلغت قيم معا مل بي تا ( . )1.454و قد بل غت قي مة ) (Fالمح سوبة ( )79.4و هي أك بر من قي مة F
الجدول ية البالغـة ( .)6.95ممـا يدل علـى معنويـة انمـوذج االن حدار الخـاص بهـذه الفرضـية ،و قد بلـغ معامـل التحديـد
( )1.376بمعنى أن مرونة المنتج الجديد تفسر ما نسبته  %37.6من التغيرات التي تطرأ ع لى اإلن تاج النظ يف  .و يتم
بذلك رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)5
وبعد التأكد من صح ة الفرضيات الفرعية السابقة يتم اختبار الفر ضية الرئي سة الثان ية .إذ يظ هر جدول ن تائج تحل يل
االن حدار ) (3هنا لك تأثير ذو دال لة معنو ية ع ند م ستوى ( )%2للمرو نة االنتاج ية ع لى اإلن تاج النظ يف .إذ بل غت قيم
24

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()52

المجلد ()13

معامل بيتا ( . )1.314وقد بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )671.1وهي أكبر من قيمة  Fالجدول ية البال غة ( .)6.95م ما
يدل على معنوية أنموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )1.939بمعنى أن المرو نة االنتاج ية
تفسر ما نسبته  %93.9من التغيرات التي تطرأ على اإلنتاج النظيف  .ويتم بذلك ر فض فر ضية ال عدم وق بول الفر ضية
البديلة للفرضية الرئيسة الثانية.

الجدول )(3
ملخص معادالت االنحدار وقيم ) (R2و قيمة  Fالمحسوبة للفرضية الرئيسة الثانية
المتغيرات المستقلة

معادلة االنحدار

قيم F

قيمة R2

مرونة الحجم

Z=1.395+0.575 X1

254

1.541

مرونة المكائن

Z=1.327+0.586 X2

291.3

1.592

مرونة المزيج

Z=1.761+0.500 X3

33.7

1.423

مرونة العملية

Z=1.813+0.486 X4

216.5

1.451

مرونة المنتج الجديد

Z=1.961+0.454 X5

79.4

1.376

المرونة االنتاجية

Z=0.258+0.924 X

671.1

1.939

الفرضية الرئيسة الثانية

المصدر من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية
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المبحث السابع
االستنتاجات والتوصيات
اوالً  :االستنتاجات
 -2على ا لرغم من انت شار مف هوم المرو نة ون جاح ال شركات في تحق يق ا هدافها من خالل ها اال ا نه ما يزال هذا
المف هوم ي شوبه التعق يد و هو ما زال ق يد الب حث والدرا سة ،و هذا المف هوم يظ هر اهم ية ف هم ودرا سة أب عاد
المرونة من اجل ايجاد ا طار شامل يربط بين هذه االب عاد من أ جل ادراك أهم ية امت صاص حاالت عدم التا كد
البيئي .
 -1مر مفهوم المرونة بمراحل عدة نتج عنها كثي ٌر من التغيرات في فلسفة وابعاد هذا المفهوم ليت حول من مف هوم
مرتبط بالمدخل االقتصادي المتعلق باالستثمار في الموارد ومنحنيات الكلف الى مفهوم االنتاج الشامل والتركيز
على العمليات.
 -3رغم اختالف الباحثين عن م بادئ االن تاج النظ يف اال أن هم اتف قة ع لى جوهر االن تاج النظ يف باعت باره عمل ية
ازالة الهدر وتقليل التلوث وحماية البيئة والكفاءة االنتاجية والمنتجات المالئمة للبيئة
 -4يحقق االنتاج النظيف منافع اقتصادية كبيرة وبعيدة االمد رغم ارتفاع تكاليفه االبتدائية من خالل خ لق اال سواق
الجديدة والكفاءة في استخدام الموارد فهو يمثل عالقة الرابح-الرابح للمنظمة والبيئة والمجتمع.

 -5جاء بعد مرونة المكائن بالمرتبة االولى من حيث االهمية نسبة الى اب عاد المرو نة االنتاج ية اال خرى م ما يؤ كد
اهميـة هـذا البعـد طبقـا ً الراء العينــة وان اهتمـام المنظمـات ينصـب اكثـر علــى امكانيـة تنفيـذ عمليـات مختلفــة
بالمكائن بأقل ما يمكن من المشاكل ودون أي تغيرات في االداء والنتائج المتوقعة منه .
 -6اهتمام المنظمة الذي اكده اتفاق كبير عند العينة التي تم استبيانها عن اهم ية ا ستجابة الطا قة االنتاج ية للتغ ير
بالطلب والمحافظة على مستوى محدد من التكاليف وان هناك قدرة على رفع وخفض الطاقة االنتاجية لتتنا سب
مع التغيرات في بيئة السوق الخارجية وهو يدعم ما توصلت له الدراسة في الجانب النظري .

 -7هناك اهتمام كبير لدى المنظ مة المبحو ثة با ستخدام النفا يات نف سها ك موارد لتخ ليص البي ئة من هذه النفا يات
واالستفادة االقتصادية باستخدام أقل للموارد االولية البكر وهذا ما اكدته النتائج االحصائية كما اظ هرت الن تائج
ان العينة تميل بشكل عام الى استخدام العناصر االنتاجية بعناية لتقليل م قدار النفا يات المتو لدة جراء ا ستخدام
المواد .
 -9اكدت اجابات عينة الدراسة على امكانية تحقيق االنتاج النظيف من خالل اعتماد مدخل المرونة االنتاج ية  .ف قد
ظهر ان هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين المتغيرين يمكن االستناد اليها في تأكيد هذا االستنتاج .
 -3تؤثر المرونة االنتاجية بأبعادها ايجابيا ً على االنتاج النظيف ويظهر هذا االثر معنويا ً لجميع ابعاد المرو نة و من
ثم يمكن القول ان االعتماد على مدخل المرونة االنتاجية يسهم في تحقيق االنتاج النظيف بجميع عملياته .
ثانيا ً  :التوصيات
 -2من الواضح ان هناك ميالً أك بر لب عد مرو نة الم كائن لدى العي نة لذلك نو صي بالتركيز اك ثر ع لى باقي ا نواع
المرونات والتاكد على التنوع الذي يحقق االستجابة المالئمة للظروف البيئية المرتب طة بتغ ير اذواق ومتطل بات
الزبائن من خالل توظيف الموارد والقدرات المالية والبشرية والمادية لممارسة االنواع المختلفة من المرو نات
والتي تسهم بتحقيق اهداف الشركة النهائية ويمكن تحقيق ذلك من خالل.
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تصميم شبكة توزيع قوية لدعم منت جات ال شركة من اال صناف غ ير المعرو فة في ال سوق وذات اال ستخدامات
الخاصة وفتح اسواق جديدة لهذه المنتجات.
تطوير المنتجات الحالية او استحداث منتجات جديدة تلبي حاجة االسواق .
وضع خطط دقيقة الحتياجات السوق وبالتالي العمل على تلب ية هذه الحا جات بمخت لف احجام ها وانواع ها دون
االعتماد على كمية ثابتة لالنتاج.

 -1من اجل النجاح في تحق يق المرو نة االنتاج ية تح تاج ال شركات ان ت ضع ا هدافا ً ت قدم ت حديا ً ع ند ال بدء بتحق يق
كفاءة االنتاجية من خالل تقديم المحفزات المتنوعة لتغيير ايمان ال شركات ب قدرتها ع لى الن جاح وز يادة ال قدرة
على التنوع باالنتاج من خالل مرونات متنوعة ترتبط بنوع وكمية المنتج واسلوب االن تاج والعمل يات ويتح حق
من خالل.
 ادخال الموظفين في دورات تطوير من امكانياتهم وخبراتهم.
 اعطاء حوافز مادية ومعنوية للموظفين على حجوم االنتاج والمبيعات.
 ربط الترقيات مع االبتكارات واالبداع المتفرد للموظفين .
 -3العمل على بناء مشاريع و وحدات مستقلة وملحقة بالشركات من أ جل تدوير واال ستفادة من مخل فات ال شركة
وتحويل المخرجات المهدرة الى مدخالت صالحة للعملية االنتاجية وتخليص البيئة من هذه النفايات.
 -4ضرورة زيادة االهتمام والتركيز على مرونة المنتج الجديد لتعزيز المركز التنافسي للشركة ويمكن تحقيق ذلك.
 نشر ثقافة االبداع واالبتكار وتحمل المخاطرة لدى عاملي الشركة
 االهتمام بنشاطات البحث والتطوير وبحوث السوق لمعرفة مدى التطور الحاصل في اذواق الزبائة وما تو صلت
اليه بحوث المنافسين في السوق.
 تحويل موارد الشركة وامكانياتها لنشاطات البحث والتطوير .
 -5لقد حصل بعد إعادة االستخدام على اقل درجات االهتمام بين االب عاد اال خرى في االن تاج النظ يف و هي م شكلة
كبيرة في عملية الحفاظ على البيئة واالحتفاظ بالموارد ومن ثم ينبغي زيادة االهتمام بهذا البعد من خالل تحد يد
اهم العوامل االساسية لتحقيق النجاح االن وفي المستقبل من خالل االساليب التالية .



وضع استخدامات بديلة للمتبقي من المنتجات بدال من التخلص منها عند انتفاء الحاجة من االستعمال االساسي
للمنتج وهذا يطيل من عمره االنتاجي ويقلل من هدر الموارد بنفس الوقت.
االهتمام بالبحوث والدراسات من اجل تطوير المنتجات لجعلها قابله العادة اال ستخدام واالنت فاع من ها ال غراض
اخرى بديلة.
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