مشروع الدوائر احلكومية اخلضراء يف العراق خارطة الطريق
بأستخدام امنوذج ديناميكية النظم واملؤشرات االحصائية

و.د.أالء طالل ياسني  /وزارة التعليه العالي والبحث العلني
و.و .زينب فاحل محزة /جامعة تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت

املستخهص :

رعد معألخ ؽمبّخ الجْئخ معؤوًلْخ متؤزس خ ثؤْد ؤدح عيؤبد ًت،ب ؤبدل ًرتؤال حؽؤد المؾؤبًز الس ْعؤْخ
الزِ ّماد مد خالليب رؾقْق الزنمْخ المعزدامخ  .فِ الق،ب بد الؾاٌمْخ ّماؤد ا ؤداب ثؤسامظ ؾؤٌ ا تؤبع ت،ؤب
ؽاٌمِ ثجْئخ خضساعل مد خالل ر،جْق خبزطخ ال،سّق لجس بمظ "الدًا س الؾاٌمْخ الخضساع".
ظؤؤوال الجؾؤؤش رٌعؤؤو ؾؤؤٌ مؤؤبىِ الممبزظؤؤبد المسا ْؤؤخ لاجْئؤؤخ فؤؤِ ماؤؤبث العمؤؤل ًاىمْزيؤؤب ًرأصْسىؤؤب اؤؤَ
الؾفؤؤبع اؤؤَ الجْئؤؤخ ًزفؤؤت معنٌّؤؤبد المؤؤٌعفْد ًرعصّؤؤص ا زؤؤبعْزي ل ًاث رعؤؤْد راؤؤم العٌامؤؤل رعؤؤد ؤؤسًزح مؤؤد
سًزاد رؾاْل الممبزظبد المسا ْ خ لاجْئخ ًالشالؤذ رز،اؤت مؤنيظ ًرؾاْؤل .ىؤدح الجؾؤش ؾؤٌ رحؤمْ ًرؾاْؤل
ا مٌذط ثبظزخدام مدخل بّنبمْاْخ النظبم الزؾاْاِ لق،ب ؽاٌمِ ثجْئخ خضساع ظب ْب ؾٌ االعبثؤخ ؤد العؤوال
العؤؤبثق ًاظؤؤزخدمذ الجبؽضؤؤو المؤؤنيظ رؤؤجو الزغسّجؤؤِ ذا رحؤؤمْ بّنؤؤبمْاِ فؤؤِ الزؾاْؤؤلّ .س ؤؤص الجؾؤؤش اؤؤَ زظ ؤ
خ بزطؤؤخ ال،سّؤؤق ثبظؤؤزخدام الزؾاْؤؤل الؤؤدّنبمْاِ لمؤؤب رقزسؽؤؤخ الجبؽضؤؤخ رعؤؤمْو "الؤؤدًا س الؾاٌمْؤؤخ الخضؤؤساع "
ًالمزؾققخ مد خالل ر،جْق الجسامظ الخضساع.
رٌصل الجؾش الَ العدّد مؤد النزؤب ظ اىميؤب اث الزؾاْؤل ثبظؤزخدام طسّقؤخ بّنبمْاْؤخ النظؤبم ٌّ ؤؼ عماؤخ
العٌامل الزؤِ رعؤي فؤِ ر،جْؤق خبزطؤخ ال،سّؤق لاؤدًا س الؾاٌمْؤخ الخضؤساع ًالظؤْمب ا يؤب رعزمؤد المؾب ؤبح فؤِ
الزؾاْؤؤل .بظؤؤزخدام الزاناٌعْؤؤب لازقاْؤؤل مؤؤد اظؤؤزيالو الؤؤٌزت ًاالبًاد المازجْؤؤخ ًاخزْؤؤبز منزغؤؤبد رانٌلٌعْؤؤؤب
المعاٌمبد ًاالرحبالد الزِ رؾمل ريببح رٌفْس ال،بتخل ًالقْبم ثبظزخدام االعيصح المزعدبح الٌعؤب ل اظؤزخدام
المنزغؤؤبد الزؤؤِ رزؤؤْؼ ًعْفؤؤخ العؤؤاٌث الزاقؤؤب ِ ًثؤؤسامظ الزضقْؤ لامؤؤٌعفْد ؤؤد الممبزظؤؤبد الجْئْؤؤخ المضاؤؤَ مضؤؤل
اّقؤبح رتؤ ْل االعيؤؤصح فؤؤِ ؽؤؤبل ؤؤدم االظؤؤزخدام ل الؾؤؤرح الؤؤدًزُ لامافؤؤبد ْؤؤس الضؤؤسًزّخ ًاظؤؤزخدام خؤؤدمبد
الؾاٌمخ االلازسً ْخ ل فؾص الجحمخ الاسثٌ ْخ العيصح رانٌلٌعْب المعاٌمؤبد ًا ؤببح رؤدًّس اعيؤصح رانٌلٌعْؤب
المعاٌمبد القدّمخ ث،سّقخ صدّقخ لاجْئخ ل مب ًرظيس ىره ال،سّقخ فؤبعح فؤِ طؤسػ الزفب اْؤخ المزؾققؤخ لعماْؤخ
د الممبزظبد الجْئْخ المضاَ ًرد ْ الز ْس العاٌ َ ًرجنَ صقبفخ الجْئخ الخضساع.
رضقْ المٌع
املصطهحات انرئيسية نهثحث /بّنبمْاْخ النظبم  -المؾب بح –  - VENSIMالجْئخ الخضساع.

دللة العلوم
االقتصادية واإلدارية
العدد  90اجمللد 22
الصفخات 434 -424

منهجية انثحث

سؤال انثحث :
ظوال الجؾش رٌعو ؾٌ مبىِ الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ فِ مابث العمل ًاىمْزيب ًرأصْسىب فِ الؾفؤبع
اؤَ الجْئؤخ ًزفؤت معنٌّؤبد المؤٌعفْد ًرعصّؤص ا زؤؤبعْزي ل ًاث رعؤْد راؤم العٌامؤل رعؤد ؤسًزح مؤد ؤؤسًزاد
رؾاْل الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ ًمب شالذ رز،ات منيغب ًرؾاْال .

هذف انثحث:
ىؤدح الجؾؤؤش رحؤؤمْ ًرؾاْؤل ا مؤؤٌذط ثبظؤؤزخدام مؤدخل بّنبمْاْؤؤخ النظؤؤبم الزؾاْاؤِ لق،ؤؤب ؽاؤؤٌمِ ثجْئؤؤخ
خضساع ظب ْب ؾٌ االعبثخ د العوال العبثق ًاظزخدمذ الجبؽضو المؤنيظ رؤجو الزغسّجؤِ ذا رحؤمْ بّنؤبمْاِ
فِ الزؾاْل.
منهجية انثحث:
اظؤؤزخدمذ الجبؽضؤؤخ المؤؤنيظ رؤؤجو الزغسّجؤؤِ ذا رحؤؤمْ بّنؤؤبمْاِ فؤؤِ الزؾاْؤؤل فضؤؤال ؤؤد اال زمؤؤبب اؤؤَ
االظزجب خ ا ؤدد ليؤرا ال ؤس  .اذ رعؤد منيغْؤخ الجؾؤش ًاعساعاريؤب مؾؤٌزا ز ْعؤب ّؤز مؤد خاللؤو ا غؤبش الغب ؤت
الز،جْقِ مد الجؾشل ً د طسّقيب ّز الؾحٌل اَ الجْب بد الم،اٌثخ إلعؤساع الزؾاْؤل اإلؽحؤب ِ لازٌصؤل الؤَ
النزب ظ الزِ ّز رفعْسىب فِ ٌع حبثْبد الجؾش المزعاقخ ثمٌ ٌ الجؾش ل ًمد ص رؾقق األىداح الزِ رعؤعَ
الَ رؾقْقيب .
إسهىب انثحث:
ثنبعا اَ طجْعخ الجؾش ًاألىداح الزِ رععَ الَ رؾقْقيب فقد اظزخدمذ الجبؽضخ المؤنيظ رؤجو الزغسّجؤِ
الدّنبمْاِ الزؾاْاِل ًالرُ ّعزمد اَ بزاظخ الظبىسح ًاظزخدام الزفاس العْعزمِ مب ٌّعؤد فؤِ الٌاتؤت ًّيؤز
ثٌصفيب ًصفب بتْقب ًّعجس نيب رعجْسا ْفْب ً مْب ّ .س ص الجؾش اؤَ زظؤ خبزطؤخ ال،سّؤق ثبظؤزخدام الزؾاْؤل
الؤؤدّنبمْاِ لمؤؤب رقزؤؤسػ الجبؽضؤؤخ رعؤؤمْز و "الؤؤدًا س الؾاٌمْؤؤخ الخضؤؤساع " ًالمزؾققؤؤخ مؤؤد خؤؤالل ر،جْؤؤق الجؤؤسامظ
الخضساع .ال ّازفِ ىرا المنيظ ند عمت المعاٌمبد المزعاقخ ثبلظبىسح مؤد حعؤل اظزقحؤبع مظبىسىؤب ً التبريؤب
المخزافؤؤخ ل ثؤؤل ّزعؤؤداه الؤؤَ الزؾاْؤؤل ًالؤؤسثظ ًالزفعؤؤْس الؤؤدّنبمْاِ لاٌصؤؤٌل الؤؤَ اظؤؤزنزبعبد ّجنؤؤِ اْيؤؤب الزحؤؤٌز
المقزسػ ثؾْش ّصّد ثيب زصْد المعسفخ د المٌ ٌ . 1
جمتمع انثحث وعينته :
ثنؤبعا اؤؤَ متؤؤااخ الجؾؤؤش ًحىؤدافيب فؤ ث المغزمؤؤت المعؤؤزيدح ّزاؤؤٌث مؤد  04فؤؤسبا مؤؤد مخزاؤ رؤؤسا ؼ
المغزمؤت العساتؤِ فضؤال ؤد ثعؤا مؤد المعنْؤْد العؤبماْد فؤِ مسا ؤص المعاٌمؤبد العساتْؤخ ًتؤد تبمؤذ الجبؽضزؤبث
ثزٌشّت االظزجب خ ً ب ذ عجخ االظزغبثخ ؽٌالِ ً .%04تد ر اخزجبز االرعبت الؤداخاِ ًصجؤبد االظؤزجب خ ًذلؤم
ثيؤؤدح الزأ ؤؤد مؤؤد صؤؤدت ًظؤؤالمخ االظؤؤزجب خ لاز،جْؤؤق .رزاؤؤٌث مغؤؤبالد الجؾؤؤش ؤؤمد االظؤؤزجب خ مؤؤد  11فقؤؤسح ل
مٌش خ اَ  3فسً عدًل(: )1

ً 1تد اظزخدمذ الجبؽضزبث محدزّد حظبظْد لامعاٌمبد اًليب المحببز الضب ٌّخ ؽْش ارغيؤذ الجبؽضؤخ فؤِ معبلغؤخ اإلطؤبز
النظسُ لاجؾش الَ محببز الجْب بد الضب ٌّخ ًالزِ رزمضل فِ الازت ًالمساعت العسثْؤخ ًاألعنجْؤخ ذاد العالتؤخل ًالؤدًزّبد
ًالمقبالد ًالزقبزّسل ًاألثؾبس ًالدزاظبد العبثقخ الزِ رنبًلذ مٌ ٌ الدازظخل ًالجؾش ًالم،بلعخ فِ مٌاتت اإل زس ذ
المخزافؤخً .المحؤببز األًلْؤخ لمعبلغؤؤخ الغٌا ؤت الدّنبمْاْؤخ الزؾاْاْؤؤخ لمٌ ؤٌ الجؾؤش لغؤأد الجبؽضؤؤخ الؤَ عمؤت الجْب ؤؤبد
األًلْؤؤخ مؤؤد خؤؤالل االظؤؤزجب خ ؤؤأباح ز ْعؤؤخ لاجؾؤؤشل ًثنؤؤبع رحؤؤمْ ا مؤؤٌذط ثبظؤؤزخدام مؤؤدخل النظؤؤبم الؤؤدّنبمْاِ صؤؤم
خحْحب ليرا.
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الفس
الفس االًل
الفس الضب ِ
الفس الضبلش

عدًل ( :)1الفسً الضالس لالظزجب خ
الفقسه
الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ فِ مابث العمل
الؾفبع اَ الجْئخ ًزفت معنٌّبد المٌعفْد ًرعصّص ا زبعْزي
رؾقْؤؤق الزنمْؤؤخ المعؤؤزدامخ فؤؤِ الق،ب ؤؤبد الؾاٌمْؤؤخ مؤؤد خؤؤالل الفؤؤس
االًل

دب الفقساد
7
7
7

ًتد ر اظزخدام مقْبض لْاسد لقْبض اظزغبثبد المجؾٌصْد لفقساد االظزجب خ ًاخزبزد الجبؽضزبث الدزعخ
( )1لالظزغبثخ " ْس مي اطالتب " ًثرلم ّاٌث الٌشث النعجِ فِ ىره الؾبلخ ىًٌ %14ىٌ ّزنبظت مؤت ىؤره
االظزغبثخ ٌّ .ؼ الغدًل ( )1معبمل االزرجبط لافقساد الس ْعخ الضالصخ لاجؾش الظزجب خ المابرت الخضساع:
1
عدًل ( )1معبمل االزرجبط ثْد ل فقسح مد فقساد اظزجب خ المابرت الخضساع
م

الفقسح

1
1

.858
الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ فِ مابث العمل
الؾفؤؤبع اؤؤَ الجْئؤؤخ ًزفؤؤت معنٌّؤؤبد المؤؤٌعفْد ًرعصّؤؤص .546
ا زبعْزي
رؾقْؤؤق الزنمْؤؤخ المعؤؤزدامخ فؤؤِ الق،ب ؤؤبد الؾاٌمْؤؤخ مؤؤد 0.912
خالل الفس االًل

3

معبمل ظجْسمبث
لالزرجبط

القْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
االؽزمبلْخ().Sig
*.000
*.000
*.000

ًتبمذ الجبؽضزد ثبّغبب معبمل االزرجبط لاؤل مؤد فقؤساد المغؤبل الضؤب ِ ًالضبلؤش ًالؤرُ ّجؤْد حث معؤبمالد
االزرجبط المجْنخ بالو ند معزٌُ معنٌّخ ً α= 4.40ثرلم ّعد المغبل صببتب لمب ً ت لقْبظو .ثعد ذلؤم ا ؤدد
الجبؽضؤؤخ ا ؤؤداب الحؤؤدت الجنؤؤب ِ  ً 3 Structure Validityب ؤؤذ عمْؤؤت معؤؤبمالد االزرجؤؤبط فؤؤِ عمْؤؤت مغؤؤبالد
االظزجب خ بالخ اؽحب ْب ند معزٌُ معنٌّخ ً α= 4.40ثرلم ّعد عمْؤت مغؤبالد االظؤزجب خ صؤببتخ لمؤب ً ؤعذ
لقْبظؤوً .ا ؤدد الجبؽضؤؤخ صجؤبد االظؤؤزجب خ  0Reliabilityمؤد خؤؤالل الغؤدًل ( . )3تؤؤد رؾققؤذ الجبؽضؤؤخ مؤد صجؤؤبد
اظزجب خ الجؾش مد خالل معبمؤل حلفؤب سً جؤبؿ ً Cronbach's Alpha Coefficientاظؤزخدمذ الجبؽضزؤبث
طسّقخ حلفب سً جبؿ لقْبض صجبد االظزجب خل ً ب ذ النزب ظ مب ىِ مجْنخ فِ عدًل (.)3
عدًل (: )3معبمل حلفب سً جبؿ لقْبض صجبد االظزجب خ
م

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدب معبمؤؤؤؤؤؤؤل حلفؤؤؤؤؤؤؤب الحدت الرارِ*
المغبل
سً جبؿ
الفقساد
0.799
.812
7
الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ فِ مابث العمل
0.802
.622
الؾفبع اَ الجْئخ ًزفؤت معنٌّؤبد المؤٌعفْد ًرعصّؤص 7
ا زبعْزي
0.853
.874
رؾقْق الزنمْخ المعزدامخ فِ الق،ب بد الؾاٌمْؤخ مؤد 7
خالل الفس االًل

*الحدت = الغرز الزسثْعِ المٌعت لمعبمل حلفب سً جبؿ
تد رأ دد الجبؽضزبث مد صدت ًصجبد اظؤزجب خ الجؾؤش ممؤب ّغعايمؤب اؤَ صقؤخ ربمؤخ ثحؤؾخ االظؤزجب خ ًصؤالؽْزيب
لزؾاْل النزب ظ ًاإلعبثخ د حظئاخ الجؾش ًاخزجبز فس ْبريب.
1

* االزرجبط بال اؽحب ْب ند معزٌُ باللخ α=4.40

ّ 33عد الحدت الجنب ِ حؽد مقبّْط صدت األباح الرُ ّقْط مدٍ رؾقق األىداح الزِ رسّد األباح الٌصٌل الْيبل ًّجْد مدُ ازرجؤبط ؤل
مغبل مد مغبالد الجؾش ثبلدزعخ الااْخ لفقساد االظزجب خ.
ّ 0قحد ثضجبد االظزجب خ حث رع ِ،ىره االظزجب خ النزْغخ فعيب لٌ رمذ ا ببح رٌشّت االظزجب خ ح ضس مد مسح رؾذ الظؤسًح ًالتؤسًطل
فعيب حً ثعجبزح حخسٍ حث صجبد االظزجب خ ّعنِ االظزقساز فِ زب ظ االظزجب خ ً دم ر ْْسىب ثتال جْس فْمب لٌ ر ا ببح رٌشّعيؤب اؤَ
حفساب العْنخ دح مساد خالل فزساد شمنْخ معْنخ.
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حتهيم انثيانات واإلجاتة عن سؤال انثحث:
ر رؾاْل الجْب بد ًاإلعبثخ د ظوال الجؾؤش ًاظؤزعسا حثؤسش زؤب ظ االظؤزجب خ ًالزؤِ رؤ الزٌصؤل الْيؤب
مد خالل رؾاْل فقساريبل ًالٌتؤٌح اؤَ مز ْؤساد الجؾؤش لامغؤبالد الؤضالس لؤرا رؤ اعؤساع المعبلغؤبد اإلؽحؤب ْخ
لاجْب بد المزغمعخ مد اظزجب خ الجؾشل اذ ر اظزخدام ثس بمظ الؤسشم اإلؽحؤب ْخ لادزاظؤبد االعزمب ْؤخ )(SPSS
 0لاؾحٌل اَ زب ظ الجؾش الزِ ظْز س يب ًرؾاْايب .
اختثار فرضية انثحث وحتهيم االستثانة:
الخزجبز فس ْبد الجؾش فقد ر اظزخدام اخزجبز اإلربزح ًىٌ اخزجبز ْس معامِ ًّعزجس منبظؤجب فؤِ ؽبلؤخ
الجْب ؤؤبد الزسرْجْؤؤخ .اخزجؤؤبز الفس ؤؤْبد ؽؤؤٌل مزٌظؤؤظ (ًظؤؤْظ) بزعؤؤخ اإلعبثؤؤخ ّعؤؤبًُ بزعؤؤخ مزٌظؤؤظ األىمْؤؤخ
الفس ْخ الحفسّخ :اخزجؤبز حث مزٌظؤظ بزعؤخ اإلعبثؤخ ّعؤبًُ ً 3ىؤِ رقبثؤل (مزٌظؤظ األىمْؤخ) ثؾعؤت مقْؤبض
لْاسد المعزخدم . 6الفس ْخ الجدّاخ :مزٌظظ بزعخ اإلعبثخ ال ّعبًُ  . 3النزب ظ مٌ ؾخ فِ عدًل (.)0
عدًل ( : )0المزٌظظ الؾعبثِ ًتْمخ االؽزمبل ) (Sig.لال فقسح مد فقساد الممبزظبد المسا ْخ لاجْئخ فِ
مابث العمل
الفقسح

المزٌظؤؤؤؤؤؤظ
الؾعبثِ

اطالت ؽماخ رٌ ٌّخ باخاْخ ثيْئخ رقنْخ المعاٌمؤبد
لسفؤؤؤؤؤت معؤؤؤؤؤزٌٍ الؤؤؤؤؤٌ ِ ؽؤؤؤؤؤٌل صؤؤؤؤؤداتخ الجْئؤؤؤؤؤخل
ًالخْؤؤؤؤؤبزاد العبلمْؤؤؤؤؤخ المزبؽؤؤؤؤؤخ لجْئؤؤؤؤؤخ خضؤؤؤؤؤساعل
ًخٌ،اد الؾفبع اَ ال،بتخ ً ْسىب.
المعبىمخ فِ الزسًّظ لامجؤببزح الخضؤساع إلّحؤبليب
الَ ح جس رسّؾخ ممانخ مد المغزمت.

3.2

المزٌظؤؤؤؤؤؤظ
الؾعؤؤؤؤؤؤبثِ
النعجِ
60.00

1.04

3.90

62.05

1.08

3.06

3.45

61.00

1.08

3.09

*0.000

3.82

60.00

1.04

3.45

*0.000

1

3.00

63.00

1.04

3.06

*0.000

6

3.01

67.00

1.08

3.06

*0.000

7

3.79

69.00

0.89

3.12

*0.000

3

الزتؤؤؤؤؤغْت اؤؤؤؤؤَ المجؤؤؤؤؤببزح الخضؤؤؤؤؤساع ثب زجبزىؤؤؤؤؤب
متسً ب ثعالمخ معغاخ ليْئخ رقنْخ المعاٌمبد.
رنظؤؤؤؤْ فعبلْؤؤؤؤبد باخاْؤؤؤؤخ ثيْئؤؤؤؤخ رقنْؤؤؤؤخ المعاٌمؤؤؤؤبد
رتؤؤزمل اؤؤَ اتبمؤؤخ ًزغ مؤؤل ًمعؤؤبثقبد مزعاقؤؤخ
ثبلجْئخ الخضساع ً ْسىب.
رخحؤؤْص المؤؤخ معؤؤغاخ ًمظيؤؤس خؤؤبة ثبلمجؤؤببزح
الخضؤؤساع فؤؤِ عمْؤؤت صؤؤٌز ًارحؤؤبالد ىْئؤؤخ رقنْؤؤخ
المعاٌمبد.
اظؤؤزخدام االظؤؤزمبزادل ًاالظؤؤزجْب بدل ًالمالؽظؤؤبد
لاؾحٌل اَ رغمْت ظسّت لاجْب بد مد حعل رعصّؤص
المحداتْخ ً التفبفْخ.
اثساش المجببزح الخضؤساع اؤَ رؤجاخ اإل زس ؤذ جؤس
المٌتت اإللازسً ِ ليْئخ رقنْخ المعاٌمبد.

السرجخ

اال ؾؤؤؤؤؤؤساح
المعْبزُ

تْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
االخزجبز
3.45

القْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
االؽزمبلْؤؤؤؤؤخ(
).Sig
*0.000

1

0.000

4
5

* المزٌظظ الؾعبثِ بال اؽحب ْب ند معزٌُ باللخ .   0.05
 0تبمؤؤذ الجبؽضؤؤخ ثزفسّؤؤي ًرؾاْؤؤل االظؤؤزجب خ مؤؤد خؤؤالل ثس ؤؤبمظ الزؾاْؤؤل اإلؽحؤؤب ِ Statistical Package for the Social
 (SPSS) Sciencesل ًظٌح ّز اظزخدام االخزجبزاد اإلؽحب ْخ الالمعامْخل ًذلم ّسعت الَ حث مقْبض لْاسد ىٌ مقْبض رسرْجؤِل
ًتد ر اظزخدام األبًاد اإلؽحب ْخ الزبلْخ :النعت المئٌّخ ًالزاسازاد ًالمزٌظظ الؾعبثِ ًالمزٌظؤظ الؾعؤبثِ النعؤجِّ :عؤزخدم ىؤرا
ْنؤؤؤخ الجؾؤؤؤش .اخزجؤؤؤبز حلفؤؤؤب سً جؤؤؤبؿ
األمؤؤؤس ثتؤؤؤال حظبظؤؤؤِ أل ؤؤؤسا معسفؤؤؤخ راؤؤؤساز فئؤؤؤبد مز ْؤؤؤس (مؤؤؤب) ًّفْؤؤؤد الجبؽضؤؤؤخ فؤؤؤِ ًصؤؤؤ
( ) Cronbach's Alphaلمعسفخ صجبد االظزجب خ  .معبمل ازرجبط ظؤجْسمبث ( )Spearman Correlation Coefficientلقْؤبض
بزعخ االزرجبطّ .عزخدم ىؤرا االخزجؤبز لؾعؤبة االرعؤبت الؤداخاِ ًالحؤدت الجنؤب ِ .اخزجؤبز اإلرؤبزح ( )Sign Testلمعسفؤخ مؤب اذا ب ؤذ
مزٌظظ بزعخ االظزغبثخ تد ًصاذ الِ بزعخ الؾْبب ًىِ  3حم ال.
 6اذا ب ذ  Sig( Sig>0.05ح جس مد ( ) 0.05ؽعت زب ظ ثس بمظ  )SPSSف و ال ّماد زفؤا الفس ؤْخ الحؤفسّخ ًّاؤٌث فؤِ ىؤره
الؾبلخ مزٌظظ آزاع حفساب العْنخ ؽٌل الظؤبىسح مٌ ؤت الجؾؤش ال ّخزاؤ عٌىسّؤب ؤد مزٌظؤظ األىمْؤخ ًىؤَ  3ل حمؤب اذا ب ؤذ < Sig
 Sig( 0.05حتؤؤل مؤؤد  ) 0.05فْؤؤز زفؤؤا الفس ؤؤْخ الحؤؤفسّخ ًتجؤؤٌل الفس ؤؤْخ الجدّاؤؤخ القب اؤؤخ ثؤؤأث مزٌظؤؤظ آزاع حفؤؤساب العْنؤؤخ ّخزا ؤ
عٌىسّب د بزعخ مزٌظؤظ األىمْؤخ ل ًفؤِ ىؤره الؾبلؤخ ّماؤد رؾدّؤد مؤب اذا ؤبث مزٌظؤظ اإلعبثؤخ ّصّؤد حً ّؤنقص ثحؤٌزح عٌىسّؤخ ؤد
بزعخ مزٌظظ األىمْخً .ذلم مد خالل تْمخ االخزجبز فؤ ذا ب ؤذ تْمؤخ االخزجؤبز مٌعجؤخ فمعنؤبه حث المزٌظؤظ الؾعؤبثِ لزعبثؤخ ّصّؤد ؤد
مزٌظظ األىمْخ ًالعاط صؾْؼ.
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مؤؤد عؤؤدًل (ّ )0ماؤؤد القؤؤٌل اث المزٌظؤؤظ الؾعؤؤبثِ لافقؤؤسح األًلؤؤَ رعؤؤبًُ (3.2الدزعؤؤخ الااْؤؤخ مؤؤد  )0حُ حث
المزٌظظ الؾعبثِ النعجِ%60.00ل تْمخ االخزجؤبز ً 1.51حث القْمؤخ االؽزمبلْؤخ ( )Sig.رعؤبًُ  0.000لؤرلم
رعزجس ىره الفقسح بالخ اؽحب ْب ند معزٌٍ باللخ    0.05ل ممب ّدل اَ حث مزٌظؤظ بزعؤخ االظؤزغبثخ ليؤره
الفقؤؤسح تؤؤد شاب ؤؤد بزعؤؤخ (مزٌظؤؤظ األىمْؤؤخ) ًىؤؤِ ً 3ىؤؤرا ّعنؤؤِ ح يؤؤب ميمؤؤخ مؤؤد تجؤؤل حفؤؤساب مغزمؤؤت الجؾؤؤشل
ًثبل،سّقخ فعيب لجقْخ الفقساد .

االطار اننظري

مقذمة

مؤؤؤب مفيؤؤؤٌم "المابرؤؤؤت الخضؤؤؤساع"ل ىؤؤؤِ مابرؤؤؤت مسا ْؤؤؤخ لاجْئؤؤؤخ ًفعبلؤؤؤخ مؤؤؤد بؽْؤؤؤخ المؤؤؤٌازب ًرزؾمؤؤؤل
معؤؤوًلْزيب االعزمب ْؤؤخ .مؤؤب اث رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد الخضؤؤساع حً الؾٌظؤؤجخ الخضؤؤساع رسعؤؤت الؤؤَ رانٌلٌعْؤؤب
المعاٌمبد المعزقسح ثْئْب فيَ بزاظؤخ ًممبزظؤخ رحؤمْ ًرحؤنْت ًاظؤزخدامل ًالؤزخاص مؤد حعيؤصح الامجْؤٌرس
ًالخؤؤٌابمل ًعمْؤؤت مؤؤب ّؤؤسرجظ ثيؤؤب مؤؤد منظٌمؤؤبد فس ْؤؤخل مضؤؤل حعيؤؤصح العؤؤس ًال،بثعؤؤبد ًحعيؤؤصح الزخؤؤصّد
ًالتجابد ً ظ االرحبالدل ثافبعح ًفعبلْخ ًثأتل حصس حً ثال حُ مسبًب اؤَ الجْئؤخ الخضؤساعً .ىؤِ رنتؤد حّضؤب
رؾقْق الغدًٍ االتزحببّخ ًرؾعْد حباع النظؤبم ًاظؤزخدامول مؤت االلزؤصام ثمعؤوًلْبرنب االعزمب ْؤخ ًاألخالتْؤخ.
ًمد ص فيَ رتزمل اَ حثعبب االظزقساز الجْئَل ًاتزحببّبد ً فبعح ال،بتخل ًالزاافخ اإلعمبلْخ لامااْخل ًالزؤِ
رتمل راافخ الزخاص منيب ًا ببح ردًّسىبل فيِ ثبخزحبز بزاظخ ًممبزظخ اظزخدام مٌازب الؾٌظجخ ثافبعح.
اث الدزاظؤؤبد اً ؤؤؾذ االصؤؤبز الجْئْؤؤخ الضؤؤبزح النبعمؤؤخ ؤؤد الزٌظؤؤت فؤؤِ اظؤؤزخدام حعيؤؤصح االرحؤؤبالد
ًرانٌلٌعْب المعاٌمبد ًالثد مد العمل اَ ؽمبّخ الجْئخ مد المخبطس العاجْخ لازانٌلٌعْب المعزخدمخ مد خؤالل
ارجب ال،سا ق ًاألظبلْت الجْئْخ ًالعامْخ العؤاْمخ لاؤزخاص آمؤد مؤد المخافؤبد ًالنفبّؤبد االلازسً ْؤخل ًب ؤ
اظؤؤزخدام ظؤ االرحؤؤبالد ًرانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد ٌظؤؤْاخ معؤؤب دح لاؾؤؤد مؤؤد اال جعبصؤؤبد النبرغؤؤخ ؤؤد الق،ب ؤؤبد
األخسٍ.

اسرتاتيجية تكنهىجيا املعهىمات اخلضراء

اث مد اى الخٌ،اد االظبظْخ ىِ رنفْر اظزسارْغْخ رانٌلٌعْؤب المعاٌمؤبد ًاالرحؤبالد الحؤدّقخ لاجْئؤخ
(الخضؤساع) ًالزؤِ رزضؤؤمد ؤدب مؤد الجؤؤسامظ الزؤِ رعنؤؤَ ثزنفْؤر اظؤزسارْغْخ رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤبد ًاالرحؤؤبالد
الحؤؤدّقخ لاجْئؤؤخ (الخضؤؤساع( ًرامؤؤد األىؤؤداح اإلظؤؤزسارْغْخ فؤؤِ ً ؤؤت حظؤؤط ًظْبظؤؤبد ًطنْؤؤخ فؤؤِ مغؤؤبل
االرحبالد ًرانٌلٌعْب المعاٌمبد الحدّقخ لاجْئؤخ (الخضؤساع)ل ًالؾؤد مؤد آصؤبز الجْئْؤخ الضؤبزح ًالنبعمؤخ ؤد
الزٌظؤؤت فؤؤِ اظؤؤزخدام حعيؤؤصح االرحؤؤبالد ًرانٌلٌعْؤؤب المعاٌم ؤبدل ًب ؤ اظؤؤزخدام ظ ؤ االرحؤؤبالد ًرانٌلٌعْؤؤب
المعاٌمبد ٌظْاخ معب دح لاؾؤد مؤد اال جعبصؤبد النبرغؤخ ؤد الق،ب ؤبد األخؤسٍ ًّ .ماؤد ا زمؤبب ثؤسامظ رزجنؤَ
زفؤؤت الؤؤٌ ِ المغزمعؤؤِ ثزانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد ًاالرحؤؤبالد الحؤؤدّقخ لاجْئؤؤخ (الخضؤؤساع)ل ًرجنؤؤِ ثس ؤؤبمظ إلبازح
المخافبد اإللازسً ْخل ًر،جْق ؽاٌل رانٌلٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد لضمبث معزقجل ح ضس اظزدامخ.

اجلانة انعمهي نهثحث :

حتهيم انثيانات واإلجاتة عن سؤال انثحث:
ر رؾاْل الجْب بد ًاإلعبثخ د ظوال الجؾؤش ًاظؤزعسا حثؤسش زؤب ظ االظؤزجب خ ًالزؤِ رؤ الزٌصؤل الْيؤب
مد خالل رؾاْل فقساريبل ًالٌتٌح اَ مز ْساد الجؾش ل لرا ر اعساع المعبلغبد اإلؽحب ْخ لاجْب ؤبد المزغمعؤخ
مد اظزجب خ الجؾشل ثبظزخدام ثس بمظ ).)Vensim
االنظمة انفرعية المنىرج انثحث:
ظْز فِ ىره الفقسح س ًثتال مززبثت اال ظمخ الفس ْخ ال مٌذط الجؾش ل فبلتال ( ٌّ )1ؼ مغمؤل
مب رٌصاذ الْو الجبؽضزبث مد ٌامل منزغبد راناٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد ذاد ريببح رٌفْس ال،بتخ.
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رال (ٌ )1امل منزغبد راناٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد ذاد ريببح رٌفْس ال،بتخ
ًلمعسفخ المنزغبد الزاناٌعْخ لامعاٌمبد ًاالرحبالد ذاد ريببح اال زمبب لزٌفْس ال،بتخ ّمانم مالؽظخ العالمؤخ
فِ التال ( )1الزِ رتْس ثؾعت اال ظمخ الَ رٌفْس ال،بتخ .

رال ( )1المبد ريببح رٌفْس ال،بتخ (مد الْمْد الَ الْعبز) االمسّاْخ – الحْنْخ-العبلمْخ
ًلضمبث رؾقْق الدًا س الؾاٌمْخ لسظبلزيب فِ تْببح ؽس خ الز ْْس االعزمب ِ المنتؤٌب ال ثؤد حث رن،اؤق
مد ً ِ قال ؤِ ماؤ ثؤبلز ْساد الغرزّؤخ الزؤِ ّنج ؤِ اؽؤداصيبل ممؤب ّز،اؤت رقْؤْ الٌاتؤت الؾؤبلِ ًرؾدّؤد قؤبط
الضؤع فْؤو ًمقبزثزيؤب ثبلزؾؤدّبد الٌطنْؤخ ًالعبلمْؤخ ٌّ .ؤؼ التؤال (ٌ )3امؤل الزنظؤْ ًاالظؤزخدام االمضؤل
لامافبد ً الجْب بد فِ ثْئخ المابرت الخضساع .

رال (ٌ )3امل الزنظْ ًاالظزخدام االمضل لامافبد ًالجْب بد فِ ثْئخ المابرت الخضساع
ٌّ ؤؤؼ رؤؤال (ٌ )0امؤؤل اظؤؤزخدام الجؤؤسامظ المزعؤؤدبح فؤؤِ ثْئؤؤخ المابرؤؤت الخضؤؤساع ؽْؤؤش ّماؤؤد لمابرؤؤت
الدًا س الؾاٌمْخ مد اظزخدام العدّد مد االظزسارْغْبد الزِ روبُ الَ رحنْت ثْئخ خضساع  .مب ٌّ ؼ التال
(ٌ )0امل ا ظمخ العمل د ثعد فِ ثْئخ المابرت الخضساع .
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رال (ٌ )0امل اظزخدام الجسامظ المزعدبح فِ ثْئخ المابرت الخضساع

رال (ٌ )0امل ا ظمخ العمل د ثعد فِ ثْئخ المابرت الخضساع
مؤؤد خؤؤالل اال مؤؤٌذط الزؾاْاؤؤِ الؤؤدّنبمْاِ (رؤؤال  )6القْؤؤبم ثب ؤؤداب ثس ؤؤبمظ اإلبازح المعؤؤزدامخ لامخافؤؤبد
االلازسً ْؤؤخ ًا ؤؤداب رقسّؤؤس لزقْؤؤْ المخافؤؤبد ًالنفبّؤؤبد االلازسً ْؤؤخ فؤؤِ ،ؤؤبت موظعؤؤبد الدًلؤؤخ ً ر،ؤؤٌّس ظؤؤبم
ا زمؤؤؤبب لمتؤؤؤسً ب د رؤؤؤدًّس المخافؤؤؤبد االلازسً ْؤؤؤخ فضؤؤؤال د ظؤؤؤبم الظؤؤؤزعببح حعيؤؤؤصح رانٌلٌعْؤؤؤب المعاٌمؤؤؤبد
ًاالرحؤؤبالد المعؤؤزخدمخ ًا ؤؤداب ثس ؤؤبمظ لسفؤؤت ً ؤؤَ ًرؤؤدزّت العؤؤبماْد فؤؤِ مغؤؤبل رؤؤدًّس المخافؤؤبد االلازسً ْؤؤخ
ًثس ؤؤؤبمظ اإلبازح المعؤؤؤزدامخ لمتؤؤؤزسّبد رانٌلٌعْؤؤؤب المعاٌمؤؤؤبد ًاالرحؤؤؤبالد ًا ؤؤؤداب بزاظؤؤؤخ إلبزاط التؤؤؤسًط
ًالمٌاصؤؤفبد الخبصؤؤخ ثمتؤؤزسّبد رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد ًاالرحؤؤبالد الحؤؤدّقخ لاجْئؤؤخ (الخضؤؤساع) فؤؤِ حًامؤؤس
التساع ًا داب زْت ازرببُ ؽٌل ْفْخ اظزخدام رانٌلٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد ث،سّقخ صدّقخ لاجْئخ .
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رال ( )6اال مٌذط الااِ لامابرت الخضساع

نتائج انثحث :

رٌصل الجؾش الَ العدّد مؤد النزؤب ظ اىميؤب اث الزؾاْؤل ثبظؤزخدام طسّقؤخ بّنبمْاْؤخ النظؤبم ٌّ ؤؼ عماؤخ
العٌامل الزِ رع ي فِ ر،جْؤق خبزطؤخ ال،سّؤق لاؤدًا س الؾاٌمْؤخ الخضؤساع ل بظؤزخدام الزاناٌعْؤب لازقاْؤل مؤد
اظؤؤزيالو الؤؤٌزت ًاالبًاد المازجْؤؤخ ل اخزْؤؤبز منزغؤؤبد رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد ًاالرحؤؤبالد الزؤؤِ رؾمؤؤل رؤؤيببح
رٌفْسال،بتؤؤخل ًالقْؤؤبم ثبظؤؤزخدام االعيؤؤصح المزعؤؤدبح الٌعؤؤب ل اظؤؤزخدام المنزغؤؤبد الزؤؤِ رزؤؤْؼ ًعْفؤؤخ العؤؤاٌث
الزاقؤؤب ِل ثؤؤسامظ الزضقْؤ لامؤؤٌعفْد ؤؤد الممبزظؤؤبد الجْئْؤؤخ المضاؤؤَ مضؤؤل اّقؤؤبح رتؤ ْل االعيؤؤصح فؤؤِ ؽؤؤبل ؤؤدم
االظزخدام ل الؾرح الدًزُ لامافبد ْؤس الضؤسًزّخ ل اظؤزخدام خؤدمبد الؾاٌمؤخ االلازسً ْؤخ ل فؾؤص الجحؤمخ
الاسثٌ ْؤؤخ العيؤؤصح رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد ل ا ؤؤببح رؤؤدًّس اعيؤؤصح رانٌلٌعْؤؤب المعاٌمؤؤبد القدّمؤؤخ ث،سّقؤؤخ صؤؤدّقخ
ؤد الممبزظؤبد
لاجْئخ ل مب ًرظيس ىؤره ال،سّقؤخ فؤبعح فؤِ طؤسػ الزفب اْؤخ المزؾققؤخ لعماْؤخ رضقْؤ المٌعؤ
الجْئْخ المضاَ ً رد ْ الز ْس العاٌ َ ً رجنَ صقبفخ الجْئخ الخضساعل الظْمب ا يب رعزمد المؾب بح فِ الزؾاْل.

تىصيات انثحث :

رٌصِ الجبؽضزبث ثجس بمظ اظزخدام رانٌلٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد ًا داب زْت ازرببُ ؽؤٌل حفضؤل
الممبزظبد ًر،جْقبد رانٌلٌعْب المعاٌمؤبد ًاالرحؤبالد المعؤزخدمخ فؤِ الزاْؤ مؤت الجْئؤخ الخضؤساع ً.لز ْْؤس
ح ظمخ اإل بعح ثأخسٍ بلْخ الافؤبعح ًثس ؤبمظ زفؤت الؤٌ ِ المغزمعؤِ ؽؤٌل رانٌلٌعْؤب المعاٌمؤبد ًاالرحؤبالد
الحدّقخ لاجْئخ ًا تبع ثٌاثخ الازسً ْخ ؽٌل رانٌلٌعْؤب المعاٌمؤبد ًاالرحؤبالد الحؤدّقخ لاجْئؤخ ً رنظؤْ ًزغ
ملل دًادل ًمورمساد ؽٌل "رانٌلٌعْب المعاٌمبد ًاالرحبالد الحدّقخ لاجْئخ".
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Using system dynamics model and the statistical indicators for Road
Map of "Green government departments" project In Iraq
Abstract
The issue of the protection of the environment is a shared responsibility
between several destinations and sectors, and constitutes a main subject in which
they can achieve sustainable development. In the sectors of government
programs can be set up towards the establishment of the government sector to
the green environment, so to be the implementation of the road map for the
"green government departments."
Research question directed toward what environmentally friendly practices
in the workplace and its importance and its impact on the preservation of the
environment and raise employee morale and enhance productivity? And
designate those factors is a necessity analysis of environmentally-friendly
practices and still requires methodology and analysis. The objective of this
research about the design and analysis of a dynamic model using the entrance to
the analytical system for the government sector to the green environment,
seeking to answer to the previous question, the researcher used the quasiexperimental approach the dynamic design in the analysis. Research focuses
towards drawing the road map using dynamic analysis to the researcher
proposed what it called "green government" and achieved through the
application of green programs. The research to many of the results the most
important of the analysis using the method of dynamic system illustrates the
inter factors that contribute to the implementation of the roadmap for
government departments green, such as using technology to reduce the
consumption of paper and stationery, choose products information and
communications technology, which holds, and done using appliances
multifunctional, the use of products that allow dormancy function, automatic
education programs for employees on environmental practices optimal, such as
turn off appliances in the event of non-use, deletion League of unneeded files, the
use of e-government services, check the carbon footprint of information
technology equipment, recycling IT equipment the old way friendly, and also
show this method is efficient in put interactive realized to the process of
educating the employee for optimal environmental practices and strengthen
behavioral change and build a culture of green environment, especially because
they rely simulation in the analysis.

Keywords: System dynamics, Simulation, VENSIM, Green environment
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