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أ  .د  .طاهر محسن منصور الغالبي
كلية إلادارة والاقتصاد  /جامعة البصرة
املستخلص :
الغ ر ر ررر  :الكش ر ر ررل ع ر ر ررن دور التص ر ر ررديء البيي ر ر ررل ر ر ر ع ي ر ر ر وا ر ر ررتدامة دا البي ر ر رري
وإلاجتمررا  .التصررمي  /املنهجيررة /املررد  :ا ررتتدمل الدرا ررة منررا م متعررددة م ررا املررنهم
الوصري والتحليير لغررر التن ررد مرن وجررود عغقررة ارررا متغرر ا الدرا رة ،ثر دعررداد قا مررة
ا
ررنوا  ،فضررغ عررن د ررةبانة
فحررال ت ررتتغن النتررا ي الكميررة ولية ر ة امنيررة امرردها م ر
الدرا ررة ت تبررار اليرضرريا  ،وإلا ررةبانة ر صررميمسا اات ررةناد اسر الدرا ررا السررااقة ،و ر
حليلسا اإ تتدام الب نامي إلاحصائ ( ،)spss.v22ومجتمء الدرا ة شر ة الييحرا للبنرا
الج رراه النت ررا ي  :أظس ررر النت ررا ي وج ررود دعر ر ود ررناد م ررن متغرر ر ا التص ررديء البيي ررل ر ر
املسر رراهمة ر ر حقير ررألا إلا ر ررتدامة لك ر ر مر ررن دا البي ر رري وإلاجتمر ررا  .محر ررددا الدرا ر ررة :
طبيعررة متغرر ا الدرا ررة حترراا دسر ايانررا يصرريلية أطررور ومرردة امنيررة أ ر لغررر قيررا
دا البي ر رري وإلاجتم ر ررا املس ر ررتدام .آلاث ر ررار العملي ر ررة  :وظي ر ررل النت ر ررا ي ال ر رري وص ر ررلل ال ر ررا
الدرا ة بني الشرر ة املبحوثرة لنمرااا التصرديء ال ردلع والعمر عير حقيرألا الا رتدامة
ر الادا يرررا البي رري والاجتمررا فضررغ عررن بنرري املسررسولية الاجتماعيررة اإطارهررا الا ررة ا ي .
الاصالة /القيمة  :راهمل الدرا رة ر جسرر اليجروة املعرفيرة ر عردم وجرود درا رة عر يرة
او اجنبية ناولل العغقة ارا متغر ا الدرا ة أنمواا فرضريي واحرد لتحقيرألا إلا رتدامة
املقا ة ااألدا البي ي والاجتما .
الكلمات الدالة :
التص ر ررديء البيي ر ررل ،إلا ر ررتدامة ،د ر ررتدامة دا البي ر رري ،ا ر ررتدامة دا إلاجتم ر ررا ،
ا
ةثمار املسسور دجتماعيا .
م .م .عبد الرضا ناصر محسن املالك
الكلية التقنية إلادارية  /البصرة

 احع مست من أطروحة الطالب عبد الرضا ناصر محسن املالك
 E- mail: Galtaher9999@yahoo.com
 E- mail: Abdnaser4@yahoo.com
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املبحث ألاول
إلاطار النظري للبحث

ً
أوال  :التصنيع الخفيف التطور واملفهوم
الجذور التاريتية لب وا التصديء البييل شر دس دا جامعة ()Lehigh University
أطلقل ارنامجا عام  1991لغر التحري والتقصيي عن مستقب التصديء الوتلا
رى ( ) Kovach et al,2005:3ومن غر الب نامي املذكور
املتحدة الامريكية ودور العال
انبثألا مصطلح (  ) Agile Manufacturingللدتلة عي نمواا التصديء ال دلع ( Groover
 ،),2001:835ومعسد ( )Iacoccaالجامعة املذكورة بنى درا ة بعنواا (املس سة
التصديعية القرا الواحد والعشرين ) شملل ( )13شر ة الوتلا املتحدة الامريكية
لغر البحع عن البصا ال ال ي لجب أا تصل ب ا الشر ة التصديعية الناج ة،
ُ
ا
و غر لك املدة ادأ ( )100شر ة أ رى ،فضغ عن ( )13شر ة صلية اةنييذ
لك الدرا ة ()A Qunasefaran & Yusuf, 2001:1
مقة حا
( ،)Bhekihemba&Lemohany ,2015:1ومن أج أا نيس اليلسية ال ي يسةند ال ا
التصديء البييل نشر اس الاركاا الا ا ية ال ي محور حولسا درا ة معسد () Iacocca
عام  ( Kidd , 1994 : 9 ) 1991ه كاآل :
 -1الدافء الذي ّ
حي الشركا عي طبيألا أ لوب التصديء املةسارع هو نشو ايئة
موجسة عم ظ التغير الذي لحيط ادشاط
قوة
ٍ
نافسية جدلدة أصبحل امثااة ٍ
التصديء.
 -2لمك ررن لتل ررك املس س ررا أا حق ررألا املر ررمة التنافس ررية ألد ررا عمر ر عي ر طوي ررر الق رردرا
لدي ر ر ررا لغ ر ررر حقير ر ررألا الا تجاار ر ررة بسر ر رررعة ( جر ر ررا الطلر ر ررب اا الجر ر ررودة العالي ر ر ررة )
) (Demand for high qualityواملنتجررا اا الالصررا العال ر ( highly Customized
) products
 -3لغر ر ررر دنج ر رراا البي ر ررة ) (Agilityال ر ررذي لتطل ر ررب الا ر ر ررتجااة لس ر ررذ القر ر رروة ّ
املوجس ر ررة
) (driving forcesو طروير القردرا املطلو ررة ،ريكوا مرن الضررروري روفر التكنولوجيررا
املرنة و حقيألا التكامر فيمرا اي را و را القروى العاملة ال ري لجرب أا تمررم ا ر  :أ -املسرارا
العالية .ب -القدرة املعرفية .ا -التحيرم .د -التمكرا.
يستتلال من لك الركا و ركاا دا التصديء البييل عبارة عن وليية ياعلية
لألا الا تجااة
شااكية ارا مكونا جوهرية (املنظمة ،التكنولوجيا ،العاملرا) ،لغر
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غر الاعتيادلة و جودة عالية من غر ا تقرا املتغر ا البيئية املحيطة ااملنظمة وا ا
ّ
والتكيل اليعار (إلا ةباق ) مء لك املتغر ا حيع لوصل
املباشرة أم غر املباشرة
ّ
التصديء البييل اقدر ه عي التعام مء البيئة شدلدة التغر  ،والتصديء البييل
لوصل اإنه ريء ال ر ة ،قدم البية أو رعة ال ر ة طرا ألا جدلدة لةشغي الشركا
هذ الطرا ألا ت عي الا تجااة واملرونة فقط
ملواجسة حدلا البيئة املعاصرة ،و تن
ُ
ودنما ألضا عي كلية وجودة السلء والبدما  ،اما ي ين ال وا لقبولساMittal ( ،
 ،) Gupta and 1996:151-153ويستتدم البعض عبارة البييل اني معنى بعض
رى مث نظام التصديء املرا ،ونظام إلانتاا الرشيألا ( ،)Kidd, 1994ويشار دس
املياهي
نظام التصديء البييل اننه ريء ال ر ة ،واك  ،وفعار ،ومرونته ليسل كاملرونة
التصديء ودنما ضيل لذلك التكيل والب اعة ،واملرونة مطلو ة لأل واق التنافسية
املرحلة ال اضرة ،ولكن ااتعتماد عل ا ووحدها ت لمكن سلي البية ،و طلألا املرونة
ألضا عي الرشيألا ألنه لنطوي عي عم ك شيئ انق ما لمكن ،أو بعبارة أ رى يعم عي
التتلال من الدشاطا اليا ضة ،واملت وا غر الضروري ،ووقل الانتظار الطوي  ،وما
ا
ا
فلسية إلادارة (،1994:56
شااه الك ،لتطلب التصديء البييل غير ا جوهريا
 ،)MaskeUوهدفه دنشا الشر ة ال ي دتي االةمامن شكيلة متنوعة من املنتجا
و الحج الذي لطلبه السوق ألي م ا ،يسع نظام التصديء البييل دس الجمء ارا م الا
قليال الوقل وم الا البيض كاليل الةشكيلة املتنوعة من املنتجا  ،والسدف ألضا
حقيألا الةسلي اليوري للمنتجا اكميا ستجيب للمواصيا اليردلة ،وح ى صبح
الشر ة ييية لدبغ أا عيد صمي عمليات ا ومنتجات ا لتلبية وقعا ال ا ن عي حد
وا ا
التنويء (الالصا الوا ء) والا تجااة ،فإا (التصديء البييل Agile
 )Manufacturingهو ميسوم أعمار لدمي شبان والتكنولوجيا املنظمة وحدة
نظيمية اا معنى عن طريألا نشر كنولوجيا املعلوما املتقدمة وهياك املنظمة املرنة
والذ ية ملساندة العاملرا اوي املسارا العالية ،واملعرفة والدافعية العالية.
ا
ا
وقدم ( ) kidd,1994: 24دطارا ميسوميا أو ء للتصديء البييل يسةند دس ثغثة أركاا
أ ا ية :
 -1النمواا العام للمشروع.
 -2املياهي الجوهرية.
 -3ا ا يا التناف .
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ُ
واقعسا غ و اوا ارا املكونا
وهذ الصيغة امليسومية للتصديء البييل
ا ية لنظام التصديء البييل (املنظمة ،العاملرا ،التكنولوجيا ) اطريقة التياع
ا
والتآلل والتكام والةسارع ليكوا نا ي العم أو دا داؤ يا ظ فاعلية ونشاط مسثر
ا
جدا ومعرفة أي مجار اي ي لصعب التدبس اه بشدة التغير والتعقيد ،ومن غر هذ
الصيغة املياهيمية لت ا ةثمار الا ة ا يجية للبية لغر حقيألا التيوق التنافسيي ،ودا
اطار العم الذي يسةند دليه صمي نضباط الدا ي السدف منه ،حقيألا التكام ما
ارا املنظمة ،و فراد ،والتكنولوجيا .
و نا ا عي ما قدم لرى الباحثاا دا التصديء البييل (القاالية عي وظيل
التكنولوجيا ،العاملرا ،املنظمة لتكوا متكيية ا ةباقيا البيئة شدلدة الاضطراب وال ي
لصعب التدبس ب ا ب دف إلا تجااة دس حاجا ال ا ن الضرورية اليردلة واملتنوعة لتحقيألا
املرمة التنافسية املستدامة وصناعة الاادهار ) .والاضطراب البي ي املشار له اعغ لقصد
اه َّ
أي َّغر اي ي لصعب التدبس اه ،ومصادر الاضطراب البي ي محددة ااآل ( Lomas et
 :) al,2008:2ال ا ن ،املجس ين ،املنافسرا ،الوكات ال كومية ،ارا ا إلا ة اع أو إلااتكار
رى ،الانقساما دا الشر ة ،التكنولوجيا ،عوام ارجية أ رى.
للشركا
ً
ثانيا  :مبادئ وخصائص التصنيع الخفيف
ت شك َّأا التصديء البييل الذي ارا بعد العام  1991قاالية صديعية قادرة عي
إلا تجااة إلا ةباقية ل اجا ال ا ن وا ةساب املرمة التنافسية املستدامة و حقيألا
الاادهار ظ ايئة لصعب التكسن أو التدبس ب ا ،تاد دا لتمتء امجموعة من املبادئ
والبصا ال ال ي عك الة يبة التنافسية وإلا ةباقية لسذا التصديء وعر الباحثوا
وجسا نظر ّعدة اتصون لك املبادئ والبصا ال ومن أهمسا (:) Nylund,2012:17
 -1نظي التغير الر ي  :املنظمة البييية نظ االطريقة ال ي سمح لسا ااتادهار
ظروف التغير وعدم التن د ،اينما املوارد البشرية واملادلة يعاد شكيلسا للتكيل مء البيئة
البيئة شدلدة
املتغر ة وفرن السوق ،والتصديء البييل لتصل االتكيل الا ةباق
التغير  ،وغر املتنبئ ب ا ،و عتب فلسية التغر من الركا الا ا ية التصديء البييل،
وه فلسية عتمد عي عناصر مسمة التصديء البييل وه ك من العاملرا الاا يا ،
وشركا املنظمة ،و كنولوجيا املعلوما .
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 -2ع ي نثر شبان واملعلوما  :الشركا البييية قي املعرفةُ ،ويكافن إلااداع،
ُ
واع الصغحيا املغ مة عي املستويا التنظيمية ،وفر إلادارة املوارد ال ي لحتاجسا
العاملوا ،متلك املنظمة روح املبادرة ،مء وفر أجوا بادر املسئولية للنجاح املشة ك .
رى هو بقية
 -3التعاوا من أج ع ي التناف  :التعاوا الدا ي ومء الشركا
وس ا ة ا يجية الشركا البييية ،والسدف من الك جلب املنتي للسوق ان رع ما
لمكن ،مء العم عي ال صور عي املوارد واملسهغ وا تتدامسا ألنما وجد  ،وهذ قد
رى  ،وح ى املنافسرا لةشكي (الشركا إلافة اضية).
قتضيي املشار ة مء الشركا
 -4دثرا ال وا  :يستل منتي الشر ة البييية اصيته حلور ملشكغ ال وا ،لت سعر
املنتي عي أ ا قيمة ال املقدم لل وا ،ادت من كاليل الصنء ،لحتوي النظام
البييل عي ما هو أ من مجرد الصنء ،دنه لحتوي عي السيك التنظيمي ،وطريقة
رى ،والعغقا مء ال ا ن .يعتمد
عام الشر ة مء النا  ،الةشارك مء املنظما
ميسوم التصديء البييل عي ك من ( التعاونية ،التآار ،لتحقألا بسسولة الشركا
الافة اضية ،يعتمد الرؤية الا ة ا يجية ال ي مكن من النمو ظروف التغير املستمر
وعدم التن د ،إلا تجااة السريعة و سلي القيمة لل وا ،الجودة العالية مء إلالصا
الوا ء أو  -التنويء الوا ء  ، -السياك التنظيمية الرشيقة للمعرفة ،و مكرا قوة العم ،
بسيط البنى التحتية للمعلوما ال ي ر ط الشركا املس ّ سرا من غر الشبكة
الدولية) ،ويصل (  )Goldman et al, 1995صا ال التصديء البييل االعناصر آلا ية:
ا
أ -املنتجا  :عد املنتجا حلوت ملشكغ ال وا الشبصية أو اليردلة ،لر ك النظام
ّ
البييل عي قيمة املنتجا املسلمة دس ال وا ،وي دف دس اليص ارا كلية الانتاا
وحج الطلبية.
ب -املنظمة الافة اضية  :التعاوا الدا ي والبارج هو أ ا الا تيار ارا
الا ة ا يجيا  ،السدف منه جلب املنتجا البييية للسوق ان رع وقل ممكن عن
طريألا إلافادة من املوارد من غر التعاوا.
 الريادة  :لجب عي املنظمة أا نظ نيسسا لتحقيألا الاادهار ظروف التغير وعدمالتن د ،من غر مرونة السيك التنظيمي ،وال ي ع ا من السرعة ا تاا القرار فيما
لتعلألا االطلبا اليومية ،وأا لمتلك نظام التصديء البييل شبان الذلن
يستطيعوا حوي حات التغير وعدم التن د النمو والاادهار .
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املستوى العالمي أ ا ه شبان
ث -ا املعر  :التمرم الر يسيي للمستقب
واملعلوما  ،ي ت النظام البييل ت مر ية السلطة والا تيادة من قيمة املوارد
البشرية واملعلوما ية ،ما لمكن الا تدتر عي صا ال طويرية أ رى للتصديء
البييل من غر املقارنة ارا الشر ة ال ي عتمد التصديء البييل ،والشر ة ال ي
ا
عتمد انظمة صديء قليدلة (الوا ء ،وال ر ) ،فضغ عن هذ املقارنة كشل حج
ّ
اليجوة ارا النظامرا ال ي ولدت ا ضغوطا ايئية ودجتماعية ودقتصادلة و نافسية.
الجدور رق ( )1يعر مقارنة ارا التصديء البييل وإلانتاا التقليدي
( ) Sindhwani,Malhotra,2015:184
الجدول رقم ( )1
مقارنة بين التصنيع الخفيف وإلانتاج التقليدي
التصديء البييل
إلانتاا التقليدي
معيار املقارنة
املسطح  ،فرق العم
السيك التنظيمي العمودي والتنظي البط
أدوا التصديء مجموعر ر ر ر ر ر ر ررة أدوا ثااتر ر ر ر ر ر ر ررة املرونر ر ررة والسر ر ررسولة ر ر ر الة ير ر ررب و ر ر رررعة
التغر
لصعب غير ها
السدف د عاد ال وا
السدف رضا ال وا
أهمية الجودة
إلانتاجي ر ر ر ر ررة ثاات ر ر ر ر ررة نس ر ر ر ر رربيا حس ررن مس ررتمر لونتاجي ررة و التكامر ر م ررء
حالة إلانتاا
الجودة
والتحسرا طييل
ا
إلا تجااة لل ا ن إلا ر ر ر ررتجااة ضر ر ر ررعيية جر ر ر رردا رعة الا تجااة و دسبة 100 %
بسبب الرو را
ا
حسينا مستمرة ومتعاقبة وشمولية
نادرا ما لت دجرا حسن
طوير التصمي
دعداد التصديء التتطيط لكوا ملدة طويلة التتطيط قصر املدة مء الة رم عي JIT
أ مته مرنة وا ية وقاالة للتكيل
أ مته ثااتة ومباشرة
نوع الا متة
التغير عمليا صعو ة دجرا التغير ا قرد عملي ر ررا مرن ر ررة و ر ررريعة ولس ر ررا م ر ررردودا
ا
ا
دلجااية جدا
لكوا مستحيغ
عمار
Sources: - Rahul Sindhwani, Vasdev Malhotra (2015 ) : Twenty Criteria Agile Manufacturing
Model, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459 (Online), Volume 5, Special Issue 1,
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ً
ثالثا  :بعض املداخل املفاهيمية والعملية للتصنيع الخفيف
ال ر ا املعر ر والعمي ر للتص ررديء البيي ررل رروا ا ر آلاث ررار املة ب ررة علي رره أم ر املب ررادئ أو
ّ
البصا ال ال ي لةس ب ا ،وال ي ة حور إلا تجااة السرريعة ،واملرونرة العاليرة ،والتكيرل
الا ةباق  ،مء ظروف السروق ال ري تصرل ارالتغر املسرتمر وعردم التن رد ،مرن أجر ال صرور
عي ر س رب ورضررا ال ررا ن ،ا ر لرري رضرراه فقررط ا ر د ررعاده و حقيررألا البهجررة لس ر مررن
ررغر رروفر منتجررا و رردما أبعررد مررن وقعررات  ،هررذ إلاعتبررارا كانررل امجملسررا شرركلل
ا
ا
دهتمامر ررا ا ر ررتًنا يا لر رربعض البر رراحثرا مر ررن ر ررغر وضر ررء مر رردا ونمر ررااا يسر ررر لير ررة عم ر ر
ّ
التصررديء البييررل ،رروا ا مررن ررغر مكونا رره ،أو عناصررر  ،او ااألبعرراد والركررا ال رري س ررةند
ال ا  ،وفيما لن نورد بعض النمااا واملدا ال ي ناولل التصديء البييل :
 -1دنمواا ( : )Goldman et al ,1995يسةند هذا إلانمواا الذي يستلس صيا التصديء
البييل االقدرة عي التكيل إلا ةباق  ،وإلا تجااة السريعة ،واملرونة العالية ،دس أربعة
أبعاد ر يسة :
أ -دثرا ال وا .
ب -وظي ررل العغق ررا الدا لي ررة والتحالي ررا البارجي ررة ،م ررن ررغر مك رررا الع رراملرا م ررن
جسة والشراكا مء املجس ين واملوردلن من جسة أ رى .
 وظيررل قنيررا السيك ر التنظيمرري مررن ررغر ا ررتتدام فرررق السند ررة املةمامنررة وفرررقالعم الوظييية والة رم عي عاملرا متعددي املسارا .
ث -ا تتدام الرافعة التولييية (العاملرا ،واملعلوما ،واملنظمة ،والتكنولوجيا ) .
 -2دنمواا  : A Gunaseckaran 1999لر ك هذا إلانمواا منهم التصديء البييل عي
مجموعة عناصر ه  -:ددارة الكيا ة املمرمة ،هيك املعرفة ،املنظمة إلافة اضية ،القاالية
عي التنظي ويقة ح إلانمواا ثغث طوا موااية و حقيألا املوقل التنافسيي لتحقيألا
البية (املقالي  ،الصيا  ،العقبا ) ما يسةند هذا إلانمواا اس أربعة أبعاد ر يسة
(إلا ة ا يجيا  ،والتكنولوجيا ،واملوارد البشرية ،والانظمة) ،والتن يد عي التغر
وإلا تجااة السريعة انا اليريألا التكام  ،الكيالا  ،التكنولوجيا ،الجودة ،التغر ،
الشراكا  ،السوق ،التعل  ،ال وة ما ي دف إلانمواا دس داالة أي حواج أو عقبا
لتحقيألا التيوق التنافسيي.
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 -3دنمررواا  : A. Gunasekaran and Y. Y. Yusuf, 2002ا ررةند إلانمررواا دسر شرربيال
ا ة ا يجيا التصديء البييل ،وهيك الا رة ا يجية الر يسرة والتكنولوجيرا املر بطرة ب را،
وضمن إلانمواا بعاد آلا ية :
أ-
ب-
ث-
ا-

ويت

التتطيط إلا ة ا ي
التحاليا الوقتية دسيألا وا صات املشروع.
ا
نثر املشروع الافة اضيي والتصديء املواع مادلا عي ددارة العغقا إلانسانية.
د -التكنولوجي ر ررا واملس ر ررارا البش ر رررية املطلو ر ررة ر ر ايئ ر ررة التص ر ررديء اا املعلوم ر ررا
الكثيية.
املس ررارا و القواع ررد املتع ررددة ال رري تض ررمن ددارة التص ررديء ،عل ر ال ا رروب ،اح رروث
العمليا  ،هند ة الب مجيا  ،صمي النظ  ،امليكانيك ،الرو و را  ،كامر الرنظ ،
البدما  ،التصديء الافة اضيي ،كام املشروع والتكنولوجيا املتقدمة.
طوير التصديء البييل من غر الطرق آلا ية:

 النمذجة التطويرية و طوير املنتي املةمامن وإلانتاا املوجه من ال وا.
 متابعة الوقل ال قيق والرقااة عي قدم إلانتاا املشروع الافة اضيي.
 السيك املرا للرقااة  ،للتغلب عي مشكغ عدم التن د السوق .
 كييل هيك جدولة إلانتاا والبواراميا للتغلب عي مشكغ عدم التن د.
 نمذجة حات إلانتاا ونظام الرقااة املشروع الافة اضيي.
 معماريررة القيررا املقررارا ر الشررركا إلافة اضررية .والشررك رق ر (  )1لبرررا ر أدنررا
دنمواا التصديء البييل-:
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الشكل رقم ( )2
إنموذج التصنيع الخفيف
التخطــــــــيط االستراتيجـــــــــي واألهــــــداف

إلاتحادات,القدرات
الجوهرية ,خطة ألاعمال
للمدى البعيد

مرونة الموارد البشرية

الجود

الكلفة

التصنيـ ـ ـ ـ ــع
الخفيف

ألافراد العاملون في حقل تكنولوجيا
املعلومات ,الوظائف
املتعددة,اللغات املتعددة,املهارات,
تكنولوجيا املعلومات

االستجابية

التركيز السوقي

مدى ألاسواق الزبائن
مدى املنتج

المرونة

نظم التصنيع املرن ,
التصنيع املتكامل
بالحاسوب  ,التصميم
والتصنيع بمساعدة
الحاسوب  ,التبادل
إلالكتروني للبيانات ,
التكنولوجيات
مرونةنت  ,الروبوتات
إلانتر

Source:
- A. Guanasekaran and Y. Y. Yusuf, (2002), Agile Manufacturing, A taxonomy of
Strategies and Technological Imperatives, INT. J. Prod. Res. Vol. (40), No. (6).

 -4مد  : Youssuf and Grocitto 2003يسةند النمواا من غر دمي دور التكنولوجيا
التصديء املتقدم والبصا ال التنظيمية النجاح التنظيمي و اصة مجار قدل
دما ومنتجا عالية الجودة ،ونمواا له عناصر ه القيادة ،الثقافة ،كنولوجيا
املعلوما  ،الشراكا التنظيمية ،املجس ين مء ال ا ن ،انظمة العوا د وه لجب دا ع ا
9
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ا تجااة الشر ة امرونة عالية للتن يد عي امل الا التنافسية التصديء البييل ،الجودة،
الكلية،السرعة ،املرونة العالية ،إلا تجااة اليا قة ،التكيل إلا ةباق مء حاجا أص اب
املصالح .
 -5دنمواا  : Ramesh and Devadason ,2007يسةند هذا إلانمواا دس عشرين معيار
رعة إلا تجااة واملرونة
يسر ميكانيكية عم التصديء البييل ،هذ املعالر ساه
العالية ال ي لجب أا لتصل ب ا التصديء البييل لك لتماشيى مء التغير امل املستمر
ونمواا إلادارة والتغير ا الجذرية ّأما املعالر فهي ر عي  (:السيك التنظيمي والسلطة،
وإلاعداد السريء ،وحالة الجودة ،وحالة إلانتاجية ،وحالة العاملرا ،واملشار ة ،وطبيعة
إلادارة ،والتكيل مء ا تجااة ال وا ،ودورة حياة السلعة ،ودورة دمة املنتي ،و حسرا
طريألا صمي إلانتاا ،و تطيط التصديء ،وأدارة الكلية ،ونوع الا متة ،و كنولوجيا
املعلوما  ،والتكام  ،والتغير ايئة عملية عمار ،وأدارة الوقل ،والتعاقد البارج )،
وه مصممة لتع ي ية ال ر ة و رعة إلا تجااة ومن أه املراح ال ي لجب شبيصسا
هذ العمليا ، -:الدع وإلالةمام ،ودرا ة السيك التنظيمي ،و شبيال إلانحرافا ،
و حدلد نشطة ا ية و و يء التنييذ عي أ ا التنثر  ،ودرا ة املقارنة املرجعية .
لتضح من عر بعض نمااا ومدا التصديء البييل ما لن :
 -1مث وجسا نظر الباحثرا قدل دطار مياهيمي لنمواا التصديء البييل.
ُ
 -2التب ررالن الوا ر ررح ر ر طر ررر املياهيمي ررة املقدمر ررة مر ررن قبر ر البر رراحثرا ،عير ر الر رررغ مر ررن
الا ير ر ر رراق عير ر ر ر البصر ر ر ررا ال الر يسر ر ر ررة ،الا ر ر ر ررتجااة الا ر ر ر ررةباقية ،التغيرر ر ر ر املسر ر ر ررتمر،
ا ررة ا يجيا مح ررددة ،كنولوجي ررا املعلوم ررا  ،الق رردرة عير ر التكي ررل الس ررريء والق رردرة
للتكيررل مررء البيئررة الشرردلدة التغر ر وغر ر املتنبررئ ب ررا والعناصررر املشررة ة لسررذ النمررااا
وه  -:التنظي  ،واملوارد البشرية ،والتكنولوجيا ،والرؤيا املتكاملة مليسوم البية .
ّ -3ر ر عي ر املكونررا الر يسررة للتصررديء البييررل (الشررر ة ،والعرراملرا ،والتكنولوجيررا)
و ييية حقيألا التياع والتكام والةشارك ارا هذ العناصر .
 -4ر ر عير رردفألا وانسرريااية الجسررود واملررواد واملكونررا واملعلومررا والا صررات والسياكر
التنظيميررة واملرروارد البشرررية والتكنولوجيررا و نظرري القرروى العاملررة مررن أجر الا ررتجااة
ّ
لرض ررا ال ررا ن ر ر رروق عم ررار اا البيئ ررة ش رردلدة التغرر ر والتعقي ررد وال رري لص ررعب
بي صناعة الاادهار وا تدامة التيوق التنافسيي .
التدبو ب ا،
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ا
ا
 -5املرروارد البشرررية الرافعررة ،كانررل قا ررما مشررة كا ر النمررااا ااعتبارهررا دحرردى املتطلبررا
الا ا ررية ر نمررواا التصررديء البييررل ،وهررذ املرروارد البشرررية الرافعررة لجررب تكرروا
م ررن  :أ -الع رراملرا اوي املس ررارا املتع ررددة العالي ررة .ب -الع راملرا اوي دا الع رراس  .ا-
املشغلرا اوي الوظا ل املتعددة .د -العمار املرنرا.
ا
ا
ّ
ّ
 -6أجمعل عي دا كنولوجيا املعلوما واملكونرا املادلرة لغ مترة شرك مكونرا ا ا ريا
ر التصررديء البييرل ،ت لمكررن الا ررتغنا عنره ،ومررن أمثلرة التكنولوجيررا املسررتتدمة
التصديء البييل:
أ -الجدولة والتتطيط املتقدم )Advice Planning and Scheduling (APS
ب -أمثلية لسلة التجسرم ). Supply Chain Optimization (SCO
 نييذ لسة التجسرم (. Supply Chain Execution (SCEث -ددارة لسلة التجسرم (. Supply Chain Management (SCM
ا -ددارة دورة حياة املنتي ). Product Life cycle Management (PLM
ح -التجارة الالكة ونية والتجارة عب الا صات . E-Commerce and C-Commerce
 -7ل ر ر تضر ررء املر رردا لتجر ررارب طبيقير ررة ودنمر ررا كانر ررل أغل ر ررا نظرير ررة ،ر ر وقر ررل دج ر ررا
الدرا ة كود ا تعلألا اإطار مياهيمي للتصديء البييل .
الباحث رراا يع ررداا الاط ررار املي رراهيمي املق رردم م ررن قب ر ( ،)kidd,1994واملس ررةند دس ر درا ررة
ا
( )Lehigh Universityر ع ررام  1991و حدل رردا م ررن قب ر مس س ررة ( ) Iacoccaال رري حمل ررل
ا
عن ررواا (املس س ررة التص ررديعية ر ر الق رررا الواح ررد والعش رررين ) ،دنمواج ررا تط ررار أ ر ر ش ررموت
ا
وقر ا ألهرداف و صرا ال ومبرادئ التصرديء البييرل ،ار دا أغلرب النمرااا ال ري اطلرء عل را
ا
الباحثاا وال ي قدمل دطارﴽ ميسوميا ا ةند ااأل ا دس النمواا املذكور.
ً
رابعا  :إستدامة ألاداء البيئي وإلاجتماعي
ةسارع و ر ة التحدلا و طار البيئية ،متغر ا املناخ وإلاحتبا ال راري وايادة
التلوث واملتليا الصناعية وإلا ت غك الياحش وغر املنظ ملوارد الطبيعة ،هذ
العوام الضارة االبيئة والانساا عي ا
ثار السلبية
حد وا ه من أه انعكا ا
للتناف والةسااألا املحموم ارا الشركا العاملية امليداا الصنا والتجاري ،و ردة
فع طبيعة لحج املتاوف والقلألا الذي يساور املجتمء من لك املتاطر والتحدلا
املشة ة ُعقد قمتاا عامليتاا عي مستوى الدور ،وس نيويورك أللور  2015مقر
م املتحدة ،ه قمة التنمية املستدامة واجتمعل حل مظلة م املتحدة أ من
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 170دولة لبحع قضالا التنمية املستدامة ،وكاا السدف الا اسيي للقمة هو ييية جع
ا
ا
ال ياة أ أمنا ورغدا لعيش جيار ال الية والغحقة ،القمة الثانية ااري شسر
شرين الثان  2015وكانل متصصة للتغر ا املنا ية وال ي ميل اقمة املناخ ،وت شك
ا
ا
ّأا هناك ر طا منطقيا ارا عقد القمترا نا ي عن طبيعة الا طار والتحدلا ال ي واجه
املجتمء ،والتنمية املستدامة ت حقألا دت من غر التوااا ارا ركا ها وه ك من (: 7
: )Alexandre,2011
ا ية لونساا ّيما محدودي الد
 -1املنظور الاجتما  :يعد لبية الاحتياجا
ُ
ُ
من هداف ا ية للتنمية املستدامة ملا لقء عي عا ألا التنمية املستدامة لةشبيال
املحددا والقيود املر بطة االتكنولوجيا ال ي سثر عي قدرة البيئة عي لبية الاحتياجا
الانسانية املستقبلية واملقصود هنا الص ة والسكن والعم و حقيألا العدالة إلاجتماعية
ّ
َّ
ألي اعتبارا
أا كوا فرن التعلي والتطورا مةساوية للجميء و ت سةثني أي فئة ِّ
ُ
فئوية أو مصل ية ،وضمن املنظور إلاجتما للتنمية املستدامة لتطلب أا كوا املشار ة
املجتمعية هادفة وا ا عملية وايء اليرن واقةسام املوارد أم صناعة وا تاا
القرارا من غر املستويا املتعددة و واجسا عدلدة مث أطياف املجتمء
(. ) Pavlova,2009:27
 -2املنظور الاقتصادي ُ :ي ُّ
عد من أ بألا العوام لتحقيألا الا تدامة وت لمكن دحداث
نثر اجتما و ي ي دوا وجود منظور اقتصادي دطار الا تدامة ،وامليسوم الاقتصادي
ضمن دطار التنمية املستدامة ت لنطلألا لكييية وليد إلالرادا و ر اح فقط ودنما ييية
ا
ا تتدام املوارد املتاحة بشك يو واملحافظة عي املوارد من السدر والضياع ،فضغ عن
الدفء اإ جا شجيء املشاريء اليردلة واملشة ة ال ي قدم املصل ة العامة للمجتمء
ا
إلانسان  ،فضغ عن طوير املسارا والقدرا اصورة هادفة سدي اس ا تتدام املوارد
ا
بشك يو ورشيد ،وأا لكوا النظام الاقتصادي قادرا عي لبية الاحتياجا اليردلة
والاجتماعية بشك عادي ومتوااا ( . )Potts et al,2010:31
 -3املنظور البي ي  :ي دف املنظور البي ي الا تدامة اس ييية ال ياظ عي موارد
الطبيعة من العبع والا ت غك غر املنظ وال د من ثار التلوث انشكاله ومصادر كافة،
و نوع مصادر الطاقة املتجددة وايادة املساحا الصال ة للعيش وال د من التص ر
و وفر امليا الصال ة للشرب و وفر املنتجا آلامنة والصدلقة وا ا للمست لكرا أم للبيئة
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لسلة من املس مرا عي مستوى
( ،) O,Brien,1999:3و دطار املنظور البي ي عقد
ا
تو سول وصوت دس قمة املناخ
القم العاملية ااتدا ا من نة  1972قمة الار
َّ
شسر شرين الثان  2015ال ي وصلل دس ا ياق اريخ وقعل عليه  195دولة
اباري
 12/12/2015لتال ييية معالجة الاحتبا ال راري (جريدة ال ياة اللندنية2015 ،
:العدد  ) 19246والشك رق (  ) 2أدنا لو ح منظورا الا تدامة الثالث.
الشكل رقم ()2
منظورات الاستدامة
االقتصادي

االستدامة
الشاملة

المنظور االقتصادي

المنظور البيئي

المنظور االجتماعي

بيئي

اجتماعي

املصدر :
 -من اعداد الباحثاا

ً
خامسا  :استدامة ألاداء البيئي
َّدا العم لتحقيألا الا تدامة ت عني فقط ددامة املوارد ال الية ،ا

ه دلجاد موارد

ادللة دا مة ت حم أضرارﴽ ايئية ودجتماعية وت ةسبب امشاك اقتصادلة ومالية ما
ا
لحدث آلاا مء النيط حيع وص عر دس  28دوترا للب مي الواحد مء ادالة شسر كانوا
ا
ُ
الثان  ،2016وفقا ملا عرضه أوت من املبحع ال اس فإا الا تدامة ت حقألا دت من
غر ركا ها الثغث (إلاقتصادلة ،والبيئية ،وإلاجتماعية) وقد أصبحل تدامة اصورة
عامة مدار اهتمام وا تقطاب الكثر من الشركا الكب ى لدرجة ُع َّد الا تدامة عويذ
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القرا الواحد والعشرين ( ) Frlop,Herndle,2013:229وأ ذ الكثر من الشركا را
البعد البي ي ُ
أعمالسا وا ة ا يجيات ا دمي ُ
والبعد إلاجتما من غر إلا تجااة لتوقعا
وهواج املجتمء الذي لتمث انص اب املصالح وا ا اص اب املصالح من دا الشر ة
أم ارجسا ،والبحع ال الية يست دف ا تدامة الشر ة حدلدا دا البي ي و دا
دا الاقتصادي هذ البحع عي اعتبار
إلاجتما ول لت التطرق دس الا تدامة
َّدا أنظمة إلانتاا والتصديء ال دلثة صوصا نظام إلانتاا الرشيألا والتصديء البييل،
َّ
ه أنظمة يسة وفعالة ونتا ي مترجات ا عالية دا و غر الدرا ا ال ي اطلء عل ا
الباحع ل لجد شر ة ما او درا ة وصلل اس عدم حقيألا أنظمة إلانتاا والتصديء
ال دلثة دا الاقتصادي أو املاس املستدام املتمث ااملرمة التنافسية املستدامة ( Nylundl
 ,) et al ,2012و سع الشركا دس حسرا دا البي ي وا تدامته من غر دمي حاجا
و وقعا املجتمء البيئية اا ة ا يجيات ا و ططسا و يا ت ا ْ
وأا لكوا الك عنصر قوة
يا ة الشر ة من أج سب السمعة الطيبة وهذا لجعلسا اا تمرار مصدرﴽ للسماع
( ااا صاغية) ،را للعاملرا وال ا ن واملجس ين ومنظما املجتمء املدن املتتصة احمالة
البيئة واملوارد الطبيعية ،وا تدامة الادا البي ي لقصد ب ا هنا لبية إلاحتياجا من
املنتجا والبدما لألجيار ال الية والغحقة دوا املسا بسغمة النظ الالكولوجية
والعم عي دلجاد و ا لتجدلد املوارد ونموها ،ولغر حسرا دا البي ي وا تدامته
لرى الباحع أا هناك مجموعة من املراح ال ي لجب ا باعسا لغر حسرا الادا البي ي
وا تدامته :
املرحلة وس  :حدلد املمار ا والطرق ال ي منء حدوث املشكغ البيئية ،هذ
املرحلة لت ا باع مجموع من إلاجرا ا واملمار ا والطرق ال ي منء حدوث املشكغ
البيئية.
املرحلة الثانية  :بني طبيقا نظام الادارة البيئية  :لك لت السيطرة عي دا البي ي
للشر ة اإ جا التحسرا ومن ث الا تدامة لدبغ عي الشر ة أا بني النظام إلاداري
للبيئة الذي هو ج أ اسيي من نظام ددارة الشر ة حيع يعم عي طوير و حسرا
ُ
مستمر للسيا ة البيئية (  , )Polgar&Pajer,2013:35و ُّعد نظ إلادارة البيئية أداة ددارية
مسمة ساعد الشركا عي فس و قيي و حسرا الجوانب البيئية ألنشطت ا أو منتجات ا أو
عمليات ا من غر دطار كامي لتجنب املتاطر والتنثر ا البيئية ال الية واملحتملة
( اروش ،دهيمي )649 : 2011 ،
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املرحلة الثالثة  :دمي بعض نظ الجودة اا العغقة االبيئة  :ر ك املرحلة الثالثة عي
حسرا وا تدامة دا البي ي من غر دمي بعض نظ ددارة الجودة اا العغقة
االبيئة من ناحية ال د من التنثر ا السلبية وا ا البيئة الدا لية أم البارجية والعم
عي جع البيئة متوافقة مء ك عم الشر ة ومن أه هذ النظ  :نظام الص ة
والسغمة املسنية ( ،) OHSAS18001و نظام مواصية ددارة الطاقة ( ّ ،)ISO 5001 2011دا
الغالة من عملية دمي ك من أنظمة املواصية ( ،)ISO 14000ونظام الص ة والسغمة
املسنية ( ،)OHSAS18001ونظام مواصية ددارة الطاقة ( ،)ISO 5001 2011لسدي دس
التتلال أو ال د من املشكغ البيئية دا الشر ة أو ارجسا و ما لسدي دس حسرا
دا البي ي للشر ة وا تدامته و ما لو سا الجدور رق ( .)2

املواصية

الجدول رقم () 2
دمج بعض نظم الجودة وتأثيرها على ألاداء البيئي
الة رم
املساحة ال ي غط ا

ثر

لسا دور شام مجار
البيئتاا الدا لية الةشبيال وإلادارة
البيئة ،ألد ا عم عي
البيئية  ISOوالبارجية للشر ة املنهجية لك التنثر ا
البيئية اصيت ا الشاملة جنب التلوث البي ي
140O0
اك أنواعه
ياصي
د
الاشبان العاملرا ص ة و غمة
الص ة
متطلبا غمة
البيئة الدا لية العاملرا الشر ة
والسغمة املسنية
العاملرا
 OHSAS 18001للشر ة
ياصي أ
التحسرا املستمر ألدا د
املا ينا وآلات
مجار حسرا أدا
الطاقة من حيع
ددارة الطاقة ال ي ستتدمسا
 ISO 50001الشر ة عمليات ا (الكيا ة ،إلا تتدام ،الطاقة ،و جنب نثر ا
انبعاث الغااا الثقيلة
إلا ت غك)
املصدر:
 شلبي ،مسل عغوي و محسن ،عبد الرضا ناصر  :2015 ،معالجة املشكغ البيئية الصناعةالنيطية ااتعتماد عي دمي بعض نظ ددارة الجودة النيطية ،وقائء املس مر العلمي الثامن جامعة
البصرة كلية الادارة والاقتصاد ،ن .234
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ا
ُ
وفقا ملا قدم فإا ا تدامة دا البي ي بنى أوت عي بني املمار ا والتطبيقا ال ي
شجء و نمي الو البي ي السادف دس الورة دا البي ي للشر ة وا ا التعام مء
ا
املنظما املستمة ااملحافظة عي البيئة ،أم إلالةمام االةشريعا والقوانرا ،فضغ عن
ا
طبيألا أ اليب إلانتاا الصدلقة للبيئة ،وثانيا دمكانية الدمي ارا نظ ددارة الجودة
البيئية من غر بني املواصيا القيا ية (ISO ( ،)OHSAS 18001( ،)ISO 14000
 )50001وعملية التنييذ لجب أا كوا االةمامن مء هذ املراح  ،و طبيألا الشر ة لسذ
املراح لي ااألمر اليسر كونه لحتاا دس عم دؤوب وصادق من قب طراف ،وأا
لكوا السع لتنييذ هذ املراح هو رفء شعار حقيألا إلا تدامة ال ي تحقألا داتدا ا
اتحسرا دا البي ي ومن ث ا تدامته.
ً
سادسا  :استدامة ألاداء الاجتماعي
يعرف العم املستدام عي دنه (العم الذي لنيذ اك و و معن ادوا َّ
أي أثر عي
البيئة املادلة والاجتماعية ،وا ا كاا الك اصورة مباشرة أم غر مباشرة آلاا و
املستقب ) ( ،)Shahzah,2012:74اينما يعرف دا الاجتما عي دنه قدل منتجا
ا
و دما لبية حاجا املستييدلن (أص اب املصالح) ال الية واملستقبلية ،وفقا لذلك
لنظر لغ تدامة الاجتماعية بشك أو ء من حيع دد ا ( مث العمليا الر مية وغر
الر مية النظ والسياك والعغقا ال ي دع نشاط قدرة الاجيار ال الية واملستقبلية
لبلألا مجتمعا ص ية ومغ مة لعيش املجتمعا املستدامة اجتماعيا ومتنوعة
ودلمقراطية و وفر نوعية حياة جدلدة وأفض ) ( ،)Mckenzie,2004:19ومن غر مسح
للدرا ا ال ي اطلء عل ا الباحع ال ي ناولل الا تدامة اصورة عامة والا تدامة
الاجتماعية و دا إلاجتما اصورة اصة لقة ح الباحع دنمواا ا تدامة دا
جتما للشركا مكوا من العناصر آلا ية :
 -1املسسولية الاجتماعية للشركا  :املسسولية الاجتماعية للشركا اإطارها الا ة ا ي ،
ولي من غر السبا والعطالا ال ي قدمسا الشر ة ،وإلاطار الا ة ا ي للمسسولية
ا ة ا يجية املسسولية جتماعية عي ك من املجار
الاجتماعية لقصد اه أا تن
إلا ة ا ي (البيئة والشر ة امستويات ا املتتلية) واملحتوى إلا ة ا ي والرؤية ،الر الة،
والسيا ا  ،العمليا والتكتيكا  ..و تماشيى معسا مستوى إلا ة ا يجية الشاملة
للشر ة ( ،)Werther& Chasndler,2006:45امعنى ر دا ا ة ا يجية املسئوولية
الاجتماعية للشر ة ر عي امل اوجة ارا ا ة ا يجية الشر ة واملسسولية الاجتماعية
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ا
الشاملة ( عيد ،الباوي ،)222: 2212 ،فضغ عن الك لجب الة رم عي إلا تجااة
التكييية وإلا ةباقية لتوقعا وحاجا أص اب املصالح ودمي لك إلا تجااا ال الية
واملتوقعة ضمن ا ة ا يجيا الشر ة الكلية .
ا
ُ
ا
 -2اةبني املواصية القيا ية ( : )ISO 26000عد املواصية القيا ية دليغ ا ة شادلا
الوصور دس دا إلاجتما املتكام من غر بن ا الوا والطو ملبادئ
للشركا
املسئوولية الاجتماعية حيع يشار دس مواصية ( )ISO 26000دد ا مواصية عاملية قدم
رشادا العامة للمبادئ الا ا ية للمسسولية إلاجتماعية( ،مجذوب ،مدلحة) 8: 2212 ،
وه دحدى نتاجا عم املنظمة العاملية للتقيي ( International Standardization
.)Organization
 -3املراجعة الاجتماعية  : SA8000نظام ددارة املسا لة إلاجتماعية -هو معيار دوس لتحسرا
ظروف العم  .ا ةنادا دس مبادئ إلا ياقيا الدولية الثغثة عشر ل قوق إلانساا ،فهي
أداة ساعد عي طبيألا هذ املعالر ال ياة العملية .محددة اما ف ا الكيالة ت تتدامسا
شركا التدقيألا واملقاولرا ما العدلد من الصناعا والبلداا SA8000 ،عد قدما
بر ا  ،فقد كاا أور معيار دجتما قاا للتدقيألا ويتلألا عمليا مستقلة ،لت الة ويي له
عي أنه معيار طو عالمي للشركا املستمة التدقيألا والتصدلألا عي ممار ا العم
مرافقسا ،وللموردلن واملواعرا .وهو مصم تصدار الشسادا من قب طرف ثالع
مستق .
ا
اجتماعيا (ُ :)Socially Responsible Investmentsي ّ
 -4الا ةثمار املسئور
عد مصطلح
الا ةثمار املسسور اجتماعيا من املياهي ال دلثة نسبيا الذي ظسر السنوا العشر
الا ر ة ايض نام الدور الاجتما ملنظما عمار ،أي أا الا ةثمار املسسور اجتماعيا
يعد دلي عم لكييية دنياق موار أو ا ةثمارها بشك ص يح و ما لتدم الاهداف
الاجتماعية للشر ة .
ً
سابعا  :العالقة بين التصنيع الخفيف واستدامة الاداء البيئي والاجتماعي
وق الاعمار و حقيألا لك
ادي يا سع ك الشركا دس ا تدامة أعمالسا والبقا
هداف أو الغالا من غر دنتاا املنتجا ( لء أو دما ) ،ودنتاا املنتجا بشك
عام لقء حل مسسولية ددارة العمليا وإلانتاا ،ومن الطبيع عندما سع الشركا
17
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تنتاا منتجا لجب اا كوا اا مقبولية ورضا ال ا ن داا ما أراد الشر ة حقيألا
املنافسة وال صور عي ال صة السوقية ،ويدبغ عي الشر ة أا سع لكسب رضا
ال ا ن من غر الا تجااة ل اجات و وقعات  ،ودحدى ُ
الس ُب اليعلية اتحقيألا
التواص مء ال ا ن أو ااألحرى مء أص اب املصالح هو من غر بني املسسولية
إلاجتماعية ال ي عك مدى اهتمام الشر ة االتوقعا وال اجا والرغبا ألص اب
املصالح وأغلب القرارا ال ي تتذها ددارة العمليا وإلانتاا ه ناجمة عن التنثر
أبعاد ومغمح املسسلية الاجتماعية ،والجدور رق (  )3لو ح بعض مجات القرارا ال ي
ن ذها ددارة العمليا وإلانتاا ومدى إلاعتبارا إلاجتماعية ( .)Slack et al ,2013:683
الجدول رقم ( )3
إلاعتبارات إلاجتماعية في قرارات إدارة العمليات وإلانتاج
بعض الاعتبارا الاجتماعية
حق القرار
غمة ال وا  /التنثر الاجتما للمنتي
صمي املنتي
غمة العاملرا
الة يب للةسسيغ
غمة العاملرا  /العم الر يب ( املتكرر )
قنية العملية
ررغمة العرراملرا ،ضررغط موقررء العم ر  ،العم ر الر يررب،
صمي الوظيية
اعا العم غر الاجتماعية
غمة ال وا  /غمة العاملرا /ضغط موقء العم
تطيط الجودة والسيطرة
عل ا و ادارة الجودة الشاملة
تطيط غ التجسرم الص رردق والش رريافية ر ر العغق ررة م ررء املجسر ر ين و س رردلد
مستحقات اا تمرار
والرقااة عل ا
غمة العاملرا وال ا ن
الوقالة وال مالة من اليش
Source:
- Slack N S. Chamber, R. Johnston., 2013, Operation Management, 7th ed., PrenticeHall, Essex, U.K p 683.
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مررا دا بعررض نظ ر نترراا ال دلثررة كالتصررديء البييررل ،ن ررذ بعرررا الاعتبررار متطلبررا
ا
املسسولية إلاجتماعية ،فضغ عن الاطار امليسوم للتصديء البييل املقدم من قبر () Kidd
يسةند أ ا يا التناف دسر مبردأ املسرسولية إلاجتماعيرة ارالةمامن مرء التحسررا املسرتمر
و حسرررا الجررودة والة رررم عي ر ال رروا والشررك رق ر ( )3لو ررح موقررء املسررسولية إلاجتماعيررة
ضمن إلاطار املياهيمي للتصديء البييل.
الشكل رقم ()3
إلاطار املفهومي للتصنيع الخفيف
نمواا السيئة العامة
 -1املشروعا املتكاملة.
 -8مرونة فراد ومسارات املتعددة.
 -2التنظي الشبك للموارد البشرية.
 -2فرق العم .
 -3املنظما املسةندة عي جماعا العم .
 -12مكرا كافة فراد املشروع.
 -4ايادة املنافسة ارا فراد.
 -11ددارة املعرفة.
 -5الة رم عي القدرا الجوهرية.
 -12كنولوجيا ع ي املعرفة واملسارة.
 -6املنظما الافة اضية.
 -13التحسرا املستمر.
 -7ال ر رردع البي ر رري ع ر ررن طري ر ررألا التج ر ررارب ،ال ر ررتعل ،
 -14ددارة البطر والتغير .
إلااداع.
املياهي الجوهرية
 -1د ة ا يجية دنجاا ّ
 -3كام املنظما و فراد والتكنولوجيا.
اليعالية.
 -2د ة ا يجية ا تتدام ّ
 -4منهجية صمي النظام الدا ي .
اليعالية.
أ ا يا التناف
 -4املسسولية الاجتماعية.
 -1التغير املستمر.
 -5الة رم الشام عي ال وا.
 -2الا تجااة السريعة.
 -3حسرا الجودة.
Source:
- Paul T. Kidd, (1994), Agile Manufacturing, Forging New Frontiers Addison-Wesley
publishing company, Inc., New York, 24.
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حيع ي دف التصديء البييل دس الا تجااة السريعة ل اجا وطلبا ال ا ن من غر
قليال وقل إلا تجااة عن طريألا التتلال من كافة الضياعا واملس ال منية وا ةبعاد
أي قيمة وا ا للشر ة أم لل وا ظروف طلب شدلدة ّ
نشطة ال ي ت ضيل ّ
التغر وت
لمكن التدبو ب ا ،ما يسع دس القضا عي أنواع التلوث كافة وهذ البصا ال ال ي
تجسد االتصديء البييل لمكن مغحظت ا قرارا إلانتاا والعمليا وأبعادها البيئية
املو ة الجدور رق ( ، )Slack et al ,2013:678 ( )4
الجدول رقم ()4
بعض ألاعتبارات البيئية في قرارات إدارة العمليات وإلانتاج
بعض الاعتبارا البيئية
حق القرار
قااليررة الترردوير للمررواد ،وا ررت غك الطاقررة ،و وليررد املررادة
صمي املنتي.
التالية.
التنثر البي ي للموقء.
موقء املصنء.
الة يب الدا ي للةسسيغ  .يا ة الطاقة املستتدمة.
النيالا  ،والتتلال من املنتي املعاب ،و لروث الضرجيي،
قانة العملية.
والااترة وانبعاث امللوث ،و يا ة الطاقة املستتدمة.
تطيط الب ين والسيطرة املواد املسملة والتالية.
عليه.
تطيط الجودة والسيطرة املررواد التاليررة واملسملررة ،والنيالررا الناجمررة مررن ا ررت غك
عل ا وددارة الجودة الشاملة الطاقة.
رش رريد ا ررتتدام الطاق ررة املس ررتتدمة ر النق ر  ،اع ررادة
تطيط غ التجسرم
دوير املواد البغ ةيكية.
والرقااة عل ا.
ال ررد م ررن الت رراثر البي رري لتقني ررة اليشر ر  ،العمر ر ررريعا
الوقالة وال مالة من اليش .
لل د من اثر اليش .
Source:
- Slack N S. Chamber, R. Johnston., 2013, Operation Management, 7th ed., PrenticeHall, Essex, U.K p 678.
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والعغقة ارا ددارة العمليا إلانتاجية وإلا تدامة  ،تضح من غر دا ددارة العمليا
دا أو هداف ال ي سع دس حقيقسا وال ي
إلانتاجية لدي ا مجموعة من مقالي
سم ما بعض املصادر اقرارا إلانتاا املتمثلة االجودة ،الكلية ،الةسل ،املرونة  ،إلااداع
دا اصورة أو أو ح نعك
( )Brown et al,2005:60ني هذ القرارا أو مقالي
عي مياهي دا املستدام امنظورا ه الثغثة (إلاقتصادي ،البي ي ،إلاجتما ) ك منظور
ا
لةبنى أدا ددارة العمليا إلانتاجية لنعك وفقا لتوجسا ك ميسوم و ا الذي
يسةند اليه والشك رق ( ) 3عبر وا ح عن ما ا ر أعغ .
الشكل رقم ()3
تأثير إدارة العمليات وإلانتاج في منظورات الاستدامة
تكلفة اإلنتاج –الربح – المرونة – السرعة –
االعتمادية –الجودة – إدارة المخاطر – إدارة
التجهيز –بناء القدرات – فعالية األستثمار

التصنيع المستدام

االقتصادي

المنظور االقتصادي

سالمة المنتجات
المقدمة –السالمة
المهنية –ضغوط
العمل  -عدم استغالل
الزبائن والمجهزين
وحقوق العاملين
الزبائن – نوعية
الحياة

المنظور البيئي
المنظور االجتماعي
اجتماعي

بيئي

األثر البيئي للعمليات – إعادة
التدوير – الحد من التلوث –ترشيد
الطاقة – الحد من الضياعات
والضوضاء -

املصدر :
 -من دعداد الباحثرا اات ةناد دس ( )Slack et al ,2013:40

ا
فضغ عن الك َّ
دا املستدام اا العغقة اقرارا إلانتاا والعمليا قد
فإا مقالي
دا البيئية
حاا عي اهتمام بعض الكتاب ،حيع وضء ( )Limaو روا متطلبا
وإلاجتماعية املستدامة اا العغقة اقرارا إلانتاا والعمليا واملو ة الجدور (.)5
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املتطلبا
البيئية
مد غ
أق
ا تتدام
طاقة أق
مد غ
مصادر
الطاقة
املتجددة
ا تتدام
املصادر
البضرا

الجدول رقم ( )5
ألابعاد البيئية والاجتماعية في قرارات إلانتاج والعمليات
الابعاد الاجتماعية
الابعاد البيئية
املتطلبا
دا الاجتما
دا البي ي
الاجتماعية
أج ررور عادل ررة ،القض ررا عير ر
ي ررض الانبعاث ررا ير ررض
املساواة التميرم
الضياعا
احة ام حقوق الانساا
السررغمة والص ر ة  ،ش ررروط
ي ررض الانبعاث ررا ير ررض جودة نوعية
العمر ر ر  ،محت ر رروى العمر ر ر ،
ال ياة
الضياعا
صمي العم
اي ر ر ر ر ر ررادة دع ر ر ر ر ر ررادة الت ر ر ر ر ر رردوير
ط ر ر ر ر رروير املس ر ر ر ر ررارا ط ر ر ر ر رروير
والا تتدام
الكيا ا
التعلي
ي ررض الانبعاث ررا ير ررض
نشر املعرفة
الضياعا
العم ر ر اكر ر ر ش ر رركار ض ر ررد
يض النوا ي السامة
اليساد
اي ر ر ر ر ر ررادة دع ر ر ر ر ر ررادة الت ر ر ر ر ر رردوير اليساد
طوير الا صار
والا تتدام

املصدر :
 -من اعداد الباحثاا اات ةناد دس ()Lima et al ,2011 : 16

وك من طر العغقة نظ إلانتاا والا تدامة البيئية وإلاجتماعية للتقياا اثنرا من
ُ
أه املشة كا اي ما وهما ،البيئية وإلانساا ،نظ إلانتاا سع دس قدل افض ما
لمكن من منتجا دس ا ا ن احيع أا كوا متوافقة مء حاجات و يضيغت و وقعات
وأا كوا الية من ضرار وآلاثار السلبية واا مستوى عالية و ر رم عاس دا ما
ُ ُ
ُ
ُ
تمرم نظ إلانتاا اة رمها عي نظ الجودة والتحسرا املستمر و ستتدم نظ ادارة
الجودة وا ا املواصية القيا ية ( ،)ISO 9000أم املواصية القيا ية ( ،)ISO 14000و
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درا ة حليلية ( ) Torielli et al ,2011:78برا دا  17000شر ة صناعية الوتلا
املتحدة مريكية بدل ا تتدام املواصية القيا ية ( ،)ISO 9000بدل بعدها املواصية
القيا ية ( ،)ISO 14000وأظسر نتا ي هذ الشركا قلة إلانبعاثا والغااا املصاحبة
لعمليات ا ،و يض مستوى الضياعا والعيوب دنتاجسا و اهمل بشك بر ال د
ا
ا
ُّ
در أر احا جيدة نتا ي عملسا
من التلوث ،فضغ عن لك النتا ي كانل هذ الشركا
ُ
ا ية
ال ائ وتشك أا ا تتدام نظ ددارة الجودة البيئية عتب من الركا
الا تدامة البيئية وإلاجتماعية ،ااتضافة دس أا إلانتاا الرشيألا والتصديء البييل يساه
ا
يض ضياعا إلانتاا ال ي سبب ضعيا مستوى دا البي ي واملو ة الشك
رق ( . )4
الشكل رقم ()4
ضياعات االتصنيع و تأثيرها في ضعف الاداء البيئي
النقل والحركة

زيادة في
مستوى
التلوث
والضياعات
والهدر
بالطاقة

المخزون الزائد

االنتاج الزائد

جهد بشري
مكلف استخدام
غير آمن كلف

كلف هدر
استثمار مكلف
كلف عالية

كلف زائدة
نوعية
مواد تالفة

تأخير في
تسليم المنتج
كلف
وخسارة

كلف زائدة في
العمل والمنتج
وجودة رديئة

عمليات
فشل للمنتج
جودة رديئة
كلف

وقت المعالجة

وقت االنتظار

العيوب

Source:
- Maia. Laura, Anabela C. Alves & Celina P. Leao:2013, Sustainable Work Environment
with Lean Production in Textile and Clothing Industry, International Journal of
Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 4 No 3, 2013, pp. 183-190
Available online at ISSN 2217-2661 p 185.
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ا
ُ
وقدم ( )Nylundو روا دنمواجا أ ر طا ارا نظ إلانتاا الرشيألا ،اات ةناد دس عناصر
دا البيئية وإلاجتماعية
حقيألا الا تدامة ،مء ذ انظر إلاعتبار مقالي
دا
املستدامة ،والجدور رق (  )6لو ح عغقة إلانتاا الرشيألا والتصديء البييل اات تدامة.
الجدول رقم ( )6
عالقة إلانتاج الرشيق والتصنيع الخفيف باإلستدامة
الا تدامة
التصديء البييل
الانتاا الرشيألا
العناصر
شكيلة منتجا  ،م يي عاس  ،حج منتيض ،الاثر البي ي لدورة حياة
انظمة صناعية ،صيانة ،دما ما بعد البيء املنتي ،منتجا لمكن
متمرمة دعادة ا تتدامسا ،مواد
مة ااطة ،منتجا
منتجا
املنتي معيارية ،قطء عم حسب الطلب ،قاالة للتدوير ،ا تتدام
مشة ة ،الطاقة املتجددة ،ايادة
أج ا
صغر ة و ييية
املنتجا ،
موثوقية
مرونة مواد
واطالة عمر املنتي
قاالية العملية من املرة الاوس  ،القضا عي طاقة عالية ،رشيد
ا تتدام الطاقة واملواد،
الضياعا  ،دا وقدرة التدبو
الانبعاثا
يض
العملية عمليا صديء مستقرة ،مرونة العمليا
والتلوث ،أدا عاس ،
معيارية ،حسرا مستمر ،والةشغي
داداع ااملنتي
عيوب صيرية
واعادة مكا ن يو ة ايئيا،
مكا ن سلة الةشغي مرونة
مواد،
مكا ن اعادة ا تتدام ،اعادة
والصيانة ،ا متة منء شكي
مكا ن
دوير ،قاالية حوي
الا طا البشرية ،التغر متعددة الغر
ا ةشارا
املواد
السريء
مستوى طلب متوااا  ،م يي عاس  ،حج لوجسا عكسية ،دورة
حدلد شكيلة املنتجا  ،منتيض ،الصا ية حياة مغلقة ،منتي قاا
الطلب
عالية طلبا قاالة لغ ة جاع والاعادة
دفعا متكررة
للتغر
إلا تدامة
عمار تييض املس ال منية ،دلصا ية عالية ،ددارة
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الب ا لغر التصديء
ادارة الكلية ،شيافية
وشرا ة ،ددارة التجسرم ،
عغقا طويلة مد مء
ال ا ن واملجس ين

الب ا
إلا ة ا يجية ،العغمة
لغر
البضرا ،
التصديء ،التعاوا التجارية
والتحالل ،قاالية نمااا أعمار جدلدة
غير لغر الا تدامة
معرفة،
ااأل واق

Source :
- Nylund Hasse, Kaushik Shankar, Mikko Koho, 2012, Competitive and sustainable
production systems and networks (KEKE) WP 5 – Discussion on Lean, Agile and
Sustainable production factors p 33.

املبحث الثاني
منهجية البحث

ً
أوال  :مشكلة البحث
أشار الكثر من الدرا ا ( )Bell.2013و ( )Kess,2010و ( )Livesey,2006دس اليوا د
قتصادلة املة بة عن د تتدام أنظمة التصديء ال دلثة املتمثلة اتحسن دا
حقيألا إلا تدامة دوا التن د من مدى نثر ها
الاقتصادي أو املاس ومساهمت ا
َّ
ا تدامة الادا البي ي والاجتما  ،ما دا أنظمة التصديء ال دلثة ال ي يت عرضسا
هذ البحع املتمثلة ااتنتاا الرشيألا ه ألضا ساه اتحقيألا املرمة التنافسية لشركا
عمار (  ) Abareshi,2013و ( ) Jahan,2013و ( ) Maia,2012و ( ،)Chandna,2008ولكن
مااالل هناك مناقشا حور مدى مساهمة هذ نظمة حقيألا ا تدامة دا را
البي ي وإلاجتما عي حد عل الباحع القاصر و ضو الدرا ا ال ي اطلء عل ا
(  ،)Nylund,others, 2012ومسشرا حقيألا إلا تدامة الشاملة ت تحقألا دت من غر
ك من ( دا
ا ية لو تدامة الشاملة املتمثلة
كام و ضافر املكونا
قتصادي ،و دا البي ي ،و دا إلاجتما ) ( ) Warhurst,2004و (. ) Rosen,2012
ييية جسر اليجوة ارا أنظمة التصديء
لتضح مما بألا اا هناك عواا معرفيا
ا
ال دلثة و حدلدا نظام إلانتاا الرشيألا ود تدامة دا البي ي وإلاجتما  ،لحاور هذا
البحع ا تبار حسرا و طوير وا تدامة دا البي ي وإلاجتما للشركا من غر
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ا تعمار نظام إلانتاا الرشيألا ،و ضو مشكلة البحع ارا
ا
والعملية وفاقا ملا لن :
 -1مر رراه الاعتبر ررارا املياهيمير ررة لنظر ررام إلانتر رراا الرشر رريألا  ،وه ر ر لمكر ررن طر رروير نمر ررواا
مياهيمي لنظام الانتاا الرشيألا؟
 -2م رراه إلاعتب ررارا املياهيمي ررة تنم ررواا إلا ررتدامة لك ر م ررن دا البي رري وإلاجتم ررا
عي وجه البصون ؟ .
 -3ه لمكن أا يساه نظام إلانتاا الرشيألا ود تدامة دا را البي ي وإلاجتما ؟
 -4ه ر لمكررن شرربيال التحرردلا والصررعو ا ال رري واجرره طبيررألا دنمررواا امليرراهيمي
املقة ح؟
 -5ماه أهمية متغر ا البحع الشر ة املبحوثة ؟ .
ً
ثانيا  :أهداف البحث
 -1طر رروير دنمر ررواا مير رراهيمي لمر ررااا ار رررا العناصر ررر املشر ررة ة وال ا مر ررة لر ررنظ التصر ررديء
ال دلع وا ة ا يجية املسسولية الاجتماعية.
 -2شرربيال مرردى قرردرة نظررام إلانترراا الرشرريألا ر د ررتدامة دا و حدلررد دا البي رري
وإلاجتما .
 -3الاحتير رراظ اقر رردرة النظر ررام التصر ررديع عي ر ر ا ر ررتمرارية الا ر ررتجااة الياعلر ررة للتغر ر ر ا
البيئية والاجتماعية املحيطة امجار العم .
 -4وجيرره أنظررار الشررركا عينررة البحررع دس ر اليوا ررد الكبر ر ة ال رري لررت جن ررا و رروفر ايئررة
مغ مة لدشو نظام إلانتاا الرشيألا.
 -5املس ر رراهمة املعرفي ر ررة املتواض ر ررعة ر ر ر ررد ال ر ررنقال ر ر املكتب ر ررة العر ي ر ررة بش ر ررك ع ر ررام
والعراقي ررة بش ررك رران ال ررذي لةن رراور امل رردا النظري ررة ملتغرر ر ا البح ررع و حدل رردا
متغر ا د تدامة دا البي ي وإلاجتما .
ً
ثالثا  :مبررات البحث
 -1محاولة الكشل عن دور الا تدامة ظ البيئة الصناعية املضطر ة واملتغر ة .
 -2الكش ررل ع ررن دض ررافة جدل رردة للمعرف ررة العلمي ررة و اص ررة ر ر ايئ ررة التص ررديء العر ي ررة
والعراقية .
ا
 -3التعريررل اررالتطور إلا ررة ا ي للتصررديء و حدلرردا نظررام إلانترراا الرشرريألا الررذي لر ك ر
عي التنثر البارج للبيئة (الدا لية والبارجية).
الةساؤت املعرفية
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ً
رابعا  :أهمية البحث
 -1ق ر رردل دط ر ررار ا ر ررة ا ي ل ر ررنظ التص ر ررديء ال دلث ر ررة يس ر رراه ر ر ر ع ي ر ر دا البي ر رري
وإلاجتما ود تدامته .
 -2دثارة دوافء الشر ة املبحوثة التيكر و ا وادوا جدلدة لتحقيرألا الا رتدامة
الشاملة.
 -3دث ررارة انةب ررا الش ررر ة املبحوث ررة ح ررور دور نظ ر التص ررديء ال رردلع ر امل ال ررا واليوا ررد
قتصادلة لسذ النظ .
 -4نشررر حج ر اليجرروة املوجررودة ارررا نظ ر التصررديء املعمررور ب ررا حاليررا ونظ ر التصررديء
املقة حة .
ً
خامسا  :فرضيات الدراسة
اليرضية الر يسية  :لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة معنوية دحصا ية ارا التصديء
البييل وا تدامة الادا البي ي والاجتما  .و تيرع م ا ما لن :
أ -لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة معنوية دحصا ية ارا التصديء البييل ود تدامة
دا البي ي.
ب -لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة معنوية دحصا ية ارا التصديء البييل ود تدامة
دا إلاجتما .
ً
سادسا  :طريقة البحث
ا
يت دعتماد مجموعة من منا م البحع العلمي وصوت لتحقيألا أهداف البحع
النظرية والعملية ،وم ا منهم الةشااك املعر واملنهم الة يبي واللذاا لس داا عي أهمية
الرؤية الة يبية البحع والتحلي ارا املتغر ا املبحوثة وال ي ل يسبألا درا ت ا بشك
كامي  ،قتضيي مسارا البحع وطرا ألا حلي جان ا الكمي اعتماد تبياا نداة لجمء
ا
البيانا و حدلد مسشرا القيا  ،فضغ عن قا مة اليحال ت تتغن البيانا الكمية
نوا .
عن نشاط الشركا عينة البحع ملدة م
ً
سابعا  :مجتمع وعينة البحث
طبيعة متغر ا البحع ال ي ض أنظمة التصديء ال دلثة ،ود ة ا يجية املسسولية
إلاجتماعية ،ود تدامة دا البي ي وإلاجتما  ،ولكوا أحد هداف ا ية ال ي يسع
طوير أدائ ا اإ جا حقيألا د تدامة دا البي ي
دل ا هذا البحع ه مساعدة الشركا
َّ
وإلاجتما  ،حيع تطلب هذ املتغر ا وهذ هداف د تاا قرارا ودجرا ا عدة عي
27
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مستوى إلادارة العليا والادارا التنييذلة والينية الشركا املبحوثة ،و نا ا عي الك
الادارا العليا
يكوا مجتمء البحع لتضمن فقط املدلرين واملسسولرا ومعاون
والو طى والتنييذي ،والجدور رق (  )7لو ح ياصي املجتمء لشر ة الييحا .
الجدول رقم ()7
تفاصيل مجتمع الدراسة
التياصي
إلادارة العليا
الادارة الو طى (مدلرو قسام ومعاون )
إلادارة التنييذلة ( مسسولو الشعب والوحدا الينية
والتنظيمية ومعاون )
املجموع

شر ة الييحا
1
11
58
80

املصدر :
 -من دعداد الباحثرا اعتمادا عي سجغ الشركا

ولغر حدلد عينة البحع طبقا دس املجتمء ،فقد حدلد العينة املعيارية أو
القيا ية ال ي لجب أا ت ق عن ( )66لشر ة الييحا ا ةنادا دس ك َ من & (Sekaran
) ،)Bougie,2010:315) ( Saunders et al., 2009:250و ا تيار عينة عشوا ية حجمسا
(.)75
ً
ثامنا  :إنموذج البحث الفرض ي ألاولي
ضو الدرا ا السااقة ال ي اطلء عل ا الباحثاا ،و شبيال مشكلة البحع
وفرضيات ا انا دنمواا أوس للدرا ة ،وهو يشك النواة وس لونمواا املياهيمي الذي
يت طوير تحقا انا ا عي املة شح من الدرا ا السااقة ،وما يتمتض عن نتا ي
البحع امليدانية ونتا ي عغقا الار باط ارا اليرضيا  ،وعليه لتكوا إلانمواا وس
للدرا ة من املتغر ا آلا ية  -1 :املتغر املستق  :إلانتاا الرشيألا -2 ,املتغر املعتمد :
املتمث اات تدامة و حدلدا ك َ من دا البي ي وإلاجتما  ،و يت التعبر عن املتغر
املستق االشك املستطي واملتغر املعتمد االشك البيضوي Sekaran&Roger,2010 ,69-
) . )79والشك رق (  )5يوضح اإلمنووج الرضض اأول للدضاسة.
28
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الشكل رقم ()5
ألانموذج الفرض ي ألاولي للدراسة

المتغير المعتمد (استدامة األدائين البيئي

المتغير المستقل

واإلجتماعي)

-إستدامة االداء البيئي

(أنظمة التصنيع

-إستدامة األداء اإلجتماعي

الحديثة)

التصنيع الخفيف

املصدر :
 من دعداد الباحثراتاسعا  :االستبانة

لغر ا تبار فرضيا البحع و ضو مشكلة البحع ومتغر ات ا الر يسة،
صمي د ةبانة البحع اات ةناد دس الدرا ا السااقة و ناولسا للمتغر ا الر يسة
واليرعية ،عرضسا عي مجموعة من البب ا املحكمرا (مل ألا  )1من دا و ارا
الجامعا العراقية والجدور رق ( )8لبرا مصادر القيا ملتغر ا البحع الر يسة
واليرعية والتعرييا جرا ية ت ةبانة القيا .

29
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املتغر
الير

التص ر ر ررديء
1
البييل

د ر ررتدامة
 2دا
البي ي

د ر ررتدامة
 3دا
إلاجتما

الجدول رقم ( )8
التعريفات ألاجرائية ومصادر القياس إلستبانة الشركات
اليقرا
مصادر القيا
التعريل جرائ
امليسرة
القاالير ررة عي ر ر وظير ررل التكنولوجير ررا،
الع ر رراملرا ،املنظم ر ررة لتك ر رروا متكيي ر ررة
&Khan
ا ةباقيا البيئة شردلدة الاضرطراب
اليق ر ر ر ر ررا Dalu,2015
وال ر ر ر رري لصر ر ر ررعب التدبر ر ر ررس ب ر ر ر ررا ب ر ر ر رردف
مر ر ر ر ررن Sadat X11
إلا ر ر ر ر ررتجااة اس ر ر ر ر ر حاجر ر ر ر ررا ال ر ر ر ر ررا ن
دس Mirfattah,2013 X20
الضرررورية اليردلررة واملتنوعررة لتحقيررألا
Nylund
املر ررمة التنافس ررية املس ررتدامة وص ررناعة
Hasse et al ,2012
ادهار .
&Rosen
لقصررد ب ررا هنررا لبيررة حتياجررا مررن
Hossam,2012
املنتجررا والبرردما لألجيررار ال اليررة اليق ر ر ر ر ررا
E. Amrina, S. M.
والغحقرة دوا املسرا بسرغمة الررنظ  Y41اس ر ر ر ر ر ر
Yusof, 2011
إلالكولوجير ر ر ررة والعم ر ر ر ر عي ر ر ر ر دلجر ر ر رراد Y50
عب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردالرحمن ،
و ا لتجدلد املوارد ونموها.
2011
مث ر ر ر ر ر العملير ر ر ر ررا الر ر ر ر ر ررمية وغر ر ر ر ر ر
Mckenzie,2004
الر ررمية ال ررنظ والسياك ر والعغق ررا
ال ر ر رري ر ر رردع نش ر ر رراط ق ر ر رردرة الاجي ر ر رار اليق ر ر ر ر ررا E. Amrina, S. M.
ال اليررة واملسررتقبلية لبلررألا مجتمعررا  Y51اس ر ر ر ر ر ر Yusof, 2011
عب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردالرحمن ،
صر ر ر ية ومغ م ر ررة لع ر رريش املجتمع ر ررا Y60
2011
املس ررتدامة دجتماعي ررا ومتنوع ررة و رروفر
نوعية حياة جدلدة وافض .

املصدر :
 من اعداد الباحثاا31
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ً
عاشرا  :وصف الشركات املبحوثة
شركة الفيحاء لصناعة لبناء الجاهز  :عد من الشركا املتتصصة مجار البنا
الكونكري ي الجاه وأعمار الصب املوقع وفألا صامي حدلثة متطورة  ،را إلاعتبارا
البيئية وإلاجتماعية ،وللشر ة مشاريء مسمة ومتمرمة منذ ن يسسا 1991/10/21
ارأ مار مقدار  200مليوا دلنار ،وعي الرغ أا موقء الشر ة الر ي لقء مدلنة
البصرة عي طريألا يواا ،إلا دد ا نيذ عشرا املشاريء املحافظا الو طى
والجنو ية ،و شغ الشر ة مئا من العاملرا اوي املسارا املتعددة السند ية والينية
وال رفية ،ومن مواقء العم التابعة للشر ة  -1 :معم دنتاا الركا الكونكريةية-2 .
معم الصب املوقع للركا الكونكريةية -3 .معم ال ر تنتاا الكرفانا حسب الطلب.
 -4معم دنتاا الاناايب الكونكريل متتلل الاحجام -5 .معم تنتاا اليلرا متتلل
نواع و حجام -6 .ورش الية و سر ا ية متنقلة وثااتة .

املبحث الثالث
الجانب امليداني

ً
أوال  :إلاحصاء الوصفي  :تشخيص مستوى أهمية املتغيرات من وجهة نظر أفراد العينة
سع هذ اليقرة اس عر النتا ي اعتمادا عي بعض اليب و دوا الاحصا ية
ملتغر ا البحع وفقرات ا ،واملتمثلة ااتنحراف املعياري لقيا مدلا شةل القي عن
تغف لك فقرة ومتغر ملعرفة شةل
أو اطسا ال سااية و ذلك معرفة معدر
ا
إلاجااا  ،فضغ عن و اط ال سااية للمتغر ا وفقرات ا لغر حدلد مستوى اجااة
ك م ا:
 -1وصف متغيرات البعد املستقل في الشركة املبحوثة
لو ح الجدور ( )2أدنا قي الو ط ال ساب  ،والانحراف املعياري ومعام
الا تغف ليقرا التصديء البييل .
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الجدول رقم ()9
وصف فقرات التصنيع الخفيف
شر ة الييحا
التصديء البييل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اليقرة
حقألا عمليا الشر ة الا تجااة السريعة
املةسمة االدقة ل اجا ال وا
تكام عمليا الانتاا الشر ة اما لحقألا
جودة مغ مة لل وا
ستتدم الشر ة عمليات ا مستوى عار
من متة
تصل عملية الانتاا الشر ة ااملرونة
العالية
عم الشر ة ثر ا عي وفر ليا الةشارك
مء ال وا
عتمد الشر ة اليا التحالل مء املوردلن
عتمد الشر ة عملية دشراك العاملرا
القرارا اا الصلة بعملس
عتمد الشر ة ارامي التعلي املستمر لتطوير
القدرا الذا ية للعاملرا
لر نظام التصديء الشر ة عي فرق
العم
ستتدم الشر ة شبكة الويب للتواص مء
جميء اص اب املصالح
الو ط ال ساب الكي للبعد

Mean

S.D

C.V

3.25

.974

29.93

2.24

.977

27.23

3.04

1.00

33.08

2.96

1.01

34.43

3.19

1.07

33.70

3.20

1.10

34.46

3.26

1.01

31.16

3.27

1.04

31.96

3.41

1.05

30.87

3.39

1.09

32.16

3.12

1.32

38.54

املصدر :
 مترجا الب نامي الاحصائ  SPSSv22بعد اعادة التنظي .32
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 -2خالصة نتائج إلاحصاء الوصفي ألبعاد املتغير املعتمد إلاستدامة ببعديها ( ألاداء
البيئي وإلاجتماعي ) لشركة الفيحاء
در نتا ي إلاحصا الوصي للمتغر املعتمد د تدامة دا البي ي وإلاجتما عي دنه
حاا عي اهتمام عينة البحع لشر ة الييحا اي مي معتدر او ط حساب مقدار
( ،)3.25و انحراف معياري (  ،) .755ومعام ا تغف ( )23.23مما لدر عي جان وا ح
دجااا عينة البحع ،و لغل اروة اهتمام العينة اك من اليقر را الثامنة والتا عة
ضمن د تدامة دا البي ي ،ال ي تضمن الةمام الشر ة اةمويد أص اب املصالح
ا
اإرشادا وأدلة السغمة البيئية ،فضغ عن الةمام الشر ة ادفء أي عويضا عن أضرار
نا جة عن أعمالسا او ط حساب اي مي معتدر مقدار ( ،)3.38وأق اهتمام من العينة
ضمن املتغر إلا تجاب لتال اليقرة العاشرة من د تدامة دا إلاجتما وال ي تال
عام الشر ة مء املجس ين املتمرملن ،حيع حصلل عي أق و ط حساب مقدار ()3.14
الجدول رقم ()11
خالصة الاحصاء الوصفي للمتغير املعتمد
املتغر الير
نظام دنتاا رشيألا
د تدامة دا البي ي
د تدامة دا إلاجتما

شر ة الييحا
Mean
3.27
3.26
3.24

S.D
.863
.727
.840

املصدر :
 -مترجا الب نامي  SPSS .V22بعد اعادة التنظي

C.V
26.38
22.29
25.92

ً
ثانيا :إختبار الفرضيات
ر باط ارا متغر ا البحع حيع حقألا
يشر الجدور رق ( )11دس نتا ي عغقا
التصديء البييل للمتغر املستق الر ي أنظمة التصديء ال دلثة عغقا ار باط
امستوى دتلة معنوية ( )0.01مء املتغر ا والبعد املعتمد (د تدامة دا البي ي،
ا تدامة دا إلاجتما  ،الا تدامة لألدا البي ي وإلاجتما ) و لغل قي الار باط مء ك
متغر ( ).468 ، .472 ، .440عي التواس شر ة الييحا .
33
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الجدول رقم ()11
نتائج عالقات ارتباط
املتغر املعتمد
املتغر املستق
التصديء البييل
املستوى املعنوية

الا تدامة الا تدامة لألدا
الاجتما
لألدا البي ي
)**(.472
)**(.440
.000

الا تدامة لألدا
البي ي والاجتما
)**(.468

.000

.000

املصدر :
 -مترجا الب نامي  SPSS .V22بعد اعادة التنظي

َّ
ودلل نتا ي عغقا الار باط عي قبور فرضيا البحع جميعا واملو
رق ( . )12

ة االجدور

الجدول رقم ( )12
نتائج اختبار الفرضيات باإلستناد إلى عالقات ألارتباط
نوع
اليرضية
ر يسة
فرعية
فرعية

اليرضية
لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة احصا ية معنوية ارا
التصديء البييل وا تدامة دا البي ي والاجتما .
لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة احصا ية معنوية ارا
التصديء البييل وا تدامة دا البي ي .
لتوقء ظسور عغقة و نثر اي دتلة احصا ية معنوية ارا
التصديء البييل وا تدامة الادا إلاجتما .

املصدر :
 -من دعداد الباحثرا

34
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قب
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ويتضح مما بألا :
أ -أظسر نتا ي إلاحصا الوصي ملتغر ا البحع اهتمام عينة البحع دهتماما وا ا
ا
وملمو ا  ،لدر عي الرغبة الوا ة السع لتبني متغر ا البحع بشكلسا املغ
لو وفر الظروف والعوام واملتطلبا الساندة لتحقيألا نمواا البحع.
ا
ا
ب -أظسر نتا ي عغقا ر باط ارا متتلل متغر ا دنمواا البحع ،أر باطا دلجاايا
ا
ا
وا ا وملمو ا ارا مكونا دنمواا البحع رواح ارا املتو ط والقوي ،مما
يستدر عي ص ة البنا اليرضيي وامليسوم تنمواا البحع .
 -قبور جميء فرضيا البحع .

ً
أوال  :إلاستنتاجات
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

املبحث الرابع
إلاستنتاجات والتوصيات
ر قلررب أهررداف وعمليررا نظ ر التصررديء ال دلثررة

لقررء دا اا البي رري والاجتمررا
(التصديء البييل) .
دنعكا ظروف البيئة العراقية عي التذاذب قي بعاد الر يسة للبحع .
معنوير ررة العغقر ررا ار رررا مكونر ررا النمر ررواا اليرضر رريي وا سر رراقسا  ،امر ررا لس ر ررد صر ررغحية
النمواا لغ تبار .
ا ا
ا
دا مس ررتوى الاهتم ررام االعم ر وفاق ررا ل ررنظ ددارة الج ررودة يش ررك مسش ررا قوي ررا اإ ج ررا
العم وفقا ملتطلبا التصديء البييل .
ظسر ررور ر ررنثر اي دتلر ررة معنوير ررة دحص ر را ية للبعر ررد املسر ررتق نظ ر ر التصر ررديء ال دلثر ررة
(البيي ر ر ررل) مجتمع ر ر ررة ومني ر ر ررردة ر ر ر ر البع ر ر ررد املعتم ر ر ررد ا ر ر ررتدامة ( دا ر ر رررا البي ر ر رري
والاجتما ) ،ودا أ تليل قوة نثر هما منيردلن البعد املعتمد .
لنعك ا تدامة (ا رتمرارية) عغقرة نظر التصرديء ال دلثرة (البييرل) مرء ( دا ررا
البي ي والاجتما ) عي حقيألا الا تدامة لنظ التصديء نيسسا .
ل رروفر التو ررء ر ر ط رروير العغق ررة وددامت ررا ا رررا نظ ر التص ررديء ال دلث ررة (البيي ررل) و
( دا ررا البي ري والاجتمررا ) ظرروف أفضر وأ ر فاعليررة للرتتلال مررن السردر اننواعرره
املتتلية.
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 -8يش ررك دا قتص ررادي القا ر ر املش ررة ك ا رررا ا ررتدامة نظر ر التص ررديء و دا رررا
البي ي و قتصادي.
 -2انعكرا د ررتدامة دا ررا البي رري وإلاجتمررا عير يررض السرردر املة رب عير عمليررا
نظ التصديء موضوع البحع.
ً
ثانيا  :الت ـ ــوصيـ ــات
التوص ـ ــية ألاول ـ ــى  :ع ير ر ر التوج ر رره نح ر ررو ت يئ ر ررة متطلب ر ررا بن ر رري نظر ر ر التص ر ررديء ال دلث ر ررة
(البييل)  ،واللك ااعتماد ما لن :
 .1وعيررة العرراملرا جميعررا اميرراهي ومتطلبررا نييررذ الررنظ الرشرريقة والبيييررة ،واملنررافء
الكبر ة املتوقعة م ا.
 .2دعتمرراد املبررادئ الا ا ررية للرشرراقة مررا أمكررن ر عمليررا إلانترراا املتتليررة اررالة رم عي ر
(املرونة التصديعية ،والنمااا القيا ية للعمليا ).
 .3ع ي أي نشاطا أو ممار ا فعليرة ردفء اإ جرا دمكانيرة نييرذ مبرادئ الرشراقة مثر
الا ر ررةثمار ر ر ر املك ر ررا ن متع ر ررددة املسم ر ررا  ،أو العم ر ررار متع ر ررددي املس ر ررارا  ،أو الص ر رريانة
إلانتاجية الشاملة ،أو نظ ددارة الجودة.
 .4املحاولة ما أمكن عي أا لنيذ العم وفقا ليررق العمر روا أكانرل ( دنتاجيرة ،جرودة،
فرق ح املشار ة ) ،وهذا لحقألا صيغ عملية ومنتجة للمشار ة والاشراك .
 .5وضررء نظر قيررا معياريررة (قيا ررية) لترردفألا عمليررا ررط إلانترراا ،والنرروا ي املسررت دفة،
ود ضرراعسا لررنظ قيرري دا ال دلثررة ،ملعرفررة التقرردم ر النتررا ي املسررت دفة مررن مرردة
امنية دس أ رى.
 .6ر ررط نتررا ي دا املسررت دفة ادسررب البيررض مررن السرردر جمرراس ر عمليررا النظررام مررن
مرحلة أل رى.
 .7ع ير ر قاف ررة الرش رراقة املعتم رردة اص ررية عام ررة عير ر ( التع رراوا والت ررآار ،وص ررسر املص ررالح
الشبصررية ر املصررل ة العامررة ،والرقااررة الذا يررة ،والتميرررم والتقرردلر) لتحقيررألا السررلوك
التنظيمي املنتي .
التوصـية الثانيـة  :العمر عير انرا و وثيرألا العغقرة املسررتمرة واملتطرورة مرء دا ررا (البي رري
والاجتما ) من غر :
 .1ددامة التواص و قويته مء البيئترا املادلة وإلاجتماعية للشر ة املبحوثة.
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املجات ال ي ع ا من ددامة و طوير العغقا البيئية

 .2وظيل الكلية الاجتماعية
واملادلة والاجتماعية.
 .3وليد قناعة لدى ددارة الشر ة ااتنعكا إلالجاب ت تدامة دا را البي ي
والاجتما عي د تدامة وا تمرارية اقا نظ التصديء فعالة عي الرغ من الظروف
الصعبة املحيطة ب ا.
التقلي من
 .4التو يد عي الدور الذي لسدله هتمام ااألدا را البي ي وإلاجتما
السدر جوانبه املتتلية.
التقلي من
 .5التو يد عي الدور الذي لسدله ا تدامة دا را البي ي وإلاجتما
ضغوط البيئة واملجتمء ع املنظمة ونظمسا إلانتاجية.
 .6ع ي دور العغقة املتكاملة لنظ التصديء واملسسولية الاجتماعية ع ي د تدامة
دا را البي ي وإلاجتما وضماا دوام د تمراريت ا.
 .7ضمرا البطة الا ة ا يجية للشر ة متطلبا حقيألا و مترا العغقة املتبادلة ارا
نظ التصديء واملسئولية الاجتماعية من جانب ،وا تدامة دا را البي ي والاجتما
من جانب أ ر .
 .8قوية و ع ي الر ط ارا ا تدامة دا را البي ي والاجتما والبيض من السدر
اننواعه املتتلية.
ُ
حسرا دا الشام ااتعتماد عي :
التوصية الثالثة  :يعي نظ إلانتاا اما يسس
 .1درا ة دنمواا البحع ودجرا أي عدل أو طوير عليه اما لجعله قااغ للتنييذ
الشر ترا موضوع البحع.
 .2درا ة أ باب بالن التنثر ا ارا أبعاد البحع الر يسة ومتغر ات ا اليرعية ،ومحاولة
معالجة البل  ،ودعادة التوااا اما لضمن اليع املشة ك و عي لنظام التصديء اصيته
الاجمالية.
 .3وفر املتطلبا واملستل ما لونتقار من الوضء ال اس لنظام التصديء الشر ة دس
ا
(التصديء البييل) ،وفقا للتوصيا السااقة.
 .4دعادة النظر االسيكلية التنظيمية لكود ا ةبء السيك السرم  ،ومتطلبا العم وفألا نظ
إلانتاا ال دلثة العم وفألا السيك التنظيمي املسطح الذي لر ك أ ا ا عي فرق العم
واملشار ة والتمكرا.
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قائمة املصادر

ً
أوال  :العربية
 -1ارروش ،ايرن الردلن و دهيمري ،جراار ،2011 ،دور نظرام إلادارة البيئيرة ر حسررا دا
البي ري للمس سرا  :درا رة حالرة شرر ة الا رمنل ،مجمرء مردا غ امللتقرى الردوس الثران
حور دا املتمرم للمنظما و ال كوما  ،الج ا ر جامعة ورقلة . 2011
 -2ر ر ررعيد ،ر ر ررنا عبر ر رردالرحي و البر ر رراوي ،عبدالرضر ر ررا ناصر ر ررر ،2212 ،الر ر رردور الا ر ر ررة ا ي
للمسررسولية الاجتماعيررة الشرراملة ر حقيررألا املرررمة التنافسررية املسررتدامة درا ررة حالررة ر
الش ررر ة العام ررة لص ررناعة

ررمدة الجنو ي ررة ،مجل ررة كلي ررة إلادارة والاقتص رراد ،الجامع ررة

املسةنصرية ،العدد (. 2212 ،)83
 -3شرربي  ،مسررل عررغوي و محسررن ،عبررد الرضررا ناصررر ، 2015 ،معالجررة املشرركغ البيئيررة
ر ر الص ررناعة النيطي ررة ااتعتم رراد عير ر دم رري بع ررض نظر ر ددارة الج ررودة النيطي ررة ،وق ررائء
املس مر العلمي الثامن ،جامعة البصرة ،كلية إلادارة والاقتصاد. 2015/4/15 ،
 -4مجذوب ،احوصيي و مدلحة ،اتروش  ، 2212 :دور مواصرية آلالر و  26222ر التعريرل
امعر ررالر املسر ررسولية إلاجتماعير ررة ،امللتقر ررى الر رردوس الثالر ررع ملنظمر ررا الاعمر ررار واملسر ررسولية
الاجتماعية.
 -5نجر ر  ،عب ررود نجر ر  ،2004 ،امل ررد الياا رران دسر ر ددارة العملي ررا  ،الا ررة ا يجية وال ررنظ
والا اليب ،الطبعة وس  ،الوراق للدشر والتوايء ،عماا .
 -6جريدة ال ياة اللندنية  /الطبعة الدولية ،العدد ( : )19246الاثنرا 2015/12/14
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The Role of Agile Manufacturing system in the promotion of
sustainable environmental and social performance
A field study in Fayhaa Building Precast Company
Prof. Dr.Taher .M. Mansoor Algalbi Assist. Lecturer. Abdulrada Nasser Mansoor
Faculty of Management and Economics
University of Basrah
Abstract :
Purpose: To detect the role of lean production system in the promotion and
sustainability of environmental and social performance.
Design / methodology / Portal: The study used multiple platforms including
the descriptive and analytical for the purpose of ascertaining the existence of a
relationship between the variables of the study was to prepare a checklist to
extract quantitative results for a period of time-running five years, as well as a
questionnaire study to test hypotheses, and the questionnaire was designed based
on previous studies, It was analyzed using statistical software (spss.v22), and
community study in Fayhaa construction company ready.
Results: The results showed the presence of a support and attribution of slim
production in contributing to the sustainability of both environmental and social
performance variables.
Determinants of the study: the nature of the variables of the study need to be
more detailed data and more time for the purpose of measuring the sustainable
environmental and social performance.
Key words :
Agile Manufacturing , Sustainability, Sustainable Environmental Performance,
Sustainability and Social Performance, Socially Responsible Investments.
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