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 ستخلصالم

التميععم  ععل دععسة تناسعع   اسععتتاديةي فععد ت عع   األنظعع اإلنتعع   يعع  إلععى دحديععد تقن د  ى البحعع  سعع ي

 يدانيعع  فععد ال ععتر  ال تييعع  ل يم قيعع   الم ظفعع   فععد  ح فظعع  ًععسح الععديلد قنظععتا  لمحدقتيعع  الدناسعع   

إلعى دمعمي    ي ف عد سع  -ل يثفد حدقت اطسع الب ح –قالبحوث التد د  قلت هذا الموضوع فد البيئ  ال تاقي  

  نة التس ؤال  اآلدي :إثضمل إط ن شمولد  ل دسة الح لد البح  فد 

 ؟األنظ اإلنت     ي هل لدى ال تر  المبحوث  ف تة قاضح  الم  ل   ل د  .1

 تقنا  إزاء دميم سلع ال تر  المبحوث ؟ األنظ اإلنت     ي هل لت  .2

 التميم فد ال تر  المبحوث ؟  قاستتاديةي  األنظ ت   اإلن  ي    طبي   ال سق  قاألثت ييل د  .3

 خطط   افتتاضي   ي يس طبي ي  ال سق  يعيل  تييتاداع  البح    لى هذه التس ؤال  ف د ا تمد قلإلج ي 

ذلععت دعع  ًععي و   ةمو عع   ععل الفتضععي   التةيسعع  قالفت يعع  التععد دعع   أسعع  )المسععت ل  قالم تمععدةل ق لععى 

   ل األس ليب اإلحص ةي  فد ضوء البي ن   التد د  الحصوة  ليا   بت اسعتم نة  نه  ي ستخدام  ةمو بادت

لاذا اليتض ق ل دعسة إج يع   األفعتات المبحعوثيل فعد ال عتر  المبحوثع   لعى األسعئل  التعد  أُ د   استبي ن 

إلععى  ةمو عع   ععل قدوًععلت  الدناسعع   سععتتاديةي  التميععم.افععد ت عع   األنظعع دمععم تا  حععوة تقن اإلنتعع   

د التميععم قاسععتتاديةي  األنظعع اإلنتعع     يعع    ويعع  يععيل د قدععيثيت  سقعع  اندبعع ط قجععوت  االسععت ت ج   أهماعع 

 لل تر  المبحوث .  تتح   الم سةم    ا قا تم تا   لى دلت االست ت ج   د  د دي   ةمو    ل الم

 

 د  ي  االنت   األنظ د استتاديةي  التميم :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The current research tried to determine the role of the cleaner production in 

supporting the strategy of differentiation through a field study in the Arabic Company for 

Detergents Chemicals Province of Salah Al-Din, where the challenges which face the 

world and their related environmental problems made the industrial detergents pay a great 

attention to keep the environment through improving the use of natural resources by 

employing what is known the cleanest production techniques, because of the scarcity of 

studies and researches which tackled this subject in the Iraqi environment; the researcher 

tried to include it in his current study according to a complete frame through pointing to 

the following questions: 
- What is the benefit of adopting the cleaner production technique in the researched 

company? 
- What is the nature relationship and effect between cleaner production technique and 

strategy of differentiation? 
To answer these questions, the current study depended on a hypothetic schedule 

measures the nature of the relationship among the (depended and applied) variables and 

on the basis of this; a number of main and sub hypotheses were made which were 

selected by using a number of statistical forms in the light of the obtained data through 

the questionnaire paper which were made for this purpose, and through the answers of the 

researched individuals in the researched company; the researcher has reached to the 

following conclusions; there is a significant relationship between the cleanest production 
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technic and the strategy of Differentiation as well as a significant effect relationship 

between them. 
Depending on the these conclusions; a number of suggestions and recommendations were 

made. 

  

Keyword: Cleaner production, Differentiation strategy 
 

 لمقدمةا

سم  الف ت البيئعد فعد ال  عد األديعت  عل ال عتن الم ضعدد ي  تبع نه  عددس  األنظ نت   ي د اإل

 لمي د ق   لة  دطبي ي  دترم  لى ال ف ءة فد استخدام الموانت دسة ال ملي   اإلنت جي د قيم  يعدت  

 إلععى د لععين ال ف يعع   قاالنب  ثعع   ق عع  يتتدععب   اعع   ععل  لوثعع  د فمععس   ععل تقنه فععد د ميععم قععدنة

الم ظم  دح يق التميم لسل ا    د الت  فس  ع الم ظم   األدتى. فد ضوء هذا التوجع  قي عد تناسع  

 سحي  أجتاه  الب حث ن  ل    قد ت  ل الةاوت البحثي  ياعذا االدةع ه أدمعف افت ع ن الم تبع  ال تاقيع  

 عل  ثيسداع  فعد جاع د رمع  أن البيئع  ال تاقيع  ال دختلع   عل لمثل هعذا التوجع  فعد حعدقت اطس امع  

ال  ل   ل حي  د تضا  للتدهون البيئد  ل جاع  أدعتى قالعذ  ي عد ال طع ع الصع   د أحعد  صع تنه 

قالوقعو   لعى  األنظع ل نحعو  وضعوع اإلنتع   يفد هذا التدهوند رم   مز اندف ع البع حثلمس هم  ا

نحععو   دوجع  الدقلع  سعتتاديةي  التميعم فعد ال ععتر  ال تييع  ل يمي قيع   الم ظفع اان   سع د  فعد ت ع  

ل فعععد 192الهتمععع م ياعععذا الموضعععوع اسعععت  تا  لمععع  جععع ء يععع  رتععع ) قزانة البيئععع  ال تاقيععع  )  م  ا

ل الموج  للة      ال تاقي  ييهمي  دوجي  البحوث فد الدناس   ال لي  لتطبيق  فع هي  2212 3 22)

    افتتاضعي    نموذجعأ الب حث ن فد إحدى ال تر   الص   ي د قي  ء   لى ذلت ف د ا تمد األنظ اإلنت   

سعتتاديةي  التميععملد الد قالم تمععد )األنظع اإلنتعع    يع  ال سقع  يععيل المتييعت المسععت ل )د   يحعدت طبي عع

فعد حعيل  دقة االطع ن ال ظعت  للبحع دمعمل األ دموضعوع  عل دعسة اني ع   ب حع الت ديطي  مقد

ا ع  التايعع  دتضعي   البحع  ق   ق عتا دحليعل نتع ةا ادتبع ن فالث لع  د  قة ق دم اةي الالث ند  تض 

 .  قالم تتح  ف شتمل  لى االست ت ج   

 اإلطار النظري

 اطار مفاهيمي عام األنظفاإلنتاج  -ولا أ

 هدافهأهميته وأو األنظفمفهوم النتاج  -1

  األنظفمفهوم النتاج  1- 1

 األنظع إلنتع   ن يموضعوع اون قالماتمعودت لق هذه الف تة ي تض المف هي  التد قد ا  البع حث

 United Nation Program for) لUNEP, 1999, 1ف عد  تفع  يتنع  ا األ ع  المتحعدة للبيئع  )

Environment)  ت   ل  لوق ي  قحم ي  البيئع   لعى رعل  عل  الستتاديةي ن " التطبيق المستمت أ لى 

يعل الخطعت  لعى ًعح  ال ملي   اإلنت جي د السلع قالخد   د ياد  زي تة رف ءة استخدام الموانت قد ل

ل يين " أسلو) جديد    نن للت   ل  ع ال لق البيئعد Berkel, 2000, 2اإلنس ن قالبيئ "د رم  قًف  )

قسععبل ال اععوض  ععل طتيععق دة ععب التحععدي   البيئيعع   ععل دععسة دة ععب دوليععد ال ف يعع   قاالنب  ثعع   

ياعد  إلعى الحعد  أنع " أسعلو) ققع ةد لعى  (Huhtala and Balkau, 2001, 2)   تضعقالخطتة"د 

 ل ال ف ي   ال  دة   ل ال ملي  اإلنت جي د قادخع ذ اإلجعتاءا  التصعحيحي  لتطبيعق  بعدأ  تاقبع  تقنة 

إلتانة   فلسععف " هععو األنظعع ن اإلنتعع   يل يعع86د 2222)ال  معع د  قيععتىحيعع ة الم ععتا ي عع ل ر  ععل". 

قليع  قالط قع ل فعد جميعع  تاحعل ال ملي   دترم  لى دح يق ال ف ءة فد استخدام الموانتد )المعوات األ

جل د لين دوليد ال ف ي   قاالنب  ث   قاحتواء الملوث   المص حب  أق المتتدبع    اع  فعد أاإلنت    ل 
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معع  دحملعع  دلععت ال ف يعع   ل صععدن دولععده  للمح فظعع   لععى ًععح  اإلنسعع ن ق حتويعع   البيئعع  الطبي يعع  

 قاالنب  ث   قالملوث    ل  خ طت". 

  ف  لع  البحع  الحع لد يينع " د  يع ألوعتاض األنظع ي ت  الب حث ن اإلنتع   فد ضوء    د دم 

داد  إلى الحد  ل ال ف ي   قاالنب  ثع   التعد دسعببا  ال مليع  اإلنت جيع  فعد الم ظمع   الصع   ي   عل 

دسة  م نس   دترم  لى ال ف ءة فد استخدام الموانت قيمع  يسع  ده  فعد د ليعل الخطعت العذ  يلحعق 

نسعع ن قالبيئعع  الطبي يعع   لععى حععد سععواء". قياععذا سععت تمد تناسععت   فععد    لة داعع  فيمعع  ي ععد األذى ي إل

 ل.األنظ  صطلف )د  ي  اإلنت   

 األنظفأهمية اإلنتاج  2 -1

 ععل قبععل الم ظمعع    مو عع  قالصعع   ي  دصوًعع   األنظعع دحععدت أهميعع  ا تمعع ت د  يعع  اإلنتعع   

 2229) خلع د ل16د 2228ل ) عدقن د2222 فعد  صعتد األنظع ي آلدد )المترم ال و د لإلنتع   

 ل.22د

 بلوغ الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والطاقة -1

قهععذا يت لععق ي لسعع د لتخفععي  اإلسععتا  فععد اسععتخدام المععوانت الطبي يعع د قال مععل  لععى إ عع تة 

 ميع  ددقيت المخلف   قي لت لد السيطتة  لى التلوث البيئدد قيم  يسا  فد دح يق نة ح  متق  فعد الت

قحم ي  البيئ د قي ل سب  لتتشيد اسعتاس  الط قع  فعان األ عت يت لعق يميع تة رف ءداع  قد ليعل   القتص تيا

تقن التمعحي  فعد أققعع   اسعت م لا د فمعس   ععل الموازنع  فيمع  يععيل اإلسعتا  فععد  ععل المع ةع   اع  

 استخدا ا  قييل الت تيت فد   ي   الفتت أق التيثيت  لى نو ي  حي د .

 ةلقتصادياالمنافع  تحقيق -2

األ عت العذ  د لل فع ت  ق يلع  اقتصع تي  تقة ال  ل  اليعوم د ظعت إلعى  وانتهع  الطبي يع  ييناع  سعل 

قذلت ي ستخدام أس ليب اقتص تي  رفوءةد قهذا    تفعع  ديفتض  ليا  الت   ل  ع دلت الموانت ي حتتام

  للمح فظ   لى  وانته  الطبي ي   ل فد  م نس دا األنظ   ظم   األ م ة إلى دب د د  ي  اإلنت   

 نتية  ذلت.  قييئي  طتيق دتشيد استاس  دلت الموانت قيم  يح ق فواةد اقتص تي

 تقليل اآلثار السلبية على اإلنسان والبيئة -3

ح لي   د د دلعت اآلثع ن الخطعتة ال  جمع   عل  ملي داع  الصع   ي  الص   ي  ال ديد  ل الم ظم   

د  م  يسعتلمم قضعع سي سع   قادخع ذ األنظ حد أه  الدقافع لتب د د  ي  اإلنت   أ دة ه اإلنس ن قالبيئ 

نا  المح فظ   لى ًح  اإلنس ن ق وانت البيئ  الطبي ي   لعى يستتاديةي  للبداةل التد  ل شاقتانا  

ى حد سواءد قي لت لد دسا  دلت الت  ي  فد ج ل الت دم الص   د قاالقتص ت  أتاة ف  ل  لتحسيل  سعتو

   ي   الفتت قضم ن ييئ  نظيف  ل .

 األنظف: أهداف اإلنتاج 3 -1

 ةمو    ل األهعدا  د عمل  ع  يعيدد  األنظ يح ق ا تم ت الم ظم   الص   ي  د  ي  اإلنت   

(Maghiarg and Tomescu, 2003, 17 ل2د 2212ل  )فتحي  قًليح د 

 دحسيل أتاء دلت الم ظم   دة ه البيئ .  -

 تلوث إلى أتنى حد  م ل.دخفي   ستوى ال -

 جل دحسيل التيحي .أدح يق جوتة السلع  ل  -

 حم ي  ًح  اإلنس ن قالبيئ .  -

 دة ب ال ف ي   قاالنب  ث   )أق د ليلا  إلى الحد األتنىل قد ً  الس    قالخطتة   ا  . -

 حص  سوقي .أربت  دحويل الموات الم نة ي لبيئ  إلى  وات  فيدة قالتس يق نحو الوًوة إلى -

 دة ب الم ظم   للمخ طت البيئي  قالحف ظ  لى سس   ال   ليل فد  وقع ال مل. -

 دخفي  ضيوط ال وانيل البيئي . -
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 دح يق ال ف ءة  ل دسة الحد  ل ال ف ي     د المصدن. -

 األنظفالنتاج  نيةتق. 2

ل جعل دحسعيأدات  الم ظم   الص   ي  ق لى نحعو  تمايعد يادبع ع أسع ليب اإلنتع   الحديثع   عل 

 حد دلعت األسع ليب نظعتا  أ األنظ قد د د  ي  اإلنت    درل  ل أتاةا  االقتص ت  قالبيئد  لى حٍد سواء

دب ي عت قجاع   نظعت   يع قهذا يت   ل دسة  ةمو   د د للدقن الذ  ددتي  فد دحسيل ال ف ءة البيئي  

 : 1الب حثيل فد دحديده  قرم   وضف فد الةدقة 
 

 1الجدول 

 من وجهة نظر عدد من الكتاب والباحثين األنظفاإلنتاج  نيةتق

 الباحث والسنة
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المواد 

 األولية

إعادة 

 التدوير

تغيير 

تقنيه 
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تطوير 
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النفايات 
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تحسين 
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تصميم 

 المنتج

كفاءة 

استخدام 

 الطاقة

Memia, 1997,  9 - - - - -     

Berkel, 1999, 2 - - - - -     
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Vncpc , 2007, 56 

في  األنظف)مركز اإلنتاج 

 تنام(في
- - - - - - -   

     - - -  - 1، 2002حمزة، 

Subramanyam, 2009, 8 - - - - - - -   

    -  - - - - 11، 2010قطب، 
Yaacoub, Frenn, 

2010 
- - - - - -    

GD, 2010, 5  حكومة(

 دبي(
- - - - -     

المعهد الدولي لتطوير 

 IISD, 2010 المستمر
- -  - - -   - 

 %12 %21 %26 %82 %68 %68 %68 %68 %122 الناتج

 باالعتماد على المصادر الواردة بالجدول أعاله. نيمن إعداد الباحث المصدر:
 

 لعى نسعب  ادفع ن  عل قبعل أالتد ح ز   لى   ي ن الت أ ظيسح 1قنت فد الةدقة  فد ضوء   

ت د  ي  االنتع  د دطعويت الم عتاد الحعد   تة التدقيتد دييإقلي د ألالب حثيل هد ي لتت يع )استبداة الموات ا

قن عدم د تان  الةيدل قهد الت  ن   التد سي تمده  البح  الحع لدإل ل ال ف ي     د المصدند التدييت ا

 : لمم  ي ا  قيم  يخدم اهداف فيم  ييدد  تض   
 

 استبدال المواد األولية .أ 

حعدقتة قالمتمثلع  ي لمع ء قالاعواء مالويعت المعوانت الموانت الموجعوتة ي لطبي ع  دتعيل   عل دلعت 

 ن ه ع   دطعتا  إن ي ع  ال لمع ء يعتى أقالتد دمت فد الوقت الح ضت فعد   ع رلد  لعى العتو   عل 

هعذا يعدفع الم ظمع    رعلد  ليا  فد األ د الب يدد قه    الموانت المحدقتة أق ال  ضة  ر لبتتقة  ثس
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)نؤق د  جععل المح فظعع   لياعع أالمععوانت  ععل إلععى البحعع  قالتطععويت إزاء التف يععت إليةعع ت يععداةل لتلععت 

قععل أل. قهععذا يم ععل أن يععت   ععل طتيععق اسععتب  ت المععوات المعع نة أق دبععديل ي مععا  يمععوات 89د 2222

الم تةع    حمعوتة ييئيع   دخفعي  ال ف يع     عد المصعدن قج عل دطونة  لى البيئ د قيم  يسع  د فعد

فععد  صععتد  األنظعع ) ترععم اإلنتعع    قدح ععق  يععمة د  فسععي  فععد األسععوان. دلبععد طموحعع   الميعع ةل

  .ل11د 2222

 إعادة التدوير .ب

هو"إ  تة الم تا أق الم تة التعد أًعبحت فعد ظعت    عيل نف يع   إلعى  عوات  فيعدة  عل دعسة 

" مليع   ولد ي ب نة أدتى هع26د 2222 ةمو      لة   فيمي ةي  أق ريمي ةي  أق حي دي " )ال  م د 

وعتاض أدعتى تقن التعيثيت  لعى أاستخدام المخلف   الص   ي  فد  دحدت السبل التد يم ل  ل دسلا 

ي    ل السي سع   أس س ا   سيل  ق يلي  الم تا إل  تة التدقيت جمءد لد قد Banoo, 2004, 13المةتمع")

الم  ي  يحم ي  البيئ . قد ليل المخلف   الص   ي د قييدذ التعدقيت شع ليل   ع  العدادلد يم  عى التعدقيت 

تخدام تادل الم ظم  الص   ي   ل جا د قالتدقيت الخ نجد للمخلفع   المتولعدة أ  دعدقيت إل  تة االس

 دل مليع  دواجع    ع س  ييئيع     عدةن دلعت اأالم تة   فعد نا يع  تقنة حي داع   عل جاع  أدعتىد إال 

دسعتلمم إجععتاء تناسعع    ختلفعع  دت لععق  لععى سععبيل المثعع ة ي ععب    إ عع تة دةميععع السععلع قد  يعع  إ عع تة 

فععد  صععتد  األنظعع )المترععم ال ععو د لإلنتعع    واًععف   دلععت السععلع قأسععوان دصععتيفا دقيته  ق دعع

 ل. 12د 2222

 تغيير تقنية اإلنتاج  -جـ 

دتيثت رمي  ال ف ي   قاالنب  ث   ال  جمع   عل  مليع   اإلنتع   الصع   د يطبي ع  نظع م اإلنتع   

اليعدق  إلعى نظع م اإلنتع   اآللعدد قا تمع ت  الذ  د تمده ال ملي  الص   ي د فع لتحوة  عل نظع م اإلنتع  

د  ي  التح   التل  ةد سيدت  إلى دوفيت الط ق  المستال  د قرمي  الموات األقلي  السز ع  لوحعدة الم عتا 

دتطلب ال ملي  اإلنت جيع  للوًعوة إلعى إنتع   أرثعت أ  ع    عل ال  حيع  البيئيع   إذ ل.93د 2222)ال  م د 

دح عق  لى يس  د   ألند ظت إلى هذا الموضوع ي   ي  ف ة  يث د قه   يةب ال استثم نا فد الت  ي  الحد

ن ديييعت د  يع  اإلنتع   د تمعد ألذلعت قل. VNCPC ,2007, 56   فع اقتص تي  قدحسيل جوتة الم تا )

 ل:Evans and Hamner, 2003, 10) لNPC,2008,5 لى  دة ا تب نا  ق  ا  )

 يل  الخطونة لتحل  حل الموات الخطتة.خطتة أق قلالا تم ت الموات ويت  -

 إ  تة ددقيت ال ف ي  . -

 ا تم ت الت  ي  الحديث    د اندف ع   دال  االستاس . -

ا تم ت د  ي     عع التلعوث قالمتاقبع د فمعس  عل إلعمام جميعع الم ظمع    لعى اال تثع ة للم ع ييت  -

 الدقلي  قالوط ي  للمح فظ   لى البيئ .

 ال  نوني  قاالقتص تي  لمم ن ا تم ت الت  ي  ال ظيف . ًي و  التداييت -

لوضعع ق  عدة يي نع    ترميع  لتعوفيت الم لو ع   للم ظمع    األنظع إن  ء  تارم لت  ي  اإلنتع    -

 الص   ي .

 تطوير المنتج - د

فععد إطعع ن دحمععل الم ظمعع    األنظعع إن ايععتز المظعع هت التععد د ععيت إلععى دب ععد د  يعع  اإلنتعع   

البيئعع  الطبي يعع  جععل حم يعع  أالبيئيعع  قاألدسقيعع  ادةعع ه المةتمععع هععو دطععويت الم ععتا  ععل  لمسععدقلي دا 

د وم ي   الم ظم   يد   قدمويل األن ط  الخ ً  ي ملي  التطعويت قالتعتقيا د إذ قالمح فظ   ليا 

 تة داع  فمعس  عل إ ع تة د يعي  اآلثع ن السعلبي  لم .قيت للت ليل  ل ال ف يع   قالتلعوثلم  نيع إ  تة التد

  ع  قًععدي   للبيئع  يععدفع آ لعى البيئع  الطبي يعع  لت عون ًععدي   لاع د رمع  إن التتريععم  لعى إنتعع   سعلع 

الم ظم  لتفع رف ءة  ملي دا  اإلنت جي د  م  يخفع   عل  سعتوي   التلع  قالتلعوث البيئعد ال ع ج   عل 
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   للمتمعععتنيلد ال مليععع  اإلنت جيععع . قدة عععب المسح ععع   ال  نونيععع  التعععد دفمعععد إلعععى تفعععع د ويمععع

 ل. 2د 2222قجم ي   البيئ  قحم ي  المستالت )الصم ت د 

 الحد من النفايات عند المصدر -هـ 

ن ض نة  لى ًعح  آث ي  ل استخدام الم ظم   الص   ي  الموات األقلي  قالط ق   خلف   لا  

قهعذا قعد د ته احتم ليع  إنتع   سعلع يصع ب دعدقياإلنس ن قالبيئ  الطبي ي   لى حعد سعواءد فمعس  عل 

يددل الم ظم   الص   ي  فد    رل ييئي د يدف ا  إلى البح   ل    لة   لتلت الم  رل  عل دعسة 

ا تمعع ت  بععدأ ال فعع ءة فععد اسععتخدام المععوانت  ععل طتيععق دتشععيد اسععتاسرا  دععسة  مليعع   التصعع يع 

(Evans and Hamner, 2003, 4صعع تي  إن ل. قيععتجف الماتمععون يدناسعع  ال ععدقن البيئيعع  قاالقت

يعع  اآلدالتعدهون البيئععد تفعع الم ظمعع   الصعع   ي  إلعى السععيطتة  لعى ال ف يعع     ععد المصعدن ل سععب ) 

 ل:21د 2222)لب ييد د 

إن االستخدام ال ثي  للط ق  أتى إلى إحداث دلوث ي لةو  ل دسة زي تة رميع   الةسعيم   الدقي ع   -

 ال  ل   قالي زا  الس    في .

 للتلوث.    يأس س ا   صدن دزي تة  دت األن ط  الص   ي  التد د التوسع الص   د ق -

 فد الدقة ال   ي .السيم  للبيئ  ق أرثت دلوث    دانت  ن ال ط     الص   ي  التد د  -

 التدبير اإلداري الجيد -و 

 مع ة ألي صب تقن إتانة الم ظم   لى دعوفيت الحم يع  البيئيع   عل دعسة حظعت التصعتف   قا

ن  الف  عل ال يتطلعب إ  ل إن التعدييت اإلتا82د 2229ا  اإلضتان ي   ًته  ) خلع د نيالتد  ل ش

ي د االنتا ء  ل دحديد أق قضع الخطع  اإلنت جيع د فاعو ياعد  إلعى  ة  قيم ل د فيذه  ب شتد استثم نا 

قذلت  ل طتيق دتشعيد  دالسيطتة  لى جميع الم  س  تادل الم ظم   ل دسة دة ب دل  الموانت

دعدنيب ال ع  ليل قدحسعيل العدقن  قالمي هد قهعذا يتطلعب التتريعم  لعى  الموات األقلي  قالط ق  استاس

 لVNCPC, 2007, 56) التق يد  لى ال ملي  اإلنت جي .

جل ضم ن أن د ون ال ملي   ث لي  فيم  يت لق ي ستخدام الموانت قالحعد  عل دوليعد ال ف يع   أ ل 

 ظمع   عل جاع د ق عل جاع  أدعتى فعان التتريعم  لعى ال مليع  قدحسيل دبتة األفتات ال ع  ليل فعد الم

يتطلب  ل قبل اإلتانة شتاء  عوات يديلع  ذا  جعوتة   ليع  دحعل  حعل المعوات الخطعتة قرعذلت دعدنيب 

قدوجي  قدو ي  ال ع  ليل ي لمخع طت البيئيع  )ي ع ء قدتسعيف ث  فع  العو د البيئعدل قهعذا  ع  يسع  د فعد 

يدت  إلى د ويل  سق   ب شتة ييل جوتة قرميع  المعوات   ل ثَ   يلد قإ ط ء الم تا رف ءة قجوتة   ليت

 ل.Visvanathan and Kumar, 2000, 1األقلي  )

ا   : المفهوم واألبعاد والمزايا والعينات استراتيجية التميز -ثانيا

 ستراتيجية التميزامفهوم   -1

د وا دوًعيف   ق فع هي   ديعدة ستتاديةي  قاإلنت   قال ملي   قالالب حثون فد  ة لد اإلتانة ا

  لبلعو  أس سعستتاديةي  قجمي اع  دترعم  لعى دح يعق التفعتت فعد دصع ةن ق ميعما  السعل   اللاذه ا

سعتتاديةي  دمثعل اناع  إل Hitt et al., 2007, 114) قيعتىد صع   ي  التميعم  لعى    فسعيا الم ظمع  ال

إلعى إنتع   السعلع قالخعد    ي لفع  " ةمو    وحدة  ل الف  لي   قاألن عط  الموجعوتة قالتعد داعد  

سعتتاديةي  اإلعى  (David, 2008, 162)    ول  قيطتي    ختلف  دة ل المي ةل  اتميل ياع ". قأشع ن

دلعق قيمع   لعى التميم يينا  "دمثل قسيل  قوي  للحصوة  لى  يمة د  فسي   عل دعسة قعدنة الم ظمع  

ن البع حثيل ال عت) لع  إرمع   قعل".أقييسع  ن  للم تتيل أق المستال يل  ل دسة د عدي    تةع    ميعمة

ل أناعع  36د  2226إذ يصعفا  )ال ععتة لوسعدد د سععتتاديةي   عل اليععت) اليختلفعوا فعد دوًععيفا  لاعذه ا

شعب  ي  جديعدة قفتيعدة د سعبا  ج ذييع د شعتط أن د عون هعذه الميعمة إستتاديةي  التد دح عق   ع فع ال"ا

د 2229)العدقن  قًع لفد  إلتا ع ". قيعتى رعل  علوناع  ق يلع  لفمعس  عل رد  ام  ق فيدة لميعون 
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ماع  الم عتت . ي ع ت التعد ي ي  ستتاديةي  التد دبح   ل دميعم األالستتاديةي  التميم دمثل" اان أل 219

قد ععون  ختلفعع   ععل الم  فسععيلد  ععل طتيععق د ععدي  سععلع أق دععد    أفمععل قيعع ل ل  ال  ديعع  نفسععا "د 

تتاديةي  " التعد داعد  إلعى إضع ف  ال يمع  إلعى السعلع سعالل ييناع  ا21د 2212)حموت قال يفد قيتى 

سععتتاديةي   لععى ارتسعع ) الم تفعع  الت  يعع  الد طععو  هععذه اإذ حسععب  عع  يععتاه الميععون. يقالخععد   د ق

 قالتفون فيا   لى الم  فسيل اآلدتيل". 

 عل سعتتاديةي  التعد دةالستتاديةي  التميم يينا  "اا  نل ي تفين الب حثا لى    سبق ف قديسيس   

السل     الخد   ذا  دصع ةن فتيعدة  عل نظيتداع  الم د ع   عل قبعل الم  فسعيل فعد قطع ع الصع     

قذلععت لتح يععق أ لععى قيمعع  لميععون". قهععو د تيعع  يت  سععب  ععع دوجاعع    دالتععد دت عع فس فيعع  الم ظمعع 

 الدناس  الح لي  قأهدافا ".

 ستراتيجية التميز ابعاد أ -2
 تم ت اسعتتاديةي  التميعم للتفعون  لعى    فسعيا  دف يعل دحت   الم ظم   الص   ي  التد دبيد ا

قالتععد دب ي ععت قجاعع   نظععت البعع حثيل حولاعع د  هي عع ت التععد د تمععده  ياععذا االدةعع أل سعع ح  اهتم  اعع  ي 

 يوضف قجا   ال ظت التد أديحت للب حثيل. 2قالةدقة 

 2جدول 

 ستراتيجية التميزاإبعاد وجهات نظر عدد من الباحثين ازاء  
 اإلبعاد          
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    - - - - - - 481،  0222الحسيني، 

    -    - - 0220العوض 

Arthur et al., 2003, 169 - - - - - -  -  

Dess et al., 2005, 163  -  -   -   

   - - - - - - - 14،  0222المال حسن 

Hitt et al, .2007,  115 - - - -      

 0228عبد المتعال وبسيوني 
،622 

- - -   -    

Bolo et al., 2009 -  - -   - - - 

  -     - -  12، 0222النجار ومحسن، 

David, 2008, 163 -  - - -  -   

     - - - - -  41، 0222الصفار 

      -  - - 14، 0242الشيخ وحمود، 

 3 47 88 24 24 57 57 38 38 %الناتج

 فد ضوء المص تن الوانتة فد الةدقة. لي ل إ دات الب حث المصدر:

ي عع ت اسععتتاديةي  التميععم أ ععل االدفعع ن يععيل البعع حثيل حععوة  ا  ن ه عع   قععدنأ 2 الةععدقةل  ععل ييتبعع

 أسعع  ي عع ت د  زليعع  لت ععمل )التميععم  لععى ألذهبععت دلععت اد إذ ربععتألاالدفعع ن ا قالتععد  بععت    اعع  نسععب 

 أسع  جعوتة الم عتاد التميعم  لعى  أسع  د  ي  الم تاد التميعم  لعى  أس  دصمي  الم تاد التميم  لى 

 قفيم  ييدد  تض لمم  يل هذه األي  ت قدن ًلتا  ييهدا  البح  : دد   الميونل

 لمنتج تصميم ا أساسالتميز على  .1

لم ععتا هععو "ال  عع ط المتمععمل دحديععد المواًععف   الف يعع  التععد دلبععد ح جعع   الميعع ةل ا دصععمي 

 ععل  فمععس  د ي عع ت ألقالمععوات قالم ونعع   قاألجععماء الدادلعع  فععد د وي عع  قدحديععد المواًععف   قال ععي  قا

إلععى شعدة الم  فسعع  الم ظمع   الصع   ي    ققععد تف عت.  ل28د 2228)الطع ةدد  قضعع   ع ييت األتاء"
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قيمع  يعدت  إلعى دطعويت  داالهتم م يتصمي  الم تا لتح يق التفعتت يمواًعف د   عل حيع  قظع ة  األتاء

د ي عوت لت عييلد اقتصع ت  فعد د عدي  الخد ع د سال االسعتخدام قا قد دي    تا جذا). ق تيل ي وة  لي

 ل. 28د  2229) حسل قال ة ند   لى إتنا  الةوتة في  قال يم    الميون إ

 تقنية المنتج أساسيز على التم .2

قيت لق ي ملي  دتجم  األف ع ن إلعى   تةع   جديعدة لميع ةل الم ظمع د قهعد  امع د ألن نظع م "

قي دععت  (.22د 2222ل بيععد د ا)    الم تةعع   قف عع   للت ععدم الت  ععداإلنتعع   ي بيععد أن يععت  دصععميم  إلنتعع

  األ معع ة اليععوم  لعععدقنه  يععتز اهتم  عع     ظمعع أالت  يعع   ععل  أسعع   مليعع  التميععم للم ععتا  لععى 

االستتاديةد فد دح يق األتاء المتميم قالمح فظ   لى  يمدا  الت  فسي  فعد األسعوان قتيمو ع  ي  ةاع  

قنة حا  فد  ي تيل ال معلد رمع  إن شعدة الم  فسع   لعى ال طع ن المحلعد قال ع لمد  تف عت ال ثيعت  عل 

نجع  الت عدم فعد د  يع  الم عتا دسعيت يصعونة إذ إن ت دلى ضتقنة التطويت قالتحسيل العداة إالم ظم   

فيًعبحت دلعت الم ظمع   د فعق أ عواال د  عتأ ال يم عل دة هلع  أف عد أًعبف ديثيتهع  د ستي   ق ده   

 ل.16د 2229ط ةل  لت فيذه  لتلبد نوب   المي ةل  ل حي  الوظ ة  التد ددتيا   )الميد د 

 جودة المنتج  أساسالتميز على  .3

ن ألد قذلعت جعل الب ع ء فعد سعون الم  فسع أ   ي   لى دح يق الةعوتة  عل د مل الم ظم   الص

ن دميعم جعوتة الم عتا إق  ط ي   الم تا  ع المواًف   التصعميمي . أالةوتة د  د د ليل   دة ال يو) 

ن الميع ةل لع  ي ظعتقا إلعى إدحدت يواسط  الميع ةل  عل طتيعق الم  ننع  يعيل   تةع   الم  فسعيلد رمع  

ل . Krajewski et al., 2007, 51إلعى الةعوتة ال  ليع  قالسع ت الم  سعب ) نل ي ظتقالخد   ف   قل 

جععوتة ال دسععتطيع الم ظمعع   الم  فسعع  د ليععده  د ف لععى سععبيل  اذ    قه عع   ي عع  الم ظمعع   د ععدم   تةعع

المث ةد ي   الم ظم   الي ي نيع  لصع     سعي نا  لعديا  ال عدنة ال  ليع  إلنتع   السعي نا  ذا  جعوتة 

ن قي م الم ظمع   ي معل إلد David, 2009, 162  ال دستطيع الم ظم   األقنيي  الوًوة إليا  )  لي

نيع ح فعد السعون د فمعس  عل أن هعد  الية يي   لاع   عل ن حيع  ج عد اإجوتة   لي  يح ق     تا ذ

لبعد الم ظم   فد االهتم م يةوتة الم تا  ل اجل التتريم  لى  تطلب   المي ةل  عل الم تةع   التعد د

ح ج دا   ل طتيق االهتم م ي لتصمي  ال ع لد لع تاء )أ   سعتوى أتاء ال مليع   المطلويع  فعد إنتع   

الم تا قأتاء الخد ع   عل جاع د قالةعوتة ال  ليع   عل جاع  أدعتىلد قهعذا سعو  يعدت  إلعى إن ي عون 

 ل.Davis et al., 2003, 34 ل الم تة   الم د    ل قبل الم  فسيل اآلدتيل ) الم تا  ميما  

 خدمة الزبون  أساسالتميز على  .4

نة ح الم ظم   الصع   ي  قي  ةاع د قه ع    عل  أس  ن االهتم م ي لميون قح ج د  قنوب د  إ

نيعع ح هععو جم اعع   ععل دععسة ألي ععيت إلععى أن الطتيععق األدسقععد قالصععحيف قالوحيععد للحصععوة  لععى ا

قإنمع  د ققالةع   نضع ةإالتوبع  فعد  ن    ية ل الم ظم   دات  ي لميون لعيسأد ظي  نض  الميوند ق

ه       ل يحت   ليا  ذلتد قهو الم  فس د قالتعد رلمع  اشعتد  زات  الح جع  إلعى  مع  ف  الةاعوت 

 .ل18د 2229نض  الميون )الصف ند لتح يق 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث  -أولا 

 عل المعوانت الطبي يع د دواج  الم ظم   الص   ي  اليوم فد الدقة ال   ي     ل  الاعدن لل ديعد 

 قانت  ن ظ هتة الطتح ويت ال  سند للمخلف   الص   ي  فد المحي  البيئد.

هععذا الموقعع  تفععع دلععت الم ظمعع   للبحعع   ععل أفمععل إجععتاءا  الت   ععل االيةعع يد  ععع دلععت 

 لت ع ل أحعد األنظع المخلف   الم نة ي لبيئ  الطبي ي  قاإلنس ن  لى حٍد سواءد قدعيدد د  يع  اإلنتع   

السععبل للتصععد  لاععذه الظعع هتة ق عععددس  فعع  س  للحفعع ظ  لععى المعععوانت الطبي يعع   ععل دععسة دتشعععيد 

ذلعت  عل د لعين اآلثع ن السعلبي  ال  جمع   عل اسعت م ة دلعت المعوانت  عل  لعىاستخدا ا د ق   يتتدب  
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ليصعا  المخلف   قاالنب  ثع   التعد دلحعق األذى ي لبيئع  الطبي يع  قًعح  اإلنسع ن  بعت احتواةاع  أق د 

   د المصدن.

قل ل الم ظم   الص   ي  ال تاقي  ليسعت ي يعدة  عل هعذه الم ع ل  التعد د ع ند   اع  نظيتاداع  

فد ال  ل  قس يا  للبحع   عل السعبل التعد يم عل  عل دسلاع  الحعد  عل األثعت البيئعد السعلبد لمخلف داع  

ت دع  دحديعد   ع ل  البحع   عل فد   د تا د قفد ضوء ذلع األنظ قانب  ث دا  قالتد د د د  ي  اإلنت   

 دسة إث نة التس ؤال  اآلدي  :

 ؟األنظ     ستوى اهتم م ال تر  المبحوث  يت  ي  اإلنت    .1

 ؟األنظ هل لدى ال تر  المبحوث  ف تة قاضح  الم  ل   ل د  ن   د  ي  اإلنت    .2

 تقن إزاء دميم سلع ال تر  المبحوث ؟ األنظ هل لت  ي  اإلنت    .3

 ستتاديةي  التميم فد ال تر  المبحوث ؟اق األنظ  سق  قاألثت ييل د  ي  اإلنت      طبي   ال .2

ا   أهمية البحث -ثانيا

دتمثل ي ل  ال ت ي   قالبحوث التطبي ي  الخ ً  ياذا المة ة دصوً  فعد قر تيمي  األهمي  األ

يعم فعد د عدي  األسعس التعد هميع  الميدانيع  فاناع  دتماألأ ع    -ل ييحعدقت اطعسع البع حث –البيئ  ال تاقي  

قالمةع ال  المت حع  لتطبي اع  فعد  األنظع دم ل ال تر  المبحوث   ل الت ت   لى تقن د  ي  اإلنت   

سععتتاديةي  التميععم لسععل ا  قالوقععو   لععى  معع  يل هععذه ال سقعع   لععى ادلععت ال ععتر  ي دةعع ه د ميععم 

  ستوى دلت ال تر .

ا   أهداف البحث -ثالثا

هميتاعع  فععان الاععد  الععتةيس للبحعع  يتمثععل فععد د ععخين قدحليععل فععد ضععوء   عع ل  البحعع  قأ

ستتاديةي  التميمد ق ل هعذا الاعد  يم عل ديشعيت األهعدا  اق األنظ ال سق  قاألثت ييل د  ي  اإلنت   

 ي  التد يس ى البح  لتح ي ا :اآلدالفت ي  

ق ح قلع   األنظ  اإلنت    ي د خين الم  س  التد دواجاا  ال تر  المبحوث  يسبب دة هلا  د  .1

قذلت  ل دعسة الة نعب الميعداند ي السعت  ت إلعى اإلطع ن ال ظعت  ضعمل نطع ن أنمعوذ   د   لةتا 

 البح .

ي لم ظم   ال تاقي  ي  ل  ع م قال عتر  المبحوثع  ي ع ل دع    األنظ دف يل تقن د  ي  اإلنت    .2

ي  قيم  يسا  فعد د ميعم ست  تا الى  بتنا   لمي  ق ملإقد ةي ا   لى ا تم ته  فد ييئ   ملا  

 ستتاديةي  التميم لم تا دلت الم ظم  .ا

سععتتاديةي  افععد د ميععم  األنظعع اإلنتعع     يعع د ععدي  تناسعع  نظتيعع  لل ععتر  المبحوثعع   ععل تقن د  .3

 التميم.

ا   مخطط البحث الفتراضي - رابعا
 1سي تمد البح  المخط  االفتتاضد الموضف فد ال  ل 

 ستتاديةي  التميم للسل  .اإزاء ت    نظ األلبي ن تقن د  ي  اإلنت    
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 1 الشكل

 الفتراضي البحث مخطط

 األنظفتقنية اإلنتاج 
استبدال 

المواد 

 األولية

إعادة 

 التدوير

ير تقنية يتغ

 اإلنتاج
 تطوير المنتج

الحد من 

النفايات عند 

 المصدر

التدبير اإلداري 

 الجيد

 

     

  ستراتيجية التميزا

 لي ل إ دات الب حثالمصدر: 

 خامسا: فرضيات البحث

 قرم  ييدد:  د  ًي و  فتضي د بح فد ضوء المخط  االفتتاضد لل

سعتتاديةي  اق األنظ دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل د  ي  اإلنت    ال الفرضية الرئيسة األولى: -أ

 ي :اآلدالتميم قيتفتع   ا  الفتضي   

 ستتاديةي  التميماوي  ييل استبداة الموات األقلي  قال دوجد  سق  اندب ط     .1

 ستتاديةي  التميم.ا  تة التدقيت قإال دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل  .2

 ستتاديةي  التميم.ايت د  ي  االنت   قيال دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل دي .3

 ستتاديةي  التميم.اال دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل دطويت الم تا ق .2

 ستتاديةي  التميم.ادوجد  سق  اندب ط    وي  ييل الحد  ل ال ف ي     د المصدن قال  .2

 ستتاديةي  التميم.اال دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل التدييت اإلتان  الةيد ق -1

سعتتاديةي  التميعم اق األنظع ال يوجد ديثيت    و  ييل د  يع  اإلنتع   الفرضية الرئيسة الثانية:  -ب

 دي :آلضي   اقيتفتع   ا  الفت

 ستتاديةي  التميم.اال يوجد ديثيت    و  الستبداة الموات األقلي  فد  .1

 ستتاديةي  التميم.اال يوجد ديثيت    و  إل  تة التدقيت فد  .2

 ستتاديةي  التميم.ات د  ي  اإلنت   فد يال يوجد ديثيت    و  لتيي .3

 ستتاديةي  التميم.اال يوجد ديثيت    و  لتطويت الم تا فد  .2

 ستتاديةي  التميم.ا يوجد ديثيت    و  للحد  ل ال ف ي     د المصدن فد ال .2

 ستتاديةي  التميم.اال يوجد ديثيت    و  للتدييت اإلتان  الةيد فد  .8

 ستتاديةي  التميم.افد ديثيته   لى  األنظ دتب يل د  ي  اإلنت    :الفرضية الرئيسة الثالثة -ت

ا   لتحليل اإلحصائي لها :اأساليب وجمع البيانات وسائل  -ثالثا

 جمع البياناتوسائل  -1
ياد  الحصوة  لى البي نع   قالم لو ع   السز ع  قاإلج يع   لعى دسع ؤال  البحع  قادتبع ن 

 فتضي د  ف د د  ا تم ت  دت  ل األس ليب قرم  ييدد:

 الجانب النظري -أ 

تن ال تييع  ا تمد الب حث ن فد ديطي  الة نعب ال ظعت  للبحع   لعى  ع  هعو  تعوافت  عل المصع 

طعع نيف أقاألج بيع  التععد د  قلعت  وضععوع البحع   ععل رتعب قتقنيعع   قيحعوث قتناسعع   قنسع ةل ق

 ج   ي د فمس  ل شب   الم لو    الدقلي  )االنتتنتل.
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 الجانب العملي  -ب 

 دد:آلي الة نب الميداند است  ن الب حث ن لت فيذ 

تا  اإلتانيع  قالف يع  فعد ال عتر  المبحوثع  : الت ى الب حث ن  ع  دت  ل ال يع المقابالت الشخصية .1

لل ياعد  د عدي  دوضعيح    عل  وضعوع ي) ديت   مد  دناء األقس م قال  بد قاألفعتات ال ع  ل

 البح د فمس   ل الحصوة   ا   لى الم لو    المفيدة التد دد   البح .

بحوثع  قي ع ء دصعون : استاد  جمع الم لو    الت تيفي  الخ ً  ي ل تر  المالزيارات الميدانية .2

أن ععطتا  ق ملي داعع  ق    لاعع  ققاقععع ح لاعع  قععدن د لععق األ ععت يمم نسعع   اإلنتعع    ل ت   ععل  عع

 ستتاديةي  التميم.اقأي  ت  األنظ 

قدع    عد  د: ًممت استم نة االستبي ن  لى نحو يتسءم  عع ال عتر  المبحوثع استمارة الستبيان .3

سعتة ي   لعى ف عتا  االسعتبي ن اال قدعدنجتبح د ًي وتا   تا  ة الدق  قال مولي  لمحون  ال

 2دفعق ي عدة التعد ديدعذ العوزن )أج   دم سي   )  ي   لي ت ل قالمتدعب ي لتعدنيا  عل  بع نة ددن

ًحيفل قيوسع  فتضعد قعدنة  1ًحيفل قًوال  إلى ال ب نة ال ادفق ي دة التد أدذ  الوزن )

  لععى ثسثعع االسععتم نة قد سععيما  لد قليععتض دح يععق أهععدا  الدناسعع  قعع م الب حثعع ن يتصععمي  3)

 : أجماء

)الةع سد  : قهو د   ي لم لو    الت تيفي  ال     ي ألفتات المبحوثيل قالمت ل ع  يع الجزء األول .2

 ال متد التحصيل الدناسدد التخصن األر تيمدد  دة الخد  د ال  وان الوظيفدل.

ل قالتععد األنظعع يعع  اإلنتعع   )د   ل بعع نا  الخ ًعع  يعع لمتييت المسععت ل: قيتمععمل االجزززء الثززاني .2

فعد الة نعب ال ظعت    نل ف تة ل ي سا  قز ت  لعى المتييعتا  التعد ا تمعده  الب حثع29شملت )

ل ف ععتا  إل عع تة التععدقيتد 8ل ف ععتا  السععتبداة المععوات األقليعع د ق)2قأنمععوذ  الدناسعع . قهععد )

ل 2 ععتاد ق)ل ف ععتا  قز ععت  لععى دطععويت الم2ل ف ععتا  د ًعع  يتيييععت د  يعع  اإلنتعع  د ق)2ق)

 ل ف تا  د ً  ي لتدييت اإلتان  الةيد.2ف تا   ل نصيب الحد  ل ال ف ي     د المصدند ق)

ل ف عتةد 19ستتاديةي  التميمل ييي  ته  األني   قدمع  )ا: قيت لق ي لمتييت الم تمد )الجزء الثالث .8

ل 2الم عتاد )د  يع   أسع  ل ف تا  للتميعم  لعى 2التصمي د ) أس  ل ف تا  للتميم  لى 2  ا  )

دد ع  الميعوند قدع  اال تمع ت  أس  ل ف تا  للتميم  لى 8الةوتةد ق) أس  ف تا  للتميم  لى 

 .3 لى  ةمو    ص تن فد إ دات هذه االستم نة قرم   بيل فد الةدقة 

 3الجدول  

 المصادر المعتمدة في إعداد استمارة الستبيان

 الكتاب والباحثين متغيرات الدراسة

 نظ األاإلنت   

(Taylor, 2005 ل )2222ل )س ددChnngsiriporn, 2005 ل 

(Hsulin, et  al., 2006 ل )2222ل )ال  م دNazam, 2008 ل 

(Toepfer, 2008.ل 

 ستتاديةي  التميما
(Fungwu, 2006( لSodan et al., 2007( لConley, 2009 ل 

(Bolo, 2009 ل.2229ل )الدي  د 2229ل )الصف ند 

 ل ي ال تم ت  لى المص تن الوانتة في .يات الب حث ل إ د المصدر:

 أساليب التحليل اإلحصائي   -2

ل إلجععتاء التحلععيس  الم  سععب  لبي نعع   الدناسعع  قادتبعع ن SPSSا تمععد الب حثعع ن البت ةيعع  )

 فتضي دا  قشملت    ييدد:

 االندب ط البسي : لتحديد قوة قطبي   ال سق  ييل المتييتيل. -أ 

 ت دت: لتحديد قوة ال سق  ييل  ةمو    تييتا   فسته ق تييتا   ستةيب .االندب ط الم -) 
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االنحدان المتدن : لتحديد    وي  ديثيت المتييتا  التفسيتي  فد المتييت المستةيب يوجوت دعيثيت  -ج  

 لمتييتا  دفسيتي  أدتى.

 وصف مجتمع البحث وسمات أفراد عينته

 ياويات المنظفات( )شركة مساهمة(وصف مجتمع البحث )الشركة العربية لكيم -3

ه  جماونيع  ال عتان ق وق اع  فعد  ح فظع  ًععسح ءقهعد شعتر   تييع    عتتر  دب عت إن عع 

قلتح يق هذا الاد  ق  ت ال عتر  يان ع ء د الديلد لد   قط ع ريمي قي   الم ظف   فد ال  ل  ال تيد 

ثعد  ت عدت فوسعف   الصعوتيوم لد قاآلدعت إلنتع   ثسLABحدهم  إلنت   االريل الب عميل )أ  تق يل 

(STPP(   ل ألعع  طععل سعع وي  ل ععل   امعع د حيعع  أنةععم   ععتقع االريععل قيوشععت 22ل. قيم ععدة إنتعع

د أ     تقع فوسف   الصوتيوم فم  زاة قيد االنة ز. قيبلغ  دت    ليا  ي لوقعت 1962يت ييل    م 

يت عون  عل ثعسث قحعدا   لعإلتانة قآدعت لإلنتع      قدمع  ال عتر  قسعمفعتتل.  322الح ضت يحدقت )

 د قال س  الصحد.  ن ل ققس  للصي ل )البتافي    د ال طتي   د األر

 سمات األفراد المبحوثين -4

 ل ال   ليل فد ال تر  المبحوث   ثلت قي تادا  اإلتاني  قالف يع  ) عديت   قصدي  د  ادتي ن  ي 

مثليل يعتةيس  ا دسعيل أقعدم نت  د قآدتيل  تإ  مد نةيس  ةلس إتانةد  ديت قس  ف دد   ت  د  

ل 3ل   اععع د قاسعععتب د  )22ل اسعععتم نة اسعععتبي ن  لعععيا د قدععع  اسعععتتتات )62قدبعععتاءل قدععع  دوزيعععع )

أ  د ل اسعتم نة 21ف ست ت ال دت لسستم نا  الصع لح  للتحليعل ) دلتحليللاستم نا   ل دم ًسحيتا  

 :سم   هدالء المبحوثيل  2بيل الةدقة يل ق%69ي سب  استة ي  )

ل    يعل %92الذرون  لى اإلن ث فد ال تر  المبحوثع د ف عد يليعت نسعبتا  )  طيت نسبالجنس:  -1

 لععى  سع  ل لإلنع ثد قهعذا ي ععوت لطبي ع   مععل ال عتر  المبحوثع  التععد د تمعد ي لدنجعع  األ12%)

فمعس   عل ي عد ال عتر  ال سعبد  عل د الذرون فد د فيذ  ملي داع  اإلنت جيع  التعد دمتع ز يع لخطونة 

   طق الس  ي .الم

يليعت د إذ  ل ييل الفئ   ال متي  األدتى   ل أ لى نسب22-28ش لت األ م ن )الفئات العمرية:  -2

لد قهععذا ي  ععد أن األفععتات المبحععوثيل لععديا   سععتوى  ععل ال مععا ال  لععد قالف ععت  %82نسععبتا  )

 إل ط ء إج ي   قاضح  قتقي   إزاء أسئل  قف تا  استم نة االستبي ن.

ر نت نسب  حمل  شا تة الب  لونيو  قالديلوم الت  د  عل يعيل ال سعب األ لعى يل الدراسي: التحص -3

 لد  م  ي  س  ستوى التيهيل ال لمد لاذه الفئ  لت دي  إج ي   ي وة  ليا .%26قش لت)

 عععل يعععيل ي يععع    التخصصععع   الا دسعععي  قاإلتانيععع  ح  عععت أ لعععى نسعععبالتخصزززص األكزززاديمي:  -4

لد  م  يدة  لى الدقن الف  ل الذ  دسا  في  هذه الفئ  فعد %29يليت ) إذد التخصص   ي ل تر 

  ةمل أن ط  ال تر  المبحوث .

فععيرثتل قععد ح  ععوا  ععدة دد عع  يليععت نسععبتا   -12ل ق)11-9األفععتات المبحععوثيل )مززدا الخدمززة:  -5

بي ع  قي  د ذلت ا تس  هذه الفئ  دصونا  ق م    قاس يل  عل طد ل  ل إج ي   المبحوثيل 88%)

 أ م ة شترتا .

نت   ق ديت قس  ف د ح ق ال سعب  األ لعى  عل إال  وان الوظيفد لم ت  د  العنوان الوظيفي:  -5

ل قهععذا يم ععل أن ي طععد  دشعتا  حععوة نطعع ن إسععا م %61إذ يليعت )د ي يع  ال  عع قيل للمبحععوثيل 

 ه ديل الفئتيل فد نس  دط  قاستتاديةي   شترتا . 
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 4الجدول 

 لمبحوثين )عينة البحث(سمات األفراد ا

 حسب )الجنس(بتوزيع األفراد المبحوثين 

 المجموع أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

42 09 5 09 50 099 

 
 حسب الفئات العمرية )سنة(بتوزيع األفراد المبحوثين 

 المجموع فأكثر -12 11- 12 11-62 61-02 فأقل -01

 % العدد % ددالع % العدد % العدد % العدد % العدد

4 3 00 45 44 85 07 40 7 5 50 099 

 
 حسب التحصيل الدراسيبتوزيع األفراد المبحوثين 

 المجموع ماجستير دبلوم عال   بكالوريوس دبلوم تقني إعدادية فما دون

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

04 05 02 49 20 73 0 0 8 2 50 099 

 
 )التخصص األكاديمي( حسببد المبحوثين توزيع األفرا

 المجموع إداري علوم صرفة مهني هندسي

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

47 87 05 42 04 05 05 42 50 099 

 
 

 حسب )مدة الخدمة(بتوزيع األفراد المبحوثين 

 المجموع فأكثر-40 44-2 8-2 1-  6 فأقل 0

 % العدد % العدد % لعددا % العدد % العدد % العدد

0 08 0 08 4 3 09 02 85 74 50 099 

 

 حسب )العنوان الوظيفي(بتوزيع األفراد المبحوثين 

 المجموع أخرى مشرف خط إنتاج مدير قسم فني رئيس مجلس إدارة مدير عام

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

0 0 0 0 44 84 87 20 04 05 50 099 

 ل ي ال تم ت  لى استم نة االستبي ني دات الب حثإ ل  المصدر:

ا   البحثحدود  -ثالثا

الدناسع  انحصت  حدقت البح  فد المدة الم  ي  التد دع  فياع  دحديعد  وضعوع  الحدود الزمانية: .1

 ل.2211أيلوة  -2212إلى االنتا ء   ا  قديشيت نت ةةا  )د تيل الث ند  قًوال  

 قدمثلت ي ل تر  ال تيي  ل يمي قي   الم ظف  . الحدود المكانية: .2

 تحليل نتائج اختبار فرضيات البحث ومناقشتها

بع ن الفتضعي   د  دخصين هذا المبح  للتح ق  ل ستي ن ًح  األنموذ  االفتتاضعد قادت

  ةمو    ل األتقا  اإلحص ةي  قرم  ييدد: التةيس  قالفت ي  ي  تم ت
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 رتباطتحليل نتائج عالقات ال -أولا 

قالفتضعي    بحع داد  هذه الف تة إلى التح عق  عل  عدى سعتي ن الفتضعي  التةيسع  األقلعى لل

 الفت ي  الم بث     ا  قرم  ييدد:

 ستراتيجية التميزا)إجمال( و األنظفاإلنتاج  نيةتحليل نتائج عالقات الرتباط بين تق -أ

ويعع  يععيل  م نسعع   اإلنتعع   إلععى قجععوت  سقعع  اندبعع ط     2 د ععيت ال تعع ةا الععوانتة ي لةععدقة

ل قهععذا تليععل 2222م  ويعع  )الل   ععد  سععتوى 22221سععتتاديةي  التميععم يليععت )ا)إجمعع الل ق األنظعع 

نع  رلمعع  زات  ال ععتر  المبحوثعع   ععل أ لعى قععوة ال سقعع  يععيل المتييععتيلد رمع  د ععيت هععذه ال تيةعع  إلععى 

سعتتاديةي  ا  أسعا  ذلعت فعد ت ع  يس سعقدطبي اع  فعد  ا  اع  األ األنظع أن طتا  المتدبطع  ي إلنتع   

 .التميمد قيذلت يت  قبوة الفتضي  التةيس  االقلى
 

 5الجدول 

  ستراتيجية التميزا)إجمال( و األنظفاإلنتاج نية نتائج عالقات الرتباط بين تق

 ) إجمالا (

 المتغير المفسر                      

 المتغير المستجيب
 األنظفاإلنتاج  نيةتق

 22221* ديةي  التميمستتاا
 SPSS 50  N=  9097 >*pالبرمجية لـ نتائج الن باالعتماد على يالجدول من إعداد الباحث المصدر :

 

 ستراتيجية التميز ا)انفرادا( و األنظفاإلنتاج نية تحليل نتائج عالقات الرتباط بين تق -ب

 ععل الفتضععي  التةيسعع  يترععم هععذا المحععون  لععى ادتبعع ن ًععح  الفتضععي   الفت يعع  الم بث عع  

  قالمتمثلع  يع األنظع اإلنتع     يع نتع ةا دحليعل  سقع   االندبع ط يعيل د  8األقلىد إذ ي تض الةدقة 

)استبداة الموات األقليع د إ ع تة التعدقيتد ديييعت د  يع  اإلنتع  د دطعويت الم عتاد الحعد  عل ال ف يع     عد 

 قرم  ييدد. ستتاديةي  التميمداالمصدند التدييت اإلتان  الةيدل ق

 

 6الجدول 

 ستراتيجية التميز ا)انفرادا( و األنظفاإلنتاج نية نتائج عالقات الرتباط بين تق

 ) إجمالا (

 المتغير المستجيب                   

 المتغير المفسر
 ستراتيجية التميزا

  ي د 

 األنظ اإلنت   

 ل22266*) استبداة الموات األقلي 

 ل22399*) إ  تة التدقيت

 ل22822*) ت د  ي  اإلنت  يديي

 ل22881*) دطويت الم تا

 ل22223*) الحد  ل ال ف ي     د المصدن

 (03230*) التدييت اإلتان  الةيد

  =SPSS 21 Nال ت ةا البت ةي  ل  ل ي ال تم ت  لى يالمصدن : الةدقة  ل إ دات الب حث

 df2222 >*p  ل8282)
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 جمال(إستراتيجية التميز)اواد األولية والعالقة بين استبدال الم -1

إلععى قجععوت  سقعع  اندبعع ط    ويعع  يععيل اسععتبداة المععوات  6د ععيت ال تعع ةا الععوانتة فععد الةععدقة 

لد قهعذه ال تيةع  2222ل   عد  سعتوى    ويع  )22266ستتاديةي  التميمد إذ يليعت قيمتاع  )ااألقلي  ق

قل ضعتنا  لعى ألموات األقلي  قاستبدالا  ييدتى دثبت س د ال تر  المبحوث  ي دة ه دتشيد استخدام ا

البيئ د قياذه ال تية  سيت  قبوة الفتضي  الفت ي  األقلى الم بث ع   عل الفتضعي  التةيسع  األقلعى التعد 

 ستتاديةي  التميمل.ا)ال دوجد  سق  اندب ط    وي  ييل استبداة الموات األقلي  قاآلدد د ن  لى 

 ستراتيجية التميزاوالعالقة بين إعادة التدوير  -2

إلععى قجععوت  سقعع  اندبعع ط    ويعع  يععيل إ عع تة التععدقيت  6دوضععف ال تعع ةا الععوانتة فععد الةععدقة 

ذلععت لد قفععد 2222ل   ععد  سععتوى    ويعع  )22399ذ يليععت قيمعع  االندبعع ط )إسععتتاديةي  التميععمد اق

قذلعت لسسعتف تة   اع  د إش نة إلى س د ال تر  المبحوث  لل ي م ي ملي  إ  تة ددقيت  خلفع    ملي داع  

 ل طتيق استثم ن الت  ي   الحديث  المخصص  لاذا اليتض لتفع قاق ا  اإلنتع جد قدخفعي  ال لع  

قالحفع ظ  لععى المععوانت الطبي يعع د قيععذلت سععيت  قبعوة الفتضععي  الفت يعع  الث نيعع  الم بث عع   ععل الفتضععي  

سعتتاديةي  اي  ييل إ  تة التعدقيت ق)ال دوجد  سق  اندب ط    واآلدد التةيس  األقلى التد د ن  لى 

 التميمل.

 ستراتيجية التميزاالعالقة بين تغيير تقنية اإلنتاج و -3

قجعوت  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل ديييعت د  يع  اإلنتع   إلعى  6دبيل ال ت ةا الوانتة فد الةعدقة 

إشع نة إلعى  لد قفعد هعذا2222م  ويع  )الل   د  سعتوى 22822ذ يليت قيمتا  )إستتاديةي  التميمد اق

 م  يس  ده  فعد الحفع ظ  لعى البيئع  قاإلنسع ن  لعى د أهمي  ديييت د  ي  اإلنت   فد ال تر  المبحوث  

حد سواءد فمس  ل دح يق  يمة د  فسي  لم تةا  فد األسعوان المحليع  قال  لميع د ق ليع  سعيت  قبعوة 

د د ن  لى )ال دوجد  سق  اندبع ط الفتضي  الفت ي  الث لث  الم بث    ل الفتضي  التةيس  األقلى الت

 ستتاديةي  التميمل.ا   وي  ييل ديييت د  ي  اإلنت   ق

 ستراتيجية التميزاالعالقة بين تطوير المنتج و -4

دظاعععت قجعععوت  سقععع  اندبععع ط    ويععع  يعععيل دطعععويت الم عععتا  6ال تععع ةا العععوانتة فعععد الةعععدقة 

لد قفعد هعذه تاللع  2222 ستوى    وي  ) ل   د22881ذ يليت قيم  االندب ط )إستتاديةي  التميمد اق

لى دطويت   تة داع  تاةمع د قلاعذا سعيت  قبعوة الفتضعي  الفت يع  التاي ع  إلى س د ال تر  المبحوث   

الم بث    عل الفتضعي  التةيسع  األقلعى التعد دع ن  لعى )ال دوجعد  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل دطعويت 

 ستتاديةي  التميمل.االم تا ق

 ستراتيجية التميزاد من النفايات عند المصدر والعالقة بين الح -5

قجعوت  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل الحعد  عل ال ف يع     عد  6د يت ال ت ةا الوانتة فعد الةعدقة 

لد قيعدة ذلعت  لعى ت ع  2222ل   عد  سعتوى    ويع  )22223ستتاديةي  التميعمد يليعت )االمصدن ق

  اإلنسع ن قالبيئع  الطبي يع   عل دعسة التيريعد اإلتانة فد ال تر  المبحوثع  إزاء المح فظع   لعى ًعح

 يع  الخ  سع   عل سعيت  قبعوة الفتضعي  الفت سع   لى الحد  ل نف ي دا    عد المصعدند ق لعى هعذا األ

)ال دوجعد  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل الحعد  عل ال ف يع   أنع    األقلى التد د ن  لى الفتضي  التةيس

 ستتاديةي  التميمل.ا  د المصدن ق

 ستراتيجية التميزاقة بين التدبير اإلداري الجيد والعال -6

قجعوت  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل التعدييت اإلتان  الةيعد  6دوضف ال ت ةا الوانتة فد الةدقة 

لد قهعذا يبعيل اهتمع م اإلتانة ال ليع  2222ل   د  ستوى    ويع  )22232ستتاديةي  التميمد يليت )اق

قت عع  األف عع ن  دياثعع نة االهتمعع م يعع  األنظعع دةعع ه اإلنتعع   توظيعع  قععدنادا  يفععد ال ععتر  المبحوثعع  

هذا ال عيند يعذلت سعيت  قبعوة الفتضعي  الفت يع  الس تسع  الم بث ع   عل  فداإليدا ي  قد ةيع ال   ليل 
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)ال دوجعد  سقع  اندبع ط    ويع  يعيل التعدييت اإلتان  أنع  الفتضي  التةيسع  األقلعى التعد دع ن  لعى 

 مل.ستتاديةي  التمياالةيد ق

ا   تحليل نتائج التأثير -ثانيا

قدت لععق هععذه الف ععتة يعع لتح ق  ععل  ععدى سععتي ن ًععح  الفتضععي  التةيسعع  الث نيعع  قالفتضععي   

 الم بث     ا  ققف   لم  ييدد:

 سززززززتراتيجية التميززززززز ا)إجمززززززال( فززززززي  األنظززززززفاإلنتززززززاج نيززززززة تحليززززززل نتززززززائج التززززززأثير لتق -أ

 ) إجمالا (

) ةتم ع ل  األنظع اإلنتع    يع  إلى قجوت دعيثيت    عو  لت  2د يت ال ت ةا الوانتة فد الةدقة 

ل قهعد أ لعى  عل ال يمع  الةدقليع  لاع  222222ل المحسعوي  )Fسعتتاديةي  التميعمد يداللع  قيمع  )افد 

ل R)2لد رمعع  يلععغ     ععل التحديععد 8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222ل ق  ععد  سععتوى    ويعع  )2232)

ل  عل االدتسفع   المفسعتة %2129اسامت قفست  ) ألنظ ااإلنت    ي  ل قهذا ي  د أن د 22219)

أق  دلى  تييتا    واةي  ال يم عل السعيطتة  لياع إل %2621قي وت الب قد )د ستتاديةي  التميم افد 

ل لاع د Tل قادتبع ن)Bأنا  ويت تادل  فد أنموذ  االنحدان أًعس د ق عل دعسة  ت ي ع  قعي    ع  س  )

 عل قيمتاع  الةدقليع  أربعت  ألناع  دل قهد قيم     ويع 62833يليت ) ل المحسوي  لا Tدبيل أن قيم  )

لد قياععذا سععيت  قبععوة الفتضععي  8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222ل ق  ععد  سععتوى    ويعع  )12882)

 التةيس  الث ني .
 

 2الجدول 

 ستراتيجية التميز ا)إجمال( في  األنظفاإلنتاج نية تحليل نتائج التأثير لتق

 مفسرالمتغير ال       
 المتغير المستجيب

 2R األنظفاإلنتاج 
F 

 ستراتيجية التميزا

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

22222 
22221 

 ل62833*)
22219 222222 2232 

 ل يالةدقة  ل إ دات الب حث المصدر :

 df2222 >*p  لSPSS 21 N=  (8282ال ت ةا البت ةي  ل  ي ال تم ت  لى              

 

 )إجمالا( ستراتيجية التميزا)انفرادا( في  األنظفاإلنتاج نية عالقات التأثير لتقتحليل نتائج   -ب

قدت لق هذه الف تة ي لتح ق  ل  دى ستي ن ًعح  الفتضعي   الفت يع  الم بث ع   عل الفتضعي  

 التةيس  الث ني  قرم  ييدد:

 

 8الجدول 

 جية التميزستراتيافي   األنظفاإلنتاج نية تحليل نتائج عالقات التأثير لتق

 المتغير المستجيب    
 المتغير المفسر 

 األنظفممارسات اإلنتاج 

 ستراتيجية التميزا
2R 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 22266 استبداة الموات األقلي 
222228 

 ل22828)*
22129 212262 2232 

 22399 إ  تة التدقيت
22322 

 ل32812*)
22381 132268 2232 
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 المتغير المستجيب    
 المتغير المفسر 

 األنظفممارسات اإلنتاج 

 ستراتيجية التميزا
2R 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 22822 ت  ديييت د  ي  اإلن
22232 

 ل82232*)
22829 322626 2232 

 22881 دطويت الم تا
22222 

 ل22312*)
22232 2322 2232 

 22223 الحد  ل ال ف ي     د المصدن
22222 

 ل62219*)
22292 8222 2232 

 22232 التدييت اإلتان  الةيد
22262 

 ل62621*)
22233 2628 2232 

  ليالةدقة  ل إ دات الب حث المصدر :

 df2222 >*p  لSPSS 21 N=  (8282ال ت ةا البت ةي  ل  ي ال تم ت  لى  
 

 ستراتيجية التميزاتأثير استبدال المواد األولية في  -1

إلععى قجععوت دععيثيت    ععو  السععتبداة المععوات األقليعع  فععد  2د ععيت ال تعع ةا الععوانتة فععد الةععدقة 

ل 2232أ لعى  عل قيمتاع  الةدقليع  )ل قهعد 212262ل المحسوي  )Fستتاديةي  التميمد يدالل  قيم  )ا

لد قيذلت سيت  قبعوة الفتضعي  الفت يع  األقلعى 8282ل قتنجتد حتي  )2222ق  د  ستوى    وي  )

ل قهعذا ي  عد أن  مليع  22129ل )R)2الم بث    ل الفتضي  التةيس  الث ني د رمع  يلعغ     عل التحديعد 

د سععتتاديةي  التميععم ا  يل الموجععوت فععدل  ععل التبعع%1229أسععامت قفسععت  )  اسععتبداة المععوات االقليعع

ل إلععى  تييععتا    ععواةي  ال يم ععل السععيطتة  لياعع  أق أناعع  ويععت تادلعع  فععد %6221قي ععوت البعع قد )

ل Tل لاع د دبعيل أن قيمع  )T) ل قادتبع نBأنموذ  االنحدان أًسد ق عل دعسة  ت ي ع  قعي    ع  س  )

ل ق  عد  سعتوى 12882 ل قيمتا  الةدقليع  )أربت  ألنا  دل قهد قيم     وي 22828المحسوي  لا  )

 األنظعع لد قهععذا ي ععيت إلععى أهميعع  إتدعع ة د  يعع   اإلنتعع   8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222   ويعع  )

 قل دطونة فد الوحدا  الص   ي .ألت لين استاس  الموات األقلي  الم نة ي لبيئ  قاستبدالا  يموات 

 ستراتيجية التميزاتأثير إعادة التدوير في  -2

إلععى قجععوت  سقعع  دععيثيت    ععو   إل عع تة التععدقيت فععد  2يت ال تعع ةا الععوانتة فععد الةععدقة د عع

ل قهد أ لى  ل قيمتاع  الةدقليع  132268ل المحسوي  قالب لي  )Fذ يليت قيم  )إستتاديةي  التميمد ا

لد قيعععذلت سعععيت  قبعععوة الفتضعععي  8282ل قتنجتعععد حتيععع  )2222ل ق  عععد  سعععتوى    ويععع  )2232)

ل قهعذا 22381ل )R)2ني  الم بث    ل الفتضعي  التةيسع  الث نيع د رمع  يلعغ     عل التحديعد الفت ي  الث 

  سععتتاديةيا ل  ععل التبعع يل الموجععوت فععد%3821ي  ععد أن  مليعع  إ عع تة التععدقيت أسععامت قفسععت  )

ل إلى  تييتا    واةي  ال يم ل السيطتة  ليا  آق أناع   وا عل دع ن  %8329ي وت الب قد )د التميم

ل Tل لاعع د دبععيل أن قيمعع  )tل قادتبعع ن)Bالدناسعع  الح ليعع د ق ععل دععسة  ت ي عع  قععي    عع  س  )نطعع ن 

ل 12882 عل قيمتاع  الةدقليع  الب ليع  )أربعت  ألناع د ل قهد قيم     وي 32812ا  يليت )المحسوي  ل

لد  مع  يثبعت أن إ ع تة التعدقيت للمخلفع   لاع  8282ل قتنجتعد حتيع  )2222ق  د  سعتوى    ويع  )

 نت   سلع أدتى.إتتقت اقتص ت  قييئد للم ظم د فمس  ل اإلف تة   ا  فد  ة ة  

 ستراتيجية التميزاتأثير تغيير تقنية اإلنتاج في  -3

 ععل دععسة ال تعع ةا الععوانتة فيعع  قجععوت دععيثيت    ععو  لتيييععت د  يعع  اإلنتعع   فععد  2يبععيل الةععدقة 

 ععل قيمتاعع  الةدقليعع  أربععت  ل قهععد322626ل المحسععوي  الب ليعع  )Fسععتتاديةي  التميععمد يداللعع  قيمعع  )ا

لد قيعععذلت يعععت  قبعععوة الفتضعععي  8282ل قتنجتعععد حتيععع  )2222م  ويععع  )الل ق  ععد  سعععتوى 2232)
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ل قهععذا 22829ل )R)2يلععغ     ععل التحديععد إذ الفت يعع  الث لثعع  الم بث عع   ععل للفتضععي  التةيسعع  الث نيعع د 

د سععتتاديةي  التميععم اتبعع يل الموجععوت فععد ل  ععل ال%8229ن ديييععت د  يعع  اإلنتعع   أسععا  قفسععت )أي  ععد 

أق أناعع   وا ععل دعع ن  د ل إلععى  تييععتا    ععواةي  ال يم ععل السععيطتة  لياعع  %3221قي ععوت البعع قد )

ل المحسعوي  لاع  tل لا د دبيل أن قيمع  )tل قادتب ن)Bنط ن الدناس د ق ل دسة  ت ي   قي      س  )

ل ق  عد  سعتوى 12882ل قيمتا  الةدقليع  الب ليع  ) أربت  ألنا د ل قهد قيم     وي  82232يليت )

إلععى أن ديييععت د  يعع  اإلنتعع    ةشعع نإلد قهععذه ال تيةعع  فياعع  8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222   ويعع  )

 نت     تة   ًدي   للبيئ .إييدتى حديث  )د  ي  نظيف ل يسا  فد السيطتة  لى التلوث قي لت لد 

 يزستراتيجية التماتأثير تطوير المنتج في  -4

سعتتاديةي  اقجوت ديثيت    و  لتطويت الم عتا فعد  2نسحظ  ل دسة ال ت ةا الوانتة الةدقة 

ل ق  ععد 2232 ععل قيمتاعع  الةدقليعع  )أربععت  ل قهععد2322ل المحسععوي  الب ليعع  )Fالتميععمد يداللعع  قيمعع  )

لد قهععذا ي  ععد قبععوة الفتضععي  الفت يعع  التاي عع  8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222م  ويعع  )ال سععتوى 

ن  مليع  أل قهعذا ي  عد 22232ل     ل التحديعد  )R)2يليت قيم   إذالت ي   للفتضي  التةيس  الث ني د 

قالبعع قد د سععتتاديةي  التميععم ال  ععل التبعع يل الموجععوت فععد %2322دطععويت الم ععتا أسععامت قفسععت  )

ل ي ععوت إلععى  تييععتا    ععواةي  ال يم ععل السععيطتة  لياعع  أق أناعع   وا ععل دعع ن  حععدقت 2823%)

ل المحسععوي  لاعع  tل لاعع د دبععيل أن قيمعع  )tل قادتبعع ن)Bلدناسعع د ق ععل دععسة  ت ي عع  قععي    عع  س  )ا

ل ق  عد  سعتوى    ويع  12882 عل قيمتاع  الةدقليع  )أربعت  ل قهد قيم     وي  يسبب أناع 22312)

 لد  م  ية ل  ملي  دطويت الم تا إ  تة هي لع  أق دصعمي  الم عتا يمع 8282ل قتنجتد حتي  )2222)

 يلبد طموح المي ةل ق تطلب   البيئ   لى حد سواء.

 ستراتيجية التميزاتأثير الحد من النفايات عند المصدر في  -5

إلعى قجعوت دعيثيت    عو  للحعد  عل ال ف يع     عد المصعدن فعد  2د يت ال ت ةا الوانتة الةدقة 

قيمتاعع  الةدقليعع   ععل أربععت  ل قهععد8222ل المحسععوي  الب ليعع  )Fسععتتاديةي  التميععمد يداللعع  قيمعع  )ا

لد قهععذا ي  ععد قبععوة الفتضعععي  8282ل قتنجتععد حتيععع  )2222م  ويعع  )الل ق  ععد  سععتوى 2232)

ل R)2قيمعع       ععل التحديععد  تالفت يعع  الخ  سعع  الم بث عع   ععل الفتضععي  التةيسعع  الث نيعع د ققععد يليعع

ل ل  عع%2922ن  مليعع  الحععد  ععل ال ف يعع     ععد المصععدن أسععامت قفسععت  )أل قهععذا ي  ععد 22292)

ل إلععى  تييععتا    ععواةي  ال يم ععل %2222قي ععوت البعع قد )د سععتتاديةي  التميععماالتبعع يل الموجععوت فععد 

ل Bالسعيطتة  لياع  أق أناع   وا عل دع ن  نطع ن الدناسع  أًعسد ق عل دعسة  ت ي ع  قعي    عع  س  )

يمع  ل قهعد ق62219ل المحسعوي  يليعت )Tدبعيل أن قيمع  ) ه عسأل لا  العوانتة فعد الةعدقة tقادتب ن)

ل قتنجتعد حتيع  2222ل ق  عد  سعتوى    ويع  )12882 عل قيمتاع  الةدقليع  )أربعت  ألنا د    وي  

للحد  ل التلعوث   عد المصعدن  األنظ لى ضتقنة الت يي  المستمت لإلنت   إلد  قهذا    ي يت 8282)

  ل دسة البح  قالتطويت  لى المستوييل اإلنت جد قالبيئد.

 ستراتيجية التميزاجيد في تأثير التدبير اإلداري ال -6

سعتتاديةي  اقجعوت دعيثيت    عو  للتعدييت اإلتان  الةيعد فعد  2دوضف ال ت ةا العوانتة الةعدقة 

ل 2232 عل قيمتاع  الةدقليع  الب ليع  )أربعت  ل قهعد2628ل المحسوي  إذ يليت )Fالتميمد يدالل  قيم  )

قبوة الفتضي  الفت ي  الس تسع  لد قيذلت يت  8282ل قتنجتد حتي  )2222م  وي  )الق  د  ستوى 

ن أل قهعذا ي  عد 22233ل     عل التحديعد )R)2الفت ي   ل الفتضي  التةيس  الث ني د رم  يليت قيم  

قي ععوت د سععتتاديةي  التميععمال  ععل التبعع يل الموجععوت فععد %2323التععدييت اإلتان  الةيععد أسععا  قفسععت )

 لياعع  أق أناعع   وا ععل ويععت تادلعع  فععد  ل إلععى  تييععتا    ععواةي  ال يم ععل السععيطتة%2822البعع قد )

ل لاعع  الععوانتة فععد tل قادتبعع ن)Bنطعع ن الدناسعع  الح ليعع  أًععسد ق ععل دععسة  ت ي عع  قععي    عع  س  )

أربعت  ألناع  دل قهد قيم     ويع 62621ل المحسوي  لا  يليت )Tدبيل أن قيم  ) آنف   الةدقة المذرون 
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لد 8282ل قتنجتععد حتيعع  )2222م  ويعع  )ال ل ق  ععد  سععتوى12882 ععل قيمتاعع  الةدقليعع  الب ليعع  )

 قدلت ال تية  د يت إلى س د ال تر  المبحوث   لى إتانة  وانته  ي  ل رفوء قن جف.

 

ا   (ستراتيجية التميز)إجمالا ا( في )انفراداا  األنظفاإلنتاج نية اختبار تباين تأثير تق -ثالثا

 يعع  )دتبعع يل د ثعع  التععد نععن  لىلتةيسعع  الث لداععد  هععذه الف ععتة إلععى ادتبعع ن ًععح  الفتضععي  ا

 ل.Stepwiesستتاديةي  التميمل ي  تم ت دحليل االنحدان المتدن  )افد ديثيته   لى  األنظ اإلنت   

 

 1الجدول 

 ستراتيجية التميزا( في )انفراداا  األنظفاإلنتاج نية اختبار تباين تأثير تق
 2Rمعامل التحديد  المتغيرات الداخلة في النموذج ةلمرحلا

 22228* الحد  ل ال ف ي     د المصدن األقلى

 22812* الحد  ل ال ف ي     د المصدن قالتدييت اإلتان  الةيد الث ني 

 df2222 >*p  لN=  (8282 21 ل ي ال تم ت  لى نت ةا الح سب يالةدقة  ل إ دات الب حث المصدر :

 

دتصعدن  األنظع اإلنتع    يع  د أن الحد  ل ال ف يع     عد المصعدن ريحعد  6 يسحظ  ل الةدقة

ل قهعد قيمعع  22228ل أ  يم  عى )R)2سعتتاديةي  التميعم يداللع  قعي  اي يع  الت  نع   فعد ديثيتهع   لعى 

ل  ععل التبعع يل %2228) هل يم  ععى أن هععذا المتييععت يفسععت لوحععد2222   ويعع    ععد  سععتوى    ويعع  )

ل  عل ال سعب  %2222ن )أي  التميمد قستتاديةافد  األنظ اإلنت    ي  الموجوت فد  ستوى التيثيت لت 

الب قي   د وت إلى  تييعتا    عواةي  ويعت  تمعم   فعد أنمعوذ  االنحعداند قإذا  ع  تدعل  لعى ال سعب  

دب يل  تييت )التدييت اإلتان  الةيدل إلى ج نب المتييت )الحد  عل ال ف يع     عد المصعدنل فع ن ال عدنة 

ل قياععذا ال تيةعع  %8122ل إلععى )%2228تتدفع  ععل )نمععوذ  سععالت ديتيعع  لتفسععيت  سععتوى التبعع يل ل 

 سيت  قبوة الفتضي  التةيس  الث لث  التد ا تمددا  الدناس .

 الستنتاجات والمقترحات

 الستنتاجات

دوًل البح  إلى جمل   ل االست ت ج   ال ظتي  قالميدانيع  قالتعد يم عل  تضعا   عل دعسة 

 :  ق لى ال حو اآلدد حونيل 

 ت الجانب النظرياستنتاجا -أولا 

د  ي  ف  لع  دحعد  عل  األنظ ن اإلنت   أ ل دسة ال تاءا  ال ظتي  التد أجتاه  الب حث ن است تة   -

ال ف ي   قاالنب  ث   التد دسببا  ال ملي  اإلنت جي   بت  م نس   دترم  لعى ال فع ءة فعد اسعتخدام 

ي إلنسع ن قالبيئع  الطبي يع   لعى ق األذى حعقهذا يدقنه يس  د فد د ليعل الخطعت العذ  يلد الموانت 

 حد سواء.

د عد  لى ضعوء  ع  ذرعت  عل  مليع  إ ع تة التعدقيت دوًعل الب حثع ن العى أن قعدنة الم عتا للتعدقيت  -

 ي   ل سي س   الم ظم   الص   ي  الم  ي  يحم ي  البيئ .أس سجمءا  

لم ظمع    سعدقليتا  فد إط ن دحمل ا األنظ ن أيتز المظ هت التد د يت إلى دب د د  ي  اإلنت   إ -

البيئيعع  قاألدسقيعع  دةعع ه المةتمععع هععو دطععويت الم ععتا  ععل أجععل حم يعع  البيئعع  الطبي يعع  قالمح فظعع  

  ليا .

إذ يعدت  إلى ددييت إتان  ف  لد  األنظ است تا الب حث ن احتي   الم ظم  التد دتب ى د  ي  اإلنت    -

 لتد  ل شينا  اإلضتان يا . تقنه فد دوفيت الحم ي  للبيئ   ل دسة حظت التصتف   ا



 [131] الجبوري والنعمة

 

يععتز اهتم  عع     ظمعع   اإل معع ة اليععوم لععدقنه  أن د  يعع  الم ععتا ي دععت  ععل أ ععل ر عع  الب حثعع ن  -

 .لى  يمدا  الت  فسي  فد األسواناالستتاديةد فد دح يق األتاء المتميم قالمح فظ   

 دح عق حصع  سعوقي  سعتتاديةي  التميعم سعو ااست تا الب حث ن أن الم ظم   الص   ي  التعد دتبعع  -

ن هععذه اق لععى الععتو   ععل ذلععت فععد نتيةعع  دفوقاعع  قدفتتهعع  يانتعع   السععلع    ننعع  ي لم  فسععيلأربععت 

 ستتاديةي  دواج  جمل    ب   قد ددفع ال تر  إلى الختق   ل السون يست  .الا

ا   استنتاجات الجانب العملي  -ثانيا

  الم بث عع    اعع  إلععى قجععوت  سقعع  أشعع ن  نتعع ةا ادتبعع ن الفتضععي  التةيسعع  األقلععى قالفتضععي  .1

)التعدييت اإلتان  قح عق سعتتاديةي  التميعم. ا)إجم الل ق األنظ اإلنت    ي  اندب ط    وي  ييل د 

ستتاديةي  التميمد قي عوت ذلعت إلعى ا ع  األنظ اإلنت    ي  الةيدل أ لى  سق  اندب ط  ل ييل د 

قعل  سقع  أد فعد حعيل ح عق )إ ع تة التعدقيتل  األنظعاإلنتع    ي  ت   إتانة ال تر  المبحوث   د 

ستتاديةي  التميم قهذا ي  د ا تم ت ال عتر   لعى ال مليع   اق األنظ اإلنت    ي  اندب ط  ييل د 

 الت ليدي  فد ددقيت  خلف دا د فمس  ل د  تم الت  ي   المستخد   ياذا ال ين. 

سعتتاديةي  التميعم ا)إجم الل فعد  نظ األاإلنت    ي  ت لأظات  نت ةا البح  قجوت ديثيت    و   .2

سعتتاديةي  التميعمد فعد حعيل شع ل ا)التدييت اإلتان  الةيدلد أ لى نسب  ديثيت    و  فد قح ق 

قهعذه د سعتتاديةي  التميعم ا)إ  تة التدقيتل ال سب  األقعل  عل يعيل دلعت الت  نع   فعد التعيثيت  لعى 

  ين. ال تية  دتط يق  ع نتية   سق   االندب ط ياذا ال

سعتتاديةي  التميعم قالعذ  يمثلع  ا ل حي  األهمي  فد  األنظ ه    دب يل فد ديثيت د  ي  اإلنت    .3

األثت الم  و  ل عل  عل الت  نع   )الحعد  عل ال ف يع     عد المصعدن قالتعدييت اإلتان  الةيعدل فعد 

يعت د  يع  يقيتد ديالتعد ة ع تإستتاديةي  التميمد أرثت  ل ي ي  الت  ن   األدتى )اسعتبداة المعواتد ا

ل قي ععوت ذلععت إلععى stepwiseاإلنتعع  د دطععويت الم ععتال قهععذا  عع  يي عع  دحليععل االنحععدان المتععدن  )

استخدام ال عتر  المبحوثع   ةمو ع  فسدعت دحعد  عل ال ف يع     عد المصعدند فمعس  عل اهتمع م 

   ذلعت  لعى إتاندا  يتو ي  ر ف  ال   ليل  لى ضتقنة دتشيد استخدام الموات األقلي  قان   سع

 حة  ضتنه   لى البيئ  قاإلنس ن قدخفي  رل  اإلنت  . 

 المقترحات 

ا تمعع تا  لععى االسععت ت ج   التععد دعع  د ععديما  ن ععتض فيمعع  يععيدد الم تتحعع   التععد ن ت ععد ييناعع  

  :ق لى ال حو اآلددل تر  المبحوث  اضتقني  إلتانة 

يعيل  م نسع    اإلنتع    العتي   ع  ضتقنة دطون نظ م اإلنتع   فعد ال عتر  المبحوثع  قيمع  يح عق .1

قالعذ  سعيم  ا   عل د ميعم قععدندا   دسعتتاديةي  التميعم التعد ا تمعددا  الدناسع  الح ليع اق األنظع 

 الت  فسي  فد األسوان المحلي  قال  لمي  .

د ميم اهتم م ال تر  المبحوث  إزاء  خلف داع  قالسعيطتة  لياع   بعت ديسعيس نظع م يحعد   اع    عد  .2

 ي  ل ف  ل  ل  تحل  الحصوة  لى الموات األقلي  إلى  تحل  دسويق السل  .  صدن دولده 

ا تب ن دح يق ييئ  نظيف   ل أقلى الماع م التعد يةعب  لعى إتانة ال عتر  المبحوثع  التتريعم  لياع   .3

ن ي تعتن ذلعت يعدقنا  أ ل دسة ادخ ذ اإلجتاءا  الوق ةي  لم ع  لوث    ملي دا  اإلنت جي د  لى 

 .قاقتص تي    ي  ت هذا التوج  ًحي   أيفي  لل   ليل ددرد  لى ددنيب دث 

ي تتح الب حث ن  لى إتانة ال تر  المبحوث  دوجي  اهتم   دا  إزاء ا تم ت  م نس   د  يع  اإلنتع    .2

التععد اهتمععت ياعع  الدناسعع  الح ليعع  لم  لةعع  الم وقعع   البيئيعع  التععد دواجااعع د قدح يععق  األنظعع 

 م  ي عمز  وقفاع  إزاء التوجع  د تتريم  لى ال ف ءة فد استخدام الموانتقفونا  اقتص تي   بت ال

 الم  ًت للمح فظ   لى البيئ   ل  خ طت  لوث دا . 
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ضتقنة دف يل اهتم     إتانة ال تر  المبحوث  ي ل السبل التد دم  ا   ل دميم   تة داع  السعيم   .2

  الم عتاد جعوتة الم عتاد دد ع  الميععونل يتزداع  الدناسع  الح ليع  )دصعمي  الم ععتاد د  يعأيتلعت التعد 

 قالتد لا  إسا م ربيت فد د ميم رل  ل   تةا   ل جا  قأتاةا  البيئد  ل جا  أدتى.

 ـادرالمص

 العربية باللغة المصادر -أولا 
 ستتاديةي د الطب   األقلىد تان قاةل لل  تد  م ند األنتن.الد اإلتانة ا2222الحسي دد فسح حسلد  .1

لد االدة هعع   الحديثعع  لت  يعع   اإلنتعع   األنظعع  فععد الصعع     ال تييعع  للميععو  2222) حمععمةد احمععدد .2

اليذاةي د ج     الدقة ال تيي د االدح ت ال تيد للصع      اليذاةيع د المعددمت ال تيعد السع ت  للميعو  

 .    ت  قد سوني 8   12 – 12اليذاةي د دسة الفتتة  

د اتانة الةععوتة فععد الم ظمعع   المتميععمةد الطب عع  2212حمععوتد دمععيت رعع ظ  قال ععيفد نقان   يععتد  .3

 االقلىد تان الصف ء لل  ت قالتوزيعد  م ند االنتن.

سعتتاديةي  اللد اثت دحديد ال وا ل الح سعم  للةعوتة فعد دح يعق اإلي ع ت ا2229الدي  د زهتاء و ز د ) .2

    األتقيع  قالمسعتلم    ناء  ي ع   عل المعدناء قزيع ةل ال عتر  ال   ع  لصع آلللتميمد تناس  دحليلي  

 الطبي  فد ني وىد نس ل    جستيت)ويت    ونةلد رلي  اإلتانة قاالقتص تد ج     الموًل .

د الف ععت االسععتتاديةد قان   سعع د   لععى نةعع ح   ظمعع   2229الععدقن د زرتيعع  قًعع لفد احمععد  لععدد  .2

 توزيعد  م ند األنتن.اإل م ة قتاءا  قيحوثد الطب   األقلىد تان الي زقن  ال لمي  لل  ت قال

لد  سقععع  قاثعععت  مععع  يل التسعععويق األدمعععت ق وا عععل دحديعععد  وقعععع 2222نؤق د ن عععد  عععدن ند) .8

الم تقعد تناس  ح ل  فد ال تر  ال     لص     االتقي  قالمسعتلم    الطبيع  فعد ني عوى د أطتقحع  

 ترتوناه )ويت    ونةلد رلي  اإلتانة قاالقتص تد ج     الموًل .

لد اثعت التيييعت الت  ولعوجد فعد االتاء ال مليع دد تناسع  ح لع  فعد ال عتر  2229ل   ث عىد )الميد د ه  .2

د نسع ل  تيلعوم  ع لد )ويعت    عونةلد ال ليع  الت  يع  2ق1ال     لص     البط ني   الس ةل    مل ي يل 

 اإلتاني  ييدات.

يي د    ونا  الم ظم  ال تيي  ج     الدقة ال ت د اإلتانة البيئي  المت   ل د2222س دد س  ي  جسةد  .6

 للت مي  اإلتاني د تان ا بتشل للطب    قال  تد ال  هتة.  صت.

سعتتاديةي  التميعم فعد دح يعق ال فع ءة التسعوي ي د تناسع  ح لع  فعد الد تقن 2229الصف ند نون العديلد) .9

ت    عونةلد ال تر  ال     لص     األتقي  قالمسعتلم    الطبيع  فعد ني عوىد نسع ل  تيلعوم  ع لد )ويع

 رلي  اإلتانة قاالقتص تد ج     الموًل

 ال  ل  فد ال تن الح ت  قال  تيل .  د التسويق االدمت دوج2222الصم ت د س  دد  .12

د تقن د  ي  الم لو    قاالدص ال  فد د  ي  الم تاد تناسع  اسعتطس ي  2228الط ةدد ا  ة ستح ند  .11

 جسعتيت )ويعت    عونةلد رليع  االتانة قاالقتصع تد ل ي    عل ال عتر   الصع   ي  فعد ني عوىد نسع ل   

 ج     الموًل.

ستتاديةي   ددل  ت   علد الطب ع  األقلعىد الد اإلتانة ا2226 بد المت  ةد  حمد قيسيوندد إسم  يلد  .12

 .تان المتيف لل  تد التي ضد الس وتي 

ناء آلفسعي  تناسع  دحليليع  لد االيداع الت  د قاثتة فد دح يعق الميعمة الت  2222ال بيد د ي  ن  حمدد ) .13

رليعع  اإلتانة قاالقتصعع تد  ي عع   ععل  ععديت  الم ظمعع   الصعع   ي د نسعع ل    جسععتيت)ويت    ععونةلد 

 الة     المست صتي .

لد اسععتتاديةي   التسععويق الت  فسععي  )إطعع ن جديععد لمفاععوم قععدي لد 2222ال ععوضد  حمععد يععل  بداللعع د ) .12

 ميع  اإلتانيع د الملت عى األقة  التسعويق فعد العوطل ال تيعد ج   ع  العدقة ال تييع د الم ظمع  ال تييع  للت

 د ال  نق د اإل  نا  ال تيي  المتحدة.2222  9  18 – 12لفتتة ل)الواقع قأف ن التطونل 

سعتتاديةي  د  فسعي  للمدسسع    لد األتاء البيئعد ر2212فتحي د يل حع   جعيس لعد قًعليح د حفيفعدد ) .12

د الملت عى العدقلد التايعع حعوة ECDEسعم ت ق  عت  د  ي ل عل  الص   ي  تناسع  ح لع  فعد  صع نع اال
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:الم  فس  قاالستتاديةي   الت  فسي  للمدسس   الص   ي  د ن  قط ع المحتققع   فعد العدقة ال تييع د 

 .ال ل د الةماةت

تناسعع  اسععتطس ي  فععد  لد اثععت رلعع  الةععوتة فععد الميععمة الت  فسععي د2226ال ععتة سععولدد سععا ت سعع ل د ) .18

     لص     البط ني  د نس ل  تيلوم   لد)ويت    ونةل"د ال لي  الت  ي  اإلتاني  ييدات .ال تر  ال 

د قزانة الط قعع د 223لد اإلنتعع   األنظعع د  ةلعع  إدبعع ن العع ف  قاليعع زد ال ععدتد 2212قطععبد يععدق د) .12

 اإل  نا  ال تيي  المتحدة.

د  ةلع  إدبع ن الع ف  قاليع زد ال عدت المتمايعدة هلد التلعوث البيئعد قادطع ن2222لب  ييد د د لد  عدن ند) .16

 د قزانة الط ق د اإل  نا  ال تيي  المتحدة.236

الحم ي  اإلتاني  للبيئع د الطب ع  األقلعىد تان اليع زقن   :د االتانة البيئي 2229 خل د   ن  ً لفد  .19

 ال لمي  لل  ت قالتوزيعد  م ند األنتن.

د قزانة 233 ةلع  إدبع ن الع ف  قاليع زد ال عدت لد التتشيد فد استاس  الط قع د 2228  تةد )  دقند .22

 الط ق د اإل  نا  ال تيي  المتحدة.

د ال اوض يمسعتوى االتاء فعد الصع      المصعتي  2222نت   األنظ  فد  صتد إلالمترم ال و د ل .21

 قاالند  ء ي لبيئ  .

ي   التسعوي ي  لد دحليعل ال سقع  يعيل الم تفع  السعوقي  قاالسعتتادية2228المس حسلد  حمد  حمعوتد ) .22

الموجا  ي لميمة الت  فسي د تناس  فد  ي    ل ال تر   الص   ي  فعد ني عوىد نسع ل    جسعتيت )ويعت 

    ونةلد رلي  االتانة قاالقتص تد ج     الموًل .

د إتانة اإلنتع   قال مليع  د الطب ع  الث لثع د العذارتة 2229ال ة ند ًب ح  ةيد ق حسعلد  بعد ال عتي د  .23

 .يعد ال تاند ييداتلل  ت قالتوز

فععد  تطلبعع   التصعع يع  االسععتتاديةي لد اثععت نظعع م الم لو عع   2222د ) ال  معع د  عع تة ذارععت ن معع  اللعع .22

األدمتد تناس  فد   ظمع    ختع نة فعد الموًعلد أطتقحع  ترتعوناه )ويعت    عونةلد رليع  اإلتانة 

 قاالقتص تد ج     الموًل .
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