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Abstract 
The current research on the implications of the philosophy of its objectives 

sought to identify the requirements of technological change according to the 

dimensions of green production through an exploratory study in the 

Badoush cement factory, in addition to identifying the correlation and 

influence relationships between the requirements of technological change 

and the dimensions of green production in the Badoush cement plant. 

     The two researchers sought to include the research variables within a 

holistic framework, and to this end, the research problem was formulated 

with a set of questions summarized as follows: 

1. What is the level of the direction of the laboratory in question to 

apply a technological change to achieve green production in the 

sector in which it operates? 

2. Is there a significant correlation between technological change and 

green production in the laboratory under consideration? 

3. Is there a significant influence relationship between technological 

change and green production in the laboratory under investigation? 

The research reached a set of conclusions, the most important of which is 

the existence of a positive significant correlation between the requirements 

of technological change and the dimensions of green production at the level 

of the laboratory under consideration, as well as the existence of a positive 

significant effect relationship between the requirements of technological 

change and the dimensions of green production at the level of the laboratory 

under consideration. 
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Methodology. 

mailto:abdulkareemahmed278@gmail.com


259 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة

 تنمية الرافدين
(TANRA):  ،مجلة علمية، فصلية

 دولية، مفتوحة الوصول، محكمة.
 

 (،130العدد ) (،40المجلد )
 2021حزيران 

 

 |جامعة الموصل  ©
 .الموصل، العراق كلية اإلدارة واالقتصاد،

 

 
بحقوق الطبع والنشر للمقاالت ( TANRAظ )تحتف

 المنشورة، والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص
(Creative Commons Attribution )ـل 

(CC-BY-4.0 )والتوزيع، الذي يتيح االستخدام ،
 في أي وسيط مقالةللغير المقيد وتوزيع  واالستنساخ

 .العمل األصلي بشكل صحيح اقتباس، بشرط نقل

 
احمد :يوسف،االقتباس

 (. "2021)عبدالكريم،الجليلي،االء حسيب،

 أبعاد وفق على التّكنولوجي التّغيير متطلبات

 40، تنمية الرافدين". األخضر اإلنتاج
(130 ،)258-276، 

https://doi.org/10.33899/tanra.20

20.128368.1055 

 
 

P-ISSN: 1609-591X 

e-ISSN: 2664-276X 
tanmiyat.mosuljournals.com 

 

 ورقة بحثية

متطلبات التّغيير التّكنولوجي على وفق أبعاد اإلنتاج األخضر: 

مالية/ معمل سمنت منت الشّ ستطالعية في معاونية السّ ادراسة 

 بادوش
 2الجليليحسيب االء أ.م.د.  ؛1  يوسفالكريم  حمد عبدأ الباحث

 جامعة الموصل 2&1
 

  

المؤلف المراسل الباحث احمد عبد الكريم يوسف، ، جامعة الموصل، الموصل، العراق، 
abdulkareemahmed278@gmail.com. 

 

DOI: https://doi.org/10.33899/tanra.2020.128368.1055 

 ؛5/10/2020: القبول؛ 28/9/2020 :التعديل والتنقيح؛ 21/8/2019: االستالمتاريخ المقالة: 
 .1/6/2021: النشر                              

 
 المستخلص

وفق أبعاد  الت كنولوجيعرف على متطلبات الت غيير سعى البحث الحالي في مضامين فلسفة أهدافه إلى الت  
من خالل دراسة استطالعية في معمل سمنت بادوش، فضاًل عن تحديد عالقات االرتباط  اإلنتاج األخضر

 والتأثير بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضر في معمل سمنت بادوش.
تحقيقا لهذا الغرض تم صياغة سعى الباحثان إلى تضمين متغيرات البحث ضمن إطار شمولي، و و      

  تي:مشكلة البحث بمجموعة من األسئلة تتلخص باآل
لتطبيق الت غيير الت كنولوجي بهدف تحقيق اإلنتاج األخضر في  بحثمستوى توجه المعمل قيد ال ما-1

 القطاع الذي تعمل فيه؟ 
 ؟ المعمل قيد البحثواإلنتاج األخضر في هل توجد عالقة ارتباط معنوية بين الت غيير الت كنولوجي -2
 واإلنتاج األخضر في المعمل قيد البحث؟الت غيير الت كنولوجي بين  هل توجد عالقة تأثير معنوية-3

رتباط إيجابي معنوي بين متطلبات اوجود عالقة  إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها بحثتوصل الو 
تأثير إيجابي  وجود عالقةل قيد البحث، وكذلك على مستوى المعم الت غيير الت كنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضر

 على مستوى المعمل قيد البحث. معنوي بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضر
 الكلمات الرئيسة

الّتغيير الّتكنولوجي، اإلنتاج األخضرالّتغيير،   
 

mailto:abdulkareemahmed278@gmail.com
mailto:abdulkareemahmed278@gmail.com
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 المقدمة
جوهر هذه الت غييرات في بيئة شركات اليوم نابعة و  ،تواجه الشركات اليوم موجة من الت غييرات المختلفة 

بالعمل في ولكي تستمر الشركات الصناعية  ؛الذي أصبح يحتل موقع الصدارة في الشركات ،من الت كنولوجيا
يجب أن تستخدم هذه الشركات نهجاً حديثاً يتسم بالمرونة  ،بيئة تتميز بالمنافسة الشديدة بين الشركات المتنافسة

والتكيف واالستجابة السريعة للتغييرات الحاصلة، وبالتالي هناك العديد من األساليب التي يمكن استخدامها 
لت غيير الت كنولوجي، وبما أن للقطاع الصناعي إفرازات لعملياته وإحدى أهم هذه األساليب هي ا ،في تلك الحالة

ا ستنزاف مواردها الطبيعية، مم  ااإلنتاجية التي يمكن وصفها في بعض األحيان بأنها قاسية تجاه البيئة و 
 للبيئة.  اً أستدعى ذلك ضرورة البحث عن مدخل مهم تتمثل باإلنتاج األخضر بوصفه صديق

وفي محافظة نينوى بشكل  ،راسات عن متغيرات هذا البحث في العراق بشكل عامونظرًا لمحدودية الد
تية: تضمن البحث المباحث اآل إذفقد وجد من المناسب دراسة هذين المتغيرين ضمن إطار شمولي،  ،خاص

بحث والم ،والمبحث الثالث: الجانب الميداني ،والمبحث الثاني: الجانب النظري  ،المبحث األول: منهجية البحث
 ستنتاجات والتوصيات.الرابع: اال

 المبحث األول: منهجية البحث
 تية:يتضمن هذا المبحث المنهجية المستخدمة في البحث وفق المحاور اآل

 أواًل: مشكلة البحث
 سبر غورها؛وبالمقابل أهمي ة هذه الحاجة هي التي تقوم بتبرير  ،شباعهاإتمثل مشكلة البحث حاجة يراد 

لى ع ينا حفز الباحثمم  ، ونظرًا ألهمية الت كنولوجيا وما يصاحبها من تغييرات بيئية والتي تؤثر على الشركات
ق التي تساعدها في ائمالية )معمل سمنت بادوش( كمجال للبحث وإيجاد الطر منت الش  ختيار معاونية الس  ا

الحالي والمشكلة القائمة إلى  بحثالفكرية للارتأى الباحثان من خالل المعضلة  لذلك؛ مواجهة تلك الت غييرات
بحث التقارب بين المحتوى الفكري والواقع العملي في صياغة مجموعة من التساؤالت والتي تعكس مشكلة ال

 على النحو اآلتي:
ر المد -1  غير الت كنولوجي واإلنتاج األخضر؟لت  امعمل سمنت بادوش عن في  يرينما مدى تصو 
قيد البحث لتطبيق الت غيير الت كنولوجي بهدف تحقيق اإلنتاج األخضر في القطاع ما مستوى توجه المعمل  -2

 الذي تعمل فيه؟

 ؟قيد البحثما مستوى فاعلية األساليب الت كنولوجية في اإلنتاج األخضر للمعمل  -3

استخدامها هل يتم تدريب العاملين على الت غيير الت كنولوجي وُسبل تحقيق اإلنتاج األخضر من أجل تسهيل  -4
 لتحقيق أهداف المعمل قيد البحث؟

  ثانيًا: أهمية البحث
 تتسم أهمية البحث باآلتي:
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تقديم منهجي ة نظري ة تساعد المعمل قيد البحث على فهم كيفي ة اعتماد الت غيير الت كنولوجي في تحقيق  -1
 اإلنتاج األخضر.

وموقفها من هذا الموضوع الحيوي واألساليب  ،د البحثتحديد واقع الت غيير الت كنولوجي وأهمي ته للمنظمة قي -2
 واألدوات التي تستخدمها لتحقيق اإلنتاج األخضر.

نه أل ؛هو الت غيير الت كنولوجي ،تمثل أهمية هذه البحث إسهامًا في تسليط الضوء على موضوع مهم وحيوي  -3
 وسيلة حتمي ة لتحقيق اإلنتاج األخضر.

نعكاس ذلك في تحقيق مدخل اإلنتاج األخضر للشركات العراقي ة او  ،الت كنولوجيقلة تطبيق مدخل الت غيير  -4
 قيد البحث خاصًة. عملوللم ،عامةً 

 ثالثًا: أهداف البحث
 يمكن تحديد أهداف البحث باآلتي:

تطبيق اإلطار العملي لمتغي رات البحث لمعرفة مستوى توجهها لتطبيق على  لبحثمساعدة المعمل قيد ا -1
ل إلى النتائج ذات العالقة بتطوير هذا التوجه.هذه   المتغي رات، ومن ثم تحليل الواقع الميداني لها للتوص 

والتأثير بين متغي رات البحث الحالي )الت غيير الت كنولوجي ونوعها تحديد وتحليل طبيعة عالقات االرتباط  -2
ة العالقات السببي ة والمنطقي ة   بين هذه المتغي رات.واإلنتاج األخضر( للتأكد من صح 

 

  االفتراضيرابعًا: مخطط البحث 
 االفتراضي( مخطط البحث 1الشكل )

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 

 االفتراضي بحثمخطط ال
 ط                          رتبااعالقة             عالقة تأثير                    ن يمن إعداد الباحثالمصدر: 

 

 

التّكنولوجي التّغييرمتطلبات   

تكنولوجيا           التّكنولوجياالبتكار           البحث والتطوير

    المعلومات

                                 أبعاد اإلنتاج األخضر                              

االدارة       سلسلة التوريد          العمليات الخضراء      االنتاج       

       ة  البيئي        الخضراء                       المستدامة          المستدام
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 خامسًا: فرضيات البحث 
 رتباط(:الفرضّية الرئيسة األولى )فرضية اال -أ

اإلنتاج األخضر أبعاد داللة معنوي ة بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي مجتمعًة و  اترتباط ذاعالقة  هناك
 :تيةالفرعي ة اآل ةالفرضي ة الرئيسة األولى الفرضي  ويتفر ع من  ،بحثمجتمعًة في المعمل قيد ال

اإلنتاج  وأبعادمن متطلبات الت غيير الت كنولوجي متطلب كل داللة معنوي ة بين  اتهناك عالقة ارتباط ذ
 في المعمل قيد البحث. األخضر مجتمعةً 

 الفرضّية الرئيسة الثانية )فرضية األثر(:-ب
متطلبات الت غيير الت كنولوجي مجتمعًة وأبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعًة  تأثير ذو داللة معنوي ة بين هناك 

 تية:الفرعي ة اآل ةويتفر ع من الفرضي ة الرئيسة الثانية الفرضي   ،بحثفي المعمل قيد ال
 اإلنتاج األخضر وأبعاد الت كنولوجي الت غيير متطلبات من متطلب كل بين معنوي ة داللة ذو تأثير ناكه

 .البحث قيد المعمل في مجتمعةً 
 سادسًا: منهج البحث 

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي والتحليلي في كتابة الجانبين النظري والعملي وصواًل إلى 
 االستنتاجات والمقترحات الخاصة بالبحث الحالي.

 سابعًا: حدود البحث 
 تي:اآلعلى النحو الحدود البشرية و  ، فضاًل عنحدود البحث على الحدود الزمـانية والمكانية تشتملا

 .1/8/2020ولغاية  1/8/2019متدت المدة الزمنية إلعداد البحث للمدة من ا الحدود الزمانية:
 ميدانًا للبحث الحالي. بادوش الواقعة في محافظة نينوى معمل سمنت ختير لمكانية: أُ االحدود 

( مستجيبًا، 65المتجيبين على االستمارة والذين بلغ عددهم )شتملت الحدود البشرية األفراد ا: الحدود البشرية
 وتضمنت عينة البحث العاملين في المعمل المبحوث.

 ثامنًا: أساليب جمع البيانات والمعلومات 
الباحثان على  اعتمدولفهم أهداف البحث المحددة والحصول على البيانات، والمعلومات المطلوبة 

 ن تصنيفها على جانبين هما:أدوات بحثية عديدة والتي يمك

   الجانب النظري: -أ
، وثق البحث الحالي في جانبها النظري على أساس مجموعة من المصادر والمراجع العربية واألجنبية

 ،المصادر بالكتب والمجالت العلمية والبحوث التي تصدرها المنظمات الرائدة في مجاالت األعمال jتمثل إذ
 مواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(. ، فضاًل عنلجامعيةاطاريح وكذلك الرسائل واأل

 الجانب الميداني: -ب

والمدير العام لمعمل سمنت بادوش، وكذلك مدير  شركةالمقابالت الشخصية مع مقر ال نوثق الباحثا
مدير قسم الجودة وقسم التدريب لغرض الحصول على البيانات إلى اإلدارة ومدير قسم البيئة باإلضافة 
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ستبيان التي تستخدم أداة رئيسة لجمع البيانات وقياس أبعاد البحث، ستمارة االا فضاًل عنالمعلومات، و 
ليكرت )قد تضمنت فقرات االستبانة في تصميمها وفق مقياس و  ،وعرضت على المتخصصين في هذا المجال

 من خالل الدراسات المختصة في هذا المجال. فقرات، وتم إعداد ال(الخماسي
 تاسعًا: الوسائل اإلحصائية المستخدمة 

( وكذلك الحزمة Excelدوات اإلحصائية هي البرنامج اإلحصائي )ختيار مجموعة من األاتم    
 تية:( مع التركيز على األساليب اإلحصائية اآلSPSSاإلحصائية )

 ،والنسب المئوية ،األدوات التي تستخدم في وصف متغيرات البحث وتشخيصها والتي تتمثل بالتكرارات -1
 واالنحرافات المعيارية. ،واألوساط الحسابية

قياس سهمت في االختبار أالباحثان على أدوات عديدة  ، إذ اعتمدختبار مخطط البحث وفرضياتهااأدوات  -2
 Alphaمعامل ألفا كرونباخ )، Tختبار ا، Fختبار ، ا(Spearmanمعامل االرتباط الخطي )االستجابة، 

Cronbach)   .لغرض تحديد عالقة االرتباط واألثر بين متغيرات البحث 
 ستبانة ختبار ثبات االاعاشرًا: 

 استخداملغرض التحقق من صدق االستبيان المعتمد في البحث الحالي وإثباته كإجراء موثوق به تم 
(AlphaCronbach)، استقرار أداة وهذا يدل على  ،يث اتضح أن قيمة معامل ألفا كرونباخ عالية وإيجابيةح

 .على المستوى الكلي للمتغيرات (%84.7وقيمة معامل ألفا كرونباخ سجلت ) ،االستبيان
 المبحث الثاني: الجانب النظري  

  الّتغيير الّتكنولوجي المحور األول:
 اآلتية: يتضمن هذا المحور الفقرات 

حد أهم العوامل المحددة لزيادة سريعة في حجم أالت غيير الت كنولوجي هو  ن  إ: أواًل: مفهوم الّتغيير الّتكنولوجي
 ،وال يعني فقط أداة لزيادة ثراء األمم وثروتها ،وهو أمر ضروري لتحقيق القدرة التنافسية العالمية ،اإلنتاج والدخل

 ,Godin,2015) ويشير (،(Caliskan, 2015, 5 فعلها من قبل بل يمنح القابلية على القيام بأشياء لم يسبق

وهو أمر ضروري لتحقيق القدرة  ،حد أهم العوامل المحددة لزيادة سريعة في حجم اإلنتاج والدخلنه أإلى أ (6
بل يمنح القابلية على القيام بأشياء لم يسبق  ،ال يعني فقط أداة لزيادة ثراء األمم وثروتهاو  ،التنافسية العالمية

من المدخالت في نفسها إذ يمكن الحصول على المزيد من المخرجات باستخدام الكمية  ،لهم فعلها من قبل
 ، في حين أشارأي عملية إنتاج سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تحقيق وفورات في قوة العمل ورأس المال

(Alsamydai, 2014, 204)  ب أسالي فضاًل عن الت غيير ،ستخدام المعرفة واالبتكاراتاعملية يقوم ببأنه
 Ruben et) ويرى  ،العمل والتقنيات الجديدة لتطوير العمليات اإلنتاجية سواء كانت منتجات أو خدمات

al.,2019, 5 بأنه الت غييرات التي تجري على العادات المهنية المعروفة والذي يتم التعبير عنه من خالل )
 .م يتم فعلها حتى اآلنتبني تقنيات جديدة لتطوير العملية الحالية أو تقديم عمليات جديدة ل
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 ،للتغيير الت كنولوجي على أنه عملية تبني مشروعات اإجرائيً  اقدم الباحثان مفهومً يُ  ،ما تقد  مع متساقاً ا   
لتحقيق مزايا التحسين المستمر بالعمل من خالل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ؛واستخدام الت كنولوجيا الحديثة

 كبير في االستثمار األفضل لموارد المعمل المختلفة. والتي تسهم إلى حد ،المختلفة
 عوامل نجاح الّتغيير الّتكنولوجي ثانيًا: 

رادت إجراء تغييرات تكنولوجية أذا ما إمنظمة  ةيهناك خمسة عوامل لنجاح الت غيير الت كنولوجي أل 
 (:daft،  2010، 415تي )وعلى النحو اآل ،سواء كانت منظمة صغيرة أو كبيرة ،على عمالها

يجب أن يكون لديها أفكار جديدة في العمليات  ،األفكار الجديدة: أي منظمة لها القابلية على التنافس-1
طريقة جديدة للقيام بهذه  عد  والفكرة تُ  ،هنا تعتبر الت غيير الت كنولوجي التعبير الخارجي لتلك األفكارو اإلنتاجية، 

 .األفكار من داخل المعمل أو خارجها من تأتىيمكن أن يجديدة الخدمة الالت غيير في المنتج أو  إن ، إذاألمور

حيث تظهر هذه  ،خذ األفكار إال إذا كان هناك حاجة مدركة للتغييرأإدراك الحاجة للتغيير: ال يمكن -2
 هناك فجوة بين األداء الفعلي واألداء المرغوب في المعمل.أن  ن و الحاجة للتغيير عندما يرى المدير 

االنسجام لدعم الت غيير  يرينعلى المد ،فكار: عندما يرغب صانعي القرار تبني وتنفيذ أفكار مقترحةألاي تبن-3
أما بالنسبة للتغييرات الصغيرة فإنها  ،وبالنسبة للتغيير الشامل يحتاج اتخاذ القرار إلى توثيق من مجلس اإلدارة

 تحتاج إلى موافقة اإلدارة الوسطى.

 عد  حيث يُ  ،تنفيذ أفكار جديدة أو تقنية جديدة أو سلوك جديدبن في المعمل و م العاملفكار: يقو ألاتنفيذ -4
، ويكون التنفيذ للتغيير أصعب تهاالخطوات السابقة فائد تفقدن عدم تنفيذ تلك األفكار أل ؛أهمية بالغة االتنفيذ ذ

 ن الفكرة الجديدة.و العامل وظفي لكيتغيير فعلي  ؛ نتيجة عدم وجودمرحلة

وكذلك يتطلب توافر  ،يتطلب الت غيير توافر حافز معنوي للعاملين لغرض الت غييرإذ توفر الموارد الالزمة: -5
 الوقت والموارد المخصصة لذلك الت غيير.

 متطلبات الّتغيير الّتكنولوجيثالثًا: 
أن العديد  حسب دراساته عنه إالبن حول متطلبات الت غيير الت كنولوجي كل يتباينت وجهات نظر الباحث

 (Caliskan, 2015,7) ,(Bakshi, 2013, 1) ,(Lvens, 2012, 15) ,(Khin, 2010, 10)ن يمن الباحث

(Nikoloski, 2016, 5) (Ulrich & Jordi, 2018, 7) أن متطلبات الت غيير الت كنولوجي هي على تفقوا ا
وعلى توضيح كل متطلب بشكل موجز  تكنولوجيا المعلومات(، ويمكن االبتكار الت كنولوجي، البحث والتطوير،

 النحو اآلتي: 
أن كافة المجهودات التي تتضمن إلى ( (Ebhota, 2014, 187-188يشير  البحث والتطوير:متطلب -1

تتركز  ، إذق اإلنتاج المختلفة أو منتجاتائتحويل المعرفة المصادق عليها إلى حلول فنية أو أساليب وطر 
فاعلية وكفاءة البحث والتطوير في تكاليف اإلشراف والمراقبة والتنسيق واكتساب المعارف وتوفر اإلمكانيات 

 ها.ئوذلك لتقييم فاعليتها وكفاءة أدا ؛المادية والت كنولوجية وربطها في مستوى إداري مسؤول
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أن العملية التي تقوم بها لى إ( (Stoever & Weche, 2018, 7يشير : بتكار التكنولولجياال متطلب-2
مثل تطبيق تكنولوجيات  ،من خالل وضع جداول زمنية ألنشطة ،المنظمات بتصميم وإنتاج سلع وخدمات جديدة

بما في ذلك سلسلة من األنشطة  ،واستكشاف منتج جديد ،وتحسين نوعية اإلنتاج ،وتنفيذ نظم إنتاج جديدة
أن إلى  ,.Ganzer, et al) 2017، 323) ويشير ، جديدة التي تنطوي على أفكار جديدة وتصميم منتجات

يعني تقديم منتج جديد يحل محل ( والذي االبتكار في المنتجهي )هناك نوعين من االبتكارات الت كنولوجية 
( االبتكار في العملية، أما )يشمل تقديم منتج جديد لم يتم تسويقه وبيعه من قبل، و منتج موجود بالفعل بهدف

تصميم عملية إنتاجية وتشمل  ،لقيام بهال وتحديد أفضل الطرق  ،انشاء عناصر جديدة أو توفير معالجةيعني ف
 بشكل يحسن من نوعية وكمية اإلنتاج.

ن تكنولوجيا المعلومات تعني إتاحة إلى أ( Abraham, 2016, 25يشير )  تكنولوجيا المعلومات:متطلب -3
، فرة لديهااوالقيام بتحليلها من خالل البيانات المتو  ،تخاذ القراراتالمنظمات من القابلية على ا يري تمكين مد

 والتي تتميز بسهولة الوصول للبيانات ومشاركتها بين العاملين.
  المحور الثاني: اإلنتاج األخضر

 اآلتية: يتضمن هذا المحور الفقرات
يوفر منظورًا جديدًا عن البيئة وكفاءة المواد  احديثً  ُيعد  اإلنتاج األخضر نظاًما :أواًل: مفهوم اإلنتاج األخضر

،  (Wang et al., 2018, 25) استهالك الطاقة، فضاًل عن الكفاءة في المستخدمة في العمليات اإلنتاجية
كتسب تإذ  ،ال يتجزأ من القرارات اإلداريةا جزءً  تعدتقنية  إلى أنه(Huang et al., 2016, 3426) ويشير 

تحسين أعمال  فحسب، بل زيادة إنتاجية المنظمة والتقليل من هدر اإلنتاجبليس أهمية داخل المنظمات 
بأنه  (Digalwar.et.al, 2017,139) ، في حين أشارزيادة القابلية التنافسية تاليالمنظمة وجودة المنتج وبال

 من ابدءً  ،اإلنتاجيةثار البيئية في جميع مراحل العملية ساس الحد من اآلأظام حديث في اإلنتاج يقوم على ن
، ولغرض زيادة القابلية التنافسية للمنظمة؛ ضلل أفمرحلة التصميم واإلنتاج والتوزيع الستخدام المنتجات بشك

من خالل  ،طريقة انتاج لتقليل النفايات والتلوث البيئيبأنه  (Lokpriya & Sunnapwar, 2020, 1)ويرى 
والسعي للقضاء على عمليات توليد  ،ريق أفضل الممارساتعن ط ،تحسين االداء البيئي لعمليات اإلنتاج

 .النفايات
للعمليات اإلنتاجية إلنتاج  لإلنتاج األخضر باعتباره نظاماً إجرائياً م الباحثان مفهوماً ا سبق يقد  م  مإتساقاً 

ن الملوثات والحد األدنى م ،عن طريق التقليل من الهدر في استخدام الموارد الطبيعية ،منتجات صديقة للبيئة
 واالنبعاثات من المنظمات اإلنتاجية التي تضر البيئة والمجتمع.  

 منهجية التحول إلى اإلنتاج األخضرثانيًا: 
من خالل يتم  ،ن منهجية التحول إلى اإلنتاج األخضر لحل مشكالت الملوثات والنفايات الصناعيةإ

 Sen   417 ,2020)و (( Xiaodong & Hengli,2016, 14، تتمثل باآلتي رئيسة التركيز على مجاالت

& Ruchi,): 
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 والعالقة المنتج جودة مثل كليًا، االعتبار في الصناعية المنتجات يضع أن ينبغي أي: األخضر التصميم-1
 النظر وينبغي التصميم، عملية في البيئية العوامل مراعاة ينبغي ذلك ذلك، فضاًل عن وغير والبيئة المنتج بين

 جميع في النظر يجب الخضراء الت كنولوجيا تصميم عملية خالل المنتجات دورة أسباب في صحيح بشكل
 . المنتج تحسين بنتائج المنتجات تفي بحيث التصميم، عملية في المعقولة التحسينات وكذلك المنتج، وظائف

 المواد وتساعد األخضر، لإلنتاج األساسية المتطلبات يعتبر من الخضراء المادة طابع إن: الخضراء المواد-2
  الملوثة. غير المواد استخدام أو نسبيا التلوث من التقليل إمكانية إلى الخضراء

 إعادة مع للبيئة صديقة بمعنى أي البيئة، على أقل تأثير ذات المواد استخدام ويعني: الخضراء العملية-3
 ميزات تحسين هدف تحقيق أجل وكفاءة؛ من بعقالنية التدوير إعادة تكنولوجيا الموارد واستخدام استخدام

 المنتجات
 تكون  وإنتاج منتجات البيئي التلوث من والحد للطاقة الموفرة الت كنولوجيا إلى وتشير: الخضراء الت كنولوجيا-4

 البيئة. على التأثير من الحد وكيفية المواد استخدام من الحد كيفية في النظر أيضاً  وينبغي للبيئة، صديقة
 

 ثالثًا: أبعاد اإلنتاج األخضر
إال أن العديد من  ،حسب دراساته عنهبن حول أبعاد اإلنتاج األخضر كل يتباينت وجهات نظر الباحث

 ,.Nambiar, 2010,243)  ،)Wang& Sezen, 2011,56)) (Baines et alالباحثين ومنهم 

2012,34) ، (Zeya, 2015,6)، (Richard, 2016,86) أن أبعاد اإلنتاج األخضر هي على تفقوا ا
)اإلنتاج المستدام، العمليات الخضراء المستدامة، سلسلة التوريد الخضراء، اإلدارة البيئية(، ويمكن توضيح كل 

 اآلتي:على النحو بعد بشكل موجز و 
 ن االنتاج المستدام هو نظام متممإلى أ( Machado et al., 2019, 6يشير )االنتاج المستدام  بعد-1

التي و  ،خرى التي لها القابلية على إنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عاليةللعمليات واألنظمة االنتاجية األ
وتكون آمنة للعاملين والمجتمعات المحلية المحيطة به  ،ستدامةاتستخدم موارد أقل )الطاقة والمواد( وأكثر 

 وتكون سليمة اقتصاديا.التخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية  فضاًل عن ،والزبائن
ستخدام عمليات ا ها عمليةأنإلى ( Aneirson et al., 2020, 9يشير )العمليات الخضراء المستدامة  بعد-2

زيادة كلف الطاقة والمواد االولية وزيادة وعي  نتيجة ؛وخفض الكلف ،وتحسين الكفاءة التشغيلية ،صديقة للبيئة
من أجل تطوير  ؛التركيز على تصميم العمليات الخضراء المستدامةيتم ، إذ الزبائن بالتقنيات الخضراء

إعادة ، التقليصهي  (R6) على ست استراتيجيات تركزت العمليات الخضراء المستدامةو  ،المنتجات والعمليات
 .(Ansari  ,2016 ,45)  إعادة التصميم، إعادة التصنيع، االسترجاع، إعادة االستخدام، التدوير

 عملية دمج التفكير البيئي فيإلى أنها ( (Petljak et al., 2018, 3 يشير التوريد الخضراءبعد سلسلة -3
بما في ذلك تصميم المنتجات ومصادر المواد واختيارها وعمليات التصنيع وتسليم المنتج  ،سلسلة التوريد

 .استخدامه كإعادة التدوير دوكذلك إدارة المنتج بعد نفا ،النهائي للزبائن
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من  ،عملية منهجية لتحسين أداء البيئة اأنهإلى ( Waxin et al., 2019, 495شار )أاإلدارة البيئية  بعد-4
يمكن لنظام اإلدارة ، إذ يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة خالل دورة مستمرة إلدارة أنشطة المعمل التي

التي تقوم بدعم الممارسات  (ISO 14000)أن يحسن األداء البيئي للمنظمة كالمواصفة  (EMS) البيئية
 .البيئية

 المبحث الثالث: الجانب الميداني
 ختيارها اأواًل: وصف المعمل قيد البحث ومسوغات 

ويقع ، ميدانًا للبحث معمل سمنت بادوش التابع للشركة العامة للسمنت الشمالية وقع االختيار على 
عينة قصدية للدراسة في المعمل المبحوث  ختياراحرص الباحثان على قد و كم شمال الموصل، 25على بعد 

والسبب يعود  ؛باإلضافة إلى العاملين ذوي المهارات في األقسام والوحدات اإلنتاجية ،من مسؤولي الخط األول
فيما يأتي و  لحصول على نتائج واقعية لها،عن ا ، فضالً إلى أن هذه الفئة أكثر معرفة ودراية بموضوع البحث

 ختياره:المسوغات ال مجموعة من 
وذلك لحاجة البالد إلى مادة  ي؛االقتصادالجانب دور في دعم لها  متراكمة تسم المعمل بخبرات ومهاراتي -1
 سمنت.لا

يعني أن عملية اإلنتاج لمادة السمنت مستمرة  هذاو  ،السمنت بشكل مستمرمادة الطلب على منتجاته من   -2
 مصحوبة بالعديد من الملوثات التي تنتج عنها.

 .بالد والنهوض بهاالن في المساهمة في تنمية وتطوير منظمات يباحثرغبة ال -3
 ثانيًا: موجز تأريخي للمنظمة قيد البحث 

إذ يتمثل الجيل االول في معمل  ،جيالأفي ثالثة أنشئت يتألف معمل سمنت بادوش من ثالثة معامل 
الرطبة بفرنين وطاقة تصميمية حيث يعمل بالطريقة  1956-1955ات( يسمنت بادوش القديم )جيل الخمسين

وله ملحق يتمثل بورشة مركزية تقع في المنطقة الصناعية في  ا،واحدً  اإنتاجيً  اطن يوميًا، ويضم خطً 200
حيث تقوم بتصنيع قطع الغيار للخطوط اإلنتاجية ألغراض الصيانة والتأهيل وخاصة  ،منأالساحل اال

 .المسبوكات الفوالذية
إذ يعمل  1978-1977ات( يبمعمل سمنت بادوش الجديد جيل )السبعينل أما الجيل الثاني فيتمث

  .طن/يوم ويضم خطين800-700بالطريقة الجافة ذات التسخين المسبق عن طريق فرنين وبطاقة تصميمية 
، إذ بدأ إنتاجه عام 1983ات( يخير فيتمثل بمعمل سمنت بادوش التوسيع )جيل الثمانينأما الجيل األ

 ويستخدم الطريقة الجافة ذات التسخين والكلسنة المسبقين، ،توي على خط إنتاجي واحدويح ،14/7/1983
أن جميع مكائن ومعدات المعمل هي ذات مناشئ فرنسية و  ،طن يومياً 3200بلغ الطاقة التصميمية للمعمل تو 

 ويابانية.
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 ثالثًا: وصف األفراد المبحوثين 
وتم الحصول على  ،على األفراد المبحوثين في المعمل قيد البحث استمارة (70)ن بتوزيع اقام الباحث 

 %(97.1أي بلغت نسبة االستجابة ) ،لعدم اكتمال االجابة عليها استمارات ثالث واستبعدت، استمارة( 68)
 .االستماراتويوضح الجدول أدناه تفاصيل توزيع هذه 

 االستجابة( عدد االستمارات الموزعة والمستلمة ونسبة 1الجدول )
نسبة  المستلمة الموزعة

 االستجابة
نسبة  الصالحة المستبعدة

 االستجابة
70 68 97.1 3 65 92.9 

  .االستبانةنتائج  ين باالعتماد علىمن إعداد الباحث المصدر:
 
 ( توزيع االفراد المبحوثين عينة البحث2الجدول )

 
 االستبانة.نتائج ين باالعتماد على من إعداد الباحث المصدر:
 

مجتمعًة في المعمل قيد  االرتباط بين متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضرقة الع: رابعاً 
 البحث: 

 على النحو اآلتي: و  االولى(الفرضية الرئيسة ) أو رفضللتحقق من قبول  ص هذا المحوريخصتم ت
 مجتمعًة. وأبعاد اإلنتاج األخضراالرتباط بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي قة الع-أ
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نتائج عالقة االرتباط بين متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي مجتمعًة وأبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعًة  (3الجدول )
 في المعمل قيد البحث

                                                                         (1,57)P≤ 0.05,  N 

=65 , df =  
          SPSSعلى نتائج برنامج  باالعتمادن ي: من إعداد الباحثالمصدر     

( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي مجتمعة 3يعرض الجدول ) 
( وهذا يدل على قوة العالقة  (0.854وأبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة، إذ بلغ المؤشر الكلي لُمعامل االرتباط

البحث من اهتمامها بمتطلبات الت غيير الت كنولوجي بين المتغيرين، إذ تشير إلى أنه كلما زادت إدارة المعمل قيد 
مجتمعة أدى ذلك إلى تحقيق أبعاد االنتاج األخضر مجتمعة، وعليه يمكن قبول الفرضية الرئيسة األولى، 

 .المعمل قيد البحثوالفرضية الفرعية المنبثقة منها على مستوى 
عالقة االرتباط بين كل متطلب من متطلبات الت غيير الت كنولوجي المعتمدة في البحث وأبعاد االنتاج -ب

  (:4وكما موضح بالجدول ) قيد البحثاألخضر مجتمعًة على مستوى المعمل 
 تمعةً ( عالقة االرتباط بين كل متطلب من متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي وأبعاد االنتاج األخضر مج4) الجدول

                                                          (1,57)P≤ 0.05,  N =65 , df = 
          SPSSبرنامج  من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج: المصدر

( إلى وجود عالقة ارتباط 4ُيشير الجدول ). العالقة بين متطلب البحث والتطوير وأبعاد اإلنتاج األخضر: 1
داللة معنوية موجبة بين متطلب البحث والتطوير بوصفها متغيرًا مستقاًل وأبعاد اإلنتاج األخضر بوصفها ذات 

(، وتفسر هذه العالقة أنه إذا قام 0.05( عند مستوى معنوية )0.837متغيرًا معتمدًا، إذ بلغت قيمة االرتباط )
 األخضر.المعمل بتطبيق هذا المتطلب سوف تسهم في تحسين أبعاد اإلنتاج 

المعتمد                  المتغير                                 
 المتغير المستقل 

 ر مجتمعةأبعاد اإلنتاج األخض

متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي 
 0.854 المؤشر الكلي مجتمعة

 المتغير المعتمد                                                  
 أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة المتغير المستقل

ت 
طلبا

مت
جي

ولو
كن ت 

ر ال
غيي

الت 
 

 0.837 البحث والتطوير
 0.602 االبتكار الت كنولوجي

 0.845 تكنولوجيا المعلومات
 0.805 المؤشر الكلي
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( إلى وجود عالقة 4ُيشير الجدول ) . العالقة بين متطلب االبتكار الّتكنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضر:2
ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين متطلب االبتكار الت كنولوجي بوصفها متغيرًا مستقاًل وأبعاد اإلنتاج 

(، وتفسر 0.05( عند مستوى معنوية )0.602ط )األخضر بوصفها متغيرًا معتمدًا، حيث بلغت قيمة االرتبا
 هذه العالقة أنه إذا زاد اهتمام المعمل بتطبيق هذا المتطلب سوف تسهم في تحسين أبعاد اإلنتاج األخضر.

( إلى وجود عالقة 4ُيشير الجدول ). العالقة بين متطلب تكنولوجيا المعلومات وأبعاد اإلنتاج األخضر: 3
ة موجبة بين متطلب تكنولوجيا المعلومات بوصفها متغيرًا مستقاًل وأبعاد اإلنتاج ارتباط ذات داللة معنوي

(، وتعني 0.05( عند مستوى معنوية )0.845األخضر بوصفها متغيرًا معتمدًا، حيث بلغت قيمة االرتباط )
بيق أبعاد هذه العالقة ما كان لدى المعمل من القدرة على تكنولوجيا المعلومات مما ُيسهم ذلك في جعل تط

اإلنتاج األخضر أسهل، وعليه يمكن قبول الفرضية الرئيسة األولى والفرضية الفرعية المنبثقة منها على مستوى 
  .المعمل قيد البحث

مجتمعًة في المعمل قيد  التأثير بين متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضرقة الع: اً خامس
 البحث:

 على النحو اآلتي: و  ( ثانيةالفرضية الرئيسة ال) أو رفضللتحقق من قبول  محورص هذا اليخصتم ت     
 مجتمعًة. التأثير بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي وأبعاد اإلنتاج األخضرقة الع-أ

 
في المعمل قيد  ( تأثير متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي مجتمعًة في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعةً 5الجدول )

 البحث

 المتغير المستقل
 

 المتغير المعتمد

 متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي
  مجتمعة

2R 

 

 Fاختبار

0 1 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 
أبعاد اإلنتاج 
 األخضر مجتمعة

قيم 
  معامالت

30.230 
(5.817)* 0.510(10.483)* 0.654 109.902 4.008 

 DF=(5,53) P≤0.05 ,                       1.668 الجدولية= T المحسوبة، Tإلى  تشير )*(

, N=65 ,  
 SPSS برنامج من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائجالمصدر: 

( الخاص بنتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي موجب لمتغيرات متطلبات 5يتبين من الجدول )
في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة بوصفها الت غيير الت كنولوجي مجتمعة بوصفها متغيرات مستقلة)تفسيرية( 

( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة 109.902( المحسوبة )Fمتغيرات معتمدة )مستجيبة(، إذ بلغت قيمة )
( 2R( )0.654. وبلغت قيمة معامل التحديد )(58,1)( وعند درجتي حرية 0.05( بمستوى معنوية )4.008)

( من االختالفات المفسرة في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة تعود إلى تأثير متطلبات 0.346وهذا يعني أن )
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الت غيير الت كنولوجي مجتمعة، أما الباقي فيعود إلى متغيرات عشوائية من غير الممكن السيطرة عليها أو أنها 
( لها T( واختبار )100.5( والبالغة )1Bغير داخلة في أنموذج االنحدار أصاًل، ومن خالل متابعة معامل )

 (1.668)( وهي قيمة معنوية وأكبر من القيمة الجدولية البالغة (10.483( المحسوبة بلغت Tتبين أن قيمة )
والفرضية تقبل الفرضية الرئيسة الثانية يتم  عليهو (، 5,53( ودرجتي حرية )0.05عند المستوى المعنوي )

 .لبحثقيد ا المعملعلى مستوى الفرعية المنبثقة منها 
على  تأثير كل متطلب من متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعةً ( 6الجدول )

 مستوى المعمل قيد البحث
           
 المستقل           المتغير

 
 المتغير المعتمد

 متطلبات الّتغيير الّتكنولوجي
 المعلوماتتكنولوجيا  االبتكار الّتكنولوجي البحث والتطوير

0 1 0 2 0 3 

ضر
ألخ

ج ا
نتا

 اإل
عاد

أب
 

قيم معامالت 
 

35.180 
(6.450)* 

3.243 
(8.458)* 

42.896 
(7.053)* 

2.312 
(8.234)* 

37.112 
(6.025)* 

2.234 
(7.373)* 

2R 0.564 0.565 0.473 

 إختبار

Fالمحسوبة 
75.187 

66.962 

 
53.065 

 

 F إختبار 
 الجدولية

4.008 4.008 4.008 

 DF=(5,53) P≤0.05 ,                      1.668 الجدولية= T المحسوبة، Tإلى  تشير )*(

, N=65 ,   
 SPSS برنامج من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائجالمصدر: 

( إلى وجود تأثير ذي داللة معنوية لمتطلبات الت غيير الت كنولوجي المتبناة في البحث 6ُيشير الجدول )
وهي ) متطلبات البحث والتطوير، االبتكار الت كنولوجي، تكنولوجيا المعلومات( بوصفها متغيرات مستقلة في 
أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعًة كمتغير معتمد على مستوى المعمل قيد البحث، ومن خالل متابعة لمعامالت 

طة يعود إلى متطلب البحث والتطوير، (، ظهر بأن أعلى تأثير لتلك األنش2R( وقيم معامل التحديد )بيتا )
يليها بالدرجة الثانية متطلب االبتكار الت كنولوجي، ثم جاء تأثير متطلب تكنولوجيا المعلومات في النهاية، وفيما 
يأتي توضيح لتأثير كل متطلب من متطلبات الت غيير الت كنولوجي المتبناة في البحث وفق األولوية في تأثيرها 

 اج األخضر مجتمعًة.في أبعاد اإلنت
( أن هناك تأثيرًا معنويًا لمتطلب 6ُيبي ن الجدول ) تأثير متطلب البحث والتطوير في أبعاد اإلنتاج األخضر:. 1

 (F)البحث والتطوير بوصفه متغيرًا مستقاًل في أبعاد اإلنتاج األخضر كمتغير معتمد، وَيدعم هذا التأثير قيمة 
( 1,58( عند درجتي حرية )008,4أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة ) ( وهي75.187المحسوبة والبالغة )
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من  )0.436(( وهذا يعني أن 2R( )0.564(، وبلغت قيمة معامل التحديد )0.05وضمن مستوى معنوية )
االختالفات المفسرة في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة يفسرها متطلب البحث والتطوير، ويعود الباقي إلى 

عشوائية من غير الممكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار أصاًل، وتبي ن أيضًا متغيرات 
( المحسوبة Tلها تبين أن قيمة ) )T(( واختبار 3.243والبالغة ) )1B(من خالل الجدول ومن  متابعة معامل 

( ودرجتي 0.05وية )( عند مستوى معن1.668( وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )8.458)
ونستنتج من هذا بأن متطلب البحث والتطوير له قدرة في التأثير على أبعاد اإلنتاج األخضر  ،(5,53)حرية

 مجتمعًة. 
( أن هناك تأثيرًا معنويًا 6ُيبي ن الجدول ) تأثير متطلب االبتكار الّتكنولوجي في أبعاد اإلنتاج األخضر. 2

لمتطلب االبتكار الت كنولوجي بوصفه متغيرًا مستقاًل في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة كمتغير معتمد، وَيدعم 
( عند 4.008( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة )66.962المحسوبة والبالغة ) (F)هذا التأثير قيمة 

( وهذا يعني 2R( )0.565( وبلغت قيمة معامل التحديد )0.5وضمن مستوى معنوية ) ),535(درجتي حرية  
من االختالفات المفسرة في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة يفسرها متطلب االبتكار الت كنولوجي،  (0.435)أن 

أنموذج االنحدار  ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية من غير الممكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في
لها أن  )T(( واختبار 2.312البالغة نسبته ) )2B(أصاًل، وتبي ن أيضًا من خالل الجدول ومن  متابعة معامل 

( 0.05( عند مستوى معنوية )1.668( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة )8.234( المحسوبة )Tقيمة )
ير متطلب االبتكار الت كنولوجي في أبعاد اإلنتاج األخضر ، ونستنتج من هذا إمكانية تأث(5,53)ودرجتي حرية 

 مجتمعًة. 
( أن هناك تأثيرًا معنويًا 6ُيبي ن الجدول ) . تأثير متطلب تكنولوجيا المعلومات في أبعاد اإلنتاج األخضر:3

غيًرا لمتطلب تكنولوجيا المعلومات بوصفها متغيرًا مستقاًل في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة بوصفها مت
( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة 53.065المحسوبة والبالغة ) (F)معتمًدا، وَيدعم هذا التأثير قيمة 

( 2R(. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.05وضمن مستوى معنوية ) )5,53(( عند درجتي حرية 4.008)
( من االختالفات المفسرة في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعة يفسرها متطلب 0.527( وهذا يعني أن)0.473)

تكنولوجيا المعلومات، ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية من غير الممكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة 
( 2.234ته )البالغة نسب )3B(في أنموذج االنحدار أصاًل، وتبي ن أيضًا من خالل الجدول ومن  متابعة معامل 

( عند 1.668( وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة )7.373( المحسوبة )Tلها أن قيمة ) (T)واختبار 
، ونستنتج من هذا إمكانية متطلب تكنولوجيا المعلومات بالتأثير (5,53)( ودرجتي حرية 0.05مستوى معنوية )

ية الرئيسة الثانية والفرضية الفرعية المنبثقة منها في أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعًة، وعليه يتم قبول الفرض
 على مستوى المعمل قيد البحث. 

 والمقترحات االستنتاجاتالمبحث الرابع: 
  االستنتاجاتأواًل: 
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بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي مجتمعًة وأبعاد اإلنتاج معنوية  اللةد اتذ ارتباط عالقةتحقق وجود  .1
متطلبات الت غيير ب معملدارة الإوهذا يشير إلى أن زيادة اهتمام  ،قيد البحث المعملاألخضر مجتمعًة في 

 أبعاد اإلنتاج األخضر مجتمعًة.  سيسهم في تحقيق الت كنولوجي
بين متطلبات الت غيير الت كنولوجي منفردًا وأبعاد اإلنتاج معنوية  اللةد اتذ ارتباط عالقةتحقق وجود  .2

دليل على الدور الذي تنهض به هذه المتطلبات في تحقيق وهذا ، قيد البحثل مجتمعًة في المعم األخضر
 أبعاد اإلنتاج األخضر.

 لمتطلبات الت غيير الت كنولوجي في تحقيق أبعاد اإلنتاج األخضرمعنوية  اللةد اتذ تأثير عالقةتحقق وجود  .3
أبعاد اإلنتاج  في تحقيق الت كنولوجيإمكانية تأثير متطلبات الت غيير وهذا يشير إلى ، قيد البحثفي المعمل 

 األخضر في المعمل. 
لكل متطلب من متطلبات الت غيير الت كنولوجي في تحقيق أبعاد معنوية  اللةد اتذ تأثير عالقةوجود  ثبت .4

إمكانية تأثير كل متطلب من متطلبات الت غيير وهذا يشير إلى ، قيد البحثفي المعمل  اإلنتاج األخضر
 أبعاد اإلنتاج األخضر في المعمل قيد البحث. في تحقيق منفرداً الت كنولوجي 

 ثانيًا: المقترحات
من تأثير مهم وبارز في دعم التوجه نحو اإلنتاج  له االهتمام بعمليات البحث والتطوير لماضرورة  .1

 .األخضر

له من أهمية لما  ،العاملين ممن يتسمون بالمهارة في مجال االبتكار الت كنولوجي استقطابالحرص على  .2
 في تطبيق اإلنتاج األخضر عن طريق التنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية المرموقة.

ضرورة القيام بإجراء الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لغرض تنمية المهارات وتبادل  .3
 بين العاملين. األفكار

( مثل الشمس والرياح وحرارة باطن األرض وبخار تركيز االهتمام على الطاقة البديلة )الطاقة المتجددة .4
 مادة سمنتية جديدة وصديقة للبيئة.إلى إنتاج مستدام من ل يمكن التوص   إذ ،الماء

 .اإذ أصبح يمثل ضرورة وليس خيارً  ،الحقاً  لخضراء المستدامةعمليات االالتوسع في مجاالت تطبيق  .5

تضم أعدادًا كبيرة من الموردين، إذ أينما يتواجد الزبون  إلدارة سلسلة التوريد لكونهاة إدارة كفوء اختيار .6
 يكون مصدر توريد للمنظمة.

في مجال  استخدامها المعمل قيد البحث إلدارةهنالك العديد من األدوات لنظام اإلدارة البيئية التي يمكن  .7
 .ISO14001) منها )المحافظة على البيئة 
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