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Abstract 
The present research attempts to identify the contribution of additive 

manufacturing to enhance the elements of innovative marketing in engineering 

offices in Iraq, where engineering offices make big efforts to meet the needs of 

customers by providing innovative products. The research problem has been 

formulated with some questions, most notably: "How visible is additive 

manufacturing among engineers and technicians in engineering offices?" 

The research aims to provide a theoretical and practical framework that works on 

linking the variables of the research (Additive manufacturing, elements of 

innovative marketing), enables researched offices to identify their level of 

orientation to the application of research variables, and then to analyze field 

realities to arrive at the results related to the development of this orientation 

through a descriptive and analytical approach, Engineering offices in Iraq were 

selected as a research community because of the availability of several research 

variables and an intentional sample was selected as a research sample whereby 

the research was based on the questionnaire as the main tool for obtaining 

information as well as some statistical methods for testing hypotheses through the 

IBM SPSS 19.  

This research has achieved many conclusions, the most prominent of which is the 

existence of a significant relationship between research variables, as well as the 

existence of a significant effect of additive manufacturing on the elements of 

innovative marketing. 

The research presented several suggestions, the most important of which were to 

increase the interest of the offices' understudy about the content of additive 

manufacturing and innovative marketing elements and to deepen the interest of 

engineers and technicians in that this would help to strengthen the offices' ability 

to compete and thus survive and grow in the market, In addition, the offices 

understudy should increase their interest in additive manufacturing and innovative 

marketing elements and have worked towards their proper application through 

training courses and conferences to improve performance in additive 

manufacturing and innovative marketing elements. 

Keywords: 

Additive Manufacturing, Innovative Marketing, Elements 

Of Innovative Marketing. 
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: النشر  ؛24/6/2021: القبول؛ 15/6/2021: التعديل والتنقيح؛ 13/6/2021: االستالمتاريخ المقالة: 
1/12/2021. 

 المستخلص
 التصــــنيع المفــــاي في تعرير تناصــــر التســــوي  االبت اري في إســــ امتحديد  إلبيســــعب البحح الحالي     

ن المكاتب ال ندســـية تبذل ج وداب كبيرة لتلبية احتياجات الرناعب تبر تقديم إ إذالمكاتب ال ندســـية في العراق، 
ما مدى وضـــــوص التصـــــنيع  برزها : "أ بعدد مب التســـــا الت البححمشـــــكلة  صـــــياغةمنتجات مبت رة ، وقد تم 

 ؟" المفاي لدى الم ندسيب والفنييب في المكاتب ال ندسية
) التصــــنيع المفــــاي ،  البححل تلب الرنط بيب متغيرات نظري وتملي يعم إطارتقديم  إلبوهَدي البحح  

تناصـــــر التســـــوي  االبت اري( ، يتمكب المكاتب المبحوثة مب التعري تلب مســـــتوى توج  ا لتطبي  متغيرات 
النتاعج المتعلقة بتطوير هذا التوجه مب  إلبالبحح ، وثم القيام بعد ذلك بتحليل الواقع الميداني للوصـــــــــــــول 

لتوافر تدد مب  ابحثيب  اب تحليلي ، وقد تم اختيار المكاتب ال ندســـــــــية في العراق مجتمعخالل من ج وصـــــــــفي و 
متغيرات البحح في ا، فيما تم اختيار تينة قصــــــــدية مب هذب المكاتب بوصــــــــف ا تينة بحثية ، ونموجب ذلك 

ة بعدد مب ة للحصــول تلب المعلومات ، ففــالب تب االســتعانمد البحح تلب اســتمارة االســتبانة أداة رعيســاتت
 IBM SPSS Statistics     االســــاليب االحصــــاعية الختبار الفرضــــيات مب خالل البرنامج االحصــــاعي

19)). 
ففالب  ،متغيري البححبرزها هو وجود تالقة معنوية بيب أجات تدد مب االستنتا إلبوقد توصل هذا البحح 

 وجود تأثير معنوي للتصنيع المفاي في تناصر التسوي  االبت اري. تب
في مجالي  ف ارهم ا زيادة اهتمام المكاتب قيد الدراســـــــــة بما تتفـــــــــمنه األأ مب المقترحات  اب وقدم البحح تدد

ن ذلك يس م أل ،التصنيع المفاي وتناصر التسوي  االبت اري والعمل تلب تعميق ا لدى الم ندسيب والفنييب
تدعيم قدرات المكاتب تلب المنافسة ونالتالي تتمكب مب البقاء والنمو في السوق، ففالب تب زيادة اهتمام  في

 المكاتب قيد الدراســـة بالتصـــنيع المفـــاي وتناصـــر التســـوي  االبت اري والعمل تلب تطبي  كل من م بطريقة
لتصنيع المفاي وتناصر التسوي  في ا ألداءتدريبية والمؤتمرات لغرض تحسيب اسليمة تبر تقد الدورات ال

 االبت اري.
 الكلمات الرئيسة

 التصنيع المضاف، التسويق االبتكاري، عناصر التسويق االبتكاري.
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 مقدمةال
مستمرة وفي ظل البيئة الصناعية المعقدة والمليئة بالتحديات في ظل تطور تقنيات التصنيع بصورة 

ففالب تب المنافسة الشديدة بيب المنظمات في القطاتيب العام والخاص، تواجه  ،التي تعمل ب ا المنظمات
الحصة المنظمات في العالم بشكل تام وفي البيئة الصناعية العراقية خصوصاب صعونات في الحصول تلب 

االبت ارية  ف ارتبني تقنيات تصنيع تس م في تعرير األ إلبمر الذي دفع المنظمات والحفاظ تلي ا، األالسوقية 
التي توفر الفرصة للمنظمات لتسوي  منتجات ا بأساليب مبت رة تختلف تما ينت جه المنافسون في السوق، 

تعرير تناصر التسوي  ظمات تبر التسويقي للمن داءالوساعل المميرة لتحسيب األ أحدويمثل التصنيع المفاي 
تقنيات التصنيع الحديثة والمتطورة بسرتة والتي تس م في العديد مب  أحدذ يعد التصنيع المفاي إاالبت اري، 

منتجات  إلبذ ينطوي التصنيع المفاي تلب تحويل ملفات التصميم إيا للقطاتات الصناعية المختلفة، المرا
مب االيصاعية للرناعب ونتصاميم  الة إلنتاج منتجات ذات مستوى تال    فعاعن اعية قابلة لالستخدام، ويقدم طر 

هندسية معقدة، وطالما أن االهتمام للمنظمات يتركر تلب تحقي  التفوق تلب المنافسيب في السوق فيمكب 
و الغير الجديدة أ ف ارال يفية التي يتم مب خالل ا وضع األ إلباالتتماد تلب التسوي  االبت اري الذي يشير 

بحح مب خالل ارنعة مألوفة موضع التطبي  الفعلي في الممارسات والسياسات التسويقية، وقد تم تناول ال
 طاروتفمب الثالح اإل ،النظري  طارالمن جي للبحح بينما تفمب الثاني اإل طارول اإلمحاور تفمب األ

 والمقترحات المقدمة للمكاتب المبحوثة. الرابع لالستنتاجات التي توصل الي ا الباحح  المحوروتفمب  ،العملي
 المنهجي للبحث طاراإل -1

 اواًل: مشكلة البحث وتساؤالته
افرزته مب تحديات وفرص تحتم تلب وما  تمالثته مب تغييرات في طبيعة األأحدن التطورات التقنية وما إ
تحقيقه  إلبوهو ما تسعب  ،ن تتجه نحو تعرير االبت ار للحصول تلب الحصة السوقيةأغلب المنظمات أ 

ن أالمفاي كتقنية تمل، وتلب اتتبار الحالي( والتي تستخدم التصنيع  البححالمكاتب ال ندسية )ميدان 
ولب في تحقي  التفوق تلب المنافسيب لذلك  يجب التف ير خارج األطر األ النشاط التسويقي هو المعني بالدرجة

ذ إن العديد مب إ (،بعادالتصنيع المفاي )الطباتة الثالثية األ التقليدية، وهو تلب وجه التحديد ما يقدمه
في نشاطات ا التسويقية  بعادمكانات الطباتة ثالثية األإ توظيفالمكاتب ال ندسية تعاني بشكل كبير مب مشكلة 

التي تتفمب مشاريع تخرج الطلبة وقطع  مب أجل تسوي  المنتجات بعادو تطوير فعالية الطباتة ثالثية األ
غيار للسيارات واالدوات المنرلية والمجسمات للبيوت والقوالب المستخدمة في طب االسنان وصياغة المجوهرات 

ذلك تواجه المكاتب ال ندسية مشكلة تدم إلمام الرناعب بالميرات التي  ففالب تبتلب نطاق واسع،  وغيرها
بشكل مستمر، ونموجب ما تقدم متطورة تقنيات التصنيع الحديثة وال أحديوفرها التصنيع المفاي باتتبارب 

 تية:شكلة البحح مب خالل التسا الت اآلن يتم حصر مأيمكب 
 ما مدى وضوص التصنيع المفاي لدى الم ندسيب والفنييب في المكاتب ال ندسية؟ -1
 هل توجد تالقة ارتباط معنوية بيب التصنيع المفاي وتناصر التسوي  االبت اري؟ -2
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 للتصنيع المفاي في تناصر التسوي  االبت اري؟هل يوجد تأثير معنوي  -3
 تي:باآل البححهمية أ يمكب تحديد  همية البحث :أثانيًا: 
التعري وف م كيفية تسخير وتوظيف تقديم من جية نظرية وتملية تساتد المكاتب ال ندسية في  -1

 مكانيات التصنيع المفاي في تعرير تناصر التسوي  االبت اري.إ
بالنسبة للمكاتب ال ندسية وما هو موقف المكاتب مب ت ا التصنيع المفاي واهمي أبعادديد تح -2

ساليب التي تستخدم ا المكاتب في تعرير تناصر التسوي    واألاعالتصنيع المفاي والطر 
 االبت اري.

 هداف البحثأثالثًا: 
 ية.التعري تلب واقع التصنيع المفاي وتناصر التسوي  االبت اري في المكاتب ال ندس -1
 التعري تلب طبيعة العالقة بيب التصنيع المفاي وتناصر التسوي  االبت اري. -2
 بيب التصنيع المفاي وتناصر التسوي  االبت اري. المعنويةالتعري تلب التأثير وتحديد درجة  -3

متغيرات النموذج يعبر تب العالقة بيب لجة المن جية لمشكلة البحح بناء أتتطلب المعا:  البحث نموذجأ: رابعاً  
 ولية لفرضيات ا وكما مبيب في الشكل ادناب.تصورات واجابات أ إلبة والفرعية ، التي تشير الرعيس

 

 
 : فرضيات البحثخامساً 

 مجتمعة التصــــــــنيع المفــــــــاي أبعادتوجد تالقة ارتباط ذات داللة معنويه بيب  الفرضيييييية الرئيسييييية ا ول :
 . المبحوثةفي المكاتب ال ندسية  مجتمعة وتناصر التسوي  االبت اري 

و  منفرداب  التصــنيع المفــاي  أبعادالفرضــية الفرعية: توجد تالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيب كل بعد مب 
 .المبحوثةتناصر التسوي  االبت اري مجتمعة في المكاتب ال ندسية 

يع المفــــــاي مجتمعة في تناصــــــر التصــــــن بعادهنالك تأثير ذو داللة معنوية أل الفرضييييية الرئيسيييية الثانية:
 المبحوثة.التسوي  االبت اري مجتمعة في المكاتب ال ندسية 
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في تناصـــر  منفرداب  التصـــنيع المفـــاي  أبعادالفرضـــية الفرعية: هنالك تأثير ذو داللة معنوية ل ل بعد مب  
 .المبحوثةالتسوي  االبت اري مجتمعة في المكاتب ال ندسية 

 البياناتسادسًا: اساليب جمع 
هو متوفر مب المصادر العرنية واالجنبية مب كتب ودوريات ومؤتمرات  اب تلب ميتم االتتماد مب قبل الباحث

يح جامعية ، ففـــــالب تب اـــــبكة المعلومات الدولية )االنترنيت( والمصـــــادر التي تم الحصـــــول إطار ورســـــاعل و 
وذلك فما يتعل  بالجانب النظري بينما تم االتتماد تلب المقابالت  ،تلي ا مب المكتبة االفتراضــــــــــــــية العراقية

 الشخصية واستمارة االستبانة فيما يتعل  بالجانب العملي.
 ساليب التحليل االحصائيأ: سابعاً 

 ((SPSS. Ver-19لغرض تحقي  البحــح للنتــاج المطلونــة قــام البــاحثــان بــاالتتمــاد تلب الحرمــة البرمجيــة 

تية ) الت رارات، ســــاليب االحصــــاعية اآلليل االحصــــاعي ومع التركير تلب األفي التح الرعيســــةداة باتتبارها األ
 .T)، اختبار  Fمعامل االنحدار الخطي البسيط، اختبار ،عامل االرتباط، معامل التحديدالنسب المئوية، م

 : حدود البحث ثامناً 
( وتشــــمل 15/5/2021 إلب 1/10/2020في المكاتب ال ندســــية في العراق للمدة مب ) البحح طب 

 العينة الم ندسيب والفنييب العامليب في المكاتب ال ندسية المبحوثة. أفراد
 : وصف عينة البحثتاسعاً 

التي تعمل في مجاالت  الذيب يعملون في المكاتب ال ندســـــــية فرادتم اختيار تينة قصـــــــدية تمثلت باأل
في محافظات  المختارة في العراق هندســــــــة  االل ترونيات والحاســــــــوس والميكانيك والســــــــيطرة واالج رة الطبية

مب الذيب لدي م الخبرة  اب ( مكتب44والتي يبلغ تددها ) )نينوى، بغداد، ارنيل ، دهوك، صـــالص الديب، البصـــرة(
ب االنشـــــــــطة تصـــــــــميم المنتجات باســـــــــتخدام برامج تصـــــــــميم وتتفـــــــــمب هذ المكاتبوالمعرفة والعلم بأنشـــــــــطة 

" لفـــــمان تحقي  الفاعدة مب  بعادمتخصـــــصـــــة، ففـــــالب تب تصـــــنيع هذب المنتجات تبر الطابعات ثالثية األ
اتخاذ القرارات التي  جانب الصـــــالحيات التي يتمتعون ب ا في إلبالمعلومات الدقيقة والمفيدة المقدمة من م"، "

مكانية الحصــــول إنشــــطة المكاتب" ونالتالي أراء تغييرات جذرية جدية في مجمل ي اجن تســــ م فأمب الممكب 
( اســــــــــــــتمارة 75، ونموجب ذلك قام الباحثان بتوزيع )البححهمية أ والمقترحات التي تعرز مب  ف ارتلب األ
وهذا  (،67تلب تينة البحح في مواقع تمل م وكان تدد االســـــتمارات الصـــــالحة للتحليل ) ال ترونية اســـــتبانة
( يبيب التفاصـــــــيل المتعلقة بتوزيع اســـــــتمارة 1والجدول رقم ) (94.63ان نســـــــبة االســـــــتجابة هي ) إلبيشـــــــير 

 االستبانة تلب تينة البحح.
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 المبحوثين في المكاتب المبحوثة فراد( خصائص ا 1الجدول )

 المبحوثين بحسب الجنس فرادتوزيع األ

 انثى ذكر

 % العدد % العدد

66 98.5 1 1.5 

 المبحوثين بحسب العمر )سنة( فرادتوزيع األ

 فاكثر -51 41-50 31-40 20-30

 % العدد % العدد % العدد % العدد

43 64.18 14 20.90 7 10.45 3 4.8 

 المبحوثين بحسب التحصيل الدراسي فرادتوزيع األ

 اعدادية دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0 0 9 13.4 44 65.7 4 6 10 14.9 

 المبحوثين بحسب سنوات العمل في المجال فرادتوزيع األ

 فاكثر-21 16-20 11-15 6-10 1-5

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

57 85.1 7 10.4 3 4.5 0 0 0 0 

 النظري للبحث  طاراإل -2
 التصنيع المضاف 2-1
جميع التقنيات التي يتصنَّع في ا مكون بصورة تدريجية بإضافة مادة تتواف  مع   التصنيع المضاف:مفهوم  -

اار وقد أ (Sundararajan,2012,2) نموذج  التصميم المدتم بالحاسوسأالجرء  المحدد في   هندسة
(Kellens ,et al.,2017,49) نموذج جديد للتصميم ال ندسي والتصنيع، أن  التصنيع المفاي هو أ إلى

والذي ينطوي تلب تأثيرات اقتصادية ونيئية تميقة، ويترتب تلب حرية التصميم التي تتيح ا هذب الفئة مب 
ن أ إلب (Piazza ,2018,17)اارأ، و تمليات التصنيع وقدرت ا تلب طباتة كل ايء يمكب تصميمه محلياب 

تمليات التصنيع التي تصنع األجراء ببناء آالي الطبقات أو  مجموتة واسعة مبالتصنيع المفاي هو 
بأنه بديل لعملية تصنيع  (Agudo  ,2018,2)الشراعح المكدسة مب المواد فوق بعف ا البعض، ويعرفه 

ف ي تمكب مب إنشاء نماذج مادية  بعادالمنتجات التقليدية التي تتصنع مب خالل ا األجسام الصلبة الثالثية األ
لألاياء باستخدام سلسلة مب األطر اإلنماعية المفافة أو المتدرجة، حيح توضع الطبقات تلب  بعادثالثية األ

 .بعادالتوالي إلنشاء ايء كامل ثالثي األ
بناء ة في الوقت الذي يســتغرقه همية التصــنيع المفــاي في ميرة الســرتأ ت مب همية التصنيع المضاف: أ -
جراء، ويمكب مالحظة الســـالســـة أيفـــاب مب حيح تقليص خطوات العملية ونغض النظر تب تعقيد األجراء األ

 بينما تتطلبكثر أو أة أحديتم تادة في خطوة و  بعادتصـــــنيع منتج داخل الطابعة ثالثية األالتي ســـــتبنب، فإن 
 I. Gibson, etكثر مقارنة بالتصــــــــــــــنيع المفــــــــــــــاي أات التصــــــــــــــنيع األخرى إدخال تمليات معظم تملي

al.,2018,8))  بينما يرى كل مب(Ponche et al., 2012,95) ، André J., 2017,92) ، )(Pérez 
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et al., 2020,441)   ،(Paolini et al., 2019,18) همية التصنيع المفاي تتمثل بــــــــــــــــ )االبت ار، أ ن أ
الســـــــوق، خفة الوزن، ســـــــرتة  إلبالتجميع الجرعي، خفض اســـــــت الك الطاقة، تقليل ال در، اختصـــــــار الوقت 

 تمليات التصنيع(.
في التصنيع  لتصميموليتفمب التصنيع المفاي إجراء سلسلة مب العمليات  عمليات التصنيع المضاف: -

ويســـــــــمح بإجراء تغييرات في  ،مقارنة بالتصـــــــــنيع التقليدي معدل أســـــــــرر في تطوير المنتجات المفـــــــــاي
حرية التصميم والتقديرات  يوفر التصنيع المفاي، كما و تحمل اي كلف اضافيةدون تأخير أ التصميم 

  ،من  كل  ويشييير (Kumar et al., 2018,106)، للتصــــنيعوالوقت الالزم  التي ســــيتم اســــتخدام ا للمواد

(Yakout   et  al., 2018,2) ،(Wennmo, 2016,27)  ،(Singh et al., 2017,186) ، 

(Oettmeier,2017,21) ن الخطوات التي تنطوي تلي ا تمليات التصــــــــنيع المفــــــــاي تتفــــــــمب أ إلب
تداد االلة، إ االلة،  إلب، تحويل الملف  .STLالتصـــــميم بمســـــاتدة الحاســـــوس ، تحويل الملف بصـــــيغة )

 زالة هياكل الدتم، االجراءات بعد االنت اء مب تصنيع الجرء ، التطبي  ) استخدام الجرء((.إالبناء، 
 التصنيع المضاف: أبعاد -

 اتاحة الفرصة إلب، مما أدى لغرض االستفادة مب الميرات التي تقدم ا بعادطورت الطباتة ثالثية األ
تحديد العيوس في التصــــميم وتدارك ا بســــرتة ونت لفة زهيدة، مما يســــرر تملية تطوير المنتجات لللمصــــمميب 

المتف  تلي ا للتصـــنيع المفـــاي  بعادن األومب خالل آراء الباحثيب فإ أدنب حد إلبويقلل المخاطر التجارية 
 تتفمب:

يتم اســـتخدم النماذج األولية الســـريعة للتحق  مب التصـــميم واالختبار الوظيفي ولية السييريعة: النماذج ا   -1
نموذج األولي الســـــريع  يشـــــكل جرءاب ن األأ، كما  (Van der Haar, 2016,15)للمنتجات  والتســـــوي 

،  (Stern, 2015,22)هاماب وحيوياب مب تملية تطوير المنتجات، وفي أي ممارســــة في مجال التصــــميم 
أكمله تب طري  الجمع بيب مختلف المنتج ب ما يتفــــمنه لتوضــــيحنموذج أولي أب أيفــــاب اســــتخدام ويمك

لفـــــمان تمل ا معاب، وســـــيســـــاتد ذلك كثيراب في دمج المنتج والظ ور تلب الســـــطح ألية  المنتج مكونات
ال يلرم  أن النماذج األولية في العديد مب المنظمات إلبمشــــــاكل تتعل  بتجميع المنتج ،وتجدر اإلاــــــارة 

، ول ن ا بالتأكيد ضـــــــرورية في أي مشـــــــرور لتطوير المنتجات، حداأن تؤدي جميع هذب األدوار في آن و 
 وتســـــتخدم النماذج التي أنشـــــئت بففـــــل النماذج األولية الســـــريعة معظم هذب األدوار إن لم يكب جميع ا

(Mellor .S, 2014,23). 
كادر يســـــاتد تلب تقليل الوقت الذي تســـــتغرقه  إلبهو اســـــتخدام  ج از آلي يســـــتند  التصييينيع السيييريع: -2

 إلبيشــير  كبعد للتصــنيع المفــاي التصــنيع الســريعن إ،  (Buonafede, 2017,44)تملية التصــنيع 
بواســطة آلة توليد المنتج الن اعي  إلبيتحول مبااــرة  الذي تم تصــميمه باســتخدام الحاســوسنموذج األ نأ

ت نولوجيا التصنيع  تبر التصنيع السريع ويتحق ،  (Gebhardt, 2011,7) بعادمثل الطابعة ثالثية األ
يمكب أن والتي  او المنتج بال امل قطع الغيار المطلونة إلنتاج  نتاج طبقة بعد طبقة()اإل المفــــــــــــــاي

 .(Anderl et al., 2016,32) يستخدم ا الرناعب مباارة
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رمنية التي دوات التي يتم اســــتخدام ا في التصــــنيع المفــــاي لتقليل الفترات الهي األدوات السيييريعة: ا  -3
دوات تلب تصــــــنيع القوالب وتنطوي هذب األ (Bhat .M et al., 2020,9) يعتســــــتغرق ا تملية التصــــــن

استخدام البرامج الحاسونية مثل التصميم بمساتدة الحاسوس والتصنيع بمساتدة الحاسوس التي تس ل ب
تان مب األدوات هما: ألجل للمنتجات، وهناك فئتان رعيســــتملية التصــــنيع مب أجل االســــتخدام الطويل ا

ب، وأدوات أدوات التصـــميم بمســـاتدة الحاســـوس، حيح يقوم المســـتخدم بنمذجة كل تفاصـــيل التصـــميم بيد
 )يفـــــــع المســـــــتعملون قواتد رنط حاســـــــوني تولد بدورها األجراء  إذالتصـــــــميم القاعم تلب الحاســـــــوس ، 

Franklin,2015,5). 

 عناصر التسويق االبتكاري  2-2
جديدة وتطبيق ا فعلياب في النشـــــــاطات التســـــــويقية غير تقليدية و  أف اروضـــــــع مفهوم التسيييييويق االبتكاري:  -

 & robert)ابت ارية ونســــــــــــــرتة اكبر قياســـــــــــــــاب بالمنافســــــــــــــيب  أف اروتطويرها بوانتاج منتجات جديدة 

Mary,2004,144 )   و يشـــــــــــير ،(Alnoaayme,2016,8،Atheb) التســـــــــــوي  االبت اري بأنه إلب 
التســــــــويقية في ضــــــــوء تقديم  تمالالرناعب واأل إلبنشــــــــطت ا التســــــــويقية أفلســــــــفة تنظيمية توجه ج ودها و 

يرى  في حيبرة مب قبل المنظمات االخرى، المنتجات التي يرغب ا والتي تشــــــــــــكل فرصــــــــــــاب غير مســــــــــــتثم
(Joaibya,2017,9)  يركر تلب النشـــــاط التســـــويقي واســـــاليب العمل التســـــويقية  بأن التســـــوي  االبت اري
و استخدام معدات أساليب وطراع  ألتسويقي وما تقوم به المنظمة مب السيما ما يتصل بعناصر المريج او 

 .او االت تس م في خل  حالة جديدة تسويقية سواء في مجال المنتج او التوزيع او الترويج او التسعير
همية التســــوي  االبت اري في تلبية احتياجات الرناعب بشــــكل مالعم ومب أ تتمثل  همية التسيييويق االبتكاري:أ -

إقامة تالقات أوث  مع الرناعب وإدماج م  إلبخالل تنفيذ أساليب وأنشطة تسويقية جديدة ت دي المنظمة 
وهو وضـــع يكون فيه الرناعب مواليب للمنظمة ويوصـــون  ،في وضـــع يصـــبح فيه الرناعب مروجيب للمنظمة

ـــــــة بـــ ـــــــا لـــمـــجـــمـــوتـــــــا  & Collazos)، بيييييييي يييا ييير  كيييل ميين  (Stošic, 2007,3)تـــ ـــم الـــمـــرجـــعـــي

marysol,2016,71)،  (Abo jumaa,2003,49 ،)(12،Agyei-Mensah, 2016) ـــــــة أ ن أ هــــمــــي
 ي:أتلمنظمة والرناعب والمجتمع وكما يالتسوي  االبت اري تنبع  مب الفاعدة التي يحقق ا تلب مستوى ا

 والتفوق  التمير تحقي  مب تتمكب االبت اري  التســــــوي  تطب  التي فالمنظماتتلب مســــــتوى المنظمة :  -1
 التجارية، وت ون لدى الرناعب المكانة الذهنية المميرة الشـــ رة وتفـــمب زناعن ا، أذهان في بمنتجات جيدة

 .ت ازياد أو أرناح ا تلب المحافظة في يساتدها الذي بالشكل للمنتجات والترويج
 إابات ا يتم لم ول ب قاعمة أو وتوقعات جديدة ورغبات حاجات إابار اكل : تأخذتلب مستوى الرناعب -2

 أخرى. منافع مب ذلك اابه وما النفقات، مب التقليل أو أففل، بشكل
 إذا خاصة القومي االقتصاد تلب ذ ينعكسإ المعيشة ، مستوى  رفع في تلب مستوى المجتمع: المساهمة -4

  .الدولي التسوي  مجال في يطب  كان
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 عناصر التسويق االبتكاري:  -
 الفــــغوط مع للتعامل المنتجات في األســــاس هذا تلب االبت ار إلب المنظمة المنتج: تلجأاالبت ار في  -1

، يركر  الت نولوجي التقدم والرغبات ، األذواق تغير،  المنتجات حياة قصــــر ااــــكالية التنافســــية، معالجة
والوظاعف التي ال التسوي  االبت اري تلب األسواق القاعمة للمنتجات الحالية، والتميير مب خالل الميرات 

فر في العروض الحالية، يكون االبت ار في المنتجات مب جانبيب مختلفيب ، الجانب الداخلي حيح اتتو 
يعتمد تلب المعرفة والقدرات والموارد والتقنيات في المنظمة ، الجانب الخارجي يركر ابت ار المنتج تلب 

تج بأنه صــــــــنع منتج جديد مب مواد جديدة أو احتياجات الرنون وتوقعاته ، كما يمكب وصــــــــف ابت ار المن
يتم ،  ((Waral, 2020,8تغيير المنتج القاعم لتلبية احتياجات الرنون تب طري  تحســـــــــيب المنتج الحالي

مع المنتج المطلوس،  تمالك احتياجات أقسام األار السوق وإد تحليل ما هو موجود في تبرابت ار المنتج 
ــــــة يتم ترض منتج آخر  ــــــاجــــــات. ون ــــــذب الطريق ــــــك االحتي ــــــة تل ــــــة المنتجــــــات الموجودة لتلبي أو ترقي

(Alshorman, 2020, 431).                       
هم السبل في تحقي  التفوق لدى المنظمات أ عتبر االبت ار في مجال السعر مب ي االبت ار في السعر: -2

مقارنةب  هنفس مستوى القبول يالق  نه لم أال إسية في السوق وتلب الرغم مب ذلك والحصول تلب الميرة التناف
 ، ويستعمل(Saoudi,2016,251)مع باقي تناصر التسوي  االبت اري كالترويج والتوزيع والمنتجات 

قساط دون فواعد أفي السوق كبيع مادة معينة بشكل  البت اري تندما يظ ر تركيب سعري جديداالتسوي  
أو غرامات تأخيريه متراكمة أو ترض وتقديم أسعار منخففة لأللبسة التي تبار في غير مواسم ا 

(Alsaren,2001,977)  ، والسبب في كون االبت ار في السعر مب اهم المجاالت التي تتمير ب ا
ذ يعتمد اتخاذ إ  ا،منتجات تسوي  في المنظمة نجاص في بارز دور مب له المنظمات في السوق هو لما

نخففاب ل ي يرضي ن يكون السعر مأالرنون تلب السعر وال يعني ذلك  قرار الشراء مب تدمه مب قبل
ن يتواف  السعر مع المنافع التي سيتحصل تلي ا الرنون مب المنتجات أالرناعب بل يجب 

(Abed,kamel,2016,32) 

ا في إتالم الرنون ب ميؤدي االبت ار في الترويج دوراب االبت ار في الترويج:  -3  ،ث منتج في الســــــــــــــوق أحدمب
ويمكب   (Bansal et al., 2014,4)خل  مســــــــــتويات تالية مب الوتي بالعالمة التجارية  ففــــــــــالب تب

تداد خطة ابت ارية تتفــــــمب وصــــــفاب بطريقة تجذس الرناعب ، بصــــــورة إ تحقي  االبت ار في الترويج  تبر 
فالحركات وااللوان  ،احترافية وناالتتماد تلب الخبرات المتراكمة ســــــواء كان اإلتالن مســــــموتاب أو مقروءاب 

ظ ار المرايا إعب ، ففـــــــالب تب قب المميرة تعتبر مب االضـــــــافات التي تحفر الففـــــــول لدى الرناوالموســـــــي
 واســـتثارت باســـتمالة المنظمة حول إيجابية صـــورة نناءوالخصـــاعص التي تتصـــف ب ا هذب المنتجات ، و 

 وتعرير زيادةوتمل ا، و  المنظمة حول التف ير فرصة  ل م تمنح التي الترويجية، الرسالة بواسطة فراداأل
 .(Ilić et al., 2014,36)فيه  تتواجد الذي المجتمع داخل المنظمة مكانة

 المســــــوق يســــــتفاد من ا كل مب  التي التوزيع أنشــــــطة مب ب االبت ار في العديدمكاالبت ار في التوزيع: ي -4
 واــــكل تصــــميم في أو المنتجات توزيع في مألوفة وغير جديدة طريقة في االبت ار يكون  فقد والرنون،
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 بعملية المحيط الجو التوزيع أو لمنفذ الداخلي التصــــــميم في االبت ار يكون  قد أو نفســــــه، التوزيع منفذ
 التوزيع أســـــاليب بعض تظ ر أن ، ويمكب( Bosukra,2016,28) الرناعب  تلب يؤثر والذي التوزيع،

 للرنون  يمكب بحيح ب ا، مثبتة حاســـــــــبة بآلة ال بيرة المتاجر في التســـــــــوق  ترنة ترويد في االبت اري 
 مجال في الم مة االبت ارات أحد يعتبر الذي اآللي ن البيعإ ، مشــــترياته قيمة حســــاس في اســــتخدام ا

 إل ترونيا بالتجرعة و البيعأ بيع لمندوني وال كبيرة مســــــــــاحات إلب تحتاج ال حيح المبااــــــــــر، التوزيع
 2016,266,)للبيع  جديدة ويتيح فرصــــاب  آفاقا يشــــكل أصــــبح الذي الشــــيء االنترنيت، اــــبكة باســــتخدام

Abdawi.) 
 
 العملي للبحث: طاراإل -3

 :البحثاختبار العالقة بين متغيري 
ة االولب نبثقة من ا: وتنص الفرضية الرعيسولب والفرضية الفرعية الماختبار كل مب الفرضية الرعيسة األ -

التصنيع المفاي مجتمعة وتناصر التسوي  االبت اري  أبعادتلب وجود تالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيب 
التصنيع المفاي  أبعادمجتمعة بينما تنص الفرضية الفرعية تلب وجود تالقة ارتباط بيب كل بعد مب 

ذ تم تحليل هذب العالقة تلب مستوى المكاتب المبحوثة تلب النحو إة ، اصر التسوي  االبت اري مجتمعوتن
 تي:اآل

التسويق االبتكاري مجتمعة في  التصنيع المضاف وعناصر أبعاد( نتائج عالقة االرتباط بين 2الجدول )
 المكاتب المبحوثة

 

 

            N=67                   P≤0.05             

التصنيع المفاي  أبعاد( وجود تالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بيب 2يالحظ مب الجدول رقم )
( مما يدل 0.824)*مجتمعة وتناصر التسوي  االبت اري مجتمعة، فقد بلغ المؤار ال لي لمتعامل االرتباط 

التصنيع  أبعادأنه كلما زادت المكاتب مب اهتمام ا ب إلبتلب قوة العالقة بيب المتغيريب، إذ تشير هذب النتيجة 
يمكن قبول  وبناًء عل  ما تقدم تعرير تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة، إلبالمفاي مجتمعة أدى ذلك 

 . الفرضية الرئيسة ا ول  عل  مستوى المكاتب المبحوثة
التصنيع المفاي المعتمدة في البحح وتناصر التسوي   أبعادو بصدد بيان العالقة بيب كل بعد مب 

  :( وتلب النحو اآلتي2مجتمعةب تلب مستوى المكاتب المبحوثة فقد تم توضيح ا في الجدول رقم) االبت اري 

 المتغير المعتمد                                            
 المتغير المستقل

 عناصر التسويق االبتكاري 

التصنيع المضاف
 

 0.812* النماذج االولية السريعة

 0.736* التصنيع السريع

 0.616* االدوات السريعة

 0.824* المؤشر الكلي
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 إلب( 2يتشـــير الجدول رقم)ولية السييريعة وعناصيير التسييويق االبتكاري مجتمعة: لنماذج ا  العالقة بين ا -1
وجود تالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بيب النماذج االولية الســـــــــــريعة بوصـــــــــــف ا متغيراب مســـــــــــتقالب 

تند مســـــتوى  (0.812)*وتناصـــــر التســـــوي  االبت اري بوصـــــف ا متغيراب معتمداب، إذ بلغت قيمة االرتباط 
في تعرير  ستس م، وتفسر هذب العالقة أنه إذا قامت المكاتب باتتماد هذب النماذج فإن ا (0.05)معنوية 

 تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة. 
وجود  إلب( 2يتشــــير الجدول رقم)العالقة بين التصييينيع السيييريع وعناصييير التسيييويق االبتكاري مجتمعة:  -2

لســـريع وتناصـــر التســـوي  االبت اري مجتمعة، إذ تالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بيب التصـــنيع ا
إذا قامت المكاتب  أنه ، وتفسر هذب العالقة(0.05)تند مستوى معنوية  (0.736*بلغت قيمة االرتباط )

 باتتماد التصنيع السريع فإنه سوي يس م في تعرير تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة. 
وجود  إلب( 2يتشـــــير الجدول رقم) التسيييويق االبتكاري مجتمعة:دوات السيييريعة وعناصييير العالقة بين ا  -3

دوات الســـريعة وتناصـــر التســـوي  االبت اري مجتمعة، إذ ط ذات داللة معنوية موجبة بيب األتالقة ارتبا
إذا قامت المكاتب أنه (، وتفسر هذب العالقة 0.05)تند مستوى معنوية  (0.616)*بلغت قيمة االرتباط 

 لسريعة فإن ا سوي تس م في تعرير تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة.دوات اباتتماد األ
يمكن قبول الفرضيييييية الرئيسييييية ا ول  والفرضيييييية الفرهية المنبثقة عنها عل   وبناًء عل  ما تقدم
 مستوى المكاتب المبحوثة.

ة الثانية الفرضية الرعيسص ة الثانية والفرضية الفرعية المنبثقة من ا: وتناختبار كل مب الفرضية الرعيس  -
التصنيع المفاي مجتمعة في تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة  بعادتلب وجود تالقة تأثير معنوية أل

التصنيع المفاي في  أبعادبينما تنص الفرضية الفرعية تلب وجود تالقة تأثير معنوية ل ل بعد مب 
ى المكاتب المبحوثة تلب النحو القة تلب مستو ذ تم تحليل هذب العإاصر التسوي  االبت اري مجتمعة ، تن
 تي:اآل
 التصنيع المضاف مجتمعة في عناصر التسويق االبتكاري مجتمعة أبعادتأثير 

التصنيع المضاف مجتمعة في عناصر التسويق االبتكاري مجتمعة في المكاتب  أبعاد( تأثير 3الجدول )
 المبحوثة

 المتغير المستقل                     
 

 المتغير المعتمد

 التصنيع المضاف أبعاد
 2R مجتمعة

 Fاختبار

0 1 الجدولية المحسوبة 
عناصر التسويق 
 االبتكاري  مجتمعة

قيم 
 معامالت

 

1.361 

0.653 

(11.747)* 
0.679 137.989 3.989 

P≤0.05            N=67       df= (1 , 65)                                المحسونة  T   قيمة إلب)( تشير 
التصــــــــــــــنيع  بعـادالخـاص بنتـاعج تحليـل االنحـدار وجود تـأثير معنوي موجـب أل) 3يتبيب مب الجـدول )

مجتمعة بوصــــــف ا متغيرات مســــــتقلة في تناصــــــر التســــــوي  االبت اري مجتمعة بوصــــــف ا متغيرات  المفــــــاي
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( تند 3.989)وهي أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة  (137.989)( المحســــــــــــــونة Fمعتمدة، إذ بلغت قيمة )
 ( وهذا يعني أن2R( )790.6)ونلغت قيمة معامل التحديد (، 0.05ونمستوى معنوية )( 1,65)درجتي حرية 

التصـــــــنيع  أبعادتأثير  إلبمب االختالفات المفســـــــرة في تناصـــــــر التســـــــوي  االبت اري مجتمعة تعود %( 68)
متغيرات تشـــــــواعية ال يمكب الســـــــيطرة تلي ا أو أن ا غير داخلة في  إلبما الباقي فيعود أالمفـــــــاي مجتمعة 

( ل ا تبيب أن قيمة Tواختبار ) (0.653)البالغ ( 1B)أنموذج االنحدار أصــــــــــــــالب، ومب خالل متابعة معامل 
(T المحســـــــــــونة )*(11.747)  مســـــــــــتوى  تند (1.668)وهي قيمة معنوية وأكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة

وبناًء عل  ما تقدم يمكن قبول الفرضيييييييييية الرئيسييييييييية الثانية عل   .(1,65)( ودرجة حرية 0.05معنوية )
 مستوى المكاتب المبحوثة.

التصــــــــنيع المفــــــــاي في تناصــــــــر التســــــــوي    أبعادون دي توضــــــــيح تالقة التأثير بيب كل بعد مب 
وفي ضــوء الفرضــية الفرعية المنبثقة مب الفرضــية الرعيســة  االبت اري مجتمعةب تلب مســتوى المكاتب المبحوثة

التصـــــــــــنيع المفـــــــــــاي في تناصـــــــــــر التســـــــــــوي    أبعادالثانية، فقد تم تحليل تالقات التأثير بيب كل بعد مب 
 (.4االبت اري مجتمعةب كما مبيب في الجدول رقم)

بتكاري مجتمعًة عل  مستوى التصنيع المضاف في عناصر التسويق اال أبعاد( تأثير كل بعد من 4الجدول )
 المكاتب المبحوثة

 المتغير المعتمد          
 

  المتغيرات المستقلة

 عناصر التسويق االبتكاري 

0β      1β R² 
F 
 الجدولية المحسوبة

أبعاد
 

التصنيع 
المضاف

 1.600 ولية السريعةالنماذج األ 
0.599 

(11.227)* 
0.659 126.055 3.989 

 2.103 السريعالتصنيع 
0.476 

(8.776)* 
0.542 77.018 3.989 

 2.214 االدوات السريعة
0.439 

(6. 307)* 
0.379 39.776 3.989 

P ≤0.05            N=67       df= (3 , 63)         ال حسوبة  T   قي ة إلى)( تشير ( 4مب الجدول رقم)   
التصنيع المفاي منفردا بوصفه متغيراب مستقال)تفسيرياب(  أبعاديتبيب وجود تأثير معنوي ل ل بعد مب 

 أبعادفي تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة بوصف ا متغيراب معتمداب )مستجيباب(، وفيما يأتي توضيح لتأثير 
 التصنيع المفاي منفردة مع العناصر التسوي  االبت اري مجتمعة.

( يتبيب 4مب الجدول رقم) التسييييييويق االبتكاري مجتمعة:ولية السييييييريعة في عناصيييييير تأثير النماذج ا   -1
ولية الســــــريعة بوصــــــف ا متغيراب مســــــتقالب )تفســــــيرياب( في تناصــــــر أثير ذي داللة معنوية للنماذج األوجود ت

المحســـونة (F)   التســـوي  االبت اري مجتمعة بوصـــف ا متغيراب معتمداب )مســـتجيباب(، ويدتم هذا التأثير قيمة 
وضـــــــــمب  (3,63)( تند درجتي حرية 2.76)وهي أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة  (126.055)البالغة 

 %(5.96)أن  إلب، وهذا يشـــــير (2R( )590.6)، إذ بلغت قيمة معامل التحديد (0.05(مســـــتوى معنوية 
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ما أ، مب اإلختالفات المفســـــرة في تناصـــــر التســـــوي  االبت اري مجتمعة تفســـــرها النماذج االولية الســـــريعة
متغيرات تشـــــــــــواعية ال يمكب الســـــــــــيطرة تلي ا، أو أن ا قد ت ون غير داخلة في أتنموذج  إلبالباقي فيعود 

ولية نالك تأثيراب معنوياب للنماذج األل ا وجد أن ه (T) واختبار (B1)االنحدار أصــــــالب، ومب متابعة معامل 
 وقيمة( 0.599)المحســــــــونة  (B1)الســــــــريعة في تناصــــــــر التســــــــوي  االبت اري مجتمعة، إذ بلغت قيمة 

(T*)  تند مســــــــــــــتوى معنوية ( 2.43)أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة ( وهي *11.227)المحســــــــــــــونة
(0.05.)                                                                                

( يتبيب وجود تأثير 4مب الجدول رقم) تأثير التصنيع السريع في عناصر التسويق االبتكاري مجتمعة:-2   
ذي داللة معنوية للتصـــــنيع الســـــريع بوصـــــفه متغيراب مســـــتقالب )تفســـــيرياب( في تناصـــــر التســـــوي  االبت اري 

 (77.018)المحســـــونة البالغة  (F) مجتمعة بوصـــــف ا متغيراب معتمداب )مســـــتجيباب(، ويدتم هذا التأثير قيمة
 وضــــــــــــــمب مســــــــــــــتوى معنوية (3,63)تند درجتي حرية  (2.76)وهي أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة 

مب اإلختالفات %(  54.2)أن  إلبوهذا يشــــير  (،2R( )0.542)، إذ بلغت قيمة معامل التحديد (0.05(
متغيرات  لبإ، اما الباقي فيعود المفســرة في تناصــر التســوي  االبت اري مجتمعة يفســرها التصــنيع الســريع

تشــــواعية ال يمكب الســــيطرة تلي ا، أو أن ا قد ت ون غير داخلة في أتنموذج االنحدار أصــــالب، ومب متابعة 
ل ا وجد أن هنالك تأثيراب معنوياب للتصـــــــــنيع الســـــــــريع في تناصـــــــــر التســـــــــوي   (T( واختبار )B1)معامل 

وهي  (*8.776)المحســــــونة ( *T)وقيمة ( 0.476)المحســــــونة ( B1)االبت اري مجتمعة، إذ بلغت قيمة 
 (.0.05)( تند مستوى معنوية 2.43) أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة

( يتبيب وجود 4مب الجدول رقم) دوات السريعة في عناصر التسويق االبتكاري مجتمعة:تأثير ا  -3
تأثير ذي داللة معنوية لألدوات السريعة بوصف ا متغيراب مستقالب )تفسيرياب( في تناصر التسوي  

المحسونة البالغة  (F)  االبت اري مجتمعة بوصف ا متغيراب معتمداب )مستجيباب(، ويدتم هذا التأثير قيمة
( وضمب مستوى 3,63( تند درجتي حرية )2.76)لغة وهي أكبر مب قيمت ا الجدولية البا (39.776)

مب %( 37.9أن ) إلب، وهذا يشير (2R( )790.3)(، إذ بلغت قيمة معامل التحديد 0.05(معنوية 
ما الباقي أ دوات السريعة،بت اري مجتمعة تفسرها األاالختالفات المفسرة في تناصر التسوي  اال

متغيرات تشواعية ال يمكب السيطرة تلي ا، أو أن ا قد ت ون غير داخلة في أتنموذج  إلبفيعود 
 ضعيفاب  ل ا وجد أن هنالك تأثيراب معنوياب  (T)واختبار  (B1)االنحدار أصالب، ومب متابعة معامل 

وات دأن األ إلبويعود السبب في ذلك  ،لألدوات السريعة في تناصر التسوي  االبت اري مجتمعة
ذ يتم االتتماد تلي ا في ، إكبر في مجال التصنيع مب التسوي السريعة يتم استخدام ا بشكل أ

 وقيمة (0.439)المحسونة  (B1)، إذ بلغت قيمة  تصميم و تصنيع المنتجات ونصورة سريعة

(T*)  تند مستوى معنوية  (2.43)وهي أكبر مب قيمت ا الجدولية البالغة  (*6.307)المحسونة
يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضية الفرهية المنبثقة عنها  وبناًء عل  ما تقدم .(0.05)

 عل  مستوى المكاتب المبحوثة.
 



 ........ التصنيع المضاف في تعزيز عناصر التسويق إسهام               
 

 الحسيني ورؤوف

 317 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(304-320، ص. ) 2021Decemberكانون االول ،  .No(132، ع ) Vol(40مج )

 

 االستنتاجات والمقترحات -4
 االستنتاجات:

بتصـنيع المنتجات المطلونة مب قبل الرناعب بشـكل سـريع مب خالل اإلفادة مب  قيد الدراسـة المكاتبقوم ت -1
لي توفير المنتجات للرناعب في األوقات المحددة التصنيع السريع التي يوفرها التصنيع المفاي بالتاميرة 

 .رضاء الرناعبونالتالي إ
 المكاتب المبحوثة باالتتماد بشكل كبير تلب وساعل التواصل االجتماتي في التسوي  لمنتجات ا.تقوم  -2
تم  ، إذكورونا والســـــــــــيما في القطار الصـــــــــــحي كان ل ا دور اثناء جاعحةالمبحوثة المكاتب ن أفـــــــــــح ات -3

ة المســـــتشـــــفيات الحكومية في مدينة الموصـــــل لتوفير قطع غيار تمكب ال وادر ال ندســـــي أحدالتعاون مع 
وجعل ا قادرة  أحدمريض و  إلبج رة التنفس التي توفر االوكســــــجيب العاملة في المســــــتشــــــفب مب تحوير أ

( التي تساتد Face Shieldاقنعة الوجه البالستيكية ) تصنيع ففالب تب ،تلب توفيرب ألكثر مب اخص
 الوقاية مب فايروس كورونا. تلب

تناصر التسوي  االبت اري  و مجتمعةالتصنيع المفاي  أبعادبيب تالقة ارتباط معنوية تحق  وجود   -4
التصنيع  أبعادففالب تب وجود تالقة ارتباط معنوية بيب كل بعد مب  ،اتب المبحوثةمجتمعة في المك

 المفاي منفرداب وتناصر التسوي  االبت اري مجتمعة.
التصنيع المفاي مجتمعة في تناصر التسوي  االبت اري  بعادداللة معنوية أل تحق  وجود تأثير ذي -5

التصنيع المفاي منفرداب في تناصر التسوي   أبعادمجتمعة ، ففالب تب وجود تأثير ل ل بعد مب 
 االبت اري مجتمعة.

 المقترحات:
التي قطعت اوطاب كبيراب في  الراعدة المنظماتتلب التجارس العالمية لعدد مب  الم ندسيب والفنييباطالر  -1

مكانية والوقوي تلب إ مجال التصنيع المفاي وندأت بتطبي  التصنيع المفاي في مجاالت واسعة
 استخدام ا في بيئة التصنيع العراقية.

  التوزيع االبت ارية التي يوفرها التصنيع المفاي مثل القيام بالتصنيع الموقعي تبر نقل اعطر  استعمال -2
ل المتعلقة بالتأخير ومب ثم ضمان تجاوز المشاك ،المنتجات إلبمكان الحاجة  إلب بعادالطابعة ثالثية األ

 ثناء النقل.التلف أ إلبو تعرض المنتجات في التسليم أ
شاب ة للمنتجات الن اعية ولية مي مجال التسوي  تبر تقديم نماذج أالسريعة فولية ماذج األالن استعمال -3

 تطاء صورة كاملة تب المنتج الذي سيقوم الرناعب بشراعه.ومب ثم إ 
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