
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة العامة  في  آلراء عينة من العاملين  دراسة تحليلية  

 
 انذٕٚاَٛخ شًبل ؽبنخ فٙ يؾطخ كٓشثبء دٚضالددساعخ 

 سعبنخ يمذيخ انٗ 

 يغهظ كهٛخ االداسح ٔ االلزصبد فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ 

 انًبعغزٛش فٙ ػهٕو اداسح االػًبل دسعخ ٔ ْٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم 

 بمن قبل الطال
 علي هادي جعفر
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 عًٕٓسٚخ انؼشق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجؾش انؼهًٙ

 عبيؼخ انمبدعٛخ

 كهٛخ االداسح ٔ االلزصبد

 لغى اداسح االػًبل
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 ثغى هللا انشؽًٍ انشؽٛى

خَلَقَ اإلِنسَانَ هِنْ عَلَقٍ* اقْزَأْ وَرَبُُّكَ األَكْزَمُ* الَُّذِي عَلَُّنَ 

  نَ اإلِنسَانَ هَا لَنْ يَعْلَنْبِالْقَلَنِ * عَلَُّ

 صدق اهلل العلي العظين 

 5 – 1عٕسح انؼهك، اٜٚبد                                        
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 االهداء

 اٌٝ ِٓ ِّٙذا ٌٟ ؽش٠ك اٌعٍُ ثعذ هللا...-

 اٌٝ ِٓ رٌاّل ٌٟ اٌظعبة ثذعٛارّٙب اٌظبٌؾخ~~~-

  ي١ّب ٚطٍذ ئ١ٌٗ...اٌٝ ِٓ ٚلفب ثغبٔجٟ ٚوبْ ٌّٙب اٌفؼً ثعذ هللا-

ّٞ ، أِذَّ هللا يٟ عّشّ٘ب، ٚسصلٕٟ ثشّ٘ب ٚسػبّ٘ب...-  اٌٝ ٚاٌذ

 اٌٝ أخٛأٟ ٚأخٛارٟ ٚيمُٙ هللا...-

 اٌٝ سي١مخ دسثٟ ٚعذ٠ٍخ سٚؽٟ-

 صٚعزٟ ٚيّمٙب هللا..-

 اٌٝ ِٓ أسٜ يٟ ع١ُٛٔٙ عّبي اٌؾبػش ٚسٚعخ اٌّغزمجً...-

 أثٕبئٟ لشح ع١ٕٟ )شٙذ، ؽغ١ٓ، ٚعغً(-

 

 عبً ِٓ ٠ذٞ، ٚٔزبعبً ِٓ يىشٞ؛ رمذ٠شاً ٚعشيبٔبً.أ٘ذٞ ٌىُ غش-
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 شكر وعرف ان
الحمػػػػػػػػػد ل رب اللػػػػػػػػػململف خالمػػػػػػػػػوة خاللػػػػػػػػػوـ   ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػم ـ ا   لػػػػػػػػػم  خالمرلػػػػػػػػػ لف          

فملحمػػػػػػػػد ل  الطل ػػػػػػػػلف الطػػػػػػػػم رلف   خمػػػػػػػػح و ال   لػػػػػػػػو خلػػػػػػػػ  ـ خ  ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػو محمػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  
لػػػػ طم و خهمػػػػم ل   ػػػػ  لجزلػػػػؿ ف ػػػػ و خ ظػػػػلـ لجػػػػوؿ خجعػػػػو خ ظػػػػلـ  لشػػػػهر لػػػػو همػػػػم ل   ػػػػ خا

 .مف إ ممـ  ذا ال حث الم خا ع أحلم و     مم أ لـ  و      

 إلػػػػػ شػػػػػهرد خ  ػػػػػدلرد خام  ػػػػػم    أ ػػػػػخج أف ملجملػػػػػؿ ل زم ػػػػػ   خاإلقػػػػػرارخمػػػػػف خاجػػػػػب اللرفػػػػػمف 
  ػػػػػػ   اإلشػػػػػػراؼ معػػػػػػ( ل  خل اسػػػػػػ ؿ هرػػػػػػ   ز ػػػػػػر ةالػػػػػػد   ر  األسػػػػػػ اذالمشػػػػػػرؼ    ا لػػػػػػ مذ
 م.خخق ع م  ؿ   َ   ل مع جم    خالم م لة خلـ  م إل خخقخفع رلمل  

الللد  ملػد ه لػة اادارة خااق مػمد همػم إف خاجػب اللرفػمف  خأ  دـ   ملص شهرد خام  م   إل 
رملف جػزا ـ لم       إف ا  ػدـ  شػهرد خام  ػم   ل لػمدة روػلس خا  ػم  لج ػة الم مقشػة المح ػ

همػػم ا  ػػدـ  ملشػػهر الجزلػػؿ خاام  ػػمف  لػػم ذ   اافم ػػؿ فػػ  الدرالػػمت  .لػػر الجػػزا ال   ػػ   
الل لم  ف  ه لة اادارة خااق مػمد قلػـ ادارة اا مػمؿ لمػم ا ػدخج مػف جعػد لػ    ػوؿ المرح ػة 

الػػػ  ا لػػػ مذ   ػػػمس فم ػػػؿ  ا  ػػػدـ  ملشػػػهر خال  ػػػدلر همػػػم .ال ح ػػػلرلة فػػػ  درالػػػة الممجلػػػ لر
الػ  زمػو  مػف ملػم دج طل ػة ه م ػة الرلػملة. همػم ا  ػدـ  ملشػهر خال  ػدلر  ل طمف لمم قدمػُو لػ 

خالشػػػهر مخمػػػخؿ الػػػ  هػػػؿ مػػػف مػػػد لػػػ  لػػػد اللػػػخف  .ل لػػػمخ عـ خمػػػخاقنعـ ال  ل ػػػة رح ػػػة الدرالػػػة
 خالملػػم دة فػػ  ا جػػمز  ػػذج الرلػػملة همػػم خاشػػهر هػػؿ مػػف شػػجل   خ م ػػ  لػػ  ال جػػمح خال خفلػػؽ.

     ف خا مؤازر عـ ل  لمم  ح ؽ  ذا الجعد.خف  ال  مـ اشهر  مو    ال   لم د
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 ل س خرص ا
 

فػػػػ  محطػػػػة دلػػػػزات شػػػػممؿ  ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ إمهم لػػػػة   لػػػػلـ  ظػػػػمـ إث ػػػػمت إلػػػػ  ةلػػػػالحمل درالػػػػةال لػػػػلت       
  حلػػػػلف إف للػػػػعـ فػػػػ   لمهػػػػف(  خهلػػػػؼ 6R   لػػػػة  خ  اٌّغررررزذاِخ اٌم١ّررررخ ِغررررشٜ  داـ  مرطػػػػةالدلخا لػػػػة  ملػػػػ 

مػػػػػف  ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ  ظػػػػػمـ ادا  المحطػػػػػة حملػػػػػة الدرالػػػػػة خ   لػػػػػؿ ال  ػػػػػخث فػػػػػ   م لم عػػػػػم  فمػػػػػف  ػػػػػوؿ فعػػػػػـ
فػػػػػ   ط ل ػػػػػو  م   ػػػػػمرج مػػػػػد ؿ ادارد حػػػػػدلث خملممػػػػػر  خمػػػػػم للهلػػػػػو  الملػػػػػ  دمة خالمممرلػػػػػمت ا لػػػػػمللب حلػػػػث
 أ شػػػػطة المحطػػػػة حملػػػػة الدرالػػػػة فػػػػ  الحممػػػػؿ ال  ػػػػخث  م لػػػػمت    لػػػػؿ  ال ظػػػػمـ مػػػػف جخا ػػػػب  ممػػػػة م مث ػػػػة ػػػػذا 

  لػػػػػػػ لط  ػػػػػػوؿ مػػػػػػػفخ    خ حلػػػػػػلف ادا   م لم عػػػػػػم خ مػػػػػػػم للػػػػػػعـ فػػػػػػػ  ال  ػػػػػػم    ػػػػػػػ  الم  نػػػػػػمت ال لوػػػػػػػة ال ػػػػػػمرة
 المحطة حملة الدرالة.  ف ( 6R   لة  خ  اٌّغزذاِخ اٌم١ّخ ِغشٜ  مرطة     ال خ 
 الهر ػػػػػػخف   مػػػػػػمة خال خ لػػػػػػة   خا  ممػػػػػػلر   خالػػػػػػزازؿ   خاإلر ػػػػػػمب   الحػػػػػػرارد ااح  ػػػػػػمس  ػػػػػػ ثلر إلػػػػػػ   ػػػػػػمل ظر
 خمحمخلػػػػة ال لولػػػػة ال  ػػػػلة   ػػػػ  ال رهلػػػػز إف   الخاقػػػػع فػػػػ . همفًلػػػػم لػػػػلس  ػػػػمج   جػػػػمرد  مػػػػؿ امػػػػ وؾ أف  هشػػػػؼ
 خ ظػػػػػػمـ ةالمػػػػػػ م  فػػػػػػ  جذا ػػػػػػة منػػػػػػم لـ االػػػػػػ دامة أمػػػػػػ حت   خ مل ػػػػػػمل    ا  ملػػػػػػة  ػػػػػػمل  أمػػػػػػر ال لوػػػػػػة حمملػػػػػػة

 لحظػػػػػػ  خ ػػػػػػدأ  ػػػػػػدرلجلمً  االػػػػػػ دامة منعػػػػػػخـ  طػػػػػػخر   ا  لػػػػػػرة اللػػػػػػ خات فػػػػػػ . اللػػػػػػ خات  ػػػػػػذج  ػػػػػػوؿ ال مػػػػػػ لع
 الم ظمػػػػة  ممًمػػػػم الملػػػػ داممف ال مػػػػ لع خ ظػػػػمـ ال خرلػػػػد خل لػػػػ ة ل  لوػػػػة المػػػػدلؽ الم ػػػػ   للػػػػم د. دخلػػػػ   م  مػػػػمـ
 لػػػػػػوح  ػػػػػػ  االػػػػػػ دامة     ػػػػػػر  مل ػػػػػػ . لأل مػػػػػػمؿ ال  مفلػػػػػػلة ال ػػػػػػدرة خ لزلػػػػػػز   المػػػػػػخاد الػػػػػػ  داـ    لػػػػػػؿ   ػػػػػػ 

   ػػػػػػ  ألً ػػػػػػم خلهػػػػػػف   ال لولػػػػػػة ال محلػػػػػػة مػػػػػػف ف ػػػػػػط لػػػػػػلس   الجلػػػػػػد ا دا    ػػػػػػ  الم ظمػػػػػػمت لملػػػػػػم دة للػػػػػػ  دـ
  ال مػػػػ لع  ظػػػػمـ فػػػػ  االػػػػ دامة   ػػػػ  خالػػػػلة  ظػػػػرة ال حػػػػث  ػػػػذا أل ػػػػ  ل ػػػػد  خااق مػػػػمدد ااج مػػػػم   المػػػػللد

لم لػػػػم   مػػػػؤ رًا  شػػػػهؿ ه لػػػػر ا مػػػػر الػػػػذد اد  خ مثػػػػؿ مشػػػػه ة الدرالػػػػة   راجػػػػع أدا  المحطػػػػة مخقػػػػع الدرالػػػػة ال
الػػػػػ   راجػػػػػع ا  مجعػػػػػم مػػػػػف الطمقػػػػػة الهعر مولػػػػػة  خذلػػػػػؾ  لػػػػػ ب  ػػػػػدـ أ  ػػػػػمع المحطػػػػػة ا لػػػػػمللب الحدلثػػػػػة فػػػػػ  أدارة 

خزلػػػػػػمدة الم  نػػػػػػمت ال لولػػػػػػة  خ ػػػػػػـ الػػػػػػ  داـ   م لم عػػػػػػم ال خللدلػػػػػػة مػػػػػػم  لػػػػػػ ب فػػػػػػ   نػػػػػػض الملػػػػػػ خ  اإل  ػػػػػػمج   
لػػػػػػػػ مر ل مذجػػػػػػػػة  م لػػػػػػػػمت ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ فػػػػػػػػ  المحطػػػػػػػػة  الػػػػػػػػ خب محمهػػػػػػػػمة مخ ػػػػػػػػت هػػػػػػػػمرلخ ل حػػػػػػػػدث الم

خ خمػػػػػػ ت الدرالػػػػػػة الػػػػػػ  مجمخ ػػػػػػة مػػػػػػف االػػػػػػ   مجمت هػػػػػػمف مػػػػػػف أ معػػػػػػم   ػػػػػػمؾ  ػػػػػػلؼ فػػػػػػ  المحطػػػػػػة حملػػػػػػة 
الدرالػػػػة فػػػػ   ط لػػػػؽ  ظػػػػمـ ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ  خ ػػػػخ  ظػػػػمـ حػػػػدلث ال ط لػػػػؽ فػػػػ   لو  ػػػػم المح لػػػػة   هخ عػػػػم  ن  ػػػػر 

لر  خ ػػػػػدرلب مخارد ػػػػػم ال شػػػػػرلة خالملػػػػػؤخلة  ػػػػػف  م لػػػػػمت الػػػػػ    مػػػػػص الهثلػػػػػر مػػػػػف ا مػػػػػخاؿ مػػػػػف أجػػػػػؿ  طػػػػػخ 
االػػػػػ دامة خمخاه ػػػػػة ال طػػػػػخرات الحممػػػػػ ة فػػػػػ  مجػػػػػمؿ اامػػػػػف ال لوػػػػػ    خ  ػػػػػ   ػػػػػخ  ذلػػػػػؾ  ػػػػػـ   ػػػػػدلـ مجمخ ػػػػػة 
مػػػػػف ال خمػػػػػلمت هػػػػػمف أ رز ػػػػػم  ػػػػػرخرة اف  م  ػػػػػؾ ادارة المحطػػػػػة حملػػػػػة الدرالػػػػػة الػػػػػخ   الم ملػػػػػب  جػػػػػمج دخر ػػػػػم 

 عػػػػم خأف لهػػػػخف لػػػػدلعم  ػػػػرام  فلملػػػػة ل ح لػػػػؽ ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ   ػػػػـخ  فػػػػ  حمملػػػػة ال لوػػػػة  خ ػػػػدـ الحػػػػمؽ ال ػػػػرر
 .   ط ل عم خ مم للخد     المحطة خال لوة مف م مفع ا طوقًم مف ملؤخللم عم ا  وقلة خال م خ لة

 
 (6R قن ة ) - انًغزذايخ انمًٛخ يغشٖ خارطة -ال صن ع ال س داـ  :الرئ سةال ر ات 

 ث

 ث ث ث



 

  
 ج

 الصفحة ال  ض ع

 أ  اآل ة

 ب  داءإلا

 ت  ش ر  هرفاف

 ث ال س خرص 

 ج ال ح   ات  قائ ة

 خ -ح الجدا ؿ قائ ة

 د -خ االش اؿ قائ ة

 ذ قائ ة األخ صارات

 2-1 ال قد ة 

  دراسات سابقة  الالفصؿ اال ؿ:   نهج ة الدراسة 

 16-4 الدراسة  نهج ةال بحث اال ؿ: : 

 30-17 سابقة دراساتال بحث الثان : 

  الفصؿ الثان : الجانب النظري ل  غ رات الدراسة

 69-31 ال صن ع ال س داـ ال بحث اال ؿ: 

 83-70 خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة  ال بحث الثان : 

 6R 84-90 قن ة : ال بحث الثالث

 94-91 ب ف   غ رات الدراسة العالقة ال بحث الرابع: 

  اسةلردر  ال طب ق الفصؿ الثالث: الجانب 

 101-95 الدراسةش اؿ الد  ان ة حالة  د زالت  هرباء  حطة صؼ   ال بحث اال ؿ:

 صؼ الع ر ات الرئ سة إلن اج الطاقة ال هربائ ة ف  ال حطة   ال بحث الثان :
 حالة الدراسة

102-107 

 132-108 اس خداـ برنا ج ال حا اة ال بحث الثالث:

 138-134 اتاالستنتاجات والتوصي الفصؿ الرابع: 

 159-139 ال صادر

  ال الحؽ

 قمومة المح خلمت



 

  
 ح

 

 الصفحة اسـ الجد ؿ رقـ الجد ؿ

 41-39 آساء ٚٚعٙبد ٔظش عذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ؽٛي ِفَٙٛ اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ 1

 62 ِجبدب اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ 2

 63 ِّبسعبد اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ 3

 65 اثعبد األعزذاِخ 4

 Faulkner et al.,2012 76شرظ١ٕف ِخبؽش ث١ئخ اٌعًّ ِٓ ٚعٙخ ٔظ 5

 Hoshyar & Sulaiman,2014  89ثؾغت ٚعٙخ ٔظش 6Rِفَٙٛ ِىٛٔبد 6

 96 اٌّعٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌطبلخ االٔزبع١خ ٚاٌزظ١ّ١ّخ ٌٍّؾطخ 7

 100 رٛص٠ع اٌعب١ٍِٓ ؽغت اٌزخظض ٚاٌعًّ اٌزٞ ٠ّبسعٗ   8

 102 يؾض اٌّبء اٌّعبٌظ لجً دخٌٛٗ ٌٍّؾشن 9

 102 يؾض اٌض٠ٛد 10

 109 االسلبَ اٌعشٛائ١خ اٌٌّٛذح 11

 110 اخزجبس عشٛائ١خ االسلبَ اٌٌّٛذح 12

 111 ِعذي االٔزبط ٚاألعزٙالن ا١ٌِٟٛ ؽغت األشٙش 13

 112 اعٍٛة ِٛٔزٟ وبسٌٛ ٌزؾذ٠ذ اٌز١ٌٛذ ا١ٌِٟٛ 14

 112 اعٍٛة ِٛٔزٟ وبسٌٛ ٌزؾذ٠ذ إٌفؾ  ا١ٌِٟٛ اٌّغزٍٙه ٌٍّؾطخ 15
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 ال قد ة

أمػػػػ   ممػػػػط    اذ لػػػػ خات ا  لػػػػرة فػػػػ  ال رهلػػػػز  جدلػػػػة   ػػػػ  ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ    ػػػػدأ ال ػػػػمحثلف فػػػػ  ال

فػػػػػػػ  المجػػػػػػػمؿ ا هػػػػػػػمدلم .  ظػػػػػػػًرا  ف ال مػػػػػػػ لع  اً ز أهثػػػػػػػر  ملػػػػػػػ فػػػػػػػ  الخقػػػػػػػت الحم ػػػػػػػر ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ

الملػػػػػػػ داـ ل  ػػػػػػػذ فػػػػػػػ  اا   ػػػػػػػمر اللخامػػػػػػػؿ ال لولػػػػػػػة خااج مم لػػػػػػػة خااق مػػػػػػػمدلة   ف ػػػػػػػد رهػػػػػػػز الهثلػػػػػػػر مػػػػػػػف 

ال  ػػػػػملم  ػػػػػوؿ  ػػػػػذج اللػػػػػ خات   ػػػػػوخة   ػػػػػ  ذلػػػػػؾ    ظػػػػػًرا ل  ػػػػػمقص المػػػػػخارد  لػػػػػر ال ػػػػػمحثلف   ػػػػػ   ػػػػػذج 

لمػػػػػػػػحة المع لػػػػػػػػة   خزلػػػػػػػػمدة الم جػػػػػػػػددة   فػػػػػػػػ ف ال ػػػػػػػػخاو  ا هثػػػػػػػػر مػػػػػػػػرامة الم ل  ػػػػػػػػة  مل لوػػػػػػػػة خاللػػػػػػػػومة / ا

ل م  جػػػػػػمت المػػػػػػدل ة ل  لوػػػػػػة   خمػػػػػػم إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ   أمػػػػػػ حت ملػػػػػػ لة االػػػػػػ دامة   فػػػػػػ   فو ن ػػػػػػلوت الز ػػػػػػم

أمػػػػػًرا  ػػػػػمل  ا  ملػػػػػة.  ػػػػػوخة   ػػػػػ  ذلػػػػػؾ   أمػػػػػ   امػػػػػ وؾ م ػػػػػ    مػػػػػدلؽ ل  لوػػػػػة  ا  شػػػػػطة المػػػػػ م لة   

ملػػػػ داـ ال مػػػػ لع المػػػػف أجػػػػؿ الحمػػػػخؿ   ػػػػ   ظػػػػمـ خ ة ل مج مػػػػع فػػػػ   ػػػػذج الل ػػػػخد. الروللػػػػالمطملػػػػب  مػػػػف

  اذ  لمػػػػػؿ   مػػػػػف ال ػػػػػرخرد مرا ػػػػػمة الملػػػػػ خلمت ذات المػػػػػ ة ال ػػػػػ    مثػػػػػؿ فػػػػػ  الم ػػػػػ   خاللم لػػػػػة خال ظػػػػػمـ

لملػػػػ دامة   ػػػػ   خلػػػػلع  طػػػػمؽ  مرطػػػػة مجػػػػر  ال لمػػػػة ال   لدلػػػػة مػػػػف  ػػػػوؿ دمػػػػ   مرطػػػػة مجػػػػر  ال لمػػػػة ا

ثوثػػػػػػة م ػػػػػػمللس ل  لػػػػػػلـ االػػػػػػ دامة ال لولػػػػػػة خم لملػػػػػػلف ل  لػػػػػػلـ االػػػػػػ دامة ااج مم لػػػػػػة   ػػػػػػ  ملػػػػػػ خ   ػػػػػػط 

ل  ػػػػػػػمف أذ ال   لدلػػػػػػػة.  3Rفػػػػػػػ  ملػػػػػػػ خ  الم ػػػػػػػ     مػػػػػػػف ال ػػػػػػػرخرد ال رهلػػػػػػػز   ػػػػػػػ  منػػػػػػػم لـ  اا  ػػػػػػػمج . 

نػػػػػػ  ف  ػػػػػػرا  ال ػػػػػػ   لمػػػػػػؿ   ػػػػػػ     لػػػػػػؿ خا. ػػػػػػمدة االػػػػػػ  داـ خا. ػػػػػػمدة ال ػػػػػػدخلر. ال   لػػػػػػمت ال 3R) منعػػػػػػـخ 

هخ عػػػػػم أخلػػػػػع قمومػػػػػة   ػػػػػ  اا  هػػػػػمر ل م  جػػػػػمت   ػػػػػ   (6R) اللػػػػػ خات ا  لػػػػػرة  طػػػػػخرت خشػػػػػه ت منعػػػػػخـ

ل  ػػػػػػػػمف  ػػػػػػػػذا المنعػػػػػػػػخـ الجدلػػػػػػػػد    لػػػػػػػػؿ ال   لػػػػػػػػمت خا. ػػػػػػػػمدة الػػػػػػػػ  دامعم خ مػػػػػػػػد  دخرات حلػػػػػػػػمة م لػػػػػػػػددة . 

مدة  مػػػػػػػ للعم خا. ػػػػػػمدة  ػػػػػػػدخلر م.   طػػػػػػػلط اللم لػػػػػػػة ل   لػػػػػػػؿ الػػػػػػػ عوؾ خالػػػػػػ لمد عم خا. ػػػػػػػمدة  مػػػػػػػملمعم خا. ػػػػػػػ

الطمقػػػػة خالمػػػػخارد   خال نملػػػػمت اللػػػػممة خالم ػػػػمطر المع لػػػػة  ػػػػ  اللخامػػػػؿ ال ػػػػ  لجػػػػب مرا م عػػػػم فػػػػ  ملػػػػ خ  

  خ  ػػػػػرز أ ملػػػػػة الدرالػػػػػة فػػػػػ  محمخلػػػػػة زلػػػػػمدة اللم لػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ الحمػػػػػخؿ   ػػػػػ   ظػػػػػمـ  مػػػػػ لع ملػػػػػ داـ

ال دملػػػػػػػة    ملػػػػػػػة ال مػػػػػػػ لع ه لػػػػػػػ خب ادارد حػػػػػػػدلث للػػػػػػػم ـ فػػػػػػػ  خ ػػػػػػػ  الم ظمػػػػػػػمت المػػػػػػػ م لة م عػػػػػػػم خ 
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 مػػػػم لػػػػ و ـ مػػػػع ال طػػػػخرات الحممػػػػ ة خال ػػػػ  شػػػػم ت جملػػػػع  ػػػػخاح  الحلػػػػمة    حلػػػػلف جػػػػخدة اادا  ال لوػػػػ  

هػػػػػػذلؾ ا  ملػػػػػػة خالػػػػػػدخر اله لػػػػػػر ل م ظمػػػػػػمت المػػػػػػ م لة فػػػػػػ  أد مج مػػػػػػع   مػػػػػػم للػػػػػػ د   ال لػػػػػػرؼ   ػػػػػػ  

لم ظمػػػػػػػمت   خاللمػػػػػػػؿ   ػػػػػػػ   حلػػػػػػػلف أ  ػػػػػػػمذ ال ػػػػػػػرارات م   ػػػػػػػؼ ا لػػػػػػػمللب الل ملػػػػػػػة الم  لػػػػػػػة فػػػػػػػ   ػػػػػػػذج ا

  مل  داـ م   ؼ ألمللب اا  مج الحدلثة  مم للعـ ف  الحد مف م مطر ال  خث ال لو .

م حػػػػػػث ااخؿ م عػػػػػػم خ  ػػػػػػم ت الدرالػػػػػػة الحمللػػػػػػة أر لػػػػػػة فمػػػػػػخؿ  أذ جػػػػػػم  النمػػػػػػؿ ااخؿ  محثػػػػػػلف هػػػػػػمف ال

الػػػػػػمت اللػػػػػػم  ة اللر لػػػػػػة خا ج  لػػػػػػة   ػػػػػػمف  ػػػػػػرض  لػػػػػػض الدر امػػػػػػم الم حػػػػػػث الثػػػػػػم   ف  لم عجلػػػػػػة الدرالػػػػػػة

امػػػػػػم النمػػػػػػؿ الثػػػػػػم   ف  ػػػػػػمف  ر ػػػػػػًم ل جم ػػػػػػب ال ظػػػػػػرد ل درالػػػػػػة مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ ثوثػػػػػػة م محػػػػػػث  مػػػػػػص 

الم حػػػػػػػث ااخؿ ل ظػػػػػػػمـ ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ فػػػػػػػ  حػػػػػػػلف   ػػػػػػػمف الم حػػػػػػػث الثػػػػػػػم   مػػػػػػػف الجم ػػػػػػػب ال ظػػػػػػػرد 

  امػػػػػم النمػػػػػؿ  (6R ر ػػػػػًم ل مرطػػػػػة مجػػػػػر  ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة   همػػػػػم   ػػػػػمف الم حػػػػػث الثملػػػػػث    لػػػػػة  

الثملػػػػػػػػث ف مػػػػػػػػص ل جم ػػػػػػػػب اللم ػػػػػػػػ   امػػػػػػػػم النمػػػػػػػػؿ الرا ػػػػػػػػع ف  ػػػػػػػػمف االػػػػػػػػ   مجمت خال خمػػػػػػػػلمت ال ػػػػػػػػ  

   خم ت اللعم الدرالة. 



 

 

 
 ٔلانفصم األ

 ِٕٙغ١خ اٌذساعخ ٚثعغ اٌذساعبد اٌغبثمخ 

 ِٕٙغ١خ اٌذساعخ انًجؾش االٔل: 

  ثعغ اٌذساعبد اٌغبثمخانًجؾش انضبَٙ:    
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 الفصؿ اال ؿ
  نهج ة الدراسةاأل ؿ: ال بحث 

خمػػػػػػػ ع   ال ػػػػػػػمص  عػػػػػػػمل  ػػػػػػػمخؿ  ػػػػػػػذا الم حػػػػػػػث مشػػػػػػػه ة خا ملػػػػػػػة خا ػػػػػػػداؼ الدرالػػػػػػػة خالم طػػػػػػػط النر ػػػػػػػ  

خادخات جمػػػػػػػػػػع ال لم ػػػػػػػػػػمت   م ػػػػػػػػػػرض  مػػػػػػػػػػموص الدرالػػػػػػػػػػة خحػػػػػػػػػػدخد مإل ػػػػػػػػػػمفة الػػػػػػػػػػ   الدرالػػػػػػػػػػة خ ل  عػػػػػػػػػػم

 و .خال رام  الحملخ لة المل  دمة ل ح لؿ ال لم مت خال خمؿ ال  ال  مخاالمللب ااحممولة 

 -:  ش رة الدراسة :أ اًل 

خالػػ  داـ المػػخاد ال طػػرة فػػ     ل ػػد إدت الزلػػمدة الحممػػ ة فػػ  ال  ػػخث ال لوػػ    لجػػة ا  لػػمث ال ػػمزات اللػػممة
خمم ل ل ب   عم مف م  نػمت  ػمرة الػ  ا  مػمـ الحهخمػمت خم ظمػمت المج مػع المػد    اإل  مجلة اللم لمت 

 ف ا مملعم  ال مجـزلمدة ال  خط     الم ظممت ل حد مف ال  خث  ملمحمفظة     ال لوة  خا لهس ذلؾ ف  
خالم  جمت ال    ُ دمعم  مم لنػرض   لعػم اللمػؿ   ػ    ػدلـ م  جػمت  لػر  ػمرة ل  لوػة  ملػ  داـ مػخاد اخللػة 
  را  خ لم لمت ا  مجلة اقؿ ال عوؾ ل طمقة  خفػ  اوخ ػة اا لػرة ممرلػت الحهخمػمت خم ظمػمت المج مػع 

خالحمػػخؿ   ػػ      ػػ خطًم ل ط لػػؽ الم ط  ػػمت ال ػػ   لػػ خجب اال زامػػمت ال لولػػة ل حػػد مػػف ال  ػػخثالمػػد   
قػػػؿ  ػػػررًا خاقػػػؿ الػػػ عوؾ ل طمقػػػة ف ػػػًو  ػػػف امهم لػػػة ا ػػػمدة الػػػ  داـ الم  جػػػمت  لػػػد ا  عػػػم  دخرة ا المػػػخاد 

خالم ظمػة الم حخثػة  حلم عم  خقػد جػم ت  ػذج الدرالػة لململجػة مشػه ة  لػم   م عػم الم ظمػمت اللراقلػة  مخمػم
 مخمم م مث ة     نمض مل خ  ادراؾ الم ظمة لمخ خع ال م لع المل داـ خالدخر الذد  ح  و فػ   لزلػز 

خمم لرافؽ ذلؾ مػف   ػؿ    خالم  جمت ال    ُ دمعم   اامف ال لو  مف  وؿ اللم لمت اا  مجلة ال    ممرلعم
مل  فػ    ػدلـ م  جػمت   ممشػ  مػع اح لمجػمت المج مػع خ خزلع خا ػمدة الػ  داـ  اذ اف ر  ػة امػحمب الممػ

ـ     ػػػػػػػػ  مخ ػػػػػػػػخع ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػ  اا  مػػػػػػػػم ممػػػػػػػػملحعـ لمهػػػػػػػػف اف للػػػػػػػػعـ خ مػػػػػػػػم لػػػػػػػػؤمف

فػػػػ  محطػػػػة هعر ػػػػم  دلػػػػزات شػػػػممؿ الدلخا لػػػػة خ ملشػػػػػهؿ الػػػػذد للػػػػعـ فػػػػ     لػػػػؿ ااثػػػػمر اللػػػػ  لة لم  جػػػػػمت 

 لم لػػػػمت اا  ػػػػمج خخمػػػػخا الػػػػ    ػػػػدلـ  مػػػػرخراً  خللػػػػةا المحطػػػػة الم حخثػػػػة  ػػػػد ًا مػػػػف الحمػػػػخؿ   ػػػػ  المػػػػخاد 

 خا  عم     مدة  دخلر م اخ ا مدة الجمد طراوؽ ا ر  ال  دامعم. لولًم  م  جمت  عمولة اقؿ  رراً 
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ٔينننننٍ خنننننةل انًؼبٚينننننخ انًٛذاَٛنننننخ نهًؾطنننننخ ؽبننننننخ انذساعنننننخ  رنننننى انٕلنننننٕ  ػهنننننٗ ػنننننذح يينننننبكم 

 -يُٓب :

ثشرررررررىً وج١رررررررش االِرررررررش اٌرررررررزٞ أدٜ اٌرررررررٝ رشاعرررررررع  رشاعرررررررع أداء اٌّؾطرررررررخ اٌع١ٍّررررررربرٟ ِرررررررإخشاً  -1

األعررررررب١ٌت اٌؾذ٠ضررررررخ يررررررٟ  اٌّؾطررررررخأزبعٙررررررب ِررررررٓ اٌطبلررررررخ اٌىٙشثبئ١ررررررخ، ٚرٌرررررره ثغررررررجت عررررررذَ أرجررررررب  

ٚص٠ررررررربدح اٌّخٍفررررررربد  اإلٔزررررررربعٟ،ِرررررررب رغرررررررجت يرررررررٟ خفرررررررغ اٌّغرررررررزٜٛ  ب اٌز١ٌٛذ٠رررررررخ ئداسح ع١ٍّبرٙررررررر

 اٌج١ئ١خ. 

ٚاٌزٍررررررٛس ِررررررب  ،غرررررربٖ اٌٙررررررذسٚعررررررذَ ارخرررررربر االداسح أٞ اعررررررشاءاد ر اإلٔزرررررربط ،اسرفررررررب  رىٍفررررررخ  -2

 ادٜ اٌٝ أخفبع ِغزٜٛ األسثبػ اٌّزؾممخ.

ص٠ررررربدح اٌعطرررررالد اٌزرررررٟ رؾرررررذس يرررررٟ ِؾشوررررربد اٌز١ٌٛرررررذ ٚرٛلرررررف اٌعّرررررً أوضرررررش ِرررررٓ ِرررررشح يرررررٟ  -3

 ا١ٌَٛ. 

 ص٠بدح اٌزٍٛس ثشىً ٍِؾٛظ. يؼالً عٓاسرفب  ِغز٠ٛبد اٌزٍف  -4

ايكبَٛننننخ  زمٛننننٛىن رطجٛننننك بَٛننننخايك ْننننم رزننننٕفش: ا٢ر١ررررخعٍررررٝ ِررررب عررررجك ٠ّىررررٓ ؽررررشػ االشررررىب١ٌخ  اً ثٕرررربء

َظنننننبو انزصنننننُٛغ انًغنننننزذاو ينننننٍ خنننننةل خنننننشائظ يغنننننشٖ انمًٛنننننخ انًغنننننزذايخ ٔرمُٛنننننخ اننننننـ  رطجٛنننننك

(6 R.) 

 -ٚأطاللبً ِٓ ٘زٖ االشىب١ٌخ ٠ّىٓ ؽشػ اٌزغبؤالد ا٢ر١خ:

صررررربس ٢ِٚرررررب ا ،ِرررررب ِرررررذٜ اِىب١ٔرررررخ رطج١رررررك اٌزظررررر١ٕع اٌّغرررررزذاَ يرررررٟ اٌّؾطرررررخ ؽبٌرررررخ اٌذساعرررررخ -1

 اٌّزشرجخ عٍٝ رٌه ؟ 

اٌٛطررررررف١خ ثّعب١٠ش٘ررررررب اٌى١ّررررررخ ٚ٘ررررررً ٠ؾمررررررك رطج١ررررررك خبسؽررررررخ ِغررررررشٜ اٌم١ّررررررخ اٌّغررررررزذاِخ   -2

 ٔغبػ األداء اٌظٕبعٟ يٟ اٌّؾطخ ؽبٌخ اٌذساعخ؟يٟ  اً رعض٠ض

ِرررررب ِرررررذٜ اعرررررٙبَ خرررررشائؾ ِغرررررشٜ اٌم١ّرررررخ اٌّغرررررزذاِخ يرررررٟ رم١ررررر١ُ اٌزظررررر١ٕع اٌّغرررررزذاَ يرررررٟ  -3

 اٌّؾطخ ؽبٌخ اٌذساعخ ؟

ظرررررر١ٕع اٌّغررررررزذاَ يررررررٟ اٌّؾطررررررخ ؽبٌررررررخ (يررررررٟ رم١رررررر١ُ اٌزR 6ِررررررب ِررررررذٜ اعررررررٙبَ رم١ٕررررررخ اٌرررررر  ) -4

 اٌذساعخ ؟

( ؟ ٚ ِرررررب ِرررررذٜ (R 6ِرررررب ؽج١عرررررخ اٌزؾغررررر١ٓ اٌّطٍرررررٛة يرررررٟ اإلٔزبع١رررررخ ِرررررٓ اخز١ررررربس رم١ٕرررررخ -5

ٔغررررربػ ٘رررررزٖ اٌزم١ٕرررررخ يرررررٟ سيرررررع ئٔزبع١رررررخ اٌّؾطرررررخ ثزؾغررررر١ٓ ع١ٍّبرٙرررررب اإلٔزبع١رررررخ اٌّزظرررررٍخ 

 ثبٌغٛأت اٌزشغ١ٍ١خ ؟

١ٌٛررررررذ اٌٍّٛصرررررربد ٘ررررررً ٕ٘رررررربن أعىبعرررررربد رغرررررربٖ ؽّب٠ررررررخ اٌج١ئررررررخ ِررررررٓ خررررررالي اٌؾررررررذ ِررررررٓ ر  -6

 (؟(R 6ٚاعزٙالن اٌّٛاسد وٕزبئظ العزخذاَ رم١ٕخ 
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 -: ًْٛخ انذساعخأ -صبَٛبً:

 -ًٚكٍ اثشاص أًْٛخ انذساعخ يٍ خةل انُمبط اٜرٛخ :

األ١ّ٘ررررخ ٚاٌررررذٚس اٌىج١ررررش ٌٍّٕظّرررربد اٌظررررٕبع١خ يررررٟ أٞ ِغزّررررع، ِررررب ٠غررررزذعٟ اٌزعررررش  عٍررررٝ   -1

ظّررربد، ٚاٌعّرررً عٍرررٝ رؾغررر١ٓ ارخررربر اٌمرررشاساد ِخزٍرررف األعرررب١ٌت  اٌع١ٍّرررخ اٌّزجعرررخ يرررٟ ٘رررزٖ إٌّ

 ِب ٠غُٙ يٟ اٌؾذ ِٓ ِخبؽش اٌزٍٛس اٌج١ئٟ.، أعب١ٌت االٔزبط اٌؾذ٠ضخ ثبعزخذاَ ِخزٍف 

 يُٙ اٌذٚس اٌىج١ش ٌٕظبَ اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ يٟ رؾغ١ٓ اداء اٌّؾطخ ؽبٌخ اٌذساعخ. -2

 (.6Rخ ٚرم١ٕخ اٌ  )رم١١ُ ٔظبَ اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ ِٓ خالي خشائؾ ِغشٜ اٌم١ّخ اٌّغزذاِ  -3

 يرٟ رغرُٙ اٌزرٟ اٌذساعربد ٘رزٖ ٌّضرً اٌعبٍِرخ يرٟ ِغربي اٌزظر١ٕع ٌٍّٕظّربد اٌٍّؾرخ اٌؾبعرخ  -4

 .أدائٙب ٚرؾغ١ٓ رط٠ٛش

 رؾذ٠ذ ِغزٜٛ رؾم١ك اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ يٟ اٌّؾطخ ؽبٌخ اٌذساعخ.  -5

ٛة اٌظرررٕبع١خ ِٕٙرررب ٚاٌخذ١ِرررخ ثأ١ّ٘رررخ اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ وأعرررٍ إٌّظّررربدِؾبٌٚرررخ ص٠ررربدح ٚعرررٟ  -6

يررٟ رؾغرر١ٓ عررٛدح االداء اٌج١ئررٟ ثّررب ٠ررزالءَ ِررع رطررٛساد اٌؾبطررٍخ ٚاٌزررٟ  ئداسٞ ؽررذ٠ش ٠غرربُ٘

 شٍّذ ع١ّع ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح. 

 -: أْذا  انذساعخ -صبنضبُ:

٠زؾرررذد اٌٙرررذ  اٌشئ١غرررٟ ٌٍذساعرررخ يرررٟ ػرررٛء ِشرررىٍزٙب ٚاٌّزّضرررً ِرررذٜ اإلِىب١ٔرررخ اٌّزرررٛيشح ٌزم١ررر١ُ ٔظررربَ 

( ، ِٚرررٓ ٘رررزا اٌٙرررذ  ٠ّىرررٓ 6Rٜ اٌم١ّرررخ اٌّغرررزذاِخ ٚرم١ٕرررخ )اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ ثبعرررزخذاَ خبسؽرررخ ِغرررش

 رأش١ش عذد ِٓ األ٘ذا  اٌفشع١خ اٌزٟ رغعٝ ٌزؾم١مٙب ٚوّب ٠أرٟ:

اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ ٚ  ثّجررربدبٌزؾذ٠ررذ ِرررذٜ االٌزرررضاَ ِؾطرررخ د٠رررضالد شرررّبي اٌذ٠ٛا١ٔرررخ ٚالرررع  رم١رر١ُ -1

 ٔؾٛ األيؼً. بمبء ثٙاالسر ٌّؾطخ ٚا داءٔغبػ أرع  ض٠ض  وخطٛح ثارغبٖؽّب٠خ اٌج١ئخ، ، 

اٌٛلررررٛ  عٍررررٝ االِىب١ٔررررخ اٌزررررٟ رٛيش٘ررررب خررررشائؾ ِغررررشٜ اٌم١ّررررخ اٌّغررررزذاِخ يررررٟ رم١رررر١ُ ٔظرررربَ  -2

 اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ. 

رؾذ٠ررررذ ِغررررزٜٛ رم١رررر١ُ ٔظرررربَ اٌزظرررر١ٕع اٌّغررررزذاَ يررررٟ اٌّؾطررررخ ؽبٌررررخ اٌذساعررررخ ثبعررررزخذاَ رم١ٕررررخ  -3

 (.6Rاٌ )

اٌّؾطرررخ ٚٚػرررع اٌؾٍرررٛي رشرررخ١ض ا٘رررُ اٌّعٛلررربد اٌزرررٟ رؾرررٛي دْٚ رطج١رررك ٘رررزٖ اٌزم١ٕررربد يرررٟ  -4

 اٌالصِخ ٌٙب. 

اٌزعررررش  عٍررررٝ ِغررررزٜٛ رررررٛايش اِىب١ٔررررخ رطج١ررررك ٔظرررربَ اٌزظرررر١ٕع اٌّغررررزذاَ يررررٟ اٌّؾطررررخ ؽبٌررررخ  -5

 اٌذساعخ.

 اٌزظررررر١ٕع اٌّغرررررزذاَ ِرررررع اٌٛالرررررع اٌؾررررربٌٟ ٌٍّؾطرررررخ ٔظررررربَ أداء اٌّؾطرررررخ عٕرررررذ رطج١رررررك ِمبسٔرررررخ -6

 ٚاٌٛلٛ  عٍٝ أُ٘ إٌزبئظ اٌّغزؾظٍخ.
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 -: انًخطظ انفشضٙ نهذساعخ -ساثؼبً:

ا جػػػػػػػمز  أجػػػػػػػؿاف ال ػػػػػػػرض مػػػػػػػف  ػػػػػػػذج الن ػػػػػػػرة  ػػػػػػػخ خ ػػػػػػػع م طػػػػػػػط  نمػػػػػػػل    لػػػػػػػلر   لػػػػػػػو الدرالػػػػػػػة مػػػػػػػف 

 -  :وهمخ ( 1ال    م خا اللعم ا ظر الشهؿ   ا  داؼ
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 ( الخاص بمرحلة التشغيل Cالمخطط االنسيابي)( 5الشكل)
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 ( ال مص  مرح ة ال  ؿEالم طط اا للم   (7الشهؿ 
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 انجذاٚخ

 5تحديد شرط بداية العملية 

if   sig4=1? AND 
sig5=0? 

 

Sig5=1 

 5هل انتهت عملية 

if   tt=1440?  

 

 5تحديد انشطة العملية 

 ؟هل انتهت المحاكاة

 طباعة النتائج

 انُٓبٚخ

 نعم

 كال

 نعم

 كال

 نعم

 كال
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 -: صادر ج ع الب انات  -:سادساً 

  -ف د أ  مدت     المممدر او لة: مف الجم ب ال ظرد ا جمز الدرالة م ط  مت ل هممؿال رض 

 . خا ج  لة اللر لة اله ب -

 .الجممللة اطمرل خا الرلموؿ -

 . خا ج  لة اللر لة خالدخرلمت ال حخث -

 . اا  ر لت ش هة -

 -خفلمم ل ل ؽ  ملجم ب اللم   ف د ا  مدت الدرالة     المممدر اا لة:

 .حملة الدرالة  ملمحطة ال ممة خال  مرلر اللجوت -

 .حملة الدرالة المحطة  لض مدرا  ااقلمـ ف  مع الش ملة الم م وت -

 -:  البرا ج الحاس ب ة ال س خد ة ف  الدراسة االحصائ ةاألسال ب -:سابعاً 

ر لخف( لمػػػػػػػػم لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف دخر ه لػػػػػػػػر فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػCase Studyا  مػػػػػػػػدت الدرالػػػػػػػػة مػػػػػػػػ ع  درالػػػػػػػػة الحملػػػػػػػػة   -1

المحطػػػػػػة حملػػػػػػة الدرالػػػػػػة لػػػػػػم   م عػػػػػػم  شػػػػػػمم ة خ شػػػػػػ لص المشػػػػػػهوت ال ػػػػػػ  خال نمػػػػػػل لة المل خمػػػػػػمت ال

الملدا لػػػػػػة  الزلػػػػػػمراتلمخ ػػػػػػخع الدرالػػػػػػة خذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ   ف ػػػػػػًو  ػػػػػػف مػػػػػػد  مو مػػػػػػة  ػػػػػػذا المػػػػػػ ع 

جػػػػػرا  الم ػػػػػم وت   خالمل خمػػػػػمت لػػػػػجلؿ الموحظػػػػػمت خجمػػػػػع ال لم ػػػػػمت خ   مػػػػػع الملػػػػػؤخللف الش مػػػػػلة خا.

 همفػػػػػػػػػة  نممػػػػػػػػػل عم اللم لػػػػػػػػػمت اإل  مجلػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػف ااطػػػػػػػػػوع   ػػػػػػػػػ   ف ػػػػػػػػػوً  ذخد اللوقػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػف

ثػػػػػػـ اا   ػػػػػػمؿ إلػػػػػػ  مػػػػػػف خ اإل  ػػػػػػمج  م لػػػػػػة أرا  اللػػػػػػمم لف حػػػػػػخؿ  خملرفػػػػػػة    راف عػػػػػػمال ػػػػػػ   وتخالمشػػػػػػه

 . ال م لع المل داـ  ظمـ خ ط لؽ اللم  الجم ب 

   المحطػػػػػػة فػػػػػػ  ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ  م لػػػػػػمت ل مذجػػػػػػة الم  طػػػػػػع ل حػػػػػػدث هػػػػػػمرلخ مخ ػػػػػػت محمهػػػػػػمة الػػػػػ خب-2

 خللػػػػػ  دـ الح ل ػػػػػ  اللػػػػػملـ  ظػػػػػـ مػػػػػف م لػػػػػددة أ ػػػػػخاع  م لػػػػػمت لُل  ػػػػػد الحملػػػػػخب للػػػػػ  دـ الػػػػػ خب لهخ ػػػػػو  

 ال ح ل لػػػػػة  ػػػػػملطرؽ ح عػػػػػم ُلمهػػػػػف ا مل ػػػػػدة مشػػػػػهوت حػػػػػؿ الػػػػػ  ل خمػػػػػخؿ الم ط لػػػػػة أخ الرلم ػػػػػلة اللوقػػػػػمت
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ل ظػػػػػػمـ ال مػػػػػػ لع  الح ل ػػػػػػ  ال ظػػػػػػمـ   ػػػػػػم  فػػػػػػ  ا لػػػػػػ خب  ػػػػػػذا   ػػػػػػ  اا  مػػػػػػمد  ػػػػػػـ ف ػػػػػػد  مل ػػػػػػمل    ال   لدلػػػػػػة

 . الم  رحة خاللل مرلخ مت المحطة ق ؿ مف الم  ع المل داـ

 -: المل  دمة الحملخ لة م اال ر -3

 النر لػػػػػػة م اخال ػػػػػػر  الػػػػػػرولس ال  نلػػػػػػذد ال ر ػػػػػػمم    ػػػػػػم  فػػػػػػ  ال ر ػػػػػػمم   ػػػػػػذا الػػػػػػ  داـ  ػػػػػػـ:  MATLAB -أ

 . ا  مخذج  ممداقلة ال ممة ا حممولة ال راوط رلـ ف  هذلؾ   لةاالدر  محمهمة   مخذج

  ػػػػػػػػزف  عػػػػػػػػدؼ المحمهػػػػػػػػمة   مػػػػػػػػخذج ال  نلػػػػػػػػذد ال ر ػػػػػػػػمم  مػػػػػػػػع ال ر ػػػػػػػػمم   ػػػػػػػػذا ر ػػػػػػػػط  ػػػػػػػػـ:  Excel - ب

 . فلو خالم رجمت المد وت

 -: ج  ع الدراسة  ه ن ها  -: ثا ناً 

المعمػػػػػػة فػػػػػػ  م ط ػػػػػػة النػػػػػػرات  الم ظمػػػػػػة مهخ عػػػػػػملػػػػػػدا ًم  محطػػػػػػة هعر ػػػػػػم  دلػػػػػػزات شػػػػػػممؿ الدلخا لػػػػػػةا  لػػػػػػرت 

خال ػػػػ   خاجػػػػو مشػػػػهوت  طلػػػػرة فػػػػ  مجػػػػمؿ االػػػػ دامة ال لولػػػػة خااق مػػػػمدلة خااج مم لػػػػة  همػػػػم   ااخلػػػػط 

لػػػػػػػػخد ( ل خللػػػػػػػػد ال لػػػػػػػػمر لخقػػػػػػػػخد الث لػػػػػػػػؿ  زلػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػمز خالػػػػػػػػ نط ااا عػػػػػػػػم مػػػػػػػػف المحطػػػػػػػػمت ال ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  دـ ا

 الهعر مو .

 -: حد د الدراسة -: اسعاً 

 خمػػػػنعم مهم ػػػػُم  جػػػػػرا   محطػػػػة هعر ػػػػم  دلػػػػزات شػػػػممؿ الدلخا لػػػػةا  مػػػػدت الدرالػػػػة  -: الحػػػػد د ال  ان ػػػػة

 الدرالة. 

 ػػػػػػـ  ولعػػػػػػم  2221 مػػػػػػخز خل ملػػػػػػة  2222 شػػػػػػرلف الثػػػػػػم   ام ػػػػػػدت الدرالػػػػػػة مػػػػػػف  -الحػػػػػػد د الز ان ػػػػػػة : 

اا  مجلػػػػة خط للػػػػة المشػػػػمهؿ خالملخقػػػػمت ال ػػػػ   ااقلػػػػمـجمػػػػع اه ػػػػر قػػػػدر ممهػػػػف مػػػػف ال لم ػػػػمت  ػػػػف ط للػػػػة 

ا  ػػػػداً  مػػػػف د ػػػػخؿ المػػػػخاد ااخللػػػػة خخمػػػػخًا الػػػػ   ااقلػػػػمـ خاجػػػػو الممػػػػ ع خم م لػػػػة لػػػػلر اللمػػػػؿ فػػػػ   ػػػػذج 

 . خر طو مع الش هة الخط لة ال مق ة ل  لمر الهعر مو الم    ال عمو  
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 ل مػػػػػػد الململجػػػػػػمت النهرلػػػػػػة لمخ ػػػػػػخع الدرالػػػػػػة لح ػػػػػػؿ ادارة اا  ػػػػػػمج خاللم لػػػػػػمت  -الحػػػػػػد د ال فا    ػػػػػػة :

(   خمػػػػػنعم مػػػػػػف المخ ػػػػػػخ مت 6Rفػػػػػ  مجػػػػػػمات ال مػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ خ مرطػػػػػة ال لمػػػػػػة الملػػػػػ دامة خ   لػػػػػػة 

 خال   حظلت  م  ممـ ه لر مف ق ؿ ال محثلف خالمممرللف ف  ااد لمت الملممرة.   المل جدة

 ال عر فات األجرائ ة ل  غ رات الدراسة - مشرًا :

ال لرلنػػػػػمت ااجراولػػػػػة الػػػػػ  المنػػػػػم لـ ال ػػػػػ  الػػػػػ   جعم خالػػػػػ   طعم ال محػػػػػث فػػػػػ   ػػػػػخ  المنػػػػػم لـ خال لػػػػػمرلؼ  

ال ػػػػػػ    مخلػػػػػػت مخ ػػػػػػخ مت الدرالػػػػػػة   ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ    مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة      لػػػػػػة 

 (6R:   خ   همم ل )-  

 ػػػػػػػخ ال ػػػػػػػدرة   ػػػػػػػ  الػػػػػػػ لممؿ المػػػػػػػخارد الط لللػػػػػػػة  ػػػػػػػذهم  مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ مػػػػػػػ ع  -: سػػػػػػػ داـال صػػػػػػػن ع ال -1

الم  جػػػػػػػمت خألجػػػػػػػمد الح ػػػػػػػخؿ ال ػػػػػػػمدرة   ػػػػػػػ   ح ػػػػػػػؽ ا  ػػػػػػػداؼ ااق مػػػػػػػمدلة خال لولػػػػػػػة خا ج مم لػػػػػػػة مػػػػػػػف 

 ػػػػػوؿ ألػػػػػ لممؿ  ه خلخجلػػػػػم جدلػػػػػدة ف ػػػػػًو  ػػػػػف ال ػػػػػدا لر ال  ظلملػػػػػة خاللػػػػػ خهلمت ااج مم لػػػػػة الم لػػػػػ ة 

 ال لوػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػع ألػػػػػػػػػػػػػػػػ مرار  حلػػػػػػػػػػػػػػػػلف  خ لػػػػػػػػػػػػػػػػة الحلػػػػػػػػػػػػػػػػمة ال شػػػػػػػػػػػػػػػػرلةخ مل ػػػػػػػػػػػػػػػػمل  الحنػػػػػػػػػػػػػػػػمظ   ػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 Garetti&Taisch,2012:85). 

 خال لولػػػػة ااق مػػػػمدلة الم ػػػػمللس قلػػػػمس   ػػػػ  قػػػػمدرة  ح لػػػػؿ اداة -:خارطػػػػة  جػػػػرى الق  ػػػػة ال سػػػػ دا ة  -2

 (.Hartini et al.,2018:3  اا  مج ل ط خااج مم لة

 مخؿ خاخلػػػػػع مػػػػػف ال مػػػػػ لع اا  ػػػػػرخاهثػػػػػر شػػػػػ الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع ػػػػػخ احػػػػػد ادخات  -(:6R قن ػػػػػة ) -3

خلشػػػػػمر اللعػػػػػم فػػػػػ  اللػػػػػمدة  ملػػػػػ را لجلة ململجػػػػػة الم ػػػػػ   فػػػػػ   ل م  جػػػػػمت اا  هػػػػػمر   ػػػػػ  هخ عػػػػػم قمومػػػػػة

(  ال  نػػػػػػػػلض   أ ػػػػػػػػمدة االػػػػػػػػ  داـ   ا لػػػػػػػػ رداد  أ ػػػػػػػػمدة 6R عملػػػػػػػػة دخرة الحلػػػػػػػػمة خ   ػػػػػػػػمف    لػػػػػػػػة  

 .Housthyar et al.,2014:8)أ مدة ال م لع   أ مدة ال دخلر(   ال مملـ  
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 الفصؿ اال ؿ
 الدراسات السابقة بعضال بحث الثانػ  : 

خال ػػػػ   لطػػػػ  شػػػػرطًم روللػػػػًم ل درالػػػػمت     شػػػػهؿ الدرالػػػػمت اللػػػػم  ة ممػػػػدرًا معمػػػػًم خ  لػػػػًم لجملػػػػع ال ػػػػمحثلف
ال ط ل لػػػػػة خذلػػػػػؾ مػػػػػف  ػػػػػوؿ الػػػػػعممعم فػػػػػ   هػػػػػخلف فعػػػػػـ   مػػػػػ  خدقلػػػػػؽ لمنػػػػػم لـ اخ م  لػػػػػرات الدرالػػػػػة  اذ 

  اف لهػػػػخف  حثػػػػًم   ملػػػػًم مػػػػحلحًم خم هػػػػممًو مػػػػم لػػػػـ لح ػػػػخد   ػػػػ  درالػػػػمت لػػػػم  ة ا لمهػػػػف ل  حػػػػث الل مػػػػ
 ال    لد   طة ا طوؽ ل  محث .خ   

 ذات العالقة بال صن ع ال س داـالدراسات  ف ا اًل: بعض 

 العرب ة ف  الب ئة  ف الدراسات بعض - أ
 (2017،دراسة )الح دانػ   السراي  -1

   ف  إطار اس خداـ فرسفة ال صن ع ال س داـ عالجة الفشؿ الع ر ا  هن اف الدراسة
  ملرفة اا لهملمت ال   لحدثعم  ظمـ ال م لع المل داـ ف  ململجة النشؿ اللم لم    دؼ الدراسة

خهذلؾ  حدلد المنعخـ خا لمد ال م لع المل داـ خمل خ  ال دا ؿ  ل و خ لف ا لمد النشؿ 
 اللم لم   ف  الم ظمة الم حخثو

 درالة  ح ل لة  نهج الدراسة
 اللراؽ البرد
ه نة  ج  ع   

 الدراسة
 ( مف اللمم لف 72ملمؿ الم ت هرهخؾ   خ مث ت اللل ة  ػػػ 

حمملػػػػػة ال لوػػػػػة  ػػػػػف طرلػػػػػؽ  منػػػػػم لـ   ػػػػػ     ػػػػػ خ ملػػػػػ خلمت  ػػػػػللنة   لمػػػػػؿالشػػػػػرهة   أ ـ االس ن اجات
 ال ظلػػػػػػؼ اإل  ػػػػػػمجالػػػػػػ  داـ أ ظمػػػػػػة  مػػػػػػ لع خا لػػػػػػة  جػػػػػػمج ال لوػػػػػػة خ م  مػػػػػػمد ألػػػػػػمللب 

لػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػمت خالم  جػػػػػػػػػمت ل     اللم ػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػال لولػػػػػػػػػة الخقمولػػػػػػػػة الم همم خاالػػػػػػػػ را لجلمت
ال ػػػػمرة ازالػػػػة   المػػػػخاد ال ػػػػمـ خ  ػػػػمحمفظػػػػة    لػػػػمف خال لوػػػػة خذلػػػػؾ لا الم ػػػػمطر أمػػػػمـ 

مؾ ملػػػػػ خلمت مل خلػػػػػة  مللػػػػػة مػػػػػف   ػػػػػ  ػػػػػلف أف   خهمػػػػػم لػػػػػؿ المػػػػػخاد اللػػػػػممة خ   م عػػػػػم
لػػػػػػػػم   لػػػػػػػػػد  الشػػػػػػػػػرهة  النشػػػػػػػػػؿ اللم ػػػػػػػػلف ال مػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ خ  اإللجػػػػػػػػػم   اار  ػػػػػػػػمط
مػػػػػم    ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ ه  ػػػػػ الم حخثػػػػػومػػػػػم زاد  رهلػػػػػز الشػػػػػرهة  ه و  خأ ػػػػػالم حخثػػػػػو

 شػػػػػػطة ال ػػػػػػ    ػػػػػػخد إلػػػػػػ  ا م فػػػػػػ  الحػػػػػػد مػػػػػػف عػػػػػػم خ جمحعأد  ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػ  زلػػػػػػمدة قػػػػػػدر 
  لم   النشؿ اللم
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م   ال لػػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػػ  الطرل ػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػ  لمهػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف  ولعػػػػػػػػػم ململجػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػؿ اللم لػػػػػػػػػ  جاالت االفادة
 اخ اا حرافمت  ف ال  مو  الم خقلة  مل  داـ ال م لع المل داـ.

 

 (2018دساعخ ) اعًبػٛم ٔانُٕس،  -2

 أث ر الر جس  ات الع س ة ف  ال صن ع ال س داـ : دراسة أس طاله ة ألراء  هن اف الدراسة
 ف   حافظة البصرة LUKOIL العا ر ف ف  شر ة ل ؾ ا  ؿ  

قة  لف ال خجل لمت اللهللة خال م لع المل داـ ف  شرهة لخؾ اخلؿ أ   مر اللو  دؼ الدراسة
( خهذلؾ ال لرؼ     م دار ال  داـ الشرهة لعذج ال خجل لمت LUKOILال نطلة  

 خمد    ثلر م ف  ال م لع المل داـ

 درالة أل طو لة  نهج الدراسة

 اللراؽ البرد

ه نػػػػػػػػػػػة    ج  ػػػػػػػػػػػع 
 الدراسة

 ممًو ف  ( 45  ال مرة خ مث ت  ل ة الدرالة  ػشرهة لخؾ اخلؿ ال نطلة ف  
 الشرهة

لخجد   ثلر م مشر ل خجل لمت اللهللة ف  ال م لع المل داـ خ مل مل  ف ف أ مدة  أ ـ االس ن اجات
ال دخلر خأ مدة اال  داـ للم د ف  ال دامة ال لوة مف  وؿ الحد مف ال نملمت   

  ال لوة مف  وؿ ا مدة  دخلر ال نملمت خ شجلع ا  ممؿ ال طخ لة ال    حمفظ   
خال لممؿ مع م  جمت مدل ة ل  لوة  خهذلؾ   مؾ   ثلر الجم    لف  ذج 

ال خجل لمت خا دا  ااق ممدد خااج مم   ممم لؤدد ال    ؽ فرص  مؿ  ؤدد 
ال  زلمدة اللمود     ا ل ثممر   ف ًو  ف  لزلز الشرهة لمحة خلومة 

 ع.خالمج م لمم لفال

ال لرؼ     مد  خأ ملة   ثلر ال خجل لمت اللهللة ل ح لؽ ال م لع المل داـ   جاالت االفادة
 خال   ص مف ال نملمت لمخاه ة ال خجعمت الملممرة خال  لرات الملممرة
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 (2020دساعخ )سؤٔ  ٔانيٕٓاَٙ ، -3

 صن ع ال س داـ حق ؽ ال ف ؽ ال نافس  ف  إطار اه  اد بعض اس را  ج ات ال  هن اف الدراسة

  ػػػػػػػػدلـ اطػػػػػػػػمر  ظػػػػػػػػرد ل محػػػػػػػػخر حػػػػػػػػخؿ الػػػػػػػػ را لجلمت ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ خال نػػػػػػػػخؽ   دؼ الدراسة
المل ػػػػػػػخد  ػػػػػػػلف م  لػػػػػػػرات الدرالػػػػػػػة    خال ػػػػػػػ ثلر اار  ػػػػػػػمط  وقػػػػػػػةال  مفلػػػػػػػ  خا   ػػػػػػػمر 

 ح لػػػػػؿ خاقػػػػػع الػػػػػ را لجلمت ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ ال ػػػػػ  لػػػػػ ـ    لعػػػػػم فػػػػػ  الشػػػػػرهة خهػػػػػذلؾ 
 للػػػػة  ػػػػ ثلر الػػػػ را لجلمت ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ فػػػػ   ح لػػػػؽ الم حخثػػػػة خال لػػػػرؼ   ػػػػ  ط

 ال نخؽ ال  مفل .  
 درالة ال طو لة  نهج الدراسة

 اللراؽ/  داد البرد
ه نػػػػػػػة  ج  ػػػػػػػع   

 الدراسة
( مف اللمم لف ف  51الشرهة اللممة لم م ة ال لل  خالج خد  خ هخ ت اللل ة مف  

 الشرهة
أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 االس ن اجات
مل خلػػػػػة  ػػػػػلف الػػػػػ را لجلمت  دالػػػػػةار  ػػػػػمط ذات   وقػػػػػة جػػػػػخد خمػػػػػ ت الدرالػػػػػة الػػػػػ  خ 

ال مػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػ داـ مج ملػػػػػػػػػة خا لػػػػػػػػػمد ال نػػػػػػػػػخؽ ال  مفلػػػػػػػػػ  مج ملػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػرهة 
خ ػػػػػذا لشػػػػػلر الػػػػػ  اف زلػػػػػمدة ا  مػػػػػمـ ادارة الشػػػػػرهة  ملػػػػػ را لجلمت ال مػػػػػ لع  الم حخثػػػػػو 

و  ال  ػػػػم  ػػػػوؿ للػػػػ دؿ مػػػػف  ممػػػػم الملػػػػ داـ لللػػػػعـ فػػػػ   ح لػػػػؽ ال نػػػػخؽ ال  مفلػػػػ  لعػػػػم
مػػػػػف الػػػػػ را لجلمت ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ      ػػػػػ   ل ػػػػػمً  الم حخثػػػػػوالم ح  ػػػػػة اف الشػػػػػرهة 

  شهؿ م نمخت ف   ح لؽ ال نخؽ ال  مفل 
ال لػػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػػ  الطرل ػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػ  لمهػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف  ولعػػػػػػػػػم  ح لػػػػػػػػػؽ ال نػػػػػػػػػخؽ ال  مفلػػػػػػػػػ    جاالت االفادة

  مل  داـ ال م لع المل داـ.
 

 (2020دساعخ )ػجٛذ ٔػطٕاٌ ، -4

 

  أث ر   ارسات ال صن ع ال س داـ هرى أداء االس دا ة عخػُٕاٌ انذسا

رؾ١ٍرررررررررً ٚاعزىشرررررررررب  ررررررررررأص١ش ِّٚبسعررررررررربد اٌزظررررررررر١ٕع اٌّغرررررررررزذاَ عٍرررررررررٝ اداء  ْذ  انذساعخ

االعررررررزذاِخ يررررررٟ ِؾطررررررخ وٙشثرررررربء إٌغ١ج١ررررررخ ، ٚدٚسٖ يررررررٟ رؾغرررررر١ٓ اثعرررررربد خررررررؾ 

 اٌج١ئ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبع١خ . (TBL)اٌمبعذح اٌضالصٟ 

 خ رؾ١ٍ١ٍخدساع يُٓظ انذساعخ
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 اٌعشاق/ وشثالء انجهذ

ػُٛخ يغزًغ ٔ

 انذساعخ

 ( ِٕٙذعبً 31ِؾطخ ر١ٌٛذ وٙشثبء إٌغ١ج١خ اٌؾشاس٠خ ٚرّضٍذ ع١ٕخ اٌذساعخ ث   )

اْ إٌظش٠رررخ اٌّغرررزٕذح ٌٍّرررٛاسد ٚٔظش٠رررخ اٌّغرررزف١ذ٠ٓ ارفمرررذ عٍرررٝ أ١ّ٘رررخ ِّبسعررربد   اْى االعزُزبعبد

ٌه اصجزرررذ زٍّٕظّررربد اٌظرررٕبع١خ ، ٚوررراٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ ٌزؾغررر١ٓ األداء اٌّغرررزذاَ ٌ

ٔزررربئظ اٌجؾرررش اٌرررٝ ٚعرررٛد ررررأص١ش ا٠غررربثٟ ِٚعٕرررٛٞ ٌّّبسعررربد اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ 

اٌذاخ١ٍرررررخ ٚأداء االعرررررزذاِخ ثأثعررررربدٖ ) االلزظررررربدٞ، ٚاالعزّررررربعٟ، ٚاٌج١ئرررررٟ( يرررررٟ 

ِٕظّرررخ اٌجؾرررش ، ٚاورررذد ا٠ؼررربً ٔزررربئظ اٌجؾرررش ثرررأْ ٌّّبسعررربد اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ  

ٚ دالٌررررخ اؽظرررربئ١خ عٍررررٝ اداء االعررررزذاِخ يررررٟ إٌّظّررررخ رثٟ اٌخبسع١ررررخ رررررأص١ش ا٠غررررب

 اٌّجؾٛصخ. 

أ١ّ٘ررررررررررخ ِّبسعرررررررررربد اٌزظرررررررررر١ٕع اٌّغررررررررررزذاَ ٌزؾغرررررررررر١ٓ األداء ال لػػػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػػػ    جاالت االفادة

 اٌّغزذاَ ٌٍّٕظّبد اٌظٕبع١خ
 

 ثؼض يٍ انذساعبد فٙ انجٛئخ االعُجٛخ   -5

 ((Zhang,2014دساعخ  - 1

 Using Six Sigma to Achieve Sustainable Manufacturing: A Case ػُٕاٌ انذساعخ
Study in Aviation Company 

 ل حق ؽ ال صن ع ال س داـ: دراسة حالة ف  شر ة الط راف Six Sigma)اس خداـ الػػ)

 وأداح (Six Sigma)اعزخذاَ  عٍٝ رؾم١ك ث١ئخ رظ١ٕع ِغزذاِخ ، ٚرُ ّٕظّبدِغبعذح اٌ ْذ  انذساعخ

 ئؽبًسا ٠ٚٛيش إٌّظّبد يٟ أعٍٝ أداء ٌزؾم١ك اٌّخزٍفخ بٌمطبعبداٌّشىالد اٌّزعٍمخ ث ٌؾً

اعزخذاِٙب ،  ٠ّىٓ اٌزٟ األدٚاد ِٓ اٌىض١ش ٕ٘بن خبطخ أْ ، ؽشعخ ِشبوً أٞ ٌؾً شبِالً 

ٚاٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ رّىٕٙب ِٓ ِٕؼ أٞ ِٕظّخ ئؽبسا  Six Sigmaِٚٓ خالي اٌذِظ ث١ٓ 

١ئخ اٌزظ١ٕع اٌؾب١ٌخ ِٓ أعً رؾم١ك أ٘ذا  ِٕٙغ١ب ثأدٚاد ٚي١شح إلعشاء رغ١١شاد عٍٝ ث

االعزذاِخ ٕٚ٘بن ثعغ إٌّظّبد ثؾبعخ اٌ  ٝ ؽش٠مخ ِٕٙغ١خ ٌّغبعذرٙب عٍٝ رٕف١ز اٌزظ١ٕع 

 رذسن اٌّغزذاَ ِٓ اٌفُٙ ئٌٝ اٌزٕف١ز اٌؾم١مٟ ، ٚوزٌه رٙذ  اٌشعبٌخ اٌٝ ِعشيخ  و١ف

 ٌٍّٕظّبد ٠ّىٓ ّغزذاَ ٚو١فاالعزذاِخ ، ِٚب ٟ٘ اٌّمب١٠ظ إٌّبعجخ ٌٍزظ١ٕع اٌ إٌّظّبد

 االعزذاِخ ٚرؾم١ك اٌش٠بدح. ِشبوً رؾ١ًٍ

 دساعخ ؽبٌخ يُٓظ انذساعخ

 وٕذا انجهذ
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ػُٛخ يغزًغ ٔ

 انذساعخ

 اٌط١شاْ ِٕظّبدلطب  اٌط١شاْ يٟ وٕذا ، اؽذٜ 

اٌغٛق ،  ٚخبسع١ب ِٓ أعً رؾم١ك اٌش٠بدح يٟ داخ١ٍب اٌٛاعع ٚاٌزعبْٚ اٌّغزّش اْ اٌزؾغ١ٓ  أْى األعزُزبعبد

 اٌطش٠مخ ٘زٖ رطج١ك ٠ع١ك أْ ٠ّىٓ اٌعب١ٌّخ اٌزٛس٠ذ عٍغٍخ ث١ئخ يٟ اٌغش٠ع اٌزغ١١ش وّب ئْ

 ، أ٠ؼب االعزذاِخ ِزطٍجبد رزغ١ش ، اٌعب١ٌّخ ثبإلػبيخ اٌٝ رٌه اٌزٛس٠ذ عٍغٍخ رعم١ذ ثغجت

ثبعزّشاس  رٌه يٟ رشغت اٌزٟ ٌٍّإعغبد اٌزؾذ٠بد ِٓ اٌّض٠ذ ظٙٛس ئٌٝ ٠إدٞ لذ ِّب

 االعزذاِخ. أداء ١ٌٓزؾغ

رؾم١ك اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ ِٓ خالي دِظ ادٚاد ع١غّب )اٌزؾذ٠ذ ، اٌم١بط، اٌزؾ١ًٍ ، اٌزؾغ١ٓ  يغبالد االفبدح

، اٌشلبثخ( ٚاٌزشو١ض عٍٝ ِمب١٠ظ اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ ٌؾً اٌّشىالد ٌزؾم١ك اٌش٠بدح يٟ 

 اٌغٛق. 

 

 ( et al.,Hami (2015دساعخ  - 2

 The Impact of Sustainable Manufacturing Practices and ػُٕاٌ انذساعخ
Innovation Performance on Economic Sustainability 

  أث ر   ارسات ال صن ع ال س داـ  االداء االبداه  هرى االس دا ة االق صاد ة

 رؾ١ٍرررً ررررأص١ش ِّبسعرررربد اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ عٍررررٝ االعرررزذاِخ االلزظررربد٠خ ٚاٌزررررأص١ش ْذ  انذساعخ

اٌٛعرررر١ؾ ٌّّبسعرررربد اٌزظرررر١ٕع اٌّغررررزذاَ عٍررررٝ االعررررزذاِخ االلزظرررربد٠خ ِررررٓ خررررالي 

 االداء االثذاعٟ   

 دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ يُٓظ انذساعخ

 ِب١ٌض٠ب انجهذ

ػُٛننننننخ يغزًننننننغ ٔ

 انذساعخ

 ( ِظٕعبً 150ِغّٛعخ ِٓ اٌّظبٔع يٟ ِب١ٌض٠ب ٚرّضٍذ ع١ٕخ اٌجؾش ث )

اَ اٌذاخ١ٍرررررخ ررررررشرجؾ ثشرررررىً ا٠غررررربثٟ ثبالعرررررزذاِخ اْ ِّبسعررررربد اٌزظررررر١ٕع اٌّغرررررزذ  أْى االعزُزبعبد

االلزظررربد٠خ  ، ث١ّٕرررب وبٔرررذ اٌعاللرررخ غ١رررش ِع٠ٕٛرررخ ثررر١ٓ ِّبسعررربد اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ 

اٌخبسع١رررخ ٚاالعرررزذاِخ االلزظررربد٠خ ٌىرررٓ ِرررع أدخررربي االداء االثرررذاعٟ وّزغ١رررش ٚعررر١ؾ 

ٌه ررررُ اٌعضرررٛس عٍرررٝ زيأٔرررٗ غ١رررش ِرررٓ ا١ّ٘رررخ اٌعاللرررخ ٚععٍٙرررب عاللرررخ ِع٠ٕٛرررخ ، ٚوررر

بئظ ِف١رررذح ٌال٘زّررربَ يرررٟ اٌعاللررربد اٌّزجبدٌرررخ ثررر١ٓ ِزغ١رررشاد اٌذساعرررخ ٚلرررذ ٠رررإدٞ ٔزررر

رمغرررر١ُ اٌزررررأص١شاد اٌى١ٍررررخ غ١ررررش اٌّّٙررررخ ئٌررررٝ رررررأص١شاد ِجبشررررشح ٚغ١ررررش ِجبشررررشح ، 

ٚاٌغرررررعٟ ٚساء اٌّض٠رررررذ ِرررررٓ إٌّزغررررربد ٚاٌع١ٍّررررربد اٌزغبس٠رررررخ اٌظرررررذ٠مخ ٌٍج١ئرررررخ ، 
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٠غرررت عٍرررٝ  ٚاٚطرررٝ اٌجؾرررش ثرررأْ ال رىرررْٛ ٕ٘ررربن اعرررزغبثخ ٌؼرررغٛؽ خبسع١رررخ ثرررً

اْ رؾرررذد ِٕزغررربد عذ٠رررذح يرررٟ االعرررٛاق ٚرؾغررر١ٓ ع١ٍّررربد االٔزررربط  ِرررٓ  ّٕظّررربداٌ

 أعً رؾغ١ٓ االداء االلزظبدٞ ٌزىزغت اٌفشص االلزظبد٠خ يٟ اٌج١ئخ اٌزٕبيغ١خ  

اسرجرررررررربؽ ِّبسعرررررررربد اٌزظرررررررر١ٕع اٌّغررررررررزذاَ اٌذاخ١ٍررررررررخ ثشررررررررىً ال لػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػ    جاالت االفادة

 ا٠غبثٟ ثبالعزذاِخ االلزظبد٠خ
 

 (Latorre-Noguera, 2015)دساعخ 3 - 

 Environmental And Economic Assessment Of هن اف الدراسة
Sustainable Manufacturing Processes For Metal Products 

 ال ق  ـ الب ئ   االق صادي لع ر ات ال صن ع ال س دا ة لر ن جات ال عدن ة

 اٌّؾزّرررً ِرررٓ اٌزرررٟ األ١ٌّٕرررَٛ ٌّٕزغررربد ٠رررذحاٌغذ اٌزظررر١ٕع ع١ٍّررربد ِفرررب١ُ٘ ِعشيرررخ  دؼ الدراسة

 اٌّفرررب١ُ٘ ٌٍّغرررزمجً ، ِٚرررب ِرررذٜ ررررأص١ش ٘رررزٖ ٚاٌج١ئ١رررخ االلزظررربد٠خ االعرررزذاِخ رٍجرررٟ أْ

 اٌّرررٛاد ئٔزررربط اٌزرررأص١ش عٍرررٝ ِضرررً ، اٌزظررر١ٕع خررربسط األخرررشٜ اٌع١ٍّررربد عٍرررٝ اٌغذ٠رررذح

 اٌخبَ

 دساعخ ؽبٌخ  نهج الدراسة

 وٌِٛٛج١ب البرد

 ج  ػػػػػػػع  ه نػػػػػػػة 
 الدراسة

 وخ رظ١ٕع اال١ٌَّٕٛ يٟ أز١ٛو١بشش

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 االس ن اجات

أْ اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ ِرررشرجؾ ثع١ٍّرررخ ئٔشررربء ِٕزغررربد ٌزٍج١رررخ اؽز١بعررربد اٌغرررىبْ ِرررع  

 خفررغ اٌزررأص١شاد اٌغررٍج١خ اٌج١ئ١ررخ اٌررٝ ادٔررٝ ؽررذ ِّىررٓ ٌألع١رربي اٌمبدِررخ ، ثبإلػرربيخ

ج١ئررررررٟ اٌ األداء ٌرررررر زؾذ٠ذ اٌّخزٍفررررررخ االعررررررزذاِخ ِمررررررب١٠ظ رؾذ٠ررررررذ رررررررُ  رٌرررررره ئٌررررررٝ

 ٚأوغررر١ذ اٌىجش٠رررذ ٚأوغررر١ذ اٌىشثرررْٛ أٚوغررر١ذ أجعبصررربد صررربٟٔ: ِضرررً ٚااللزظررربدٞ 

 . ا١ٌٕزشٚع١ٓ ٚطبيٟ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ

اْ ِّبسعررررررررربد اٌزظررررررررر١ٕع اٌّغرررررررررزذاَ رغرررررررررُٙ يرررررررررٟ رخفررررررررر١غ ال لػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػػ    جاالت االفادة

 اٌزأص١شاد اٌغٍج١خ اٌج١ئ١خ
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  (Gupta et al.,2016) دساعخ   -    4 

 KEY DETERMINANTS OF SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN هن اف الدراسة
AND MANUFACTURING 

 ال حددات الرئ س ة ل ص  ـ   صن ع ال ن جات ال س دا ة

جلؿ جملع الم  جمت الم م لة مل دامة ل حد مف ال  ثلر ال لو  ف  اإل  مج   دؼ الدراسة
م م لة الع دلة خاال عوؾ خملرفة محددات ال م لع المل دامة ف  المؤللمت ال

   شم  م  جمت مل دامة (6R  خال رهلز     دخرة حلمة الم    خ   لة

 

 درالة  ح ل لة  نهج الدراسة

 الع د البرد

 ج  ػػػػػػػع  ه نػػػػػػػة 
 الدراسة

 م لع الم  جمت الهعر مولة خا له رخ لة ف  الع د /  مث ت  ل ة  م ظممتمجمخ ة مف 
 مم لمً  (108 ػ   ال حث

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 اتاالس ن اج

للد ال مملـ خال م لع المل داـ ل م    مف اا  ممممت العممة لهؿ م ظمة خلو أ مل و 
خاف المحددات الرولللة ط  ت     ألمس ثوثة  ال ممة ف  ال  ملة المل دامة 

 خامؿ لألل دامة  ااق ممدلة   ال لولة   ا ج مم لة( خاإللهمف خال  لة ال ح لة 
ددات الرولللة   لجب     الم ظمة أف   رر ملمر ل  دممت خ    ألمس  ذج المح

  مملـ الم  جمت المل دامة خ م للعم.
  د ملعم ف  ( 6R   لة  ملرفة مم مد  أ ملة محددات ال م لع المل داـ خدخر   جاالت االفادة

 ف    نلض ال  ثلرات الل  لة ال لولة. ال م لللة خهلنلة العممعم م ظممتال
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الدراسػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػة بخارطػػػػػػػة  جػػػػػػرى الق  ػػػػػػػة ال سػػػػػػ دا ة فػػػػػػػ  الب ئػػػػػػػة ثان ػػػػػػًا: بعػػػػػػػض  ػػػػػػف 
 األجنب ة

 Sparks,2014)دراسة ) - 1

 Combining Sustainable Value Stream Mapping And Simulation To هن اف الدراسة
Assess Manufacturing Supply Chain Network Performance 

 ا ة  ال حا اة ل ق  ـ أداء شب ة سرسرة ال جه زالج ع ب ف خارطة  جرى الق  ة ال س د
 طخلر مد ؿ  مـ ل حللف ال دامة ل ل ة ال جعلز   خدرالة فخاود   نلذ المحمهمة خ مملـ   دؼ الدراسة

 ال جمرب خال   ُ ل  دـ ل حدلد المخاقع ل حللف اال دامة.

 درالة حملة  نهج الدراسة

 الخالمت الم حدة اامرلهلة البرد

  ػػػػػػػع  ه نػػػػػػػة  ج
 الدراسة

 للهلل   خف   ه  مه  الم  جمت ال ذاولة/ م ظممت دد مف 

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 االس ن اجات

أف  مرطة مجر  ال لمة المل دامة للولؿ ال جعلز      ا  داؼ المرجخة   همم أف ا شطة 
ة ل ل ة ال جعز  رهز أخًا     ال حلل مت ااق ممدلة     لعم ال حلل مت المج مللة ثـ ال لول

 ل ح لؽ أه ر ال دامة للولؿ ال جعلز.
 ال لرؼ     دخر  مرطة مجر  ال لمة المل دامة ف   حللف ال جم ة لولؿ ال جعلز.  جاالت االفادة

 

 (Hartini,2018دساعخ ) – 2

 Sustainable-value stream mapping to evaluate sustainability هن اف الدراسة
performance: case study in an Indonesian furniture company 

رسـ خرائط  جرى الق  ة ال س دا ة ل ق  ـ أداء االس دا ة: دراسة حالة ف  شر ة أثاث 
 إند ن س ة

 خالم ػػػػػػػػمللس ال لوػػػػػػػػة م لػػػػػػػػمس مػػػػػػػػع مدمجػػػػػػػػة اٌّغررررررررزذاِخ اٌم١ّررررررررخ ِغررررررررشٜ طرل ػػػػػػػػة  طػػػػػػػػخلر  دؼ الدراسة
 اا   ػػػػػػمر فػػػػػػ  الرشػػػػػػلؽ ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ  خمػػػػػػم   أدخات ال مػػػػػػ لع ل ػػػػػػممف ااج مم لػػػػػػة

 .خالمج مللة ال لولة النخاود
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 حملةدرالة   نهج الدراسة
 ا دخ لللم البرد

ه نػػػػػػػة  ج  ػػػػػػػع   
 الدراسة

 ئٔذ١ٔٚغ١خ أصبس ششوخ لطب  طٕبعخ األصبس/

 خملظمعػػم   ال مػػ لع  ػػط اق مػػمدلمت  نحػػص   ػػخـ ال   لدلػػة ال لمػػة  ػػراوط رلػػـ اف م عجلػػة أ ـ االس ن اجات
 فػػ ف   خ مل ػػمل (ذلػػؾ إلػػ  خمػػم   ال  للػػر خخقػػت   الزم لػػة خالمػػدة   الػػدخرة خقػػت   ملخقػػت ل ل ػػؽ
 ِغررشٜ  ػػوؿ مػػف  مػػرلم خالمج ملػػ  ال لوػػ  ا دا  ال  ػػمط   ػػ   مرطػػة مجػػر  ال لمػػة دمػػ 

 م ظػخر مػف ال مػ لع  م لػمت ل  لػلـ ال  دامعم لمهف ه داة فمود عم مف للزلد اٌّغزذاِخ اٌم١ّخ
 .اال دامة

اٌزعررررررش  عٍررررررٝ دٚس خبسؽررررررخ ِغررررررشٜ اٌم١ّررررررخ اٌّغررررررزذاِخ يررررررٟ رؾغرررررر١ٓ األداء اٌج١ئررررررٟ  الفبدحيغبالد ا

 ٚاٌّغزّعٟ

 

 ((Djatna & Prasetyo, 2019دساعخ  - 3

 Integration of Sustainable Value Stream Mapping (Sus. VSM) and هن اف الدراسة
Life-Cycle Assessment (LCA) to Improve Sustainability 

Performance 
( LCA(   ق  ـ د رة الح اة )Sus. VSM جرى الق  ة ال س دا ة ) خارطة  ا ؿ 

 ل حس ف أداء االس دا ة
  ػػػػػدفؽ لم طػػػػػط مخلػػػػػلم    لػػػػػدلم  مخذجػػػػػم  م   ػػػػػمرج الملػػػػػ دامة ال لمػػػػػة مجػػػػػر  م طػػػػػط   ػػػػػدلـ  دؼ الدراسة

 مللػػػػػػػػػةالح الحملػػػػػػػػة ل  لػػػػػػػػلـ( LCA  الحلػػػػػػػػػمة دخرة   لػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػع ال هممػػػػػػػػػؿ لل  ػػػػػػػػر خ ػػػػػػػػخ ال لمػػػػػػػػة
 .ال ذا      ال موـ ال م لع ف  المل      اال دامة  حللف  ح لؿ إل   مإل مفة

 حملةدرالة   نهج الدراسة

 ا دخ لللم البرد

ه نة  ج  ع   
 الدراسة

 إ دخ لللم م م ة اا ذلة  / م ظممتقطمع م م ة الم  جمت ال ذاولة / ل ة مف 
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 إلطػػػػػمرج الممػػػػ حة أمػػػػػحمب مػػػػف اللدلػػػػػد ق ػػػػؿ مػػػػػف الملػػػػ داـ ال مػػػػػ لع منعػػػػخـ    ػػػػػ  للػػػػم د أ ـ االس ن اجات
 الػػػػػػػـ   لػػػػػػػو ُلط ػػػػػػػؽ الػػػػػػػذد   خااق مػػػػػػػمدد خااج مػػػػػػػم   ال لوػػػػػػػ   ملجم ػػػػػػػب ل ل ػػػػػػػؽ فلمػػػػػػػم  

 االػػػػػػػ دامة حػػػػػػخؿ ال مػػػػػػػ لع مراجلػػػػػػة  ملػػػػػػ   ؿ ا مػػػػػػػر خالػػػػػػػذد  ل ل ػػػػػػؽ الثوثلػػػػػػة المحمػػػػػػ ة
 الم ػػػػػػػ   لػػػػػػػمةح خدخرة خااق مػػػػػػػمدد خااج مػػػػػػػم   ال لوػػػػػػػ   ملجم ػػػػػػػب أ مػػػػػػػؽ   للمػػػػػػػم خل ط ػػػػػػػب
 .اللم لة مرح ة ف  ال لو  ال  ثلر رؤلة إل   مإل مفة

 لم طػػػػػط مخلػػػػػلم    لػػػػػدلم  مخذجػػػػػم  م   ػػػػػمرج الملػػػػػ دامة ال لمػػػػػة مجػػػػػر ال لػػػػػرؼ   ػػػػػ  أ ملػػػػػة   جاالت االفادة
 .الحلمة دخرة   للـ مع ال هممؿ لل  ر خ خ ال لمة  دفؽ

 

 (6Rصبنضبً: ثؼض يٍ انذساعبد راد انؼةلخ ثزمُٛخ) 

 (Rosenthal et al.,2016) دساعخ – 1

 Application of 6R principles in sustainable supply chain design هن اف الدراسة
of Western Australian white goods 

 ف   ص  ـ سرسرة ال جه ز ال س دا ة لرسرع الب ضاء ف  غرب أس رال ا 6R طب ؽ  بادئ 

مػػػػػػػف  ػػػػػػػخفلر الطمقػػػػػػػة فػػػػػػػ   م لػػػػػػػة ( 6Rقم  لػػػػػػػة    لػػػػػػػة   مػػػػػػػف ح ػػػػػػػؽ ػػػػػػػدفت الدرالػػػػػػػة الػػػػػػػ  ال   دؼ الدراسة
 ملػػػػػػػ  داـ ل شػػػػػػػرهة مػػػػػػػف ال حلػػػػػػػل مت الممه ػػػػػػػة فػػػػػػػ  الخ ػػػػػػػع الحػػػػػػػمل  خال ح ػػػػػػػؽ    اإل  ػػػػػػػمج

 (6R  ال را لجلمت

 حملةدرالة   نهج الدراسة

 ال راللم البرد

ه نػػػػػػػة  ج  ػػػػػػػع   
 الدراسة

شرهة  رب ال راللم لم م ة قطمع الم م مت الهعر مولة خ مث ت اللل ة  مجمخ ة مف ز موف 
 الم  جمت الهعر مولة

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  االس ن اجات

اشػػػػػػػمرت الدرالػػػػػػػة خمػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ  ط لػػػػػػػؽ ملػػػػػػػدات جدلػػػػػػػدة إل ػػػػػػػمدة ال مػػػػػػػ لع خ / أخ إ ػػػػػػػمدة 
لمهػػػػف    لػػػػؿ ا  لمثػػػػمت ال ػػػػمزات الدفلوػػػػة   ال ػػػػدخلر إلػػػػ  المراحػػػػؿ ال عمولػػػػة مػػػػف  مػػػػر اللػػػػ ع 

اد   ػػػػػ  ا رض خ   لػػػػػؿ الػػػػػ  داـ  شػػػػػهؿ ه لػػػػػر   خالحنػػػػػمظ   ػػػػػ  هملػػػػػة محػػػػػدخدة مػػػػػف المػػػػػخ 
ا را ػػػػ  ل ػػػػزف ال نملػػػػمت   حلػػػػث ار نػػػػمع ملػػػػدات إ ػػػػمدة ال مػػػػ لع ل  ػػػػؿ  شػػػػهؿ ه لػػػػر مػػػػف 

ال  نلػػػػػذ لمػػػػػػمح و  حػػػػػدلمت  دلػػػػػدة خم عػػػػػم ال  ػػػػػدـ ال ه خلػػػػػػخج    اخ ػػػػػذاوثػػػػػمر ال لولػػػػػة ل لػػػػػ ع 
 ا ف ؿ مف حلث ال  ثلر ال لو   لذلؾ  ـ  ط لؽ إ مدة ال دخلر ل ل ع خ خ ال لمر
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( فػػػػػ  الشػػػػػرهة  خااطػػػػػوع   ػػػػػ  مػػػػػد  ا لهملػػػػػمت 6Rال لػػػػػرؼ   ػػػػػ  اللػػػػػو  ط لػػػػػؽ    لػػػػػة    جاالت االفادة 
  ػػػػػؾ ال   لػػػػػة   ػػػػػ  م  جم عػػػػػم همػػػػػد وت اخللػػػػػة خاث ػػػػػم  ال مػػػػػ لع خ لػػػػػد ال مػػػػػ لع هم رجػػػػػمت 

 خمد  فمود عم ل ز خف.
 

 (Jawahir et al.,2016) دساعخ -   2

 Technological Elements of Circular Economy and the Principles هن اف الدراسة
of 6R -Based Closed-loop Material Flow in Sustainable 

Manufacturing  
العناصر ال  ن ل ج ة لالق صاد الدائري   بادئ  دفؽ ال  اد ذات الحرقة ال غرقة ال س ندة 

 ( ف  ال صن ع ال س داـ6Rإلى )

 ل هػػػػػػػخف الملػػػػػػػ داـ ال مػػػػػػػ لع ( خم ػػػػػػػمدئ6Rقم  لػػػػػػػة    لػػػػػػػة  ؽ  ػػػػػػػدفت الدرالػػػػػػػة الػػػػػػػ  ال ح ػػػػػػػ  دؼ الدراسة
قػػػػموـ   ػػػػ  اامػػػػف  اق مػػػػمد إ شػػػػم  ل ػػػػممف ال ه خلخجلػػػػة الل ممػػػػر خل ػػػػخفلر ا لػػػػمس  مثم ػػػػة
ظعمر ػػػػػػم 6R  ػػػػػػ   ال مومػػػػػػة ال ه خلخجلػػػػػػة الل ممػػػػػػر  حدلػػػػػػد خ ال لوػػػػػػ    ألملػػػػػػلة همهخ ػػػػػػمت خا.
  المج مللة خالنخاود ال لوة خحمملة ااق ممدد ال مخ ل ح لؽ

 حملةدرالة   نهج الدراسة

 الخالمت الم حدة اامرلهلة البرد

ه نػػػػػػػة  ج  ػػػػػػػع   
 الدراسة

 م م ة المخاد اا شمولة  م ظممتقطمع الم م مت اا شمولة / ل ة مف 

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 االس ن اجات

 لولػػػػ عوؾ ل   ػػػػؽ المثلػػػػر الحػػػػمل  ال مػػػػخ ملػػػػدؿ فػػػػ  ظػػػػؿخ  الػػػػ  ا ػػػػو الدرالػػػػة  ػػػػمو  اشػػػػمرت 
 الم  جػػػػػمت  ػػػػػذج خالػػػػػ  داـ   الم  جػػػػػمت إل  ػػػػػمج ال طػػػػػ  ااق مػػػػػمد ذج مػػػػػخ  فػػػػػ ف   اللػػػػػملم 

 خااق مػػػػػمدلة خااج مم لػػػػػة ال لولػػػػػة خاللخاقػػػػػب ل  ػػػػػ ثلرات ا   ػػػػػمر دخف   م عػػػػػم الػػػػػ   ص ثػػػػػـ  
 الػػػػػػ  دامعم  عملػػػػػػة فػػػػػػ  الم  جػػػػػػمت جملػػػػػػع الػػػػػػ رداد لػػػػػػذلؾ مػػػػػػف ال ػػػػػػرخرد فػػػػػػ  الملػػػػػػ   ؿ  

 أجلمؿ. للدة  دخلر م  مدةإ أخ  م للعم إ مدة أخ ال  دامعم خا. مدة ا لمل 
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( فػػػػػػ  الشػػػػػػرهة  خااطػػػػػػوع   ػػػػػػ  مػػػػػػد  ا لهملػػػػػػمت   ػػػػػػؾ 6Rال لػػػػػػرؼ   ػػػػػػ  أ ملػػػػػػة    لػػػػػػة    جاالت االفادة 
 ال   لة     اامف ال لو  خال   ص مف الم  جمت الظمرة ل  لوة خا مدة  دخلر م.

 

 (Hartini et al.,2021) دساعخ -3

 Integration lean manufacturing and 6R to reduce wood waste in هن اف الدراسة
furniture company toward circular economy 

 الخشب ف  شر ة األثاث نح  االق صاد الدائري  درل قر ؿ  6R  ا ؿ ال صن ع الرش ؽ  
 ػػػػػػدفت الدرالػػػػػػة الػػػػػػ  الػػػػػػ  داـ م طػػػػػػط مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة هػػػػػػ داة ل ح لػػػػػػؿ ال مػػػػػػ لع الرشػػػػػػلؽ   دؼ الدراسة

شػػػػػرهة ا ثػػػػمث مػػػػػف  ػػػػػوؿ  طػػػػخلر  ػػػػػراوط مجػػػػػر  ال لمػػػػة مػػػػػف  ػػػػػوؿ دمػػػػػ  ل حدلػػػػد  نملػػػػػمت 
دارة ال نملمت   ر    لة    6Rمؤشرات ال م لع ال  را  مثؿ ال عوؾ المخاد خا.

 درالة  ح ل لة  نهج الدراسة

 الخالمت الم حدة اامرلهلة البرد

 ج  ػػػػػػػع  ه نػػػػػػػة 
 الدراسة

 مث م م ة ااث م ظممتقطمع م م ة ا ثمث /  ل ة مف 

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 االس ن اجات

اشػػػػػػػمرت   ػػػػػػػمو  الدرالػػػػػػػة الػػػػػػػ   لمهػػػػػػػف لشػػػػػػػرهة ا ثػػػػػػػمث اه شػػػػػػػمؼ  رلطػػػػػػػة  نملػػػػػػػمت اإل  ػػػػػػػمج 

 حلػػػػػث لمه عػػػػػػم االػػػػػػ نمدة مػػػػػػف ال نملػػػػػػمت همػػػػػػخاد  ػػػػػػمـ ل م  جػػػػػػمت المشػػػػػػ  ة همحمخلػػػػػػة ل   لػػػػػػؿ 

ا ثػػػػػمث  همػػػػػم لمهػػػػػف أف  م ظمػػػػػمتفػػػػػ   6Rقطػػػػػع ا شػػػػػجمر مػػػػػف  ػػػػػوؿ   نلػػػػػذ الػػػػػ را لجلة 

 نملػػػػػػػمت ال شػػػػػػػب همػػػػػػػخاد  ػػػػػػػمـ لمجمخ ػػػػػػػة م  خ ػػػػػػػة مػػػػػػػف م  جػػػػػػػمت   ػػػػػػػؤدد إ ػػػػػػػمدة الػػػػػػػ  داـ

المموػػػػدة إلػػػػ     لػػػػؿ هملػػػػة  نملػػػػمت ال شػػػػب مػػػػع    لػػػػؿ مػػػػخارد جػػػػذخع ا شػػػػجمر  اذ  لػػػػد إحػػػػد  

   6Rاالػػػػػػػػػ را لجلمت ال ػػػػػػػػػ  لمهػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػ  دامعم لػػػػػػػػػد ـ ااق مػػػػػػػػػمد الػػػػػػػػػداورد  ػػػػػػػػػ    نلػػػػػػػػػذ 

ثػػػػػمث أمػػػػػًرا فػػػػػ  م ظػػػػػخر اق مػػػػػمدد داوػػػػػرد   ػػػػػ  مػػػػػ م ة ا  6Rخ مل ػػػػػمل  لػػػػػلهخف  ط لػػػػػؽ 

  رخرد.
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مػػػػػف  ػػػػػوؿ مػػػػػد  االػػػػػ نمدة مػػػػػف ال نملػػػػػمت همػػػػػخاد  ػػػػػمـ ل م  جػػػػػمت المشػػػػػ  ة ال لػػػػػرؼ   ػػػػػ    جاالت االفادة 
الم حخثػػػػػة  خااطػػػػػوع   ػػػػػ  مػػػػػد  ا لهملػػػػػمت   ػػػػػؾ ال   لػػػػػة   ػػػػػ   م ظمػػػػػمتفػػػػػ  ال 6R   لػػػػػة 

 د ـ ااق ممد الداورد
 

 -: قة ا    زت به الدراسة الحال ة هف الدراسات الساب -رابعًا:

 فػػػػػ ف   ملػػػػػؾعػػػػػذج الدرالػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػوؿ اإلطػػػػػوع   ػػػػػ  مػػػػػم  للػػػػػر الحمػػػػػخؿ   لػػػػػو مػػػػػف درالػػػػػمت لػػػػػم  ة ل

اللدلػػػػػد مػػػػػف الملػػػػػزات ال ػػػػػ   جلػػػػػؿ م عػػػػػم درالػػػػػة  ممػػػػػة  لػػػػػم ـ فػػػػػ  إثػػػػػرا  ال حػػػػػث الل مػػػػػ    ػػػػػ  المػػػػػللد 

الػػػػة  لػػػػد ف لػػػػة فػػػػ  در ال ػػػػ    خ  المح لػػػػة لوػػػػة الأ عػػػػم ُأجرلػػػػت فػػػػ  ف حػػػػد ملػػػػزات الدرالػػػػة الحمللػػػػة المح ػػػػ    

 مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة خ   لػػػػػػة  مإل ػػػػػػمفة الػػػػػػ  حداثػػػػػػة م  لػػػػػػرات الدرالػػػػػػة  ظػػػػػػمـ ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ 

6R     الػػػػػ  ُل ػػػػػمؼ  خال ػػػػػ  ُ مه ػػػػػف الم ظمػػػػػمت مػػػػػف  لظػػػػػلـ ال لمػػػػػة الم ػػػػػمفة خال نػػػػػخؽ   ػػػػػ  م مفلػػػػػلعم 

ا ػػػػػـ  فػػػػػ  مجػػػػػمؿ مػػػػػ م ة خ خللػػػػػد الطمقػػػػػة الهعر مولػػػػػة خال ػػػػػ   لػػػػػد مػػػػػف أجرلػػػػػت الحمللػػػػػة اف الدرالػػػػػة ذلػػػػػؾ

خا لػػػػػلمم حجػػػػػـ المشػػػػػمهؿ ال ػػػػػ   لػػػػػم   م عػػػػػم  ػػػػػذج المػػػػػ م مت خال حػػػػػدلمت ال ػػػػػ    المػػػػػ م مت فػػػػػ    ػػػػػد م

  مخلػػػػػػػت الم  لػػػػػػرات الثوثػػػػػػػة  خاجععػػػػػػم همػػػػػػػم أ عػػػػػػم  لػػػػػػػد الدرالػػػػػػة ا خلػػػػػػػػ    ػػػػػػ  حػػػػػػػد   ػػػػػػـ ال محػػػػػػػث ال ػػػػػػ  

فػػػػػػػػػ  محطػػػػػػػػة هعر ػػػػػػػػػم  ( 6Rخ      لػػػػػػػػة  ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػ داـ( خ  مرطػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػ دامة( 

 ات شممؿ الدلخا لة ف  اللراؽ. دلز 

مج مػػػػع الدرالػػػػة ل لػػػػ نلد مػػػػػف  ػػػػذج الدرالػػػػة  اذ لػػػػ  لرؼ   ػػػػػ   الشػػػػػرهةخ  ػػػػ  الملػػػػ خ  ال ط ل ػػػػ  فػػػػمف 

  لػػػػلـ ادا   ظػػػػمـ ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ مػػػػف  ػػػػوؿ  ػػػػراوط مجػػػػر  ال لمػػػػة الملػػػػ دامة  مػػػػم لػػػػد خ م الػػػػ  زلػػػػمدة 

الدرالػػػػػػة ا خلػػػػػ  ال ػػػػػػ   مقشػػػػػت مخ ػػػػػػخع  ُ لػػػػػدم    لػػػػػػمد االػػػػػ دامة فػػػػػػ  ال مػػػػػ لع  همػػػػػػ خا ل ػػػػػزاـاا  مػػػػػمـ 

 . 6R)خ   لة   راوط مجر  ال لمة المل دامة 
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مػػػػػف  ػػػػػوؿ   لػػػػػلـ ادا   ظػػػػػمـ ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ خهمػػػػػم لػػػػػ ؽ ذهػػػػػرُج فػػػػػ ف الدرالػػػػػة الحمللػػػػػة  رهػػػػػز   ػػػػػ   

محطػػػػػة هعر ػػػػػم  دلػػػػػزات شػػػػػممؿ الدلخا لػػػػػة درالػػػػػة حملػػػػػة فػػػػػ   6R مجػػػػػر  ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة خ   لػػػػػة راوط ػػػػػ

  ػػػػ   خامػػػػؿ  ظػػػػمـ ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ لملرفػػػػة اثػػػػر  اللػػػػم  ة الدرالػػػػمت ا  ػػػػب ُط  ػػػػت    ل مػػػػماللػػػػراؽفػػػػ  

  ال نػػػػػخؽ ال  مفلػػػػػ (  ُل ػػػػػمؼ الػػػػػ  ذلػػػػػؾ اف ا  ػػػػػب الدرالػػػػػمت اللػػػػػم  ة   مخلػػػػػت النشؿ اللم لػػػػػم  ا ػػػػػر  هػػػػػػ 

داـ  الحلػػػػػػمة خاادا  الملػػػػػػ  دخرة مػػػػػػع  خامػػػػػػؿ ا ػػػػػػر  خ ه  لػػػػػػلـ مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة م  لػػػػػػر 

خل لػػػػػة ال جعلػػػػػز  الرشػػػػػلؽ  لخامػػػػػؿ ا ػػػػػر  همل مػػػػػ لع (6R)    لػػػػػة مإل ػػػػػمفة الػػػػػ  ذلػػػػػؾ   مخلػػػػػت ار  ػػػػػمط 

 المل دامة    خا  خجد درالة     حد   ـ ال محث   مخلت م  لرات درال  م الحمللة مج ملة. 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 اٌفظً اٌضبٟٔ
 اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ :انًجؾش االٔل
 م١ّخ اٌّغزذاِخخبسؽخ ِغشٜ اٌ :انًجؾش انضبَٙ

 (6Rرم١ٕخ ): انًجؾش انضبنش

 اٌعاللخ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌذساعخانًجؾش انشاثغ: 
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 الفصؿ الثان 
  ؿ : ال صن ع ال س داـأل ال بحث ا

   ه د
 مػػػػػػػػف   لعػػػػػػػػم خالمحمفظػػػػػػػػة  مل لوػػػػػػػػة اا  مػػػػػػػػمـ مػػػػػػػػخب الملممػػػػػػػػرة المػػػػػػػػ م لة الم ظمػػػػػػػػمت  خجػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  أ

 ال طػػػػػخر الػػػػعـ خقػػػػػد ال عدلػػػػدات    ػػػػؾ ا ػػػػػـ المػػػػ م لة متاللم لػػػػػ م  نػػػػمت  شػػػػهؿ خال ػػػػػ  اللػػػػ  لة ال ػػػػ ثلرات
 ذلػػػػؾ   ػػػػخرة فػػػػ  الملػػػػ داـ ال مػػػػ لع  ملػػػػ را لجلمت ل مػػػػؿ مػػػػم خم عػػػػم ال مػػػػ لع  ظػػػػـ خ الػػػػمللب فػػػػ  اله لػػػػر
 الػػػػػػ  داـ إ ػػػػػػمدة اخ ال مػػػػػػ لع إ ػػػػػػمدة اخ ال ػػػػػػدخلر إ ػػػػػػمدة   ػػػػػػر خذلػػػػػػؾ ال ط لػػػػػػؽ مخ ػػػػػػع خخ ػػػػػػلو ال خجػػػػػػو

 للػػػػمد ثػػػػـ خمػػػػف  مػػػػ لحعم لػػػػ ـ اخ جدلػػػػدة م  جػػػػمت ا  ػػػػمج فػػػػ   لػػػػ  دـ أخللػػػػة مػػػػخاد امػػػػم خجل عػػػػم الم  نػػػػمت
 الم مفلػػػػلف   ػػػػ  ال  مفلػػػػ  ال نػػػػخؽ  ح لػػػػؽ فػػػػ  الر  ػػػػة  لهلػػػػو ا مػػػػم اا  مػػػػمـ ذلػػػػؾ مػػػػرد خللػػػػؿ الػػػػ  دامعم

 خلل ـ ف   ذا الم حث ال رهلز     الن رات او لة :  المل عدؼ اللخؽ ف  خال ملز
 -:منعـخ ال م لع المل داـ   ا اًل:
 -: أ ملة ال م لع المل داـ ثان ًا:
 -:أ داؼ ال م لع المل داـ ثالثًا:
 -:فخاود ال م لع المل داـ رابعًا:

 -: ادخات ال م لع المل داـ خا سًا:
 -: م خممت ال م لع المل داـ خأل را لجلم و سادسًا:
 -: م مدئ ال م لع المل داـ خمممرلم و سابعًا:
 -أ لمد ال م لع المل داـ: -:ثا ناً 

 -:ال س داـ :  فهـ  ال صن عا الً 
  فهـ  ال صن ع  -1

( ق ػػػػػػػؿ المػػػػػػػلود   إا أف  5000-4000  ػػػػػػػ  الػػػػػػػر ـ مػػػػػػػف أف  شػػػػػػػ ة ال مػػػػػػػ لع لمهػػػػػػػف اف  لػػػػػػػخد إلػػػػػػػ   
 عػػػػػػذا المل ػػػػػػ   شػػػػػػهؿ ه لػػػػػػر   ػػػػػػ   ال مػػػػػػ لع(   اذ لرهػػػػػػز ـ1567(ه مػػػػػػة  مػػػػػػ لع لػػػػػػـ  ظعػػػػػػر ح ػػػػػػ   ػػػػػػمـ

 م لػػػػػػػػة منعػػػػػػػػخـ ال مػػػػػػػػ لع    ػػػػػػػػو  خلشػػػػػػػػلر. (Hitomi,1990:2م مخلػػػػػػػػة(  الم  جػػػػػػػػمت الشػػػػػػػػلم   ا مػػػػػػػػ ع 
مػػػػػ ع الم  جػػػػػمت مػػػػػف المػػػػػخاد ال ػػػػػمـ  ملػػػػػ  داـ م   ػػػػػؼ اللم لػػػػػمت خالملػػػػػدات خال ػػػػػخ  اللمم ػػػػػة خف ًػػػػػم ل طػػػػػة 

 (Kalpakjian,1995:2  منمػػػػػػ ة فلملػػػػػػػة مػػػػػػف حلػػػػػػػث ال ه نػػػػػػػة خ ح لػػػػػػؽ اار ػػػػػػػمح مػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ الم للػػػػػػػمت
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 لػػػػػ  مػػػػػم  ػػػػػخ   لػػػػػو اوف ح ػػػػػ  خمػػػػػ ت اال مػػػػػ لع خال جػػػػػمرة اللململػػػػػة فػػػػػ  ال طػػػػػخر  خقػػػػػد الػػػػػ مرت  م لػػػػػة
  الحممػػػػػػ ة هط ػػػػػػب اللػػػػػػخؽ حمجػػػػػػة م زالػػػػػػدة ل  هلػػػػػػؼ  لػػػػػػر ة مػػػػػػع ال  للػػػػػػرات م ظمػػػػػػمتخ خاجػػػػػػو ملظػػػػػػـ ال

خال  لػػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػػ     لػػػػػػػػػػػػػمت اإل  ػػػػػػػػػػػػػمج خال مػػػػػػػػػػػػػ لع.   الم  جػػػػػػػػػػػػػمت   خدخرات حلػػػػػػػػػػػػػمة الم ػػػػػػػػػػػػػ   خ مػػػػػػػػػػػػػملـ
 Schonberger,2003:4. )  فػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػرKrajewski et al.,2010:26)ػػػػػػػػػػ ف  م لػػػػػػػػػػمت  ) 

  ػػػػط ل ػػػػ     المثػػػػمؿ لػػػػ لؿ  لػػػػم  الم  جػػػػمت  فل ػػػػ  مػػػػمدد شػػػػهؿ لعػػػػم لػػػػ ع إلػػػػ  حػػػػخؿ المػػػػخاد  ال مػػػػ لع
 ال حخلػػػػػؿ  م لػػػػػمت راٍؽ   ػػػػػخـ مو ػػػػػس م جػػػػػر لػػػػػرؼ زلػػػػػمً  ال لػػػػػمط خل ػػػػػ     Z370 رلم ػػػػػلة لػػػػػلمرة ال جملػػػػػع
مػػػػػثًو   النلزلمولػػػػػة  الشػػػػػهؿ  الحجػػػػػـ ال مللػػػػػة  ال مػػػػػموص ا  لػػػػػمد مػػػػػف أهثػػػػػر أخ خاحػػػػػد   ػػػػػ  المػػػػػخاد    للػػػػػر
 خالمخاد(. ا جزا  ا لط   ر ط الشهؿ  م ؿ مل طل ة  ش لة له  ة خاار نمع خاللرض الطخؿ

ا خلػػػػػ    مػػػػػ م لةالثخرات  ػػػػػمل ال مػػػػػ لع  ػػػػػثوث مراحػػػػػؿ روللػػػػػة لشػػػػػمر إللعػػػػػم م ظمػػػػػمتمػػػػػرت  مل ػػػػػمل  ف ػػػػػد 
   ل مػػػػػػػػم الثخر ػػػػػػػػمف المػػػػػػػػ م ل مف الثم لػػػػػػػػة (1.0 المػػػػػػػػ م ة  هم ػػػػػػػػت  لػػػػػػػػم  الثػػػػػػػػخرة المػػػػػػػػ م لة ا خلػػػػػػػػ  أخ

فػػػػػػػ  المم هػػػػػػػة  ((1.0 ػػػػػػػدأت المػػػػػػػ م ة   خ    ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػخال  (3.0) خ ((2.0 ة ثػػػػػػػة  لرفػػػػػػػمف  ملمػػػػػػػ مخالثمل
 ال  ػػػػػمر فػػػػػ   ملػػػػػ  داـ ػػػػػ  ف ػػػػػرة  ملػػػػػزت خ  ـ  1913خالػػػػػ مرت ح ػػػػػ   ػػػػػمـ  ـ1800الم حػػػػػدة ق ػػػػػؿ  ػػػػػمـ 
    ػػػػػذج الممػػػػػم ع لػػػػػـ    ػػػػػع أد م عجلػػػػػة   ملػػػػػة.خ  ال مػػػػػ لع المػػػػػ م لة الملػػػػػ  دمة فػػػػػ المهػػػػػموف خاوات 
لعػػػػػذا خ  ل خزلػػػػػع الطمقػػػػػة  ػػػػػلف الملػػػػػدات   ػػػػػ  ألػػػػػمس المحرهػػػػػمت الروللػػػػػة الملهم لهلػػػػػة  مولةخلػػػػػـ  هػػػػػف الػػػػػ ث

ف  ػػػػػو مػػػػػف  خمػػػػػع ذلػػػػػؾ  لم   ػػػػػؼ الز ػػػػػموف م  خ ػػػػػةم  جػػػػػمت إل  ػػػػػمج   مػػػػػ لع م ظمػػػػػمتاللػػػػػ ب   ػػػػػـ إ شػػػػػم  
 مػػػػػؿ ل ػػػػػمؼ الػػػػػ  ذلػػػػػؾ اف   ػػػػػ  ملػػػػػدات اإل  ػػػػػمج أخ اإل  مجلػػػػػة.  ال ػػػػػمدر مػػػػػم  رهػػػػػز  ػػػػػذج الم ظمػػػػػمت 

للػػػػػ  دـ مػػػػػف حػػػػػلف و ػػػػػر فػػػػػ   لػػػػػض  هػػػػػمفخ ـ ( 1913  ػػػػػمـ  ال مػػػػػ لع ح ػػػػػ  مػػػػػمت ظ ػػػػػذا ال ػػػػػخع مػػػػػف م
قممػػػػة    خال   لػػػػة ل ػػػػدرلب الطػػػػوب   اله لػػػػمت الع دلػػػػلةم عػػػػم اخ جمللعػػػػم اخ  لػػػػ  دـ مػػػػف ق ػػػػؿ  الػػػػدخرات خا.

 .ال ل لملة
مثػػػػػػػؿ محػػػػػػػددة طػػػػػػػخر   ػػػػػػػرد فػػػػػػخرد  مػػػػػػػملـ  ظػػػػػػمـ جدلػػػػػػػد إل  ػػػػػػػمج م  جػػػػػػمت   (1913   ػػػػػػمـ دالػػػػػػػة فػػػػػػ  خ 

أ ظمػػػػػة ال مػػػػػ لع  ػػػػػذج فػػػػػ   حدلػػػػػد  م لػػػػػمت ال مػػػػػ لع    خقػػػػػد  ػػػػػـ   ػػػػػم  خالطػػػػػمورات اللػػػػػلمرات خالحػػػػػمفوت
ل طػػػػػػخط اللم لػػػػػػمت خململجػػػػػػة اإل  ػػػػػػمج مػػػػػػف أجػػػػػػؿ زلػػػػػػمدة اإل  مجلػػػػػػة اإلجممللػػػػػػة     ػػػػػػم ع(  حلػػػػػػب  ل لػػػػػػؿ

ثػػػػخرة ه لػػػػرة  مل ػػػػمل    ػػػػذا ال  للػػػػر فػػػػ  اإل  ػػػمجخقػػػػد  شػػػهؿ فػػػ  ذلػػػػؾ الخقػػػػت   اإل  ػػػمج حلػػػػب ط ػػػػب الز ػػػػخف 
 2.0الثػػػػػػخرة المػػػػػػ م لة الثم لػػػػػػة أخ المػػػػػػ م ة    ػػػػػػ   ػػػػػػذا ال  للػػػػػػر الػػػػػػـ لمػػػػػػ م لخفأط ػػػػػػؽ المع دلػػػػػػخف خا

محرهػػػػػػػمت ااح ػػػػػػػراؽ الػػػػػػػدا    خا جعػػػػػػػزة الهعر مولػػػػػػػة ل مػػػػػػػ لع  هم ػػػػػػػت  ل مػػػػػػػد فػػػػػػػ  ال دالػػػػػػػة   ػػػػػػػ خال ػػػػػػػ  
خظعػػػػػػػػخر منعػػػػػػػػـخ  ـ1970ح ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػمـ  2.0مػػػػػػػػ م ة  . الػػػػػػػػ مرتالز ػػػػػػػػموفم ط  ػػػػػػػػمت  الم  جػػػػػػػػمت ل   لػػػػػػػػة
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قػػػػمد اإل  ػػػػمج خ ا  نػػػػمض المرخ ػػػػة خال  ػػػػخع.  ملػػػػدات إ  ػػػػمج  مللػػػػة مػػػػع الػػػػذد لل مػػػػد   ػػػػ اإل  ػػػػمج الخالػػػػع 
ال مػػػػػػ لع لولػػػػػػ جم ة لللػػػػػػػخب   ظمػػػػػػمتإ شػػػػػػم   هػػػػػػخلف جدلػػػػػػد لم ال ػػػػػػ ـ المػػػػػػ م للف خا هػػػػػػمدلمللف إلػػػػػػ 

خ ط ل م عػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػ  فظعػػػػػػػػػخر ال مػػػػػػػػػ لع ال  ػػػػػػػػػخد خأجعػػػػػػػػػزة الهم لػػػػػػػػػخ ر    1.0خالمػػػػػػػػػ م ة   2.0المػػػػػػػػػ م ة 
اللدلػػػػػد مػػػػػف  ال ػػػػػ    نػػػػػت 3.0المػػػػػ م ة  المػػػػػ م لة الثملثػػػػػة أخالثػػػػػخرة خال ػػػػػ  أدت الػػػػػ   ػػػػػرخز المػػػػػ م ة 

  ػػػػػ  لػػػػػ لؿ المثػػػػػمؿ   زاد ملػػػػػ خ  ا  م ػػػػػة  ػػػػػوؿ  ال  ػػػػػملم فػػػػػ  االػػػػػ جم ة الػػػػػ  داـ أجعػػػػػزة الهم لػػػػػخ ر
 لػػػػػػ ب ال حلػػػػػػل مت ال ػػػػػػ   ػػػػػػـ  لػػػػػػعل عم مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ الػػػػػػ  داـ الهم لػػػػػػخ ر اللػػػػػػم ؽ   ػػػػػػذج الن ػػػػػػرة أهثػػػػػػر مػػػػػػف

.  شػػػػػػهؿ  ػػػػػػمـ   ا االمػػػػػػم  الخالػػػػػػع  الػػػػػػ  الخالػػػػػػع ال ػػػػػػ ـ مػػػػػػف اإل  ػػػػػػمجالمػػػػػػ م لة  الن لػػػػػػنةخ  لػػػػػػرت 
ت ال مػػػػ لع ف ػػػػط مػػػػف  ظمػػػػملػػػػؤدد الػػػػ  داـ أجعػػػػزة الهم لػػػػخ ر فػػػػ  المػػػػ م ة إلػػػػ  زلػػػػمدة هنػػػػم ة خفلمللػػػػة م

 خلهػػػػف ألً ػػػػم جملػػػػع جخا ػػػػب أ شػػػػطة ال مػػػػ لع.  م ػػػت المػػػػ م ة  خاللػػػػلطرة  ػػػوؿ ال رمجػػػػة خال  طػػػػلط
جػػػػػػػػخدة جملػػػػػػػػع ال ط ل ػػػػػػػػمت ملػػػػػػػػ خ  فػػػػػػػػ  حخظػػػػػػػػم اذ حمػػػػػػػػؿ  حلػػػػػػػػ ًم م  2010ح ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػمـ الهثلػػػػػػػػر 3.0

 (.(Garbie,2016:1 3.0م م ة  خال را لجلمت ال م لع خالن لنمت    
 مػػػػػػػرة  خؿ 4.0 لػػػػػػػػم م ة الروللػػػػػػػلة ا فهػػػػػػػمر  شػػػػػػػر  ػػػػػػػـ 4.0   2011ح ػػػػػػػ   ػػػػػػػمـ  2000 ػػػػػػػمـ  ذم ػػػػػػػخ  

  أ لػػػػػػػػمد  خالػػػػػػػػطة ثوثػػػػػػػػة ألملػػػػػػػػ   شػػػػػػػػهؿ 4.0 المػػػػػػػػ م ة  مػػػػػػػػخذج  حدلػػػػػػػػد خ ػػػػػػػػـ Kagermann  خالػػػػػػػػطة
 الم ػػػػػػ   حلػػػػػمة دخرة   ػػػػػر شػػػػػمم ة   دلػػػػػة( 2      هم عػػػػػم ال لمػػػػػػة   ػػػػػؽ   ػػػػػر شػػػػػ هة ا ف ػػػػػ  ل هممػػػػػؿا( 1 

  ملشػػػػػػػ هة خال ػػػػػػػ  لػػػػػػػ طت م مػػػػػػػ ة  مػػػػػػػ لع خأ ظمػػػػػػػة اللمػػػػػػػخدد ال هممػػػػػػػؿ( 3  إلػػػػػػػ   مإل ػػػػػػػمفة     هم عػػػػػػػم
 مػػػػػػػموص   ػػػػػػػـأ 4.0 شػػػػػػػمؿ المزالػػػػػػػم الروللػػػػػػػلة ل مػػػػػػػ م ة خ ال ػػػػػػػخ    ػػػػػػػ  االػػػػػػػ دامة فػػػػػػػ  المػػػػػػػ م ة. 

جلػػػػػؿ  مػػػػػموص الثػػػػػخرات المػػػػػ م لة اللػػػػػم  ة    خهػػػػػذلؾ دمػػػػػ  منػػػػػم لـ هلنلػػػػػةاللػػػػػم  ةمت الثوثػػػػػة المػػػػػ م 
 مثػػػػػػؿ 4.0 ةفػػػػػػ  المػػػػػػ م ت  مإل ػػػػػػمفة إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ    ػػػػػػـ دمػػػػػػ  المزلػػػػػػد مػػػػػػف المخ ػػػػػػخ م  أهثػػػػػػر الػػػػػػ دامة

   ةااج مم لػػػػػػػػ ق ػػػػػػػملم الرفم لػػػػػػػةالمج مػػػػػػػع   ق ػػػػػػػملم اللخلمػػػػػػػة خال  ػػػػػػػملم الدخللػػػػػػػة   ال  ػػػػػػػملم ال مشػػػػػػػوة   
 هخ عػػػػػم مػػػػػ م لة شػػػػػمم ةثػػػػػخرة  4.0خ لػػػػػد المػػػػػ م ة    لػػػػػة   ػػػػػ  اللم لػػػػػمت المػػػػػ م لةالم د خاوثػػػػػمر ال لولػػػػػة

مػػػػػف ال  ػػػػػملم ااق مػػػػػمدلة خدمػػػػػ  ال  ػػػػػملم ااج مم لػػػػػة خال لولػػػػػة ًا   طػػػػػ  جملػػػػػع ال  ػػػػػملم فػػػػػ  حلم  ػػػػػم  ػػػػػد 
.(Stock & Seliger,2016:536-537) ل لػػػػػػ ة مػػػػػػف ا  شػػػػػػطة خاللم لػػػػػػمت  خللرفػػػػػػو   ػػػػػػرخف    ػػػػػػو

دارة خ لػػػػػخلؽ الم را طػػػػػة ال ػػػػػ     ػػػػػمف ا ل مػػػػػملـ خا  لػػػػػمر المػػػػػخاد خال  طػػػػػلط خاإل  ػػػػػمج خ ػػػػػممف الجػػػػػخدة خا.
( . فػػػػػػػ  حػػػػػػػلف اشػػػػػػػػمر Moon&Wu,2016:1 اللػػػػػػػلطرة   ػػػػػػػػ  همفػػػػػػػة اللم لػػػػػػػمت ال مػػػػػػػػ لللة الم ػػػػػػػ     خ 

 Yang,2016:2)  الػػػػػ  ا ػػػػػو  م لػػػػػمت اإل  ػػػػػمج المػػػػػ م   ال ػػػػػ  لػػػػػ ـ مػػػػػف  ولعػػػػػم  حخلػػػػػؿ المػػػػػخاد ال ػػػػػمـ
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(    ػػػػو لمهػػػػف ا   ػػػػمر ال مػػػػ لع Aho,2018:1خل ػػػػلؼ   فػػػػ  اللػػػػخؽ.إلػػػػ  م  جػػػػمت  عمولػػػػة للػػػػ ـ  للعػػػػم 
 همجمخ ة مف اللم لمت ل حخلؿ المخارد خالطمقة إل  م  جمت م م لة خل ع ل ز موف.

 مػػػػػػػ لع أخ  جملػػػػػػػع المهخ ػػػػػػػمت فػػػػػػػ  م  جػػػػػػػمت   ػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػ لع  ػػػػػػػخ  م لػػػػػػػة( Lin,2018:221  خلؤهػػػػػػػد 
( فلػػػػر     ػػػػو   للػػػػر المػػػػػخاد Duda&Habel,2018:215امػػػػػم   . عمولػػػػة   ػػػػ   طػػػػمؽ خالػػػػػع إلػػػػ  حػػػػد مػػػػم

  ال مـ أخ ا جزا  إل  م  جمت مه م ة      ر  مت الز خف.
ال مػػػ لع جم ػػػدة  م ظمػػػمتلػػػلت  اذهمػػػم   لػػػرت  لوػػػة ال مػػػ لع  شػػػهؿ جػػػذرد   ػػػ  مػػػد  الل ػػػخد المم ػػػلة  

Haugeل حللف أداوعم ف   لوة اللخؽ ال  مفللة خالم را طة خالم    ة   & O'Sullivan,2019:2).  
  خل  ػػػػػػمف  ػػػػػػذا ممدلػػػػػػمً  لػػػػػػ ع   ػػػػػػو  م لػػػػػػة  حخلػػػػػػؿ ال(  Barata et al.,2019:2فػػػػػػ  حػػػػػػلف لخ ػػػػػػ  

 خاجػػػػػػو خ    ال حػػػػػخؿ المػػػػػػمدد مػػػػػػم لمهػػػػػػف ا   ػػػػػػمرج أ شػػػػػػطة  مػػػػػػ لع    لدلػػػػػػة مثػػػػػػؿ ال خل ػػػػػػة خال طػػػػػػع خال جملػػػػػػع
ال مػػػػػ لع فػػػػػ  ال ػػػػػرف الحػػػػػمدد خاللشػػػػػرلف   لػػػػػرات لػػػػػخقلة م هػػػػػررة خ لػػػػػر م خقلػػػػػة  شػػػػػهؿ م زالػػػػػد  م ظمػػػػػمت
ة  ملم مفلػػػػػػػة اللململػػػػػػػة    مػػػػػػػم فػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ ال  ػػػػػػػدلـ اللػػػػػػػرلع ل م  جػػػػػػػمت الجدلػػػػػػػدة خالط ػػػػػػػب الم  لػػػػػػػر مدفخ ػػػػػػػ

 (.Kumbara,2020:430 مل مرار     الم  جمت 
بأنػػػػه سرسػػػػرة  ػػػػف الع ر ػػػػات ال ػػػػ   ػػػػ ـ  ػػػػف خاللهػػػػا  -:    ػػػػف  عر ػػػػؼ ال صػػػػن ع اهػػػػال  قػػػػدـ   ػػػػا 

ل ػػػ اد األصػػػر ة ،   ػػػ  أ ثػػػر جػػػزء  ح  ػػػؿ ال ػػػ اد الخػػػاـ إلػػػى  ن جػػػات   ػػػررة  ذات ق  ػػػة أهرػػػى  ػػػف ا
 . ر  س  ف د رة ح اة ال ن ج ألنه  ن ج هنه ن  جة  اضحة

 -:  فه ـ االس دا ة -2
 ػػػػػـ خقػػػػد   الػػػػػخ   ال لوػػػػ  ظػػػػؿ زلػػػػمدةمنعػػػػـخ االػػػػ دامة فػػػػػ  ال ملػػػػل لمت مػػػػف ال ػػػػرف المم ػػػػػ  فػػػػ   ظعػػػػر

  رلػػػػػػػر  ـ(1982 ػػػػػػمـ  جم ػػػػػػب حملػػػػػػـ ل  لوػػػػػػػة خال  ملػػػػػػة فػػػػػػ   لػػػػػػ لط ال ػػػػػػخ    ػػػػػػ  االػػػػػػػ دامة  م   مر ػػػػػػم
   منمػػػػػػؿ  اامػػػػػػـ الم حػػػػػػدة(خ    ػػػػػػـ  خ ػػػػػػل  منعػػػػػػـخ ال  ملػػػػػػة الملػػػػػػ دامة  شػػػػػػهؿ خا ػػػػػػ  اذ ال ج ػػػػػػة اللململػػػػػػة

 Despeisse,etal,2012:1 ).  خلػػػػػػػػػػػػػػػػرCiegis et al.,2009:29)حمملػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػخارد  (  م عػػػػػػػػػػػػػػػػم
الط لللػػػػػػػة خ مهػػػػػػػلف ا فػػػػػػػراد خالمج ملػػػػػػػمت فػػػػػػػ  جملػػػػػػػع أ حػػػػػػػم  اللػػػػػػػملـ ل شػػػػػػػجلع ال  ػػػػػػػدـ . خلل ػػػػػػػ   ح لػػػػػػػؽ 

خ حلػػػػػػػلف  ال ػػػػػػػخازف  ػػػػػػػلف اللخامػػػػػػػؿ ااق مػػػػػػػمدلة خال لولػػػػػػػة خااج مم لػػػػػػػة مػػػػػػػع ال مػػػػػػػدد ل  حػػػػػػػدلمت اللململػػػػػػػة
  ػػػػػ  ( االػػػػػ دامة    عػػػػػم   لػػػػػمطة ال ػػػػػدرة (Rosen & Kishawy,2012:155خلمػػػػػؼ   خ لػػػػػة الحلػػػػػمة.

خ ػػػػػػػخ مػػػػػػػم لػػػػػػػو  ػػػػػػػدا لمت ه لػػػػػػػرة  فل ػػػػػػػ  لػػػػػػػ لؿ المثػػػػػػػمؿ  مػػػػػػػؼ    ال حمػػػػػػػؿ أخ ال  ػػػػػػػم    ػػػػػػػ  قلػػػػػػػد الحلػػػػػػػمة
مهم لػػػػػة  ح لػػػػػؽ  االػػػػػ دامة إ  مجلػػػػػة الػػػػػ ظـ ال لخلخجلػػػػػة خ  خ عػػػػػم  مػػػػػرخر الخقػػػػػت مػػػػػف م ظػػػػػخر إلهخلػػػػػخج  خا.
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اللػػػػملـ الط للػػػػ   لػػػػة خلل مػػػػد  ػػػػذا ا  لػػػػر   ػػػػ  رفم   الطخلػػػػؿ مػػػػف م ظػػػػخر إ لػػػػم     ػػػػ  المػػػػد الرفم لػػػػة 
 . مم ف  ذلؾ اال  داـ الملؤخؿ ل مخارد الط لللة خال   ص مف ال نملمت

  ػػػػػػ    مػػػػػػر   ػػػػػػر مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ ا  لػػػػػػمر  لرلػػػػػػؼ االػػػػػػ دامة الم ػػػػػػدـ  ((Raatsch,2012:367لرهػػػػػػز خ 
أ عػػػػػم  م لػػػػػة  طػػػػػخلر  أخ  شػػػػػمط  جػػػػػمرد(    خالػػػػػذد لنلػػػػػر االػػػػػ دامة   ػػػػػ  Brundtlandمػػػػػف ق ػػػػػؿ لج ػػػػػة 

. همػػػػػػم  ػػػػػػخ ال مدمػػػػػػة  الملػػػػػػ    لة(دخف   للػػػػػػد أخ إ مقػػػػػػة اح لمجػػػػػػمت ا جلػػػػػػمؿ  الحم ػػػػػػر   ػػػػػػ  اح لمجػػػػػػمت 
 ػػػػػدرة المػػػػػخارد ل   لػػػػػة  مػػػػػف الم خقػػػػػع أف  لػػػػػ  دـ الم ظمػػػػػمتفملػػػػػة   مط ػػػػػؽ   ػػػػػ  ا  شػػػػػطة ال جمرلػػػػػة خال  ظل

اح لمجػػػػػم عـ  طػػػػػرؽ  مه ػػػػػف ا جلػػػػػمؿ ال مدمػػػػػة مػػػػػف    لػػػػػة  ػػػػػذج ااح لمجػػػػػمت دخف مػػػػػلخ ة أه ػػػػػر مػػػػػف   ػػػػػؾ 
حلػػػػػث لػػػػػر   ػػػػػ ف االػػػػػ دامة  ل  ػػػػػر جػػػػػزً ا  .(Bateh etal.,2013:2) المنرخ ػػػػػة   ػػػػػ  الجلػػػػػؿ الحػػػػػمل 

خالم  جػػػػػػمت خاللم لػػػػػػمت خالم مث ػػػػػػة  مل هػػػػػػمللؼ خالطمقػػػػػػة خالمػػػػػػخاد. مػػػػػػف  لظػػػػػػلـ الهنػػػػػػم ة اله لػػػػػػة ل مؤللػػػػػػمت 
  ػػػػػػ  أ عػػػػػػم     لػػػػػػة اح لمجػػػػػػمت الحم ػػػػػػر دخف  ((Zhang,2014:15خ لػػػػػػرؼ االػػػػػػ دامة ال ػػػػػػًم مػػػػػػف ق ػػػػػػؿ

  منػػػػػػم لـ االػػػػػػ دامة منعػػػػػػخـ خ ػػػػػػر  ط الملػػػػػمس   ػػػػػػدرة ا جلػػػػػػمؿ ال مدمػػػػػػة   ػػػػػػ     لػػػػػػة اح لمجػػػػػم عـ ال ممػػػػػػة
   ػػػػػ  المللشػػػػػلة الظػػػػػرخؼ  ملػػػػػ مرار للػػػػػم  ممػػػػػم   خالطمقػػػػػة ال لوػػػػػة ردمػػػػػخا إلػػػػػ  أشػػػػػمرة خالدلمخمػػػػػة الم م ػػػػػة
 خااج مم لػػػػػػػػة. ااق مػػػػػػػػمدلة ال  ملػػػػػػػػة   ػػػػػػػػ  ه لػػػػػػػػرة ا لهملػػػػػػػػمت  ػػػػػػػػد خر م   ػػػػػػػػ  ل ر ػػػػػػػػب خال ػػػػػػػػ    ا رض
  طػػػػػػػخد  حػػػػػػػت ثػػػػػػػوث  ال نهلػػػػػػػر مػػػػػػػف  ظػػػػػػػمـ    عػػػػػػػم Bertotto,2014:2)االػػػػػػػ دامة مػػػػػػػف ق ػػػػػػػؿ   خ لػػػػػػػرؼ
 مػػػػػػف لزلػػػػػػد الػػػػػػذد المج ملػػػػػػ  ال هػػػػػػخلف مػػػػػػف  ػػػػػػخع خ ػػػػػػخ. لةخالمخ ػػػػػػخ  خاالػػػػػػ  رار ال لػػػػػػمطة:  ػػػػػػ  رهػػػػػػموز

 ا د ػػػػػ   الحػػػػػد إلػػػػػ  المحػػػػػلط ال لوػػػػػ  ال ظػػػػػمـ   ػػػػػ  اللػػػػػ  لة اوثػػػػػمر    لػػػػػؿ مػػػػػع خهنم  ػػػػػو اإل  ػػػػػمج إمهم ػػػػػمت
 خال لولػػػػػػػة ااق مػػػػػػػمدلة خالجخا ػػػػػػػب ااج مػػػػػػػم     مل هممػػػػػػػؿ خ ػػػػػػػر  ط ال مػػػػػػػملـ  مجػػػػػػػرد   جػػػػػػػمخز خاالػػػػػػػ دامة

 مثػػػػػؿ فخاوػػػػػد همػػػػػم ا عػػػػػم  ح ػػػػؽ ال ممػػػػة  ػػػػػخل عـ  ػػػػػف خال ل لػػػػر المل لػػػػػلف  لألشػػػػػ مص النػػػػرص  ػػػػػخفر ال ػػػػ 
 اإل لػػػػػػم لة اللوقػػػػػػمت  ػػػػػػف ف ػػػػػػو خالم ظمػػػػػػمت  اإللجم لػػػػػػة  م ظمػػػػػػمتال خلػػػػػػملة ا ف ػػػػػػؿ  المػػػػػػمل  ا دا 
لمهػػػػػف ال ظػػػػر الػػػػ  ممػػػػط   االػػػػػ دامة   ػػػػ  أ عػػػػم ذات ثوثػػػػة أجػػػػػزا  ال  مفلػػػػلة.  خ  ال ػػػػدرة خزلػػػػمدة الجلػػػػدة

 (4دلة( خهمم مخ   ف  الشهؿ   ال لولة خااج مم لة خااق مم
: الرهػموز  لػم  أ ػداؼ لثوثػة  حلػلف أ عػم     اال دامة إل  (Chonde et al.,2020:1174) خُل ظر
 اال دامة.  ل ح لؽ المط خ ة الللملمت    خااج مم    خمم خال لو  ااق ممدد الممؿ رأس
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  ـثالثًا /  فه ـ ال صن ع ال س دا

 
 -:  فهـ  ال صن ع ال س داـ -3

للػػػػػد ال مػػػػػ لع  شػػػػػهؿ  ػػػػػمص أحػػػػػد المحرهػػػػػمت الروللػػػػػة ل مػػػػػ م ة الملػػػػػ دامة خأف ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ  ػػػػػخ 
مجػػػػمؿ لػػػػرلع ال طػػػػخر خمػػػػف الم خقػػػػع أف لهػػػػخف   ػػػػمؾ مجمخ ػػػػة م زالػػػػدة مػػػػف الملرفػػػػة   خ ظعػػػػر ا د لػػػػمت 

 لػػػػػ ة  ه خلخجلػػػػػم اإل  ػػػػػمج خأ شػػػػػطة دلػػػػػلًو   ػػػػػ  اللمػػػػػؿ الملػػػػػ داـ فػػػػػ  مجػػػػػمات  خرلػػػػػد  مػػػػػملـ الم ػػػػػ   خل
 ج ػػػػػب ال نملػػػػػمت  خل شػػػػػر الممػػػػػ لخف الم ػػػػػمللس ال ػػػػػػ   ظعػػػػػر  حلػػػػػل مت ه لػػػػػرة فػػػػػ  ا دا  ال لوػػػػػ    ػػػػػػ  

 (.(Despeisse,et al,2012:1مل خ   مل  

 الب ئ ة

 االق صاد ة

  (4  شهؿ
 (Rosen & Kishawy,2012)أجزا  خمهخ مت اال دامة مف خجعة  ظر  

Source: Rosen, M. A., & Kishawy, H. A. (2012). "Sustainable manufacturing and design: Concepts, 

.https://doi.org/10.3390/su4020154  .practices and needs Sustainability", 4(2), p,156.  

 االج  اه ة
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(  ػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ  ػػػػػػػخ الػػػػػػػ  داـ ال ه خلخجلػػػػػػػم الحمللػػػػػػػة أخ  طػػػػػػػخلر (Kalus,2012:3خلخ ػػػػػػػ  
م  جػػػػػػمت  م ػػػػػػة  لولػػػػػػًم خ شػػػػػػهؿ  ظلػػػػػػؼ مػػػػػػع    لػػػػػػؿ اا  لمثػػػػػػمت   خ ف  خ لػػػػػػة  ه خلخجلػػػػػػم جدلػػػػػػدة إل  ػػػػػػمج 

الحلػػػػػػػمة قػػػػػػػد زادت خازداد  ػػػػػػػدد اللػػػػػػػهمف خ مل ػػػػػػػمل   ػػػػػػػذا لػػػػػػػؤدد إلػػػػػػػ   مػػػػػػػخ فػػػػػػػ  ال مػػػػػػػ لع همػػػػػػػم أف اوثػػػػػػػمر 
اإللجم لػػػػػة لمػػػػػ م ة ال مػػػػػخ خ  ػػػػػؽ فػػػػػرص اللمػػػػػؿ  ػػػػػؤدد أل ػػػػػم إلػػػػػ  ا   ػػػػػم  الث ل ػػػػػة الخاقلػػػػػة   ػػػػػ  ال لوػػػػػة 

م ال مػػػػػ لع الحمللػػػػػة    لػػػػػث م عػػػػػم أخ   ػػػػػ    لػػػػػض المػػػػػخاد  لػػػػػر ال م  ػػػػػة إل ػػػػػمدة    رل ػػػػػم اف هػػػػػؿ  ه خلخجلػػػػػ
ال ػػػػػدخلر أخ الم ػػػػػػ   الثػػػػػػم خد خ شػػػػػػمؿ الم  جػػػػػػمت الثم خلػػػػػػة اللػػػػػػخاوؿ خال ػػػػػػمزات أخ المػػػػػػخاد الزاوػػػػػػدة خ  ػػػػػػدمم ا 
 لػػػػػ طلع ال لوػػػػػة  حخلػػػػػؿ  ػػػػػذج ال نملػػػػػمت إلػػػػػ   نػػػػػس ملػػػػػ خ  إ  ػػػػػمج المج مػػػػػع لعػػػػػم  فػػػػػ ف  ػػػػػذا لل  ػػػػػر  لػػػػػر 

  ػػػػمؾ  لمهػػػػف خ ػػػػع لػػػػ ة   ممػػػػر مػػػػف  م لػػػػمت ال مػػػػ لع الملػػػػ دامة مخ ػػػػع ال  نلػػػػذ مػػػػف  ملػػػػ داـ خمػػػػف
دارة ال نملػػػػػػػمت  خاللػػػػػػػومة  أجػػػػػػػؿ ال  لػػػػػػػلـ خ ػػػػػػػ  ا ثػػػػػػػر ال لوػػػػػػػ   خ ه نػػػػػػػة ال مػػػػػػػ لع  خالػػػػػػػ عوؾ الطمقػػػػػػػة  خا.

 .اللمم لفال ش ل لة  خمحة 
لػػة م ط  ػػمت (   ػػ  أ ػػو  ػػخفلر اللػػ ع خال ػػدممت ل   (Roni et al.,2014: 1460 فػػ  حػػلف أشػػمر 

 ف  المج مع مع  لرلع ال مخ ااق ممدد خا. طم  ال رر ال لو . الز موف
 ػػػػ ف ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ ل لممػػػػؿ مػػػػع ثوثػػػػة   ممػػػػر م همم ػػػػة:  Jawahir et al., 2015):(10خلػػػػر   

الم  جػػػػػمت خاللم لػػػػػمت خا  ظمػػػػػة  ل ح لػػػػػؽ اإل  ػػػػػمج الملػػػػػ داـ   خمػػػػػف الم خقػػػػػع أف لهػػػػػخف هػػػػػؿ   مػػػػػر مػػػػػف 
ر الم همم ػػػػػة الثوثػػػػػة ل خ ػػػػػل      لػػػػػؿ ال ػػػػػ ثلر ال لوػػػػػ  اللػػػػػ      خ  ػػػػػدلـ هنػػػػػم ة أف ػػػػػؿ فػػػػػ   ػػػػػذج الل ممػػػػػ

الطمقػػػػػػة خالمػػػػػػخارد  خ خللػػػػػػد الحػػػػػػد ا د ػػػػػػ  مػػػػػػف هملػػػػػػة ال نملػػػػػػمت  خ ػػػػػػخفلر اللػػػػػػومة ال شػػػػػػ ل لة    الػػػػػػ  داـ
 خ حللف المحة الش ملة( مع الحنمظ اخ  حللف جخدة الم    خاللم لة.

 م لػػػػػػػة لحػػػػػػػخؿ شػػػػػػػرهة ال مػػػػػػػ لع   ػػػػػػػخ ػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ  (Moldavska,2016:413) خل ػػػػػػػلؼ
ملػػػػػ مرة   هػػػػػخف مػػػػػف   لػػػػػلـ أدا  االػػػػػ دامة الحػػػػػمل      حلػػػػػلف إلػػػػػ  شػػػػػرهة ملػػػػػ دامة مػػػػػف  ػػػػػوؿ  م لػػػػػة

  .اإلجرا اتاجرا ات محددة   ر الشرهة   خ  نلذ  ذج  خاق راحخ حدلد مجمات ال حللف  
لع الملػػػ داـ للمػػػؿ   ػػػ  منػػػم لـ ال مػػػ لع (  ػػػ ف ال مػػػ Campana et al.,2017:25خلخ ػػػ     

ال ػػػػمل  مػػػػف العػػػػدر خال مػػػػ لع اا  ػػػػر خلػػػػخفر طرل ػػػػة جدلػػػػدة ل مػػػػملـ م  جػػػػمت م  هػػػػرة خ شػػػػر  م لػػػػمت 
ال مػػػػػػ لع  ملػػػػػػ  داـ م عجلػػػػػػػمت    ػػػػػػؿ مػػػػػػف اوثػػػػػػػمر ال لولػػػػػػة ال ػػػػػػمرة  خ حلػػػػػػػلف هنػػػػػػم ة الطمقػػػػػػة خالمػػػػػػػخارد  

خالحنػػػػػػمظ   ػػػػػػ  مػػػػػػحة اللػػػػػػمم لف  مػػػػػػع  خ خللػػػػػػد الحػػػػػػد ا د ػػػػػػ  مػػػػػػف هملػػػػػػة ال نملػػػػػػمت  خ حلػػػػػػلف ال شػػػػػػ لؿ
 الحنمظ     خ/أخ  حللف جخدة اللم لة خالم    مع اال نمدة مف  همللؼ دخرة الحلمة اإلجممللة. 
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أخ  الػػػػػػػ را لجلة SM) (  ػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ Moldavska & Welo,2017:747همػػػػػػػم للػػػػػػػرؼ   
( (Huang,2017:5-6 خ ػػػػػػػػ خلخال ػػػػػػػدممت.  ل لػػػػػػػػ ع  مػػػػػػػػخذج أخ  ظػػػػػػػمـ اخ إ ػػػػػػػػداع أخ إ  ػػػػػػػمجاخ  عػػػػػػػ    
مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ  لزلػػػػػػػز ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ  لجػػػػػػػب ال ظػػػػػػػر فػػػػػػػ  أدا  الم  جػػػػػػػمت خاللم لػػػػػػػمت خا  ظمػػػػػػػة    ػػػػػػػو 

همػػػػم  ػػػػخ م ػػػػلف  الملػػػػ دامة فػػػػ   ف خاحػػػػد  مػػػػع   ػػػػذ اا   ػػػػمر  ػػػػ ثلر أحػػػػد الجخا ػػػػب   ػػػػ  الجم ػػػػب او ػػػػر 
خا  ظمػػػػػػػػػة  (   ػػػػػػػػػمؾ  وقػػػػػػػػػمت م  مدلػػػػػػػػػة مل ػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػلف الم  جػػػػػػػػػمت خ م لػػػػػػػػػمت ال مػػػػػػػػػ لع5فػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػهؿ  

الملػػػػػ  دمة و هػػػػػؿ خاحػػػػػد مػػػػػ عـ لػػػػػؤثر   ػػػػػ  ااث ػػػػػلف او ػػػػػرلف   ػػػػػ  لػػػػػ لؿ المثػػػػػمؿ   لل مػػػػػد جم ػػػػػب خاحػػػػػد 
 شػػػػػػهؿ ألملػػػػػػ    ػػػػػػ  مػػػػػػم إذا هم ػػػػػػت الم  جػػػػػػمت لمهػػػػػػف أف    ػػػػػػ  م ط  ػػػػػػمت  ل م ظمػػػػػػةمػػػػػػف أدا  ا  ظمػػػػػػة 

 . الز خف
 رهػػػػػػػز   ػػػػػػػ      لػػػػػػػمت ال ػػػػػػ ال  ػػػػػػػمج أخ ا الػػػػػػمللب     ػػػػػػ  أ عػػػػػػػم (Yamin et al.,2020:211)خا   ػػػػػػر 

 حمملة ال لوة مع اللل  ل ح لؽ ال  ملة ااق ممدلة. 
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 خ ث١ٓ إٌّزغبد ٚاألٔظّخ ٚاٌع١ٍّبد ِٚذٜ رأص١ش٘ب عٍ   ٝ اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَاٌعاللخ اٌّزجبدٌ 

Huang, A. (2017). "A framework and metrics for sustainable manufacturing performance evaluation 

.https://uknowledge.uky.edu/me_etds/97 at the production line", plant and enterprise levels' 6. 

 االنظمة
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أمػػػػػػػ    ح لػػػػػػػؽ ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ أخ ال مػػػػػػػ لع ا   ػػػػػػػر الجػػػػػػػز  الروللػػػػػػػ  خالمعػػػػػػػـ فػػػػػػػ  رؤلػػػػػػػة حلػػػػػػػث 
ف النخاوػػػػػػد ااق مػػػػػػمدلة خال لولػػػػػػة ال ػػػػػػ   ػػػػػػـ الحمػػػػػػخؿ   لعػػػػػػم   لجػػػػػػة ل لم لػػػػػػمت  م ظمػػػػػػمتاللدلػػػػػػد مػػػػػػف ال   خا.

دامة قػػػػد خ ػػػػلت  ػػػػذج ال  ػػػػلة فػػػػ  اا   ػػػػمر مرهػػػػز اا  مػػػػمـ  ػػػػوؿ اللػػػػ خات ا  لػػػػرة خالم  جػػػػمت الملػػػػ 
 خهم ػػػػػت   ػػػػػمؾ اللدلػػػػػد مػػػػػف االػػػػػ را لجلمت ل ح لػػػػػؽ  ػػػػػذا العػػػػػدؼ خاللدلػػػػػد مػػػػػف الجعػػػػػخد لزلػػػػػمدة الػػػػػ دامة 

( ل ػػػػػلف  را  خخجعػػػػػمت  ظػػػػػر 1خالجػػػػػدخؿ   .(Nordin et al.,2014:12)الم  جػػػػػمت خاللم لػػػػػمت 
 لؼ ال م لع المل داـ. لض ال محثلف حخؿ ال لر 

 (1جدخؿ  

 ال م لع المل داـ  لرلؼ را  خخجعمت  ظر  لض ال محثلف حخؿ 
 ال عر ؼ الباحث  السنة ت
1 (Veleva,&Ellenbecker

, 2001:3) 
 هممػػػػػػؿ اللم لػػػػػػمت خا  ظمػػػػػػة ال ػػػػػػمدرة   ػػػػػػ  ا  ػػػػػػمج الم  جػػػػػػمت خال ػػػػػػدممت 

خ هػػػػػػخف   جػػػػػػخدة  مللػػػػػػة خمػػػػػػخارد أقػػػػػػؿ خأهثػػػػػػر الػػػػػػ دامة  الطمقػػػػػػة خالمػػػػػػخاد(
خالز ػػػػػػموف خالمج ملػػػػػػمت المحلطػػػػػػة  خهػػػػػػذلؾ ال ػػػػػػدرة  ل لػػػػػػمم لفأهثػػػػػػر أممً ػػػػػػم 

       نلؼ اوثمر ال لولة خااج مم لة طخاؿ دخرة الحلمة الهمم ة
2 (Allwood,2005:3)  طػػػػخلر    لػػػػمت قػػػػمدرة   ػػػػ   حخلػػػػؿ المػػػػخاد دخف ا  لمثػػػػمت  مزلػػػػة   لػػػػ ب 

لػػػػػػػممة أخ  خللػػػػػػػد فػػػػػػػ    ػػػػػػػخث ال لوػػػػػػػة خالػػػػػػػ  داـ مػػػػػػػخاد  لػػػػػػػر م جػػػػػػػددة أخ 
 ال نملمت.

3 (ITA, 2007:2)   ا شػػػػػم   م  جػػػػػمت ممػػػػػ لة  ملػػػػػ  داـ  م لػػػػػمت    ػػػػػؿ مػػػػػف ال  ػػػػػخث ال لوػػػػػ
خالحنػػػػػػػمظ   ػػػػػػػػ  الطمقػػػػػػػػة خالمػػػػػػػػخارد الط لللػػػػػػػة  مػػػػػػػػخرة  م ػػػػػػػػة لمج ملػػػػػػػػمت 

 خالز موف خ هخف ل لمة اق ممدلمً  اللمم لف
 

4 (Jowahir,2008:37) ا  مػػػػػػع  حلػػػػػػلف خ لزلػػػػػػز  مػػػػػملـ خ مػػػػػػ لع م  جػػػػػػمت  مللػػػػػػة الجػػػػػخدة خا د
خظمونعػػػػػم  ملػػػػػ  داـ   م ػػػػػمت خطػػػػػرؽ  مػػػػػ لع هنػػػػػؤة فػػػػػ  الػػػػػ  داـ الطمقػػػػػة 
 مللػػػػة مػػػػف المػػػػخاد اللػػػػممة خ لػػػػر  طػػػػرة   ػػػػ   حػػػػخ امثػػػػؿ     ػػػػمج اقػػػػؿ مػػػػم 
لمهػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػخاد خاا  لمثػػػػػػػػػمت خالػػػػػػػػػ رجمع خا ػػػػػػػػػمدة  ػػػػػػػػػدخلر خا ػػػػػػػػػمدة 
الػػػػػػػػػػ  داـ خا ػػػػػػػػػػمدة  مػػػػػػػػػػػ لع  عػػػػػػػػػػدؼ جمللعػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػ   لزلػػػػػػػػػػز الم ػػػػػػػػػػػمفع 

 ا ثر ااق ممددااج مم لة خ 
5 (Leahu    مػػػػػػ لع جملػػػػػػع الم  جػػػػػػمت خالطمقػػػػػػة الم جػػػػػػددة خهنػػػػػػم ة الطمقػػػػػػة خالم ػػػػػػم 
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Aluas,2010:4)  ال  ػػػػرا  خالم  جػػػػمت ال  ػػػػرا  مػػػػع مرا ػػػػمة دخرة الحلػػػػمة اله لػػػػة فػػػػ    ػػػػؾ
الم  جػػػػػمت   خال ػػػػػرارات فػػػػػ  ال لوػػػػػمت ااج مم لػػػػػة خالط لللػػػػػة ال ػػػػػ   لمػػػػػؿ 

 ثلر لػػػػػ     لوػػػػػ  مػػػػػع اللػػػػػل  إلػػػػػ   عػػػػػم خال   لػػػػػؿ أخ ال  ػػػػػم    ػػػػػ  أد  ػػػػػ
 المل خ  المط خب مف ا دا  ال ه خلخج  خااق ممدد.

6 (Garetti&Taisch,2012

:85) 
ال ػػػػػػػػدرة   ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ لممؿ المػػػػػػػػخارد الط لللػػػػػػػػة  ػػػػػػػػذهم  مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػ ع 
لجػػػػػػمد الح ػػػػػػخؿ ال ػػػػػػمدرة   ػػػػػػ   ح لػػػػػػؽ ا  ػػػػػػداؼ ااق مػػػػػػمدلة  الم  جػػػػػػمت خا.

خلخجلػػػػم جدلػػػػدة  مإل ػػػػمفة الػػػػ  خال لولػػػػة خااج مم لػػػػة  ن ػػػػؿ الػػػػ لممؿ  ه 
ال ػػػػػػدا لر ال  ظلملػػػػػػة خاللػػػػػػ خهلمت ااج مم لػػػػػػة الم لػػػػػػ ة خ مل ػػػػػػمل  الحنػػػػػػمظ 

     ال لوة مع ال مرار  حللف  خ لة الحلمة ال شرلة.
7 (Gunasekaran& 

Spalanzani,2012:1,2) 
جملػػػػػػع ا  شػػػػػػطة المػػػػػػ م لة مػػػػػػف الممػػػػػػ ع إلػػػػػػ  الز ػػػػػػخف  مػػػػػػم فػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ 

لم مػػػػػػػػػػ ة  ػػػػػػػػػػػ ل ل ة ال مػػػػػػػػػػ لع(   خفػػػػػػػػػػ  جملػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػخارد خال ػػػػػػػػػػدممت ا
المج مػػػػع الحػػػػدلث لػػػػر  ط ال مػػػػ لع  جملػػػػع ا  شػػػػطة ال شػػػػرلة   خ ػػػػخ  ػػػػخ 
ممػػػػػػػدر ل م  جػػػػػػػمت خال ػػػػػػػدممت ال ػػػػػػػرخرلة لمػػػػػػػحة اإل لػػػػػػػمف خلػػػػػػػوم و 
خرفم ل ػػػػػػػو  م   ػػػػػػػمر أف  م لػػػػػػػمت ال مػػػػػػػ لع  ػػػػػػػ  الملػػػػػػػؤخلة  ػػػػػػػف إ  ػػػػػػػمج 
الم  جػػػػػػػػػػمت ا لملػػػػػػػػػػلة ل حلػػػػػػػػػػلف  خ لػػػػػػػػػػة الحلػػػػػػػػػػمة ال شػػػػػػػػػػرلة خااق مػػػػػػػػػػمد 

 اللملم  .
8 (Garetti et al.,2012:2)  مجمخ ػػػػػة مػػػػػف الح ػػػػػخؿ ال   لػػػػػة خال  ظلملػػػػػة الملػػػػػم مة فػػػػػ   طػػػػػخلر خ  نلػػػػػذ

ا لػػػػػمللب المممرلػػػػػمت خال   لػػػػػمت فػػػػػ  مجػػػػػمؿ ال مػػػػػ لع لململجػػػػػة المػػػػػخارد 
فػػػػ  جملػػػػع أ حػػػػم  اللػػػػملـ ل   نلػػػػؼ مػػػػف ال ػػػػملؼ خل مهػػػػلف دخرة حلػػػػمة  لػػػػر 

  مرة  مل لوة خالم  جمت
9 (Rao,2013:2)  ػػػػو  ظػػػػمـ لػػػػدم   ػػػػلف ملػػػػموؿ  مػػػػملـ اللم لػػػػمت خالم  جػػػػمت مػػػػع ق ػػػػملم   

دارة  ػػػػػػدفؽ  ال مػػػػػ لع خال  طػػػػػػلط خالمراق ػػػػػة  طرل ػػػػػػة  حػػػػػدد هملػػػػػػة خ  لػػػػػلـ خا.
ال نملػػػػمت ال لولػػػػة  عػػػػدؼ الحػػػػػد مػػػػف ا ثػػػػر ال لوػػػػػ  خالملػػػػم مة فػػػػ   مهػػػػػلف 
ا رض مػػػػػػػػف رفػػػػػػػػع قػػػػػػػػدر عم   ػػػػػػػػ  االػػػػػػػػ لمدة الذا لػػػػػػػػة خال ػػػػػػػػ  لمهػػػػػػػػف أف 

 ع محمخلة زلمدة هنم ة المخارد إل  أقم  حد.  لممؿ ملعم م
10  (Ismail ,2013:3)  ػػػػػػخفلر اللػػػػػػ ع خال ػػػػػػدممت إلر ػػػػػػم  حمجػػػػػػمت الز ػػػػػػخف فػػػػػػ  المج مػػػػػػع مػػػػػػع 

 لجلػػػػػؿ ال مػػػػػخ ااق مػػػػػمدد خهػػػػػ   ال ػػػػػرر ال لوػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػػوؿ ال  م ػػػػػػمت 
ال ػػػػػػ   ط ػػػػػػؽ مػػػػػػف ق ػػػػػػؿ افػػػػػػراد ذخد ملػػػػػػ خ   ػػػػػػمل  مػػػػػػف ال لمػػػػػػلـ خخفػػػػػػؽ 
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 قخا لف ا وقلة ممرمة
11 (Center,2015:1)  الػػػػػػ خب للػػػػػػمل  الم  جػػػػػػمت خا  ظمػػػػػػة ال ػػػػػػ    لػػػػػػ ب فػػػػػػ  احػػػػػػداث ال ػػػػػػ ثلر

ال لوػػػػ  اللػػػػ    المػػػػ  نض خ حلػػػػلف هنػػػػم ة الطمقػػػػة خالمػػػػخارد خ خللػػػػد الحػػػػد 
ا د ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف هملػػػػػػػػة ال نملػػػػػػػػمت  خ ػػػػػػػػخفلر اللػػػػػػػػومة ال شػػػػػػػػ ل لة خ حلػػػػػػػػلف 

 محة اللمم لف
12 (Deilami,2015:6) ًلػػػػػػم خ لوًلػػػػػػم ل حخلػػػػػػؿ المػػػػػػخاد إلػػػػػػ  لػػػػػػ ع ال   لػػػػػػمت اللػػػػػػ لمة اج مم   طػػػػػػخلر

 ذات قلمة اق ممدلة
13 (Latorre,2015:18)  جػػػػػػخ ر االػػػػػػ را لجلمت ل حخلػػػػػػؿ المػػػػػػخارد دخف ال لػػػػػػ ب فػػػػػػ   ثػػػػػػمر لػػػػػػ  لة

     ال لوة
14 (Pathak&Singh,2017:

1) 
ممػػػػػط   للػػػػػ  دـ لخمػػػػػؼ مممرلػػػػػمت ال مػػػػػ لع ال ػػػػػ  ا   ػػػػػر  مل لوػػػػػة 

ال مػػػػػػػ لع  خا. ػػػػػػػو لؤهػػػػػػػد   ػػػػػػػ    ػػػػػػػد أدا  خ  نلػػػػػػػذ أد جػػػػػػػز  مػػػػػػػف  م لػػػػػػػة 
 اللػػػػػمم لفأخ  الز ػػػػػموفالػػػػػ  داـ اللم لػػػػػمت ال ػػػػػ  ا   ػػػػػخث ال لوػػػػػة أخ   ػػػػػر 

دارة  أخ  لػػػػػر ـ مػػػػػػف أفػػػػػراد المج مػػػػػػع   خلشػػػػػػمؿ إ ػػػػػمدة ال ػػػػػػدخلر خالحنػػػػػػظ خا.
مػػػػػدادات الملػػػػػمج خحمملػػػػػة ال لوػػػػػة خاام ثػػػػػمؿ ال  ظلمػػػػػ  خمهمفحػػػػػة  ال نملػػػػػمت خا.

ات المػػػػػػػػػػ ة   ال  ػػػػػػػػػػخث خمجمخ ػػػػػػػػػػة م  خ ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػػملم ا  ػػػػػػػػػػر  ذ
خُللػػػػػػػػرؼ ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ ألً ػػػػػػػػم   لػػػػػػػػمم  م   نػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ ال مػػػػػػػػ لع 
الػػػػػػػػػخا    لوًلػػػػػػػػػم خال مػػػػػػػػػ لع الحملػػػػػػػػػد  لوًلػػػػػػػػػم خال مػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػؤخؿ  لوًلػػػػػػػػػم 

 خال م لع ا   ر.
15 (Moldavska&Martins

en,2018:95) 
 مػػػػػػػػط مػػػػػػػػف أ مػػػػػػػػمط اللػػػػػػػػ خؾ المل ػػػػػػػػد لجػػػػػػػػب أف    عجػػػػػػػػو هػػػػػػػػؿ م ظمػػػػػػػػمت 

لػػػػػػػػػػػػػ خه  مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػوؿ ملػػػػػػػػػػػػػمللر ال مػػػػػػػػػػػػػ لع  خلػػػػػػػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػ مط ال
Sustainable Manufacturing   (SM) مثػػػػؿ  حلػػػػلف النلمللػػػػة

  خزلػػػػػػمدة اللػػػػػػمم لفال شػػػػػػ ل لة  خ حلػػػػػػلف الملرفػػػػػػة المع لػػػػػػة خالهنػػػػػػم ة لػػػػػػد  
 ثرخة المج مع  خالحد مف ال مللز.

 اهال هرى ال صادر  بااله  اداهداد الباحث  -ال صدر:

زًنننننبد ػهنننننٗ ٔعٓنننننخ َظنننننش ثؼنننننض انجنننننبؽضٍٛ ايضنننننبل ينننننٍ خنننننةل اعنننننزؼشا  انًفنننننبْٛى اػنننننةِ ٔثبالػ

(Garetti & Taisch,2012)  ،(Center,2015)  ،(Abubakr et al.,2020)  ًٍٚكنننن

رؼشٚننننت انزصننننُٛغ انًغننننزذاو ػهننننٗ اَننننّ : يغًٕػننننخ يننننٍ األَيننننطخ ٔانزمُٛننننبد انًغننننزخذيخ نزؾغننننٍٛ 

رمُٛنننبد خب نننخ انًُزغنننبد انًصنننُؼخ ٔانطبلنننخ ٔانًنننٕاسد ٔانزمهٛنننم ينننٍ انُفبٚنننبد ٔاصانزٓنننب ػنننٍ طشٚنننك 

ثٓنننب ٔأخنننز ثُظنننش االػزجنننبس األصنننبس انجٛئٛنننخ َزٛغنننخ انزصنننُٛغ ٔانزمهٛنننم ينننٍ رنننأصٛشُِ انغنننهجٙ ػهنننٗ انًغزًنننغ 

 يًب ٚزةءو يغ عةيخ االَغبٌ ٔسفبْٛزُّ.
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 أ   ة ال صن ع ال س داـ -ثان ًا:
  ململجة ف  قدر و    الم ظممتأ ملة ا  ممد  دا لر خال را لجلمت ال م لع المل داـ مف ق ؿ  همف 

لعم  المشمهؿ    مل مل  ف ف ال  لر ف  الم مخ للد مف المشمهؿ ال    خاجو الم ظممت الم م لة خ هخف
ُل ظر اوف إل  المخارد  مثؿ .خ (Gunasekaran & Spalanzani 2012:17  خاقب خ لمة ل  ملة 

لمهف أف  ؤثر خ م  ة ل  جدلد  لر قا حلمف خ   درة ف  هثلر مف لالطمقة خالمخاد خالملمج(     أ عم  م لة 
ا زمة ااق ممدلة اللململة ف  الل خات اللدلدة المم لة  لمؤات حخؿ  ًم خقد أثمرتأل      اللم لمت

 ملم م ؿ  جد اف الهثلر مف  مخ ااق ممدد   ال  ال جدخ  خال دامة مممرلمت ا  ممؿ الحمللة ال    عدؼ
خ  لجة لذلؾ   ف اوثمر الل  لة  ال     ع  مرج  شمطم عم  ا  ممـ ه لر ل   نلؼ ما  خل   الم ظممت

مف ق ؿ اللدلد مف أمحمب المم حة ال  داـ اال دامة ف  ال م لع ازدادت ال  خطمت مف أجؿ 
 الحهخممت خالعلومت ال  ظلملة.خ المج ملمت خ الم مفللف خالز موف خ المخردلف خ المل ثمرلف خ  خاللمم لف

 Rosen& Kishawy, 2012:164المل داـ ل  مخ محرًهم الم  هر المل داـ ال م لع لم   أف (. خلمهف 
 خالمممرلمت ااج مم   الرفمج  مهلف  وؿ مف مً أل  خلهف   ااق ممدد ال مخ  لزلز  وؿ مف ف ط للس

 ةخا  ظم خاللم لة الم    مل خلمت     المل داـ ال م لع  وؿ مف ال لمة إ شم  خلل ط ب   مً  لول الخا لة
 .((Jawahir et al.,2013:15 م لددة حلمة دخرات  وؿ اإلجممللة خمف الحلمة دخرة   ر

 مػػمؿ خا جػػزت اللدلػػد مػػف  فػػ  مجػػمؿ اخال ػػمحثلف الم  ممػػلف  اللدلػػد مػػف ػػذ ا  مػػمـ فمل مػػ لع الملػػ داـ ا
ة  ػؿ اف مػعمػف ال  ػملم الم أم حت مممرلػمت ال مػ لع الملػ دامةلمجمؿ ح    ذا االدرالمت خال حخث ف  

ت ه حدلػػػد المخقػػػع االمممرلػػػمت الملػػػ دامة فػػػ  اللدلػػػد مػػػف المجػػػم اللدلػػػد مػػػف الم ظمػػػمت قػػػد   مخلػػػت  ط لػػػؽ
ل  ػؽ قلمػة   لػؽ خ  خا  لمر المخاد خال مػخ  ل ة ال جعلزالم    خادارة ل مع الز خف خجخدةوقمت ال  مفل  خالل

خلرهػػز   ػػ     لػػؿ  مػػ ة ال عمولػػة الثوثلػػةمػػع الحنػػمظ   ػػ  المػػد  الطخلػػؿ خالحنػػمظ   لػػو خهػػذلؾ  لزلػػز المح
 الػ  داـخ  ال ه نة خال نملمت خهنم ة المخاد خالطمقة خالم  جمت خال دممت المػدل ة ل  لوػة مػع مرا ػمةالم مطر خ 

جملػع  ػذج  المخاد ال مـ  شهؿ فلمؿ   مف  وؿ إ شم  م    جدلػد مػف  ػوؿ ال ه خلخجلػم الحمللػة خال  ظلملػة
 مخقػػػع   مفلػػ   ػػػملم  فػػػ   ل عػػم خهنم  عػػػم إللجػػمدخزلػػػمدة فم  مشػػػر  ملػػ دامة الم ظمػػػمت الم ػػمفع لعػػػم  ػػ ثلر م

 ( ال  اف   مؾ Garetti & Taisch,2012خلشلر   (.(Habidin et al.,2015:3ع ال م لمممرلمت 
  -ال م لع المل داـ   : ال را لجلة  ممر معمة  ثةثو
 .امة ال م لعا  لمر خ ط لؽ الم مللس الم مل ة ل لمس ال د-1

 .اهممؿ   للممت دخرة الحلمة الشمم ة خالشنمفة خال م  ة ل  هرار-2 

 . حللف ال ظمـ ل   لؿ ال  ثلرات ال لولة خال ه نة   مً      الم مللس الم  مرةخ  لدلؿ -3
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 ا داؼ ال صن ع ال س داـ-ثالثًا:
المػخاد الع دلػلة خالم  هػرة خال م  ػة اف أحد أ ـ أ داؼ ال م لع المل داـ  ػخ  طػخلر  م لػمت خا ظمػة  مػ لع 

خلل  ػر ال مػ لع الملػ داـ et al.,2019:154  .(Dassisti   ل  ط لؽ ل ػخفلر دخرة حلػمة م لػددة ل م  جػمت
فهػػػرة ألملػػػلة فػػػ  الحنػػػمظ   ػػػ  جػػػخدة  مللػػػة ل حلػػػمة لألجلػػػمؿ الحمللػػػة خالملػػػ    لة مػػػع إدارة ال  ػػػملم ال لولػػػة 

 (. (Sarkar et al.,2011:7لر ألمللب ال  للـ ل  م لع المل داـ خااق ممدلة خااج مم لة ف   طخ 
 خمػػؿ ال ػػمحثخف خالممػػ لخف إلػػ  Joung et al., 2013; Amoako et al., 2017) خخف ػًم لػػػ 

العػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػف ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ  ػػػػػػػػخ    لػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػ ثلر ال لوػػػػػػػػ  خالحنػػػػػػػػمظ   ػػػػػػػػ  الممػػػػػػػػمل  ااج مم لػػػػػػػػة 
ل لػػػػػػػػػة ل ح لػػػػػػػػؽ أ ػػػػػػػػداؼ أ لػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػم فػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػ دامة خااق مػػػػػػػػمدلة خقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػدر ت المػػػػػػػػ م مت ال حخ 
خ  نلػػػػػذ إجػػػػػرا ات خمشػػػػػمرلع    خ حلػػػػػلف أ ظمػػػػػة ال مػػػػػ لع  الم ظػػػػػخرات ااق مػػػػػمدلة خال لولػػػػػة خااج مم لػػػػػة

ال حلػػػػػػلف الم طػػػػػػط لعػػػػػػم  خلػػػػػػ ـ إجػػػػػػرا  ال طػػػػػػخلر   ػػػػػػ   م لػػػػػػمت اا  ػػػػػػمج خا  ظمػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ  ح لػػػػػػؽ 
(. خ  ػػػػػػػػػمؾ مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػ ف ا ػػػػػػػػػداؼ Koho etal.,2015:6ملػػػػػػػػػ خلمت أ  ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف أدا  االػػػػػػػػػ دامة  

( et al.,2017:20 Campana et al.,2017:26 ; Badurdeenال مػػػ لع الملػػػ داـ  
 -: ما    مثؿ 

    لؿ ال عوؾ الطمقة. - أ
    لؿ العدر  ال ملؼ(. - ب
   نلض ال  داـ المخاد. - ت
  لزلز م م ة الم   . - ث
 زلمدة اللومة ال ش ل لة. - ج
 م لع.الحد مف المخاد اللممة اث م  ال  - ح
  حللف الظرخؼ المحلة. - خ
 . مل مرار حللف جخدة ال م لع  - د
 حلػػػػػػػلف إ ػػػػػػػمدة ال ػػػػػػػدخلر خا. ػػػػػػػمدة االػػػػػػػ  داـ خا. ػػػػػػػمدة ال مػػػػػػػ لع خ لظػػػػػػػلـ الػػػػػػػ  داـ ممػػػػػػػمدر الطمقػػػػػػػة  - ذ

 الم جددة المل دامة.
 مل ػػػػػمل  فػػػػػ ف ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ ُلمه ػػػػػف مػػػػػف  ح لػػػػػؽ   ػػػػػمو  خ م لػػػػػمت م  هػػػػػرة فلملػػػػػة مػػػػػف حلػػػػػث ال ه نػػػػػة  

ة خلح ػػػػػؽ فخاوػػػػػد مج مللػػػػػػة هثلػػػػػرة   خذلػػػػػؾ ه لػػػػػمس ل ح لػػػػػػؽ ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة فػػػػػ  مجػػػػػػمؿ خحمملػػػػػة ال لوػػػػػ
 .(Garetti & Taisch,2012 ال م لع
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 -: ف ائد ال صن ع ال س داـ-رابعًا:
أف ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ ل  ػػػػػػؽ فخاوػػػػػػد م مخلػػػػػػة خ لػػػػػػر م مخلػػػػػػة ل شػػػػػػرهة خلدلػػػػػػو ال ػػػػػػدرة   ػػػػػػ  زلػػػػػػمدة ا دا  

 الم ظمػػػػػةل شػػػػػرهة  خمػػػػػع ذلػػػػػؾ   فػػػػػ ف قلمػػػػػة االػػػػػ دامة  ػػػػػزداد مػػػػػع حجػػػػػـ المػػػػػمل  خهػػػػػذلؾ ال لمػػػػػة اللػػػػػخقلة 
خا ل ظػػػػػػػػر (. Gunasekaran & Spalanzani, 2012:17 ل م ظمػػػػػػػة جعػػػػػػػخد ال لػػػػػػػػخلؽ  خهػػػػػػػذلؾ

ال ػػػػػ   الم ظمػػػػػمت  فملظػػػػػـ  ل م ظمػػػػػةداومػػػػم إلػػػػػ  النخاوػػػػػد ال لػػػػػر الم مخلػػػػػة   ػػػػػ  أ عػػػػػم شػػػػػ   مػػػػػف ا  ملػػػػػة 
 م ظمػػػػػػػمت شػػػػػػػهؿ  الػػػػػػػ را لجلمت الملػػػػػػػؤخللة ااج مم لػػػػػػػة ل  عػػػػػػػ ـ  لػػػػػػػمل عم أخ ألػػػػػػػعـ اللومػػػػػػػة ال جمرلػػػػػػػة 

مل  ػػػػػػػدة أ عػػػػػػػم لػػػػػػػخؼ    ػػػػػػػؽ حلػػػػػػػف ال لػػػػػػػة مػػػػػػػع أمػػػػػػػحمب الممػػػػػػػ حة   خ ػػػػػػػخفر االػػػػػػػ را لجلة الملػػػػػػػ دامة 
ل شػػػػػرهة مرخ ػػػػػة فػػػػػ     لػػػػػة اح لمجػػػػػمت ا جلػػػػػمؿ ال مدمػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػوؿ اا  هػػػػػمر خا. ػػػػػمدة ال  ظػػػػػلـ خال  طػػػػػلط 

  مػػػػػػمـ  ملم ػػػػػػمفع  لػػػػػػر الم مخلػػػػػػة إذا خجػػػػػػدت طرل ػػػػػػة أخ االػػػػػػ را لج  االػػػػػػ  مق    خلمهػػػػػػف أف لػػػػػػزداد اا
  (.(Karlsson,2011:91أداة ل لمس  ذج النخاود  ممم لجل عم قم  ة ل  لمس 

 -:خلح ؽ ال م لع المل داـ فخاود  دلدة خم عم
خلمػػػػػػ   ممػػػػػػدر د ػػػػػػؿ إ ػػػػػػمف   ل م ظمػػػػػػمتالمهملػػػػػػب ااق مػػػػػػمدلة أذ لػػػػػػخفر ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ أمػػػػػػخاًا  - أ

  ػػػػػ  أ ملػػػػػة ال مػػػػػ لع  م ظمػػػػػمتخ ؤهػػػػػد  لػػػػػض ال  أقػػػػػؿ خملػػػػػمحة أقػػػػػؿ خملػػػػػدات أقػػػػػؿ مػػػػػد وت  ملػػػػػ  داـ
 .( (Jayal et al,2010:144 ال مل  مف العدر

 حػػػػػػػمخؿ ال  نػػػػػػػلض خ   لػػػػػػػؿ ال دفوػػػػػػػة خال  رلػػػػػػػد فػػػػػػػ   الم ظمػػػػػػػمتالخفػػػػػػػخرات اإلجممللػػػػػػػة أذ أمػػػػػػػ حت  لػػػػػػػض  - ب
خلزلػػػػػػد مػػػػػػف    رلةخهػػػػػػذلؾ ااح لمجػػػػػػمت ال لػػػػػػر  ػػػػػػرخ    ممػػػػػػم لعم  مػػػػػػم ل  ػػػػػػؿ  ػػػػػػدخرج مػػػػػػف  هػػػػػػمللؼ الطمقػػػػػػة

 .((Carley et al.,2014:6 الهنم ة ال ش ل لة
أ عػػػػم ا  نػػػػرغ أد لػػػػموؿ فػػػػ  أحػػػػد م شػػػػ  عم   خ لػػػػ  دـ  م ظمػػػػمتال ػػػػخفلر فػػػػ  الملػػػػمج ف ػػػػد أفػػػػمدت إحػػػػد  ال - ت

هػػػػػػخ عـ للػػػػػػ  دمخف الملػػػػػػمج  هنػػػػػػم ة أه ػػػػػػر   ٪  ف ػػػػػػط الم   لػػػػػػة  لػػػػػػ ب ال   ػػػػػػر10٪ مػػػػػػف الملػػػػػػمج خ ن ػػػػػػد 90
ال لوػػػػة  ػػػػدخف فموػػػػدة هخ عػػػػم  ح ػػػػؽ خفػػػػخرات ه لػػػػرة فػػػػ  ال هػػػػمللؼ   خهػػػػذلؾ  خل ج  ػػػػخف  ػػػػدر م خ مػػػػرلنعم فػػػػ 

 . (Veleva & Ellenbecker 2001:14   نض خ زلؿ ال نملمت
اال ػػػػػػػزاـ ااج مػػػػػػػم    جػػػػػػػمج المج مػػػػػػػع خأمػػػػػػػحمب الممػػػػػػػمل  أذ لعػػػػػػػ ـ المػػػػػػػدلرخف  ملجخا ػػػػػػػب ااج مم لػػػػػػػة  - ث

ر  طػػػػػة  عػػػػػم   ػػػػػ  المج ملػػػػػمت المح لػػػػػة عـ خالمممرلػػػػػمت المم ظمػػػػػم ل  مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ   خ حدلػػػػػدًا  ػػػػػ ثلر 
  فملمج ملػػػػػػػمت  ػػػػػػػ  ا هثػػػػػػػر أ ملػػػػػػػة هخ عػػػػػػػم  ػػػػػػػخفر ال  لػػػػػػػة ال ح لػػػػػػػة خ لػػػػػػػ  دـ الم  جػػػػػػػمت فػػػػػػػ  مشػػػػػػػمرلع 

خجػػػػدت م ظمػػػػة ملػػػػ دامة   فل ل ػػػػم ال  هػػػػد مػػػػف أ  ػػػػم   ػػػػـخ   حلػػػػلف جػػػػخدة مج ملم  ػػػػم خ حػػػػمفظ  فػػػػمذام   نػػػػة 
 .(Seliger, 2017:2)  لعم
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الػػػػػػ  داـ مػػػػػػخارد أقػػػػػػؿ خ طػػػػػػخرة هلملمولػػػػػػة اقػػػػػػؿ ف ػػػػػػمل ظر لزلػػػػػػمدة ال ػػػػػػدقلؽ الخفػػػػػػم   ملم ط  ػػػػػػمت ال  ظلملػػػػػػة خ  - ج
ال  ظلمػػػػػػ  فػػػػػػ  ال لػػػػػػلل لمت خالم ل ػػػػػػؽ  ما  لمثػػػػػػمت خالمػػػػػػخاد الهلملمولػػػػػػة خجػػػػػػخدة الملػػػػػػمج   أدرهػػػػػػت  لػػػػػػض 

هلػػػػػػػؼ أثػػػػػػػرت ا  لمثم عػػػػػػػم خالػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػخارد لػػػػػػػ ً م   ػػػػػػػ  ال لوػػػػػػػة خالمج ملػػػػػػػمت ال رل ػػػػػػػة مػػػػػػػف  م ظمػػػػػػػمتال
ملػػػػ خ  ملػػػػلف  م ظمػػػػمت  لجػػػػة ال عمولػػػػة ل شػػػػرهة     لػػػػو طػػػػخرت اللدلػػػػد مػػػػف الممػػػػ لعم  مإل ػػػػمفة إلػػػػ  ال

 (.(Machado et al .,2020:4 مف ال  طلط ال لو 
إلػػػػػػ  ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ  ف ز مو عػػػػػػم لط  ػػػػػػخف  الم ظمػػػػػػمت لػػػػػػل  اللدلػػػػػػد مػػػػػػف  أذ الز ػػػػػػخف   لػػػػػػة  خقلػػػػػػمت  - ح

 ف الم  جػػػمت الم  هػػػرة خالجدلػػػدةالمزلػػػد مػػػ  ملػػػ مرارخل خقلػػػخف م عػػػم فمػػػف الملػػػرخؼ اف الز ػػػموف لط  ػػػخف 
Jayal et al,2010:144) ). 

اا  مػػػػػػمـ  ملم ػػػػػػمدرات اإل وملػػػػػػة خالجػػػػػػخاوز أذ  لػػػػػػم د  ػػػػػػذج الجػػػػػػخاوز اإل وملػػػػػػة خال  ملػػػػػػة الملػػػػػػ دامة فػػػػػػ   - خ
  ػػػػػم  ث ػػػػػة الملػػػػػ ع ؾ خخا  اللومػػػػػة ال جمرلػػػػػة  مإل ػػػػػمفة إلػػػػػ  اإل ػػػػػوغ الػػػػػذا    ػػػػػف إ جػػػػػمزات االػػػػػ دامة   

اؼ مػػػػػػف ق ػػػػػػؿ خلػػػػػػموؿ اإل ػػػػػػوـ أخ مجمخ ػػػػػػمت المػػػػػػ م ة أخ الز ػػػػػػموف لرلػػػػػػؿ إشػػػػػػمرة  مل ػػػػػػمل  فػػػػػػ ف اا  ػػػػػػر 
أ ػػػػػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػػػػػ  اللػػػػػػػػػػػػخؽ  ػػػػػػػػػػػػ ف الشػػػػػػػػػػػػرهة  ملنلػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػرهة  لػػػػػػػػػػػػل  جم ػػػػػػػػػػػػدة ل حلػػػػػػػػػػػػلف ال لوػػػػػػػػػػػػة 

 . (Gunasekaran & Spalanzani 2012:17 خالمج مع
 

  فهـ  اد ات ال صن ع ال س داـ -خا سًا:
خال دممت  اذ اف  الل ع خال  داـ خ م لع  مملـ ف  ه لرة ت حخا المل داـ ال م لع  حخ ا    مؿ ل ط ب

دارة   ال لو  خاا  همر   ال لولة الهنم ة حخؿ اوف ح   الم مدرات    منلدة ااج مم لة خالملؤخللة   العدر خا.
 Kishawy,2012:154ال ظمـ  مل خ        للرات إحداث     قدر عم ف  خمحدخدة  درلجلة خله عم

Rosen&).  
   ااف را   اللمر  عملة ف  اال رداد   خلعخلة  مر م إلطملة الم  جمت  مملـ الم ظممت     ل للفخ 

 المل  دمة مف أجؿ  ل لر ال لمة الم  جمت لململجة ال جمرلة اإلمهم مت اا   مر ف     ذ أف   لو لجب
 .(Uusitalo et al., 2015: 74مهخ م عم  ف  الم   لة
 ل حمخؿ جدلدة خح خؿ ( ال  ا و لجب     الم ظممت اف       ال را لجلمتHaapala,2013:2خاشمر 
 أطخؿ حلمة دخرات ل ل  أف ش  و مف ال   لة  خالذد  مللة خالع دلة ال م لع  مخؿ أف ؿ  مـ أدا     

 ؿ و مف    الملدات خ خافر الم    خجخدة   خالطمقة المخارد  مل عوؾ ل ل ؽ فلمم أ    خأدا  ل ملدات
 .لول دامة معمة مل لة  ذج الم ظمة خظلنة لجلؿ مم   النلملة الملم ة
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 خهذلؾ خم  هرلف ال  مقللف المم لخف لهخف أف لجب الم  لرة ا  ممؿ  لوة ف  خمف أجؿ ال مرار ال جمح
ل  ظر خالو   مطملب ه لرة خم حة اذ  خاجو .(Xiong et al.,2016:1237ال ش ل لة  ال محلة مف فم  لف

 امم  مل ل ة . (Dornfeld,2014:64الممللة  ال  مو  ال  جم ب خااج مم لة ال لولة ا  ممـ  ملجخا با
   ل  مملز جدلدة طرؽ اال دامة  حخ ال طخلر لح ؽ أف لمهف   ال م لع لم ظممت ال  مفللة ل  درة

 .(Stoycheva et al.,2018:257الجدلدة  ا  ممؿ خفرص  ملمزالم  هخف ذات  وقة خال مخ خاللم لمت
ا دخات    ذج لد ـ ال لم مت خهذلؾ   المل داـ ل  م لع ال رار خا  مذ ال مملـ أدخات إل  حمجة لذا   مؾ

 المر  طة النرص     ال لرؼ ف  الم ظممت لملم دة ا دخات  ذج مثؿ إل  حمجة  مإل مفة ال  اف   مؾ
 .(Badurdeen et al.,2017:21                       العدر خ   لؿ الهنم ة ل حللف المل داـ  مل م لع
 مػػػػػػف  ػػػػػػ مهف الم ظمػػػػػػمت لػػػػػـ  فػػػػػػ ذا الملػػػػػػ دامة ل   ملػػػػػة ا لملػػػػػػلة ا جػػػػػػزا  أحػػػػػد  ػػػػػػخ االػػػػػػ دامة أف   لػػػػػلـ
 ا شػػػػػػػػلم   نلػػػػػػػػؿ هم ػػػػػػػػت إذا مػػػػػػػػم  لػػػػػػػػرؼ ا ف  عػػػػػػػػم   اله ػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػ خ    ػػػػػػػػ  االػػػػػػػػ دامة ملػػػػػػػػ خ  قلػػػػػػػػمس

   ػػػػػػػ   عػػػػػػػم  لػػػػػػذا ل   ػػػػػػ  ال ممػػػػػػة ال حلػػػػػػلف اتم ػػػػػػػمدر  مػػػػػػع المػػػػػػحل  اا جػػػػػػػمج فػػػػػػ  خ  جػػػػػػو المػػػػػػحلحة 
الحمللػػػػػة خهػػػػػذلؾ ملرفػػػػػة الحػػػػػؿ الػػػػػذد لهػػػػػخف اهثػػػػػر الػػػػػ دامة   خالهلنلػػػػػة  االػػػػػ دامة حملػػػػػة   لػػػػػلـ الم ظمػػػػػمت

  حدلػػػػد ف ػػػػًو  ػػػػف هلنلػػػػة خخ ػػػػلعم   ػػػػ  طرلػػػػؽ االػػػػ دامة  المشػػػػهوت خحػػػػؿ  حدلػػػػد ال ػػػػ   مه عػػػػم مػػػػف
 خألػػػػػمللب م عجلػػػػػمت  طػػػػػخلر  هػػػػػخف مػػػػػف  ػػػػػوؿ ا لػػػػػو ة  ػػػػػذج   ػػػػػ  لػػػػػذا فػػػػػ ف اإلجم ػػػػػة المح م ػػػػػة  الح ػػػػػخؿ
  (Moldavska&Welo,2015:621; Pang& Zhang,2019:84). اال دامة   للـ خأدخات

ال    مف ا دخات ال  مجمخ ة  ح مج المل داـ ال م لع ( ال  إف  م لةRana et al.,2017:2خل لؼ 
 مف أخلع  ظر خجعة خدم    م ظمةال خأ شطة ا  ممؿ معمة ال لولة ف  خالم مدرات اال دامة  دم 

  لف ال لمخف خ طخلر خ حدلد   خااق ممدلة خااج مم لة ال لولة ال لمة  خللد حخؿ المم حة أمحمب
 ق ؿ مف لول  داـ م مل ة خ هخف   الل  لة خااج مم لة ال لولة اوثمر     ل   م  المم حة أمحمب
 خ  لر   المخارد  خافر  خالمج مع ال لوة     ال  ثلر ؿ   مخ   حدلدا أهثر خالمممرللف خ شهؿ الم ظممت

 .اللمؿ( مهمف خ لوة خال نملمت   الم مخ
لجب اف  المل داـ ال م لع  م لة  طخات مف  طخة ( ال  اف هؿsengül et al.,2008:329خمرح 

 ا  لمر خلل مد .خ  دلمعم اال دامة فعـ ف  الم ظممت ل لم د ال   ا دخات  م  لمر  هخف ممحخ ة
 خ خافر اللم لمت خ طمؽ الم ظمة  خع     المل داـ ال م لع  م لة  طخات مف  طخة هؿ ف  ا دخات
 شهؿ  أداة هؿ ال  داـ خلمهف .(Kim,2013:2اال دامة  مف خالمخقؼ خالحجـ( خالممللة ال شرلة  المخارد
  اال دامة    دلـ   مو   ح لؽ ف  فم  لة أهثر فع  ذلؾ خمع اال  داـ  العدؼ مف     ا  ممدا م نرد
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)  قن ة  ق  ـ د رة خ  هخف ادخات ال م لع المل داـ مف  (.Deng et al.,2020:2ملًم  ال  دامعم  ـ إذا
 الح اة ال ر ة لر ن ج    خارطة  جرى الق  ة(

 -: ال ر ة لر ن ج  قن ة  ق  ـ د رة الح اة -ا الً 
 - راحؿ  ط ر  قن ة  ق  ـ د رة الح اة : -أ

 (1969   ػػػػػػمـ فػػػػػػ  ملرخفػػػػػػة  لػػػػػػلـ دخرة حلػػػػػػمة ل درالػػػػػػة أخؿ   ػػػػػػ   مخلػػػػػػؿCoca-Cola)  شػػػػػػرهة  م ػػػػػػت
  حمخلػػػػػػػػػػػػػػػػػمت المر  طػػػػػػػػػػػػػػػػػة خاا  لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػمت المػػػػػػػػػػػػػػػػػخارد الػػػػػػػػػػػػػػػػػ عوؾ م مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػة م عػػػػػػػػػػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػرض  خهػػػػػػػػػػػػػػػػػمف

  شػػػػػػهؿ الحلػػػػػػمة دخرة   لػػػػػػلـ درالػػػػػػمت  لمم ػػػػػػت (  1990  ػػػػػػمـ  (. خق ػػػػػػؿGillani,2013:41المشػػػػػػرخ مت 
   خمػػػػػػػػع  دالػػػػػػػػة ال   لػػػػػػػػة ا  ظمػػػػػػػػة   ػػػػػػػػ     مػػػػػػػػر خهم ػػػػػػػػت المػػػػػػػػخارد   داـخالػػػػػػػػ اا  لمثػػػػػػػػمت مػػػػػػػػع ألملػػػػػػػػ 

 مػػػػػف الحلػػػػػمة دخرة   لػػػػػلـ درالػػػػػمت   ػػػػػمو  ل نلػػػػػلر طػػػػػرؽ  ػػػػػدة  طػػػػػخلر  ػػػػػـ ال لػػػػػلل لمت مػػػػػف ال ػػػػػرف الم مػػػػػـر
  ل ػػػػػعم  ػػػػػد الم   نػػػػػة ال ػػػػػ ثلرات لمخاز ػػػػػة ألً ػػػػػم الطػػػػػرؽ  لػػػػػض  طػػػػػخلر ال لولػػػػػة  اذ  ػػػػػـ ال ػػػػػ ثلرات حلػػػػػث

   لػػػلـ   ػػػرا  مػػػف المممرلػػػلف  ػػػدد زاد ال لػػػلل لمت أخاوػػػؿ خفػػػ . (Gu et al.,2017:1193الػػػ لض 
 ال ػػػػػمدرة الهم لػػػػػخ ر  ػػػػػرام  فػػػػػ  الزلػػػػػمدة  ػػػػػخ ال خلػػػػػع  ػػػػػذا ألػػػػػ مب أحػػػػػد ه لػػػػػر  خهػػػػػمف  شػػػػػهؿ الحلػػػػػمة دخرة
اإلشػػػػػػمرة   ػػػػػػخ   ػػػػػػر لػػػػػػ ب الحلػػػػػػمة  خ  ػػػػػػمؾ دخرة   لػػػػػػلـ  لم ػػػػػػمت مػػػػػػف ه لػػػػػػرة هملػػػػػػمت مػػػػػػع ال لممػػػػػػؿ   ػػػػػػ 

 ال  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخع الم  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل  رهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الحهخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة
  .(Zamani,2017:1368المل دامة 

 جمللػػػػة مػػػػف    لػػػػلؽ الحلػػػػمة خ خحلػػػػد م دخرة   لػػػػلـ م عجلػػػػة ل طػػػػخلر جعػػػػخد ه لػػػػرة ذلػػػػؾ الخقػػػػت  ػػػػذلت خم ػػػػذ
 SETAC) Society of Environmental Toxicology and  خالهلملػػم  ال لولػػة اللػػمخـ   ػػـ

Chemistry م ػػػػػػػمدئ   ػػػػػػػدـ خال ػػػػػػػ  المممرلػػػػػػػمت  مدخ ػػػػػػػة   ػػػػػػػذج الجمللػػػػػػػة  شػػػػػػػرت ( 1993   ػػػػػػػمـ   فنػػػػػػػ 
طػػػػػػػػػػػػػػػمر  ممػػػػػػػػػػػػػػػة  الحلػػػػػػػػػػػػػػػمة دخرة   لػػػػػػػػػػػػػػػلـ   ػػػػػػػػػػػػػػػمو  خالػػػػػػػػػػػػػػػ  داـ خ ػػػػػػػػػػػػػػػرض خمراجلػػػػػػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػػػػػػ خؾ  مػػػػػػػػػػػػػػػؿ خا.

 Muteri,2020:252م ظمػػػػػػػػػػة الحلػػػػػػػػػػمة خ ػػػػػػػػػػل و دخرة لػػػػػػػػػػػ  للـ دخلػػػػػػػػػػ  مللػػػػػػػػػػمر مػػػػػػػػػػؤ راً  (. همػػػػػػػػػػم ظعػػػػػػػػػػر 
 ل   لػػػلـ خل  ػػػع  ISO )International Standardization Organization  الدخللػػػة ال  لػػػلس

 ( (ISO ملػػػػػػػػمللر جخا ػػػػػػػػب  مراجلػػػػػػػػة( (Azapagic, 1999  شػػػػػػػػهؿ ملػػػػػػػػ مر  اذ قػػػػػػػػمـ خالمراجلػػػػػػػػة
 إطػػػػمر مػػػػع ((ISO م عجلػػػػة إطػػػػمر خالهلملػػػػم    خل شػػػػم و ال لولػػػػة اللػػػػمخـ   ػػػػـ جمللػػػػة  م عجلػػػػة خم مر  عػػػػم

 SETAC) اذ   ػػػػػػم ت   ال نلػػػػػػلر لمرح ػػػػػػة اا  وفػػػػػػمت  لػػػػػػض مػػػػػػع خجػػػػػػخد ISO درالػػػػػػمت مػػػػػػف مزلػػػػػػدا 
 .(Khandelwal et al.,2019:630خالحلمللة  ل ح لؿا
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 - فهـ   قن ة  ق  ـ د رة الح اة : -ب
اد  ال رهلػز الم زالػػد فػػ  جملػػع ا حػػم  اللػػملـ   ػػ  ال  ملػة الملػػ دامة الػػ  قلػػمـ الم ظمػػمت خالحهخمػػمت خح ػػ  

   لػػػػػؿ العػػػػػدر اافػػػػػراد  مل حػػػػػث  ػػػػػف فػػػػػرص ل   لػػػػػؿ الػػػػػ عوؾ المػػػػػخارد الط لللػػػػػة خ حلػػػػػلف هنػػػػػم ة الطمقػػػػػة خ 
 Finnveden et al.,2009:2  ه لػر  رهلػز مخ ػع ا  ػر  ال لولػة خال عدلػدات الم ػمخ   لػر (. اذ أمػ 

 مػػف  ػػدد فػػ  ال لولػػة اا   ػػمرات دمػػ  لجػػب   ال حػػدلمت  ػػذج مخاجعػػة أجػػؿ خمػػف المم ػػلة  اللػػ خات  ػػوؿ
الللملػمت   خمػم ل  اللممػة اإلداراتخ  خا فػراد الم ظمػمت مف هؿ ال      ذ م ال رارات مف الم   نة ا  خاع
 Van der Werf et  الم   نػػة لأل ظمػػة ال لولػػة الجخا ػػب  ػػف مل خمػػمت إلػػ  حمجػػة   ػػمؾ خ مل ػػمل 

al.,2020:419لأل ظمػػػة ال لولػػػة ال ػػ ثلرات خقلػػػمس ل  لػػلـ خالمؤشػػػرات ا دخات مػػف اللدلػػػد  طػػخلر  ػػػـ (.خقػػد 
 ال لوػ  خال  لػلـ   Life Cycle Assessment(LCA) الحلػمة دخرة   لػلـ الم   نػة  خمػف  ػذج المؤشػرات

 ال لوػػػػػػػػػػ  ا ثػػػػػػػػػػر خ  لػػػػػػػػػػلـ  Strategic Environmental Assessment(SEA) االػػػػػػػػػػ را لج 
Environmental Impact Assessment(EIA)  ال لولػة الم ػمطر خ  لػلـ Environmental Risk 

Assessment(ERA)   ال ه نػة اله لػة خ ح لػؿ Complete Cost Analysis(CBA)    ػدفؽ خ ح لػؿ  
خلػ رهز فػ    Ecological Footprint ال لولػة خال مػمة    Material Flow Analysis(MFA) المػخاد

 (. Bahramian& Yetilmezsoy,2020:2  الحلمة دخرة   للـ  ذج الن رة     
 الملػػػػػ  دمة خالمػػػػػخارد المح م ػػػػػة ال لولػػػػػة ال ػػػػػ ثلرات ل  لػػػػػلـ ا دخات الملػػػػػ  دمة أحػػػػػد الحلػػػػػمة دخرة للػػػػػد   لػػػػػلـ

 خاالػػػػػ  داـ اإل  ػػػػػمج مراحػػػػػؿ   ػػػػػر   ااخللػػػػػة   ػػػػػ  المػػػػػخاد الحمػػػػػخؿ مػػػػػف أد   الم ػػػػػ   حلػػػػػمة دخرة طػػػػػخاؿ
ال ػػػػػػػػػػػػػدخلر                        إ ػػػػػػػػػػػػػمدة خهػػػػػػػػػػػػػذلؾ م عػػػػػػػػػػػػػم العػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػ   ص إدارة مرح ػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػدر  خ   ػػػػػػػػػػػػػمف إدارة إلػػػػػػػػػػػػػ 

 Guinee et al.,2011:13). 
 ال لوػػػػػة جخا ػػػػػب أخ  مػػػػػموص جملػػػػػع اا   ػػػػػمر فػػػػػ  خل  ػػػػػذ شػػػػػممؿ   لػػػػػلـ  ػػػػػخ الحلػػػػػمة دخرة همػػػػػم أف   لػػػػػلـ

 النرلػػػػػػػػػػػػدة خاف الملػػػػػػػػػػػػزة. (Khandelwal etal.,2019:630خالمػػػػػػػػػػػػخارد   اإل لػػػػػػػػػػػػمف خمػػػػػػػػػػػػحة الط لللػػػػػػػػػػػػة
الحلػػػػػػػػػػػػػػػمة                                دخرة م ظػػػػػػػػػػػػػػػخر مػػػػػػػػػػػػػػػف الم  جػػػػػػػػػػػػػػػمت   ػػػػػػػػػػػػػػػ  ال رهلػػػػػػػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػػػػػػػ  الحلػػػػػػػػػػػػػػػمة دخرة ل مػػػػػػػػػػػػػػػخذج   لػػػػػػػػػػػػػػػلـ

 Ludin etal.,2018:12) .حػػػػػػػػػػخؿ ل ج ػػػػػػػػػػب منلػػػػػػػػػػدا الحلػػػػػػػػػػمة دخرة ل  لػػػػػػػػػػلـ الشػػػػػػػػػػممؿ ال طػػػػػػػػػػمؽ اذ للػػػػػػػػػػد  
 مشػػػػػه ة مػػػػػف أخ  أ ػػػػػر  إلػػػػػ  م ط ػػػػػة مػػػػػف أخ أ ػػػػػر  إلػػػػػ  الحلػػػػػمة دخرة مػػػػػف خاحػػػػػدة مرح ػػػػػة مػػػػػف المشػػػػػه ة

 .(Artz et al.,2018:434أ ر   إل   لولة
 خاإل  ػػػػػمج   المػػػػػخارد خالػػػػػ  راج   الم ػػػػػ    مػػػػػملـ   طػػػػػخات  ػػػػػدة الخالػػػػػع  ػػػػػململ   الحلػػػػػمة دخرة خ   ػػػػػمف

 مػػػػػف  هػػػػػخف أف لمهػػػػػف خال ػػػػػ   م لػػػػػددة    ػػػػػدف مت خ   ػػػػػمف( االػػػػػ  داـ خا. ػػػػػمدة   ال عػػػػػمو  خاالػػػػػ  داـ  
 -:(Gillani,2013:39 خ لف 
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 المػػػػخارد   ػػػػؿ  م لػػػػمت أد   ال لوػػػػ  ال ػػػػوؼ مػػػػع ال ػػػػدفؽ   ػػػػمدؿ مػػػػف ل هػػػػخف الػػػػذد ا خلػػػػ  ال ػػػػدفؽ  -1
 ا  لمثػػػػػػػػمت أخ المػػػػػػػػ  ة ال نملػػػػػػػمت  متالم خثػػػػػػػػ خا  لمثػػػػػػػمت( خالملػػػػػػػػمدف ا حنػػػػػػػخرد الخقػػػػػػػػخد  ا خللػػػػػػػة
 (ال مز

 .الحلمة دخرة مف م   نة مراحؿ  لف خالمخاد ل طمقة  دفؽ  خ الخللط ال دفؽ  -2
 ل م ػػػػ   ال لولػػػػة اوثػػػػمر  ػػػػف مل خمػػػػمت  ػػػػخفر ا  ظمػػػػة هخ عػػػػم ل ح لػػػػؿ أداة  ػػػػ  الحلػػػػمة دخرة اف    لػػػػة   لػػػػلـ

                         (العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر إدارة  ال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخؿ  المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 Jørgensen,2009:97).  خاشػػػػػػػػػػػمرHellweg&Canals,2014:1109 الػػػػػػػػػػػ  ا عػػػػػػػػػػػم    لػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػـخ )

لػػػػػ  مػػػػػف خالم رجػػػػػمت المػػػػػد وت جملػػػػػع حػػػػػخؿ مل خمػػػػػمت  جمػػػػػع  ال لولػػػػػة اوثػػػػػمر خ  ػػػػػلـ   الم ػػػػػ    ظػػػػػمـ خا.
 خالم رجمت. المد وت  عذج المر  طة المح م ة

    لػػػػػمت أخ  ػػػػلف  لػػػػػمرات ال لولػػػػػة ل منم ػػػػوت دقل ػػػػػة مػػػػخرة   ػػػػػدلـ فػػػػ  الحلػػػػػمة دخرة    لػػػػػة   لػػػػلـ خ لػػػػم د 
 .(Pehl et al.,2017:939ل م     م   نة
 لػػػػػػدخرة المراف ػػػػػة ال لولػػػػػػة المػػػػػؤثرات لدرالػػػػػة ( الػػػػػ  ا عػػػػػم    لػػػػػػة :214Sala & Castellani,2019خأهػػػػػد 
    ػػػػػػدلر خلعػػػػػػ ـ االهخلخجلػػػػػػة  خال  ػػػػػػمو  ال شػػػػػػرلة   خالمػػػػػػحة المػػػػػػخارد   الػػػػػػ عوؾ خدرالػػػػػػة الم ػػػػػػ     حلػػػػػػمة

 خخمػػػػػخا    مإل  ػػػػػمج مػػػػػرخرًا  ااخللػػػػػة المػػػػػخاد   ػػػػػ  الحمػػػػػخؿ مػػػػػف المح م ػػػػػة  خ  ثلرا عػػػػػم ال لولػػػػػة الجخا ػػػػػب
 اال لممؿ.   لد مم خمرح ة ل م    ال عمو  اال لممؿ ال 

 ال لولػػػػة ا   ػػػػم  ل  لػػػػلـ مخ ػػػػخ لة ( الػػػػ  أ عػػػػم  م لػػػػةShahmansouri et al.,2021:2خمػػػػرح 
 الملػػػػػػػػ لم ة خالمػػػػػػػػخاد الطمقػػػػػػػػة خقلػػػػػػػػمس  حدلػػػػػػػػد  ػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػف ال شػػػػػػػػمط أخ اللم لػػػػػػػػة أخ  ػػػػػػػػملم  خج   طػػػػػػػػةالمر 

                    لولػػػػػػػػػػة   حلػػػػػػػػػػل مت إلجػػػػػػػػػػرا  النػػػػػػػػػػرص خ  نلػػػػػػػػػػذ خ  لػػػػػػػػػػلـ ال لوػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػ  اطوقعػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػ  خال نملػػػػػػػػػػمت
  مػػػػػػػ للو مػػػػػػػف  ػػػػػػػد اً  الم ػػػػػػػ    مػػػػػػػر ملػػػػػػػمر فػػػػػػػ  الروللػػػػػػػلة ا  شػػػػػػػطة (    عػػػػػػػمGillani,2013:40خلػػػػػػػر  

 ااخللػػػػػػة المػػػػػػخاد   ػػػػػػ  الحمػػػػػػخؿ ذلػػػػػػؾ فػػػػػػ   مػػػػػػم   م ػػػػػػو ال عػػػػػػمو  الػػػػػػ   ص خح ػػػػػػ  خمػػػػػػلم  و خالػػػػػػ  دامو
 الم   . ل م لع الوزمة

 الب ئ ػػػػة الج انػػػػب ل ق ػػػػ ـ  قن ػػػػة - قن ػػػػة  ق ػػػػ ـ د رة الح ػػػػاة هرػػػػى انهػػػػا:   ػػػػا  قػػػػدـ    ػػػػف  عر ػػػػؼ
 ال ح  رػػػػة الب ئ ػػػػة اتخػػػػالؿ ال ػػػػأث ر   ػػػػف خد ػػػػة أ  ه ر ػػػػة أ  ب نػػػػ ج ال ر بطػػػػة ال ح  رػػػػة  ال ػػػػأث رات
 ا خػػػػاذ هرػػػػى القػػػػرار صػػػػناع ل سػػػػاهدة الن ػػػػائج ال حػػػػددة ،  فسػػػػ ر  ال خرجػػػػات بال ػػػػدخالت ال ر بطػػػػة

  ض حًا    ض ه ة. أ ثر قرار
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 -: ا   ة  قن ة  ق  ـ د رة الح اة -ج
لػػخا   لمػػؿ  ػػذج ال   لػػة   ػػ  د ػػـ ال ػػرارات فػػ  الم ظمػػمت خ لػػم د   ػػ   ػػممف   ػػم  الم ظمػػة لػػ لمة  لولػػًم 

( . خفػ  مػم Pizzol et al.,2017:853اهم ػت فػ  مراحػؿ ال مػملـ اخ ال مػ لع اخ الػ  داـ الم  جػمت  
ل ل ػػػؽ  ملجم ػػػب المػػػمل  اظعػػػرت ال جػػػمرب اف الم ظمػػػمت ال ػػػ   لػػػ لمؿ    لػػػة   لػػػلـ دخرة الحلػػػمة لمه عػػػم اف 

م عػم اخ طػرؽ جدلػدة   خمؿ ال   حلل مت معمة ف  م  جم عػم اخ الحمػخؿ   ػ  مػد ؿ جدلػد ل حلػلف  م ل
 (. Vilches et al.,2017:287ه لم ل حللف    لة اح لمجم عم  

فمػػػػػػف  ػػػػػػوؿ   ػػػػػػملف ال ػػػػػػ ثلرات طػػػػػػخاؿ دخرة حلػػػػػػمة الم ػػػػػػ     هم عػػػػػػم   لػػػػػػخفر ألػػػػػػ لممؿ    لػػػػػػة   لػػػػػػلـ دخرة 
الحلػػػػمة رؤلػػػػة شػػػػمم ة ل جخا ػػػػب ال لولػػػػة ل م ػػػػ   أخ اللم لػػػػة خمػػػػخرة أهثػػػػر دقػػػػة ل منم ػػػػوت ال لولػػػػة الح ل لػػػػة 

( الػػػػػ  Williams , 2009 : 2(.خل ػػػػػلف Gillani,2013:39فػػػػػ  ا  لػػػػػمر الم ػػػػػ   خاللم لػػػػػة المر  طػػػػػة  ػػػػػو 
اف    لػػػػػػة   لػػػػػػلـ دخرة الحلػػػػػػمة  ح ػػػػػػؽ مجمخ ػػػػػػة مػػػػػػف النخاوػػػػػػد  لػػػػػػم د م  ػػػػػػذ ال ػػػػػػرار فػػػػػػ   حدلػػػػػػد الم ػػػػػػ   أخ 
ؿ اللم لػػػػة أخ ال شػػػػمط الػػػػذد ل ػػػػ     ػػػػو أقػػػػؿ  ػػػػ ثلر  لوػػػػ    ف ػػػػو  ػػػػف اا  مػػػػمد   ػػػػ   خامػػػػؿ أ ػػػػر  مثػػػػ

 لم ػػػػػمت ال هػػػػػػمللؼ خا دا   خال ػػػػػ   جلػػػػػػؿ م عػػػػػم أداة فم  ػػػػػػة فػػػػػػ  مجػػػػػمؿ  حدلػػػػػػد ال ػػػػػ ثلرات ال لولػػػػػػة ل ح لػػػػػػؽ 
 -او  :

 حلمب ال  ثلر ال لو  ل م  خج اخ اللم لة.- ١
  حدلد ال  ثلر ال لو  ل م  خج اخ اللم لة.- ٢
 .الجمد فرص ال حللف ف  الم  خج اخ اللم لة . ٣
 مف اللم لمت     ألمس   ثلرا عم ال لولة. م مر ة خ ح لؿ اللدلد- ٤
 ال  رلر الهم  ل   للر ف  الم  خج اخ اللم لة.- ٥

 Lam( فػػػمف ا ملػػػة   لػػػلـ دخرة الحلػػػمة  همػػػف فػػػ  اا ػػػ  ISO 14040خخف ػػػًم لمػػػم جػػػم  فػػػ  المخامػػػنة  
et al.,2020:2: )- 

 دخرة حلم عم.  حدلد فرص  حللف الجخا ب ال لولة ل م  خجمت ف  ف رات م   نة  مف- ١
 ا  مذ ال رارات ف  مجمات ال  طلط اال را لج  خ حدلد اال  لمت خ مملـ اخ ا مدة- ٢

  مملـ الم  خج اخ اللم لة .
 ا  لمر مؤشرات اادا  ال لو  ذات اللوقة  مم فلعم المللب ال لمس .- ٣
 ال لخلؽ   حدلد اللومة ال لولة   اا وف ال لو  ل م  خج( .- ٤
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 - راحؿ  قن ة  ق  ـ د رة الح اة : -ت
ال لولػػػػػة  ال ػػػػػ ثلرات خ  لػػػػػلـ الم ػػػػػ   حلػػػػػمة دخرة  ح لػػػػػؿ فػػػػػ  ا  ممد ػػػػػم ل   ػػػػػ  ال ػػػػػ  المراحػػػػػؿ  شػػػػػهؿ         
   خالمجػػػػػمؿ العػػػػدؼ م را طػػػػة م مث ػػػػة   حدلػػػػػد روللػػػػػة مراحػػػػؿ ار ػػػػػع  ػػػػوؿ مػػػػف الحلػػػػػمة دخرة ل  لػػػػلـ م عجلػػػػة
خأ لػػػػػػػرًا ال نلػػػػػػػلر خلػػػػػػػل ـ شػػػػػػػرح هػػػػػػػؿ مرح ػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػذج   مةالحلػػػػػػػ دخرة  ػػػػػػػ ثلر خ  لػػػػػػػلـ   ال لم ػػػػػػػمت خ ح لػػػػػػػؿ
 المراحؿ:
  رحرة  حد د الهدؼ  ال جاؿ  -1

فػػػػػػػ   الحلػػػػػػػمة خالم مث ػػػػػػػة دخرة   لػػػػػػػلـ اجػػػػػػػرا    ػػػػػػػد  حدلػػػػػػػد م ل   ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ  ااخلػػػػػػػ  خ ػػػػػػػ  ال طػػػػػػػخة         
الملػػػػػػػػ عدؼ  خالجمعػػػػػػػػخر الدرالػػػػػػػػة اجػػػػػػػػرا  الػػػػػػػػ مب الدرالػػػػػػػػة  ػػػػػػػػدؼ إذ لحػػػػػػػػدد   خالمجػػػػػػػػمؿ العػػػػػػػػدؼ  حدلػػػػػػػػد
خال لػػػػػػػخد  ال ػػػػػػػ ثلر خفوػػػػػػػمت الم  ػػػػػػػمرة خالخحػػػػػػػدة الخظلنلػػػػػػػة  ح ل عػػػػػػػم لجػػػػػػػرد ال ػػػػػػػ  اللم لػػػػػػػمت مجػػػػػػػمؿ  خلحػػػػػػػدد

 Gillani,2013:88مػػػػػف  ػػػػػـ الػػػػػذد ال ظػػػػػمـ خحػػػػػدخد خظػػػػػموؼ ذهػػػػػر   ػػػػػ  المجػػػػػمؿ  لرلػػػػػؼ (. همػػػػػم للػػػػػم د 
 خخظمونػػػػو ال ح لػػػػؽ قلػػػػد ال ظػػػػمـ ال طػػػػخة  ػػػػذج  مػػػػؼ   ذلػػػػؾ الحلػػػػمة  ا ػػػػمفة الػػػػ  دخرة   لػػػػلـ إجػػػػرا  أج ػػػػو

 .(Vilches et al.,2017:287 خحدخدج  
  رحرة  حر ؿ الب انات  -2

 المحػدد ال ظػمـ  ػف المػمدرة اا  لمثػمت خجملػع الوزمػة المػخارد  ػف جملػع ال لم ػمت  ح لؿ ل  مف         
 الحلػمة دخرة  ػ ثلر   لػلـ ال لم ػمت فػ   ح لػؿ  طػخة المحػددة  اذ  حػدد الخظلنلة  ملخحدة خلر طعم ال ح لؽ  قلد

 المدرجػة الململجػة  طػخات لجملػع( خا رض خالمم  العخا  ف  خاإلطوقمت الم  جمت  خالم رجمت المد وت
 خجػػخدة  ػػخافر   ػػمف أف لجػػب   عػػم حملػػمة المرح ػػة همػػم اف  ػػذج .(Gillani,2013:89ال ظػػمـ  حػػدخد فػػ 

 قػرارات     خؿالحم ثـ خمف محل   ح لؿ إلجرا  ال را لجلة   طة ال لم مت جمع ااخللة  اذ للد ال لم مت
 .(Vilches et al.,2017:287الجخدة    مللة

 الح اة د رة  أث ر  ق  ـ  رحرة -3
 ال  ػػػػػػمو  خ  لػػػػػػلـ ل ملػػػػػم دة إ ػػػػػػمفلة مل خمػػػػػمت  ػػػػػػخفلر  ػػػػػػخ الحلػػػػػمة دخرة  ػػػػػػ ثلر   لػػػػػلـ مػػػػػػف ال ػػػػػرض       
 (. خل  ػػػػػػمفGillani,2013:89  أف ػػػػػػؿ  شػػػػػػهؿ ال لولػػػػػػة أ مل عػػػػػػم لنعػػػػػػـ خذلػػػػػػؾ الم ػػػػػػزخف    ح لػػػػػػؿ مػػػػػػف
 الػػػػ  ال لم ػػػػمت  رجمػػػػة   ػػػػ   ما  مػػػػمد اللم لػػػػة المحػػػػددة أخ الم  ػػػػخج  ػػػػف ال مجمػػػػة ال لولػػػػة ال ػػػػ ثلرات   لػػػػلـ

 درجػػػػػػػة ل حدلػػػػػػػد مجػػػػػػػمملع أخ فوػػػػػػػمت   ػػػػػػػ  شػػػػػػػهؿ ال ػػػػػػػ ثلرات خ جمػػػػػػػع   خخاقللػػػػػػػة خ   لػػػػػػػة هملػػػػػػػة  م لػػػػػػػمت
 دخرة   لػػػػػلـ فػػػػػ  الملػػػػػ  دمة ا دخات ال لولػػػػػة  ػػػػػم  وؼ ال ػػػػػ ثلرات قػػػػػلـ   ػػػػػدلرات   ػػػػػمو  خ    ػػػػػؼ ا مل عػػػػػم 
 مرح ػػػػػة ( خُ لػػػػػر ؼZhang et al.,2020:121لعػػػػػذج ال ػػػػػ ثلرات  ثم ػػػػػت إطػػػػػمر   ػػػػػمؾ لػػػػػلس إ ػػػػػو أد الحلػػػػػمة
 المح م ػػػػػة اوثػػػػمر   خ  لػػػػلـ خ خمػػػػلؼ ل حدلػػػػد  خ لػػػػة أخ/  خ هملػػػػة  م لػػػػة    عػػػػم الحلػػػػمة دخرة  ػػػػ ثلر   لػػػػلـ
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  ػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػ لؼ: ةم ملػػػػػػػػز   طػػػػػػػػخات ثػػػػػػػػوث مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػ ثلر   لػػػػػػػػلـ  خل هػػػػػػػػخف المحػػػػػػػػددة ال لولػػػػػػػػة ل  ػػػػػػػػد وت
 (.Lam et al.,2020:2  خال  للـ خال خملؼ

  رحرة ال فس ر -4
 أخ ال ػػػػػػرار  ػػػػػػد ـ أف لمهػػػػػػف الػػػػػػ   مجمت الػػػػػػ  وص  ػػػػػػخ الحلػػػػػػمة دخرة  ػػػػػػ ثلر   لػػػػػػلـ مػػػػػػف ال ػػػػػػرض       
 الم ػػػػمللس مػػػػف هػػػػوً  ال  لػػػػلـ  ػػػػذا لشػػػػمؿ خقػػػػد الحلػػػػمة  دخرة  ػػػػ ثلر ل  لػػػػلـ النعػػػػـ لػػػػع ة   لجػػػػة  ػػػػخفر أف لمهػػػػف
 المػػػػػػخاد خالػػػػػػ  داـ خال شػػػػػػمط خاللم لػػػػػػة الم ػػػػػػ    مػػػػػػملـ فػػػػػػ  ال  للػػػػػػرات مثػػػػػػؿ   ل  حلػػػػػػلف ال خ لػػػػػػةخ  الهملػػػػػػة
دارة الملػػػػػػ ع ؾ خالػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػ م لة خالململجػػػػػػػة ااخللػػػػػػة   ػػػػػػػخ خال نلػػػػػػػلر .(Gillani,2013:92العػػػػػػػدر  خا.
  ح لػػػػؿ  ملػػػػ  داـ الدرالػػػػة لعػػػػدؼ خف ػػػػمً  ا  ػػػػر  المراحػػػػؿ   ػػػػمو   نلػػػػلر الحلػػػػمة  اذ لػػػػ ـ دخرة   لػػػػلـ مرح ػػػػة

   لػػػػلـ فػػػػ  ا  لػػػػرة ال طػػػػخة ال نلػػػػلر خلمثػػػػؿ .(Miah et al.,2017:846ال  هػػػػد   خ ػػػػدـ الحلملػػػػلة
روللػػػػػػػة  ػػػػػػػ     ممػػػػػػػر ثػػػػػػػوث  ػػػػػػػمف  خمػػػػػػػلمت ال  ػػػػػػػمو    خ  ػػػػػػػدلـ الػػػػػػػ  وص خلشػػػػػػػمؿ الحلػػػػػػػمة   دخرة
 Molina-Besch et al.,2019:38:)- 
 .ال  ثلر لـخ  ل ال لم مت  ح لؿ مرح ة مف المعمة ال  ملم خ حدلد  لرلؼ -أ
 :    مف ال   الروللة ال لولة ال  ملم مف ال ح ؽ اخ ال  للـ -ب

 :مػػػػػػػػع م خاف ػػػػػػػػة الملػػػػػػػػ  دمة خال لم ػػػػػػػػمت خااف را ػػػػػػػػمت االػػػػػػػػمللب اف مػػػػػػػػف أد ال ح ػػػػػػػػؽ ال  ملػػػػػػػػؽ 
 .الدرالة  ا داؼ

 خالمل خممت ال لم مت جملع ال لنم   ـ قد ا و مف اد ال ح ؽ: الشمخللة . 
 ( لخ   مراحؿ   للـ دخرة الحلمة : 6الحلمللة  خالشهؿ    لؿ ح أد اجرا :  الحلمللة
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 -خارطة  جرى الق  ة: -ثان ًا:

 - فهـ  الق  ة: - أ

 إذا ال لمػػػػػة   هػػػػػخف اذ  ال لمػػػػػة    ػػػػػ  ال رهلػػػػػز  ػػػػػ  الرشػػػػػلؽ ال مػػػػػ لع فػػػػػ  حملػػػػػمة   طػػػػػة   ػػػػػمؾ        
 ممػػػػػم  عػػػػػم  المر  طػػػػػة خاله ػػػػػؼ  قلمػػػػػة   ػػػػػلؼ ا ال ػػػػػ    شػػػػػطةا    لػػػػػؿ لػػػػػ ـ إذ الػػػػػدا     العػػػػػدر    لػػػػػؿ  ػػػػػـ

  ػػػػػػدممت أخ ملػػػػػػزات   ػػػػػػدلـ طرلػػػػػػؽ  ػػػػػػف ال لمػػػػػػة  زلػػػػػػمدة لػػػػػػ ـ همػػػػػػم. ل ز ػػػػػػخف اإلجممللػػػػػػة ال لمػػػػػػة مػػػػػػف لزلػػػػػػد
   ػػػػلؼ ا قػػػػد خال ػػػػ    أقمػػػػر  لػػػػ لـ دخرة ذلػػػػؾ ل  ػػػػع قػػػػد   الز ػػػػخف ق ػػػػؿ مػػػػف   للمعػػػػم لػػػػ ـ خال ػػػػ  إ ػػػػمفلة 

 (.Hines et al.,2004:998 ز موفل  قلمة   لؼ خله عم إ مفلة  ه نة
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 الم ملػػػب الخقػػػت فػػػ  ل ز ػػػخف   ػػػدـ م ػػػدرة  م عػػػم ال لمػػػة( Womack & Jones, 2003:16 خللػػػرؼ
 ل  مػػػػ لع الحرجػػػػة ال دالػػػػة   طػػػػة  ػػػػ  ال لمػػػػة أف هػػػػذلؾ الز ػػػػخف  ق ػػػػؿ مػػػػف محػػػػدد  ػػػػخ همػػػػم م ملػػػػب   لػػػػلر
 .ال عمو  الز خف ق ؿ مف ف ط  حدلد م ل ـ الرشلؽ 

  ػػػػػػػخ مػػػػػػم الز ػػػػػػخف  للػػػػػػ ح و مػػػػػػم الم ظمػػػػػػػة  أ ملػػػػػػة  ػػػػػػ  ال لمػػػػػػة  ػػػػػػ ف( Vippianto, 2017:13 خأشػػػػػػمر 
 مجػػػػر  امػػػػم   الز ػػػػموف  ظػػػػر خجعػػػػة مػػػػف  دمػػػػة أخ لػػػػ لة مػػػػف مط ػػػػخب  ػػػػخ خمػػػػم مر ػػػػخب   ػػػػخ مػػػػم منلػػػػد 
 المط خ ػػػػػة( الم ػػػػػمفة خ لػػػػػر الم ػػػػػمفة ال لمػػػػػة ذات  اإلجػػػػػرا ات مػػػػػف مجمخ ػػػػػة  ػػػػػف   ػػػػػمرة فعػػػػػخ  ال لمػػػػػة
 الروللػػػػة  ال ػػػػدف مت طرلػػػػؽ  ػػػػف(  نلػػػػعم المػػػػخارد  لػػػػ لمؿ ال ػػػػ  م  جػػػػمتال مػػػػف مجمخ ػػػػة أخ  م ػػػػ   ل  ػػػػدلـ
 ل  ػػػػػمف ال لمػػػػة مجػػػػر   ػػػػ ف( Hartini et al.,2021:2  خمػػػػرح.  ػػػػملز خف خا  عػػػػػم ً  ال ػػػػمـ  ػػػػملمخاد  ػػػػد اً 
( الدا مػػػػػة  ال لمػػػػػة   ػػػػػ  الحنػػػػػمظ خأ شػػػػػطة قلمػػػػػة   ػػػػػلؼ ا خال ػػػػػ  قلمػػػػػة    ػػػػػلؼ ال ػػػػػ  ا  شػػػػػطة جملػػػػػع

 المػػػػػػخاد خ ػػػػػػدفؽ ال شػػػػػػ ل لة  اللم لػػػػػػمت ذلػػػػػػؾ خلشػػػػػمؿ. ل ز ػػػػػػخف(  دمػػػػػػة ل  ػػػػػػدلـ أخ  م ػػػػػػ   إل  ػػػػػػمج المط خ ػػػػػة
 .المل خممت  دفؽ خهذلؾ خال خجلو الرقم ة أ شطة خجملع اللم لمت  لف

 - فهـ  خارطة  جرى الق  ة:  - ب

                             مػػػػػػػف ق ػػػػػػػؿ   ملرؤلػػػػػػػة(  الػػػػػػػ ل ـ ه ػػػػػػػمب  شػػػػػػػر م ػػػػػػػذ شػػػػػػػمولمً  أمػػػػػػػراً  ال لمػػػػػػػة مجػػػػػػػر   مرطػػػػػػػة أمػػػػػػػ حت       
  Rother & Shook,1998) لػػػػػػػػػخفر  ػػػػػػػػػذا اله ػػػػػػػػػمب  طػػػػػػػػػخة   طػػػػػػػػػخة الم ػػػػػػػػػمدئ ال خجلعلػػػػػػػػػة ل ط لػػػػػػػػػؽ اذ

 مجمخ ػػػػػة خالػػػػػ  داـ لجمػػػػػع  شػػػػػهؿ ألملػػػػػ   طػػػػػخلرج   خقػػػػػد  ػػػػػـال لمػػػػػة فػػػػػ   لوػػػػػة ال مػػػػػ لع مجػػػػػر  مرطػػػػػة 
 م ملػػػػػػب طرلػػػػػؽ إلجػػػػػمد خ مل ػػػػػمل    ال لمػػػػػة  ػػػػػدف مت فػػػػػ  العػػػػػدر  حدلػػػػػد   ػػػػػ  ال ػػػػػمحثلف لملػػػػػم دة ا دخات

 أداة    عػػػػػػػػم (Stevenson et al.,2014:629)خللرفعػػػػػػػػم   .(Atieh et al.,2016:1574زال عػػػػػػػػم إل
 إلػػػػػػ   دمػػػػػػة أخ م ػػػػػػ   إح ػػػػػػمر خالم  ػػػػػػم ة  شػػػػػػهؿ م عجػػػػػػ  خالمل خمػػػػػػمت المػػػػػػخاد  ػػػػػػدفؽ لنحػػػػػػص  مػػػػػػرلة

 المػػػػػػخاد  ػػػػػػدفؽ   ػػػػػػراوط  ملػػػػػػـ إللعػػػػػػم لشػػػػػػمر حلػػػػػػث    خلخ ػػػػػػم شػػػػػػرهة فػػػػػػ  ال   لػػػػػػة  ػػػػػػذج الز ػػػػػػخف   خ شػػػػػػ ت
 مػػػػػػػػف  ػػػػػػػمص  ػػػػػػػخع  ػػػػػػػ ف  مرطػػػػػػػة مجػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػة  ػػػػػػػ  (Chase,2016:402) لػػػػػػػر خ   خالمل خمػػػػػػػمت(.

  ػػػػػذج العػػػػػدر خ لػػػػػ  دـ مػػػػػف ال مللػػػػػة اللم لػػػػػمت ل طػػػػػخلر  ػػػػػثمف   ػػػػػدر ا ال ػػػػػ  اا لػػػػػلم   ال  طػػػػػلط أدخات
  ػػػػػػدفؽ ألً ػػػػػػم ا داة م   نػػػػػػة   خ خ ػػػػػػ  ململجػػػػػػة  طػػػػػػخات  ػػػػػػوؿ الم ػػػػػػ   مػػػػػػف  ػػػػػػدف مت ل مػػػػػػخر ال   لػػػػػػة

  ػػػػػوؿ ال ػػػػػدفؽ فػػػػػ  ل ػػػػػ حهـ الملػػػػػ  دمة المل خمػػػػػمت إلػػػػػ   مإل ػػػػػمفة   اللم لػػػػػة  ػػػػػف ال م جػػػػػة المل خمػػػػػمت
ألػػػ خب للػػػرض  مرطػػػة ممػػػخرة للػػػلر     عػػػم Seth et al.,2017:398)خللرفعػػػم ال ػػػًم    .اللم لػػػة

مػػػػف المػػػػخاد ا خللػػػػة الوزمػػػػة للم لػػػػة اإل  ػػػػمج خمػػػػخا  ا  ػػػػدا  م لػػػػة اإل  ػػػػمج  مػػػػخاد خ م لػػػػمت خمل خمػػػػمت( 
ال لمػػػػة  ػػػػخ  ػػػػخع  ػػػػمص  مجػػػػر   طػػػػلط خ  ة فػػػػ  لػػػػد الملػػػػ ع ؾ ال عػػػػمو .إلػػػػ  اللػػػػ ع أخ ال ػػػػدممت الم  جػػػػ
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فة خا  شػػػػػطة  لػػػػػر ذات الػػػػػذد للػػػػػ ط ال ػػػػػخ    ػػػػػ  ا  شػػػػػطة ذات ال لمػػػػػة الم ػػػػػم   طػػػػػلط اللم لػػػػػة مػػػػػف
( Marin-Garcia et al.,2017:951(. خاشػػػػػػػػػػمر Meudt et al.,2017:414 ال لمػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػمفة 

ألػػػػػ خب لل رشػػػػػد  ػػػػػو هػػػػػؿ مػػػػػف المػػػػػدلر خمع دلػػػػػ  اإل  ػػػػػمج خمػػػػػدلر الملمػػػػػؿ خخا ػػػػػل  الجػػػػػداخؿ الػػػػػ  ا ػػػػػو 
 درالزم لػػػػػػة ل لم لػػػػػػمت خالمجعػػػػػػزلف خأ لػػػػػػرا مجعػػػػػػزد اللػػػػػػ ع إلػػػػػػ  الملػػػػػػ ع ؾ خذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ رمػػػػػػد العػػػػػػ

(Waste) خا لػػػػػ مب ال ػػػػػ    ػػػػػؼ خرا  ػػػػػم خ   ػػػػػمف  م لػػػػػمت  ػػػػػذا ا لػػػػػ خب رمػػػػػد الحملػػػػػة الرا  ػػػػػة 
(Current  State) لإل  ػػمج خم مر  عػػم  ملحملػػة الملػػ    لة  (Future State)  ال ػػ   مل ػػلم مت

 .  ع المشرخع خفؽ المخرة ال    طم  المؤللة الخمخؿ إللعم

 ل ح لػػػػػػػػؿ طرل ػػػػػػػػة رشػػػػػػػل ة  اذ   ػػػػػػػػخفر ل مػػػػػػػػ   م ظمػػػػػػػػة  د مم ػػػػػػػػمزة أداة ال لمػػػػػػػة مجػػػػػػػػر   مرطػػػػػػػػة خ لػػػػػػػد 
 ل خحلػػػػد دللػػػػؿ  مثم ػػػػة  هػػػػخف أف  خلمهػػػػف اللػػػػرللة ال  لػػػػرات  ػػػػذج لػػػػ لمل  ال ػػػػ  اإل  ػػػػمج  م لػػػػمت خ مػػػػملـ

 ل   طػػػػػلط  م طػػػػػط الم ظمػػػػػمت  ػػػػػزخد ف  عػػػػػم   خالمل خمػػػػػمت المػػػػػخاد  ػػػػػدفؽ  مػػػػػخر  ػػػػػوؿ اللم لػػػػػمت  خمػػػػػف
 Garza-Reyes et  الحجػػػػػـ مػػػػػ لرة  ظمػػػػػمتم إلػػػػػ  الم ظمػػػػػمت  حػػػػػخؿ ل لػػػػػعلؿ االػػػػػ را لج 

al.,2018:355خللػػػػرؼ .)  Sampaio et al.,2016:520 مرطػػػػة مجػػػػر  ال لمػػػػة   ػػػػ  ا عػػػػم  )
 هلنلػػػػة إلػػػػ  خ شػػػػلر الرشػػػػلؽ ال مػػػػ لع منػػػػم لـ   ػػػػ    ػػػػم ً  اإل  ػػػػمج ل ظػػػػمـ الروللػػػػلة الل ممػػػػر  لػػػػرض أداة

 مل ػػػػػمل     خالمػػػػػخاد المل خمػػػػػمت  ػػػػػدف مت ار  ػػػػػمط هلنلػػػػػة مراق ػػػػػة  ػػػػػوؿ او ػػػػػر  مػػػػػف مػػػػػع م عػػػػػم هػػػػػؿ  نم ػػػػػؿ
الػػػػػ وـ ط ػػػػػب الز ػػػػػخف خمػػػػػخًا الػػػػػ   خقػػػػػت مػػػػػف اإل  ػػػػػمج  ظػػػػػمـ  مػػػػػؿ هلنلػػػػػة  مػػػػػخر   ػػػػػ   لػػػػػم د فعػػػػػ 

 أخ لم ػػػػ   ال لمػػػػة مجػػػػر   ػػػػمف  حػػػػدث ال ػػػػ  ا  شػػػػطة لجملػػػػع  مثلػػػػؿ أ عػػػػم همػػػػم . لػػػػ لمو الم ػػػػ   ال عػػػػمو 
  عػػػػػػػػػم خلػػػػػػػػػل ة( الػػػػػػػػػ  اMeudt,2017:413(. خاشػػػػػػػػػمر Siasos,2017:15الم  جػػػػػػػػػمت  مػػػػػػػػػف مجمخ ػػػػػػػػػة

  .خمر ة فم  ة إ  مجلة  لومت خا. شم  ل مملـ خ م لة روللة

اداة    ػػػػػؽ  مثلػػػػػؿ مروػػػػػ  ل ػػػػػدفؽ ( الػػػػػ  ا عػػػػػم Schroeder & Goldstein,2018:354خلشػػػػػلر 
 مػػػػم ُلمهػػػػف الم ظمػػػػة مػػػػفال لمػػػػة للم لػػػػة مػػػػم  خ  ط ػػػػب مراق ػػػػة م مشػػػػرة ل لمػػػػؿ خ ػػػػدفؽ اللمػػػػؿ  ػػػػمف اللم لػػػػة 

 Yüksel et al.,2019:202  Marin-Garcia etخل ػػػػلؼ    حدلػػػد فػػػرص ال حلػػػلف.
al.,2021:951;همػػػػػم خالمػػػػػخاد المل خمػػػػػمت ل ػػػػػدف مت الم مشػػػػػرة المراق ػػػػػة فػػػػػ    مثػػػػػؿ  لػػػػػلطة  م لػػػػػة ( أ عػػػػػم 

خ ػػػػخ لشػػػػلر إلػػػػ   . هثلػػػػر أف ػػػػؿ أدا  ذات ملػػػػ    لة حملػػػػة  مػػػػخر ثػػػػـ  مػػػػرلم خ   لمػػػػعم   حمللػػػػم  حػػػػدث
اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع خال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدممت  جملػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػملـ خا.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمج خ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلـ

ال لمػػػػػػػة لمهػػػػػػػف مػػػػػػػف قلػػػػػػػمس أثػػػػػػػر ا  شػػػػػػػطة ذات ال لمػػػػػػػة  مجػػػػػػػر .   طػػػػػػػلط (Lugert,2018:2ل ز ػػػػػػػموف 
 خقػػػػػػػػػت الم ػػػػػػػػػمفة خ لػػػػػػػػػر ذات ال لمػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػمفة   ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػزمف اله ػػػػػػػػػ  ل لم لػػػػػػػػػة  خم مر ػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػع

 (.Wesana et al.,2018:2  الدخرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 خالم ػػػػػػػمللس الرمػػػػػػػخز  لػػػػػػػ  دـ الرشػػػػػػػلؽ ل  مػػػػػػػ لع طرل ػػػػػػػة خلػػػػػػػذ ب  ػػػػػػػمحثلف ا ػػػػػػػرلف الػػػػػػػ   لرلنعػػػػػػػم    عػػػػػػػم
  لػػػػػػ لمعم لػػػػػػ ـ  دمػػػػػػة أخ م ػػػػػػ     ػػػػػػمجإل المط خ ػػػػػػة خالمل خمػػػػػػمت المػػػػػػخاد  ػػػػػػدفؽ خ حلػػػػػػلف إلظعػػػػػػمر خا لػػػػػػعـ
 حػػػػػػػػدخث مهػػػػػػػػمف  حدلػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المػػػػػػػػر  لمه ػػػػػػػػف مروػػػػػػػػ   مثلػػػػػػػػؿ (. همػػػػػػػػم ا عػػػػػػػػمChaple,2019:56ل ز ػػػػػػػػخف 
 (.Camgoz-Akdag et al.,2018:414ال نملمت  

   ػػػف  Schroeder & Goldstein,2018) ػػػف خػػػالؿ  ػػػا  قػػػدـ  بنػػػاءًا هرػػػى  جهػػػة نظػػػر )
 فهػػػػػـ  ػػػػػدفؽ ال ػػػػػ اد   سػػػػػاهد هرػػػػػى  صػػػػػ رة أدا  -الق  ػػػػػة هرػػػػػى انهػػػػػا:  جػػػػػرى  عر ػػػػػؼ خارطػػػػػة
 ػػػ ف ر رؤ ػػػة لانشػػػطة ال شػػػار ة فػػػ  ه ر ػػػة اإلن ػػػاج  بهػػػدؼ الق  ػػػة ةطر ػػػؽ سرسػػػر ال عر  ػػػات هػػػف 

 حق ػػػػؽ االسػػػػ جابة لرزبػػػػائف    ،  سػػػػرهة  خفػػػػض   ػػػػال ؼ اإلن ػػػػاج ،   ػػػػف ثػػػػـ  حد ػػػػد  صػػػػادر الهػػػػدر
 .الج دة العال ة لر ن جات

 -: خارطة  جرى الق  ة ا   ة -ج

    ػؿ أف لمهػف ذلػؾ ا ػمفة الػ    لػو  خال  م  العدر  حدلد ف  فلملل عم ال لمة مجر  أث  ت  مرطة       
  شػػمط أد فػػ   م لػػمً  ال لمػػة مجػػر   مرطػػة  ط لػػؽ اإل  ػػمج  خلمهػػف خقػػت    لػػؿ إلػػ  خ ػػؤدد الم ػػزخف   مػػف

 ل مرطػة  عم لمهف  ال  ل لر ة  ظراً  .(Shou et al.,2017:3906ال خزلع  أخ الممدر ف  خال خلع  جمرد
 همػػم ا عػػم   م لػػة رشػػل ة  ح لػػؽ  حػػخ معمػػة أخلػػ   طػػخة ف لػػد   مػػم  م لػػة فػػ  العػػدر    حدلػػد ال لمػػة مجػػر 

 م  ػػمفة    ملزخلػػة أخ خاحػػدة  م لػػة مػػف  ػػداً  شػػممؿ خالمل خمػػمت خ شػػهؿ المػػخارد  ػػدفؽ  مػػخر  لػػم د   ػػ 
 خم ػمطؽ الػ لض  ل عم خمع اإل  مج ف  للطرة ظمـ ال مع اللم لمت   خامؿ فلعم ال   خ ل  الهلنلة ال  

 فػػ  اللػػمم لف لجملػػع مشػػ رهة ل ػػة خ ػػخفلر  اللم لػػة أث ػػم  الم ػػزخف مخقػػع خ حدلػػد العػػدر خممػػمدر المشػػهوت
( الػ  اف أ ملػة  مرطػة Meudt et al.,2017:413(. خاشػمر Yuvamitra et al.,2017:2ال مػ لع   

 -مجر  ال لمة   مثؿ  ما  :

 .الشممؿ ال دفؽ ذلؾ ف   مم  م لددة مجر  ال لمة  م لمت  مرطة  مخر-1

 .العدر خممدر العدر  لمؿ      حدلد -2

 .الرشلؽ ل  نلذ م طط  لد  مرطة مجر  ال لمة  مثم ة -3

 .المخاد خ دفؽ المل خممت  دفؽ  لف  مرطة مجر  ال لمة اار  مط  ظعر-4

 .ملمً  رشل ةال خال   لمت  مرطة مجر  ال لمة المنم لـ  ر ط-5

 . خ لة خأدخات هملة  مرطة مجر  ال لمة ه دخات  لمؿ-6
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 ال لمػػػػة مجػػػػر  فػػػػ  العػػػػدر أ ػػػػخاع جملػػػػع  حدلػػػػد  مرطػػػػة مجػػػػر  ال لمػػػػة فػػػػ  مػػػػف ا لػػػػمس خ همػػػػف اا ملػػػػة
 خمحمهػػػػمة  شػػػػنمفلة ل لم لػػػػة  ػػػػ  همػػػػم الحملػػػػة   ػػػػدلـ   ػػػػ  ل ػػػػدر عم م ػػػػو   خ ظػػػػرا ل ػػػػ   ص إجػػػػرا ات خأ  ػػػػمذ
 م عجلػػػػة فػػػػ  الروللػػػػة ا دخات ه حػػػػد خالػػػػع  طػػػػمؽ   ػػػػ  ا  ممد ػػػػم  ػػػػـ ف ػػػػد    م ػػػػةالمح ال حلػػػػل مت  ػػػػ ثلر

 الحمللػػػػػػػػة المػػػػػػػخاد ال لمػػػػػػػة مجػػػػػػػػر   ػػػػػػػراوط (. خ ح ػػػػػػػؿGunduz et al.,2017:2184الرشػػػػػػػلؽ  اإل  ػػػػػػػمج
  للػػػػػد  لػػػػػ ـ إذ خالمل خمػػػػػمت المػػػػػخاد ل ػػػػػدفؽ الملػػػػػ    لة الحملػػػػػة إلػػػػػ  الخمػػػػػخؿ أجػػػػػؿ مػػػػػف المل خمػػػػػمت خ ػػػػػدفؽ

 خ مرلػػػػر ألػػػػرع  ػػػػخ لرة الم ػػػػ   مػػػػ ع الممهػػػػف مػػػػف لهػػػػخف  حلػػػػث ا    ػػػػؽ ال لمػػػػة ال ػػػػ  ا  شػػػػطة أخ حػػػػذؼ
 (. Yüksel et al.,2019:202أف ؿ   شهؿ  دم عـ  وؿ مف الز موف      ملنمودة خ لخد

 ػػػػخفر  مرطػػػػػة  ػػػػػدفؽ ال لمػػػػػة فعًمػػػػػم ل لم لػػػػػمت ال ػػػػ     ػػػػػؽ قلمػػػػػة ل ز ػػػػػخف   خمػػػػػخرة م همم ػػػػػة ل لم لػػػػػة   خ    
 ػػػػػلف م   ػػػػػؼ ال طػػػػػخات  خال ػػػػػًم لػػػػػخفر  مخذًجػػػػػم ل مػػػػػملـ حملػػػػػة ملػػػػػ    لة  ممػػػػػم لحلػػػػػف فعػػػػػـ ال نػػػػػم وت

 (.King & King,2017:2محل ة   خ حلل مت أدا  ال لم مت الهملة  

  -(  لض فخاود  مرطة مجر  ال لمة خ   :Chaple & Narkhede,2017:56خلخ    

  لم   رؤلة خاللة ل  دفؽ   هم و. -1

  لم د ف   حدلد ال نملمت. -2

  ة  للطة خمخحدة للوج اإلجرا ات. خفر طرل -3

 جلػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػرارات أهثػػػػػػػػر  خ ػػػػػػػػخًحم    ممػػػػػػػػم للػػػػػػػػم   ملم مقشػػػػػػػػة اللػػػػػػػػم  ة ل   للػػػػػػػػرات خال حلػػػػػػػػل مت  -4
 المح م ة .

  ل ًم مف النخاود  Silva,2012:41)خل لؼ  

  لم د     رؤلة ل ل ة اللم لمت الم را طة خ مخر  دف مت ال لمة الرشل ة المل    لة. -1

 م مش رًهم  حلث لهخف لهؿ ش ص  نس الرؤلة. خفر ل ة خفعمً  -2

  دم   دفؽ المخاد خالمل خممت. -3

 هؿ لل  رقو الذد خالخقت   اإل  مج  م لة  وؿ  حدث ال   ا  شطة  مرطة مجر  ال لمة  لرض خ لم 
 مف  رخرلة خله عم ل ز خف قلمة أد   لؼ ا ال     ؾ إل   مإل مفة قلمة   لؼ ال     ؾ لخا    م عم
 مع   اللم لة  حلل مت خهذلؾ ل عدر المح م ة ا ل مب   حدلد  لم  الم ظمة  خ مل مل  ف  عم خرم ظ

 Behnamاللم لمت  مف قلمة أد   لؼ ا ال   المحددة اللم لمت جملع ال  لمد لمهف ا    و اا  راؼ
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et al.,2018:64اللم لمت م إل ش مرجلم لم   أ و ح ل ة  مرطة مجر  ال لمة ف  أ ملة (. خ همف 
 لل ل ة اللم لة  راوط رلـ  هممؿ ل ط ب   هم عم  خ ذا ل م ظمة  حلل عم أخ  مملمعم إ مدة أخ ال جمرلة
 مف ل    ص الرشلؽ ال نهلر  هممؿ   ا لمل  المل خ  خ      ا  ر  ال حللف خأدخات طرؽ مع ال لمة
 خ خفر  (.Sampaio et al.,2016:520المشهوت  لحؿ (six sigmaلػ  ا لمل  خال ح لؿ العدر
 خ مل مل  اللمؿ  خ مملـ أف ؿ قرارات ا  مذ ال را لجلة ا جم مت إل شم  فلملة طرقم ال لمة مجر   مرطة
 (.Seth et al.,2017:399الم ظممت    حللف ا مر ل ل ؽ   دمم ه لر  م  ممـ  حظ  ف  عم

 -:  اس را  ج ا ه  ق  ات ال صن ع ال س داـ -:سادساً 

 -: ال ق  ات-أ
 -:   مثؿ  ما    مؾ  دة م خممت لزلمدة خ لزلز ال دامة ال م لع 

 ال ػػػػػػػ   شػػػػػػػمؿ ل ح لػػػػػػػؽ االػػػػػػػ دامة خم هممػػػػػػػؿ   ػػػػػػػمؾ حمجػػػػػػػة إلػػػػػػػ   عػػػػػػػ  أهثػػػػػػػر شػػػػػػػمخللة -المػػػػػػػد ؿ: -1
لمهػػػػػػػف اف الػػػػػػػ ع  اا   ػػػػػػػمرات   خاف  ػػػػػػػذا اا   ػػػػػػمرات ااق مػػػػػػػمدلة خااج مم لػػػػػػػة خال لولػػػػػػػة خ لر ػػػػػػػم مػػػػػػف 

 .(Rosen et al.,2012:163 أهثر ال دامة م لة لجلؿ الم ظمة الم
خد ػػػػػػػػـ    خأدخات  مػػػػػػػػ لع محلػػػػػػػػ ة ل لزلػػػػػػػػز     ػػػػػػػػمؾ حمجػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػمللب -ا لػػػػػػػػمللب خا دخات:-2

 .(Azim et al.,2020:1304 اال دامة
أهثػػػػػر  نمػػػػػلًو خشػػػػػمخللة خقػػػػػخة لػػػػػد ـ   لػػػػػلـ ا ثػػػػػر  خمل خمػػػػػمت   ػػػػػمؾ حمجػػػػػة إلػػػػػ   لم ػػػػػمت -ال لم ػػػػػمت:-3

 .(Raoufi et al.,2017:1098 مة خال دا لر   ر دخرة حلمة الم    اإلجممللةال لو  خاال دا
فػػػػػػ  مممرلػػػػػػم عـ  ال مػػػػػػ لع االػػػػػػ دامة م ظمػػػػػػمتلجػػػػػػب أف  ػػػػػػدم   -ال مػػػػػػ لع: م ظمػػػػػػمتمممرلػػػػػػمت -4

 الم ظمػػػػػمتة خمراق ػػػػػة مؤشػػػػػرات االػػػػػ دامة مػػػػػف  ػػػػػوؿ للملػػػػػ قلػػػػػمس  شػػػػػمؿ المممرلػػػػػمت  خ   شػػػػػهؿ ه ػػػػػ 
   ل م ظمػػػػػػػةل ػػػػػػػ حهـ فػػػػػػ  ال ػػػػػػ ثلر ال لوػػػػػػ   خ حلػػػػػػلف الجعػػػػػػخد  امةال ػػػػػػ   رهػػػػػػز   ػػػػػػػ  االػػػػػػ د خحخهم عػػػػػػم

الػػػػػػػػخ    مالػػػػػػػػ دامة  ػػػػػػػػلف   رلػػػػػػػػلا ث مفػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرهة الدا مػػػػػػػػة لولػػػػػػػػ دامة خظػػػػػػػػرخؼ اللمػػػػػػػػؿ خ لزلز ػػػػػػػػمخ 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ المج مػػػػػػػػػػػػػػػػػع ل لزلػػػػػػػػػػػػػػػػػز حمجػػػػػػػػػػػػػػػػػم عـ  خاالػػػػػػػػػػػػػػػػػ جم ة لم ط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػم عـ خ ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػموفالمػػػػػػػػػػػػػػػػػخردلف خال   خا.

 .(Venkatesan et al.,2020:4 اال دامة
الللملػػػػػػمت    ػػػػػػ  الحهخمػػػػػػمت خالخهػػػػػػمات ذات المػػػػػػ ة أف  ػػػػػػدم  فػػػػػػ  لجػػػػػػب -لحهخملػػػػػػة:الللملػػػػػػمت ا-5

خ ػػػػػذا ل ط ػػػػػب ال لػػػػػمخف   خاللخامػػػػػؿ ال لولػػػػػة خاللم لػػػػػمت    خال ػػػػػرام  خاللم لػػػػػمت ا   ػػػػػمرات أقػػػػػخ  لولػػػػػ دامة
 (.Haanstra et al.,2017:49  لف الشرلؾ الدا    خال مرج 

رة فػػػػػػػ  المػػػػػػػ م ة خا خلػػػػػػػمط ا همدلملػػػػػػػة فػػػػػػػ    ػػػػػػػمؾ حمجػػػػػػػة إلػػػػػػػ  أ حػػػػػػػمث  لمخ لػػػػػػػة ه لػػػػػػػ -ال حػػػػػػخث:-6
 .(Kasava et al.,2020:36 مجمات اال دامة خال م لع خال مملـ خا ثر ال لو 
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 -: االس را  ج ات-ب
الػ را لجلة ال مػ لع الملػ داـ    عػم  مًطػم مػف ال ػرارات الم لػ ة  (Ocampo et al., 2015:126) ػرؼ 

  ط ػػب خ   ال  مفلػػلة ملز عػػم خ ػػخفر ال مػػ لع خظلنػػة قػػدرات خ حػػددخالم لػػ ة فػػ  ملػػمحة  ػػل ة  لػػ ًلم ثم ًلػػم 
إجرا    للرات فلعم لمهف أف  هخف  ذج ال  للرات فػ  شػهؿ  الم ظممتال را لجلمت ال م لع المل دامة مف 

 لدلوت ف   م لمت اإل  مج أخ مد وت الم  جمت أخ    لػمت    لػؿ ال نملػمت أخ إ ػمدة الػ  داـ الم  جػمت 
للملػػمت   ظلملػػة جدلػػدة مثػػؿ إد ػػمؿ مممرلػػمت  مػػؿ جدلػػدة أخ  م لػػمت  ػػدقلؽ  لولػػة أخ شػػعمدة  أخ الثم خلػػة

 .(Singh et al., 2016:2 ) خمم إل  ذلؾ ( ISO 14001  لولة مثؿ 
 رد النلػػػػػػؿ  عػػػػػػػدؼ ململجػػػػػػػة ػػػػػػػ  مجػػػػػػػرد  (1980) خف ًػػػػػػم  خللػػػػػػػف هم ػػػػػػت الػػػػػػػ را لجلمت االػػػػػػػ دامة فػػػػػػ  

اال زامػػػػمت   خ ح لػػػػؽ الحػػػػد    مػػػػمـ الخحلػػػػد  مام ثػػػػمؿ ل ػػػػخاو  خ   لػػػػؿ  مػػػػع اا  ػػػػدًا مػػػػف ا لػػػػ مب راوثػػػػم
االػػػػػػػ را لجلمت  الم ظمػػػػػػػمت مػػػػػػػف الػػػػػػػ نمدتخ   مام ثػػػػػػػمؿ  مػػػػػػػف ال ػػػػػػػ ثلر المحػػػػػػػدخد المػػػػػػػر  ط فػػػػػػػ  ال ملػػػػػػػب 

خاوثػػػػمر الم لػػػػخ ة الػػػػ   إلػػػػ  اللػػػػ ب الجػػػػذرد ل جخا ػػػػب  لػػػػر الملػػػػ دامةخال ظػػػػر ال مللػػػػة  جػػػػمج االػػػػ دامة 
Veshagh)م عػػػػػػػػػػػػػػم خلخ ػػػػػػػػػػػػػػ  دخرة حلػػػػػػػػػػػػػػمة الم ػػػػػػػػػػػػػػ     ه  et al.,2012:12)  خ ػػػػػػػػػػػػػػذج االػػػػػػػػػػػػػػ را لجلمت

  -هما  :
  نلػػػػػػػذ للملػػػػػػػة الشػػػػػػػنمفلة خا  وقلػػػػػػػمت المحػػػػػػػددة جلػػػػػػػًدا ل  لممػػػػػػػؿ مػػػػػػػع   لزلػػػػػػػز الشػػػػػػػنمفلة خا  ػػػػػػػوؽ:-1

اح ػػػػػػراـ  أمػػػػػػحمب الممػػػػػػ حة   ػػػػػػ  ألػػػػػػمس اللدالػػػػػػة خالملػػػػػػمخاة لجػػػػػػب   ػػػػػػ  الم ظمػػػػػػمت  شػػػػػػهؿ خا ػػػػػػ 
 مل جػػػػػػمرة خالمػػػػػػػحة خاللػػػػػػومة خقػػػػػػخا لف اللمػػػػػػػؿ   خهػػػػػػذلؾ اا  ػػػػػػػراؼ ح ػػػػػػخؽ اإل لػػػػػػمف خال  ػػػػػػػخع خاال ػػػػػػزاـ 

فشػػػػػػم  المل خمػػػػػػمت خ  ململػػػػػػم لة  شػػػػػػ ف ال لوػػػػػػة  حػػػػػػخؿ ا دا  ل جمعػػػػػػخر ال  ػػػػػػملم المػػػػػػحلة خااج مم لػػػػػػة خا.
 (.Bhanot et al.,2020:1518 خالحم ر خالمل       محمب المم حة المم  

 ػػػػػػدـ اام ثػػػػػػمؿ ل  ػػػػػػخا ط ال  ظلملػػػػػػة الم ل  ػػػػػػة  لمهػػػػػػف أف ل ػػػػػرجـاام ثػػػػػمؿ ل ػػػػػػخاو  خ   لػػػػػػؿ الم ػػػػػػمطر: -2
خال هػػػػػػػمللؼ ال م خ لػػػػػػػة    ػػػػػػػم دا  ال لوػػػػػػػ  خااج مػػػػػػػم   إلػػػػػػػ  م ػػػػػػػمطر  شػػػػػػػ ل لة خممللػػػػػػػة  مثػػػػػػػؿ الل خ ػػػػػػػمت

  خف ػػػػػػداف اإل  مجلػػػػػػة  لػػػػػػ ب  م لػػػػػػمت ال ن ػػػػػػلش م ظمػػػػػػمتخالجعػػػػػػمت ال  ظلملػػػػػػة ال ػػػػػػ   خقػػػػػػؼ  م لػػػػػػمت ال
 ػػػػػػلؼ أدا  االػػػػػػ دامة  ممػػػػػػؿ  طػػػػػػر مػػػػػػف خلمهػػػػػػف أل ػػػػػػًم ا   ػػػػػػمر  اإل ػػػػػػمفلة خ  نلػػػػػػذ  ػػػػػػدا لر  ممػػػػػػة

فػػػػػ  الحمػػػػػخؿ   ػػػػػ   جم ػػػػب الملػػػػػ ثمرلف الػػػػػذلف ل رجمػػػػػخف إلػػػػػ  زلػػػػػمدة فػػػػػ   هػػػػػمللؼ ال ػػػػػ ملف خالمػػػػػلخ مت
مممرلػػػػػة مػػػػػف خال ػػػػػخاو  ااج مم لػػػػػة لمهػػػػػف أف  م ػػػػػع   ػػػػػدـ اال ػػػػػزاـ  ململػػػػػمللر ال لولػػػػػةخاف الػػػػػد ـ المػػػػػمل  

 (.Shukla et al.,2017:44 ا لخاؽ أخ الل خد النموزة ا  ممؿ ال جمرلة ف   لض
مػػػػػف لمهػػػػػف أف لحلػػػػػف  ا  ػػػػػمع الػػػػػ را لجلمت االػػػػػ دامةالمرخ ػػػػػة فػػػػػ  مخاجعػػػػػة ال ػػػػػ خط ال مرجلػػػػػة: -3 

ا حنػػػػػػػخرد  فػػػػػػػ  مخاجعػػػػػػػة ال ػػػػػػػ خط ال مرجلػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ ال  لػػػػػػػرات فػػػػػػػ  ألػػػػػػػلمر الخقػػػػػػػخد م ظمػػػػػػػمتمرخ ػػػػػػػة ال
 .(Severengiz et al.,2018:430 خالمخاد ال مـ
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ف الػػػػػػ را لجلمت االػػػػػػ دامة  لػػػػػػزز الػػػػػػ  داـ المػػػػػػخارد  هنػػػػػػم ة أه ػػػػػػر  خ مػػػػػػم أ حلػػػػػػلف ا دا  المػػػػػػمل : -4 
ف  عػػػػم  شػػػػجع   ػػػػ   نػػػػض ال هػػػػمللؼ مػػػػع الحػػػػد مػػػػف الم ػػػػمطر ال شػػػػ ل لة خالممللػػػػة همػػػػم أف الػػػػ را لجلمت 

خال نم ػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذد لمهػػػػػػػػف أف ل ػػػػػػػػرجـ أل ػػػػػػػػًم إلػػػػػػػػ   حلػػػػػػػػف فػػػػػػػػ   فػػػػػػػػمؽ    االػػػػػػػػ دامة  شػػػػػػػػجع اا  هػػػػػػػػمر
 .(Hami et al.,2019:223 اللخؽ

لزز  لػػػػػ الم ظمػػػػػة حلػػػػػلف لػػػػػملة خأمػػػػػحمب الممػػػػػ حة: اف  الم ظمػػػػػةاللوقػػػػػة  ػػػػػلف لػػػػػملة   حلػػػػػلف-5
 مهمػػػػػػػم أ عػػػػػػػخ     ملم ظمػػػػػػػةخاال ػػػػػػػزاـ  لػػػػػػػمم لفخث مفػػػػػػػة الشػػػػػػػرهة المػػػػػػػحلة  خ لزلػػػػػػػز  حنلػػػػػػػز ال الز ػػػػػػػخفخا  

                                      اللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر متخ   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطر    أف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب 
 De Campos,2019:1908). 
للػػػػػم د   ػػػػػم  اللوقػػػػػمت مػػػػػع المج ملػػػػػمت   ػػػػػ   حدلػػػػػد اح لمجػػػػػم عـ فػػػػػرص اللػػػػػخؽ خالملػػػػػزة ال  مفلػػػػػلة: -6

لجػػػػػػػػمد فػػػػػػػػرص  جمرلػػػػػػػػة مر حػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الم  جػػػػػػػػمت الجدلػػػػػػػػدة خال ػػػػػػػػدممت ذات المػػػػػػػػ ة خ شػػػػػػػػجلع إ ػػػػػػػػمدة   خا.
أف  م ظمػػػػػػمت لمهػػػػػػف لخ ال نهلػػػػػر  خا. ػػػػػػمدة الع دلػػػػػػة  خال حلػػػػػلف الملػػػػػػ مر  خاا  هػػػػػػمر  خالملػػػػػزة ال  مفلػػػػػػلة  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وؿ ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  الُمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ا خؿ  ل حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعم ل م مفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 . (Jamwal,2020:158 المل   ؿ
 لمػػػػؿ  شػػػػهؿ  الم ظمػػػػمتلمهػػػػف   لػػػػلـ مػػػػم إذا هم ػػػػت    ػػػػو  Spiegel et al.,2015:6)خلشػػػػلر   

( 1997 ل شػػػػػم دلر  م ظمػػػػػمتملػػػػػ داـ مػػػػػف  ػػػػػوؿ درالػػػػػة الػػػػػ را لجلم عم همػػػػػم  ػػػػػخ مػػػػػذهخر فػػػػػ    ػػػػػمرلر ال
خأ ػػػػػداؼ المؤللػػػػػة  لمهػػػػػف  لرلػػػػػؼ االػػػػػ را لجلة   ػػػػػ  أ عػػػػػم  حدلػػػػػد ا  ػػػػػداؼ ا لملػػػػػلة طخل ػػػػػة المػػػػػد 

 ػػػػػوخة   ػػػػػ  ذلػػػػػؾ   لمهػػػػػف  خا  مػػػػػمد ملػػػػػمر اللمػػػػػؿ خ  مػػػػػلص المػػػػػخارد الوزمػػػػػة ل  نلػػػػػذ   ػػػػػؾ ا  ػػػػػداؼ
  رهػػػػػزف خا  مػػػػػمؿ خال شػػػػػ لؿ م ظمػػػػػمتملػػػػػ خ  ال  لرلػػػػػؼ  ػػػػػذا الممػػػػػط   الخالػػػػػع خف ًػػػػػم ل ل لػػػػػ و العرمػػػػػ 

  ػػػػػ  المعمػػػػػة اللممػػػػػة خ طػػػػػمؽ اللمػػػػػؿ مػػػػػع إر ػػػػػم  ممػػػػػمل  أمػػػػػحمب الممػػػػػ حة  الم ظمػػػػػمت الػػػػػ را لجلة
  ػػػػػػدمم لػػػػػػ ـ ا   ػػػػػػمر . خ الم ػػػػػػمدئ ال خجلعلػػػػػػة ا  ػػػػػػمذ قػػػػػػرارات  مللػػػػػػة الملػػػػػػ خ  الػػػػػػ را لجًلم ال ػػػػػػ    ػػػػػػدمعم

لجػػػػػػب الخفػػػػػم   عػػػػػػم مػػػػػػف أجػػػػػػؿ اام ثػػػػػػمؿ اا مػػػػػػمؿ فلػػػػػخؽ ملػػػػػػلف أخ  ػػػػػػط إ  ػػػػػػمج ملػػػػػلف  ػػػػػػخ الػػػػػػ را لجلة 
 الز ػػػػػػموف شػػػػػػ ف ا  لػػػػػػمر الم  جػػػػػػمت ال  مفلػػػػػػلة   خمزالػػػػػػم ر ػػػػػػم  الم ظمػػػػػػةت االػػػػػػ را لجلة ل خجلػػػػػػو ل  ػػػػػػرارا

 خجلػػػػػػو  لهػػػػػػؿ  خ مل ػػػػػػمل   رهػػػػػػز االػػػػػ را لجلة ال شػػػػػػ ل لة   ػػػػػ  خال طػػػػػخرات الجدلػػػػػػدة ال ػػػػػ  لجػػػػػػب إجراؤ ػػػػػم
 خا  مػػػػػػػمؿ.  الم ظمػػػػػػػمتاا جػػػػػػػمج االػػػػػػػ را لج    ػػػػػػػ  ملػػػػػػػ خ   المػػػػػػػخارد خاللم لػػػػػػػمت خا شػػػػػػػ مص ل ح لػػػػػػػؽ

الػػػػ را لجلة االػػػػ دامة  ػػػ   مرطػػػػة طرلػػػػؽ لم م لػػػػة (  ػػػ ف (Veshagh et al.,2012:7 رح لمػػػخ 
م    عػػػػم مشػػػػه ة  حلػػػػلف خمػػػػنعم أل ػػػػ خلمهػػػػفاالػػػػ دامة  شػػػػهؿ م ػػػػزامف خ طرل ػػػػة م مملػػػػهة  هػػػػؿ أ ػػػػداؼ

 . مع  دد ه لر مف اللوقمت الم  مدلة
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 -:  بادئ ال صن ع ال س داـ    ارسا ه -:سابعاً 
 -: ل س داـ بادئ ال صن ع ا -أ

إلػػػػ  حملػػػػة إ  ػػػػمج ملػػػػ دامة مػػػػف  ػػػػوؿ ململجػػػػة جخا ػػػػب مثػػػػؿ  الم ظمػػػػمتار  طػػػػت م ػػػػمدئ االػػػػ دامة    ػػػػؿ 
دارة الم  جػػػػػػػػمت خال نملػػػػػػػػمت  خ مل ػػػػػػػػمل  جلػػػػػػػػؿ  أهثػػػػػػػػر  الم ظمػػػػػػػػمتالػػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػػخارد  خمممرلػػػػػػػػة الطمقػػػػػػػػة  خا.

ل لولػػػػػػػة خااج مم لػػػػػػػة ا لملػػػػػػػلة ال ػػػػػػػ   خجػػػػػػػو المممرلػػػػػػػمت ال  ظلملػػػػػػػة الم ل  ػػػػػػػة  م  لػػػػػػػمد ا ل  ػػػػػػػلـ الػػػػػػػ جم ةً 
مػػػػػػػػػػػػػػػػف م ظػػػػػػػػػػػػػػػػخر خ   م لػػػػػػػػػػػػػػػػمت ال مػػػػػػػػػػػػػػػػ لع خااق مػػػػػػػػػػػػػػػػمدلة لولػػػػػػػػػػػػػػػػ دامة   عػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ  ح لػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػ دامة

 (.Shrivastava & Berger,2010:247  ظلم  
م ػػػػػػمدئ االػػػػػػ دامة   ػػػػػػ  أ عػػػػػػم مجمخ ػػػػػػة مػػػػػػف الملػػػػػػمللر ا لملػػػػػػلة ال ػػػػػػ   عػػػػػػدؼ إلػػػػػػ  خلمهػػػػػػف  لرلػػػػػػؼ  

دامة   لممػػػػػؿ مػػػػػع الم ظمػػػػػمت ال ػػػػػ    حػػػػػرؾ  مل ػػػػػمل  فػػػػػ ف م ػػػػػمدئ االػػػػػ   ال  نلػػػػػؼ مػػػػػف  ػػػػػ ثلر اللم لػػػػػمت 
إلػػػػػ  الحػػػػػرب الملػػػػػ دامة مػػػػػف  ػػػػػوؿ   للػػػػػر رؤل عػػػػػم / رلػػػػػمل عم  خالػػػػػ  دامعم ل مػػػػػخارد الط لللػػػػػة خال شػػػػػرلة  

دارة ال نملػػػػػػػمت   خاللدالػػػػػػػة ااج مم لػػػػػػػة خال  ملػػػػػػػة خمممرلػػػػػػػم عم فػػػػػػػ  مجػػػػػػػمؿ اإل  ػػػػػػػمج خالطمقػػػػػػػة  خم  جم عػػػػػػػم خا.
م  جػػػػػػمت خال   لػػػػػػؿ مػػػػػػف الطمقػػػػػػة خالػػػػػػ  داـ الطمقػػػػػػة الم جػػػػػػػددة المج مللػػػػػػة خا دا  ااق مػػػػػػمدد خاللمػػػػػػمؿ خال

                                     خال   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة خالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد الهلملمولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 Hussain  & Jahanzaib,2018:240.)  عػػػػػػػػػػم  م ػػػػػػػػػػمدئ ال مػػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػػ داـ ال ػػػػػػػػػػمً  ُ لػػػػػػػػػػر ؼهمػػػػػػػػػػم   

ال مػػػػػ لع ا  م عػػػػػم مػػػػػف أجػػػػػؿ  م ظمػػػػػمتلػػػػػة ال ػػػػػ  ل لػػػػػلف   ػػػػػ  مجمخ ػػػػػة مػػػػػف الملػػػػػمللر أخ الم ػػػػػمدئ ال خجلع
 حلػػػػػلف ا دا   عػػػػػدؼ   رجمػػػػػة للملػػػػػة ال  ملػػػػػة الملػػػػػ دامة إلػػػػػ  اللم لػػػػػمت المط خ ػػػػػة فػػػػػ   م لػػػػػمت ال حػػػػػخؿ

. خلػػػػػػذ ب   ػػػػػػرخف الػػػػػػ   ػػػػػػرخرة اف Alayon,2016:14)  ل م ظمػػػػػػةال لوػػػػػػ  خااج مػػػػػػم   خااق مػػػػػػمدد 
ف قػػػػمدرة   ػػػػ    نلػػػػذ م عجلػػػػة ال مػػػػ لع الملػػػػ داـ الػػػػذد   ػػػػ ع  الم ظمػػػػمت  عػػػػ  اإل  ػػػػمج ال ظلػػػػؼ ح ػػػػ   هػػػػخ 

  -:(Al-Yousfi,2004:266)لمهف اف  حدد م مدوو  مو    
    لؿ ال  داـ المخارد ال لر م جددة ال  اد   حد.  - أ
  ل ممف اال دامة. المخارد الم جددةإدارة   - ب
ال نملمت اللممة خال مرة خ    لمثمتااخ  ال   لؿ مع العدؼ ال عمو  الم مثؿ ف  ال  م      المخاد ال طرة  - ت

  .ف  ال لوة 
  ح لؽ  ذج ا  داؼ   هثر الطرؽ فلمللة مف حلث ال ه نة مع ال رهلز     ال  ملة المل دامة.  - ث

Veleva خأشػػػػػػػػمر   & Ellenbecker,2001:521)   اف م ػػػػػػػػمدئ ال مػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػ داـ  ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػمل
الطمقػػػػػػػة خالػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػخاد  خال لوػػػػػػػة الط لللػػػػػػػة   ؿمشػػػػػػػخال ػػػػػػػ      الملػػػػػػػ داـ الجخا ػػػػػػػب الروللػػػػػػػلة ل  مػػػػػػػ لع

خالم  جػػػػػػمت لململجػػػػػػة  ل لػػػػػػدات  خاللدالػػػػػػة ااج مم لػػػػػػة خال  ملػػػػػػة المج مللػػػػػػة  خا دا  ااق مػػػػػػمدد  خاللمػػػػػػمؿ
 ال م لع المل داـ.م مدئ  (2 الجدخؿ خلخ    اال دامة خدخرة حلمة الم   
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 (2جدخؿ  
 (Veleva & Ellenbecker, 2001:522)اٌزظ١ٕع اٌّغزذاَ ِٓ ٚعٙخ ٔظش م مدئ  

Source:-Veleva, V., & Ellenbecker, M. (2001). Indicators of sustainable production: framework 

and methodology. Journal of cleaner production, 9(6), 519-549. https://doi.org/10.1016/. 

 

 -: انزصُٛغ انًغزذاو   ارسات -ب
الظرخؼ الم  لرة     مر الل لف أد  ال   طخر منػم لـ االػ دامة خال مػ لع الملػ داـ ممػم  اف ال هلؼ مع 

قػد  حخلػت الجعػخد الم ذخلػة فػ  أدت ال  ظعخر ل ل ة مػف المممرلػمت ذات اللوقػة مػع ال مػ لع الملػ داـ خ 
 ػػد ـ  ثػػر  هػػمموً إلػػ   ظػػـ إ  ػػمج أه خململج ػػو ال  ػػخث همفحػػةالمػػ م مت ال حخل لػػة مػػف  ط لػػؽ ال ه خلخجلػػم لم

(.  (Oecd,2010:36 خهػػذلؾ  ػػلف الم ظمػػمت    ػػم  الم ظمػػة الخاحػػدةال لػػمخف   ػػر المجػػمات الخظلنلػػة 
جػػخدة خاا  لمثػمت خ حلػلف  ال نملػػمتخ إلػ     لػؿ هػػؿ مػف الطمقػة خالملػمج اٌزظر١ٕع اٌّغررزذاَ  عػدؼ مممرلػمت خ 

  خ حلػػػلف الخمػػػخؿ إلػػػ  ا لػػػخاؽ الجدلػػػدة   الم ػػػ     خ لزلػػػز مػػػخرة الشػػػرهة خال ػػػدرة ال  مفلػػػلة فػػػ  اللػػػخؽ 
 متإلػػ   مػػملـ م  جػػ   ػػراخح المممرلػػمت مػػف  حلػػل مت  م لػػة  لػػلطةخ خ نػػض ال هػػمللؼ   خزلػػمدة ا ر ػػمح 

خلمهػف رؤلػة  طػخر مممرلػمت ال مػ لع الملػ داـ فػ  . Hussain & Jahanzaib,2018:240)ة  م  هػر 
ال   لػػػدد  3R  ػػػ  ملػػػ خ  الم ػػػ     ػػػـ  خلػػػلع منعػػػـخ    ثوثػػػة ملػػػ خلمت خ ػػػ   الم ػػػ   خاللم لػػػة خال ظػػػمـ(

 لممؿ خا. ػػمدة االػػال  نػػلض    هثػػر الػػ دامةا  6Rخا. ػػمدة االػػ  داـ خا. ػػمدة ال ػػدخلر( إلػػ   عػػ  ال  نػػلض  
خا. ػػمدة ال ػػدخلر خاالػػ لمدة خا. ػػمدة ال مػػملـ خا. ػػمدة ال مػػ لع( فػػ  ملػػ خ  الم ػػ    خ  للػػر ال مػػخذج مػػف دخرة 

ال حلػل مت   ح لػؽ لػ لؿ ف  م   نة جعخد  ذلت اللم لة  مل خ  . خ   ت حلمة م لددةحلمة خاحدة إل  دخرا

رظ١ُّ إٌّزغبد ٚاٌزعجئخ ٚاٌزغ١ٍف ٌزىْٛ إِٓخ ٚع١ٍّخ ث١ئ١ب ؽٛاي دٚساد ؽ١برٙب، يؼالً عٓ رظ١ُّ  1

 اٌخذِبد ٌزىْٛ إِٓخ ٚع١ٍّخ ث١ئ١ب ا٠ؼبً.

 ٠ش٘ب.االعزّشاس ثزم١ًٍ إٌفب٠بد ٚإٌّزغبد اٌضب٠ٛٔخ غ١ش اٌّزٛايمخ ث١ئ١بً أٚ اٌزخٍض ِٕٙب أٚ ئعبدح رذٚ 2

اٌؾفبظ عٍٝ اٌطبلخ ٚاٌّٛاد ٠ٚغت اْ رىْٛ أشىبي اٌطبلخ ٚاٌّٛاد اٌّغزخذِخ ٟ٘ األوضش ِالءِخ ٌأل٘ذا   3

 اٌّشغٛثخ.

رخف١غ اٚ اٌمؼبء عٍٝ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌعٛاًِ اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بد ِّٚبسعبد اٌعًّ اٌزٟ رشىً  4

 ِخبؽش عٍٝ طؾخ اإلٔغبْ ٚاٌج١ئخ ٚثشىً ِغزّش.

 رظ١ُّ أِبوٓ اٌعًّ ٌزىْٛ لبدسح عٍٝ رم١ًٍ ٚئصاٌخ اٌّخبؽش اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ. 5

اٌزضاَ اإلداسح ثع١ٍّخ ِفزٛؽخ ٚرشبسو١خ ٌٍزم١١ُ ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ِع اٌزشو١ض عٍٝ األداء االلزظبدٞ ؽ٠ًٛ  6

 األعً ٌٍششوخ.

 ٚاٌعًّ عٍٝ رعض٠ض٘ب. ١ٍٓاٌعبِرٕظ١ُ اٌعًّ ٌٍؾفبظ عٍٝ وفبءح ٚئثذا   7

 ِٓ األ٠ٌٛٚبد ٚوزٌه اٌعًّ عٍٝ اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌّٛا٘جُٙ ٚلذسارُٙ. اٌعب٠ٓ١ٍِعذ أِٓ ٚسيب١٘خ ع١ّع  8

اؽزشاَ اٌّغزّعبد اٌّؾ١طخ ثأِبوٓ اٌعًّ ٚرعض٠ض٘ب الزظبد٠ًب عٍٝ اٌّغزٜٛ االعزّبعٟ ٚاٌضمبيٟ ٚاٌّبدٞ  9

 ٚرعض٠ض اإلٔظب  ث١ُٕٙ.

https://doi.org/10.1016/
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 ال نملػػمت  خ خللػػد المػػخارد  الػػ عوؾ مػػف الحػػد أجػػؿ مػػف ا مثػػؿ ال حػػخ   ػػ  اللم لػػمت خ  طػػلط ال ه خلخجلػػة
 ت م لػػػم   ػػػ  ال رهلػػػز مػػػف مجػػػرد ال ظػػػمـ ف ػػػد  حػػػخؿ ملػػػ خ    ػػػ  ذلػػػؾ. امػػػم إلػػػ  خمػػػم المع لػػػة  خالم ػػػمطر
 ل شمؿ ال  ظلم  المل خ   لد مم إل  مرح ة  خلللعم ال    ـ المل داـ ال نهلر ادارات  لف خال لمخف ال م لع

 (. Hassan,et al,2015:3الم م لة   خاللوقمت الم    حلمة دخرة
ال   لػػمت    ػػ  أ عػػم  (Muhardi et al.,2020:1042)خ لػػرؼ مممرلػػمت ال مػػ لع الملػػ دامة مػػف ق ػػؿ 

 ط ل عػػم إل  ػػمج م  جم عػػم الممػػ لة  ػػف طرلػػؽ    لػػؿ اوثػػمر  م ظمػػمتت خاإلجػػرا ات ال ػػ  لمهػػف ل خالللملػػم
 .خالز موفالمج ملمت خ  اللمم لفمزلد مف اا  ممـ للومة الالل  لة     ال لوة   خا. طم  

لػمت  رهز مممرلػمت ال مػ لع الملػ دامة ال ػ  لل مػد م الممػ لخف  ػمدة   ػ   مػ لع مػخاد المػد وت خ م خ 
ال م لع خال ل وة خال   ص مف ال نملمت   مف أمخر أ ر . خلمهف أل ًم أف  م د المممرلمت ل شمؿ ل ل ة 

أهثر مممرلمت ال م لع الملػ داـ اف خ    خال لولة خااق ممدلة خهذلؾ إجرا ات الملؤخللة ااج مم لة  اإلمداد
لػػمد  ػػدخلر م خالػػ  داـ المػػخاد ال ػػ    ػػ    نملػػمت  ػػ  الػػ  داـ المػػخاد الم ال ػػ  لجػػرد ا  ممد ػػم حمللػػمً خ   شػػلخ مً 

 .Millar & Russell) 2011:518    طرة ق ل ة أخ ملدخمة
 ر مم   حللف مل مر لرهػز   ػ   حلػلف م ػمطر ا  مػمؿ  مممرلمت ال م لع المل داـ  لهؿلخفر منعخـ خ 

خمف م ظخر اال دامة ال لولة  لوةخ خللد ال نملمت خهنم ة المخاد خالطمقة   خا. شم  م  جمت خ دممت مدل ة ل  
 Jayal et  ل   ػػػ  اف  ػػػؤدد مممرلػػػمت ال مػػػ لع الػػػ  الحػػػد ا د ػػػ  مػػػف ال نملػػػمت خالػػػ  داـ الطمقػػػة  

al.,2010:144 .)   خأشػػمرHami et al.,2016:141 الػػ  اف مممرلػػمت ال مػػ لع الملػػ داـ   مثػػؿ )
 -(:3 ملجدخؿ او    

    ارسات ال صن ع ال س داـ (3جدخؿ  
 انزؼشٚت انًًبسعبد

 يًبسعبد داخهٛخ

 ِٕع اٌزٍٛس يٟ اٌّظذس )يٟ إٌّزظ ٚع١ٍّبد اٌزظ١ٕع( ثذالً ِٓ ئصاٌزٗ ثعذ ئٔشبئٗ اإلٔزبط إٌظ١ف

 ئٔزبط اٌّض٠ذ ِٓ إٌّزغبد ِع رم١ًٍ وضبيخ اٌّٛاسد يٟ ٔفظ اٌٛلذ ٚرم١ًٍ اٌزأص١ش اٌج١ئٟ اٌىفبءح االلزظبد٠خ

 اٌعب١ٍِِٓٓ اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ ٌزؾغ١ٓ سيب١٘خ رٕف١ز ِغّٛعخ  عاللخ اٌّٛظف

 يًبسعبد خبسعٛخ

 ِشالجخ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌزعبْٚ ِعُٙ ٌزؾغ١ٓ أداء اٌّغٙض٠ٓ عاللخ اٌّٛسد٠ٓ

 أداسح اٌضثبئٓ ٌزؾغ١ٓ سيب١٘زُٙ عاللخ اٌضثْٛ

 رٕف١ز ِغّٛعخ ِٓ اٌخطؾ/ اٌجشاِظ ٌزؾغ١ٓ األداء اٌّغزّعٟ عاللخ اٌّغزّع

 ئغالق دٚسح اٌّٛاد ِٓ أعً رؾم١ك اٌّض٠ذ ِٓ االعزذاِخ يٟ ئداسح عٍغٍخ اٌزغ١ٙض مخأزبط اٌؾٍمخ اٌّغٍ

 اٌزعبْٚ ِع إٌّظّبد ٌزؾغ١ٓ األداء اٌج١ئٟ ٚاالعزّبعٟ ٚااللزظبدٞ اٌعاللخ اٌظٕبع١خ

. 
Source : Hami, N., Muhamad, M. R., & Ebrahim, Z. (2016). The impact of sustainable manufacturing 

practices on sustainability. Jurnal Teknologi,vol.(78),No.(1).p 141. https://doi.org/10.11113/jt.v78.3090   

https://doi.org/10.11113/jt.v78.3090
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 ابعاد ال صن ع ال س داـ-:ثا ناً 
امة  مه عػػػػػػم مػػػػػػػف خملػػػػػػ د   حػػػػػػرؾ  جػػػػػػمج  م لػػػػػػمت مػػػػػػدل ة ل  لوػػػػػػة  ػػػػػػ  الم ظمػػػػػػمت اف امػػػػػػ    ػػػػػػرخرد 
خ   ػػػػػػ  طرل ػػػػػػة جدلػػػػػػدة ل طػػػػػػخلر الم ػػػػػػ    لػػػػػػ  د الػػػػػػ  ال هممػػػػػػؿ  ػػػػػػلف الم ط  ػػػػػػمت   لػػػػػػر ة الػػػػػػ رجمع ه نعػػػػػػم

اف    لػػػػؿ الػػػػ  داـ المػػػػخارد خ   لػػػػؿ العػػػػدر   م   ػػػػمرمراحػػػػؿ دخرة حلػػػػمة الم ػػػػ    ال لولػػػػة فػػػػ  هػػػػؿ مرح ػػػػة مػػػػف
د فػػػػػ  مػػػػػ ع  ظػػػػػمـ ملػػػػػ داـ  ػػػػػف قلػػػػػمس خادارة المخاز ػػػػػة ال لولػػػػػة لػػػػػخؼ للػػػػػم ًو   لمثػػػػػمت ف ػػػػػاالم خلػػػػػد خا

 ثػػػػػػػة ال لولػػػػػػػػةو لػػػػػػػمد الثااخال ػػػػػػػػ   مثػػػػػػػؿ  خال ػػػػػػػمس خا رض ر ػػػػػػػمح  خ ػػػػػػػ  ا  ث رهػػػػػػػػموزولر هػػػػػػػز   ػػػػػػػ  ثػػػػػػػ
                                  م   مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ حخلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اللدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحثلف   ااق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدلةخ  ااج مم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخ 
                                 مد ػػػػػػػػػػػػم خ نلل عػػػػػػػػػػػػم ل ح لػػػػػػػػػػػػؽ ا  ػػػػػػػػػػػػداؼ لجػػػػػػػػػػػػب ا  مل  مػػػػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػػػػ داـ خال ػػػػػػػػػػػػ  ا لملػػػػػػػػػػػػلة  لػػػػػػػػػػػػمد اا
 Raouf & Hawass,2019:8 .) 

ا خؿ   إلػػػػ  ثوثػػػػة أجػػػػزا  الملػػػػ داـ ال مػػػػ لع ا لػػػػمد  (Bhanot et al (60-2015:59,.خقػػػػد قلػػػػـ 
مج  :  ه نػػػػة اإل  ػػػػمج   جػػػػخدة ال طػػػػع  ملػػػػدؿ اإل  ػػػػ ػػػػخ ال لػػػػد ااق مػػػػمدد الػػػػذد ل هػػػػخف مػػػػف أر لػػػػة مل مػػػػمت

دارة اللم لػػػػػػػمت خالثػػػػػػػم    ػػػػػػػخ ال لػػػػػػػد ااج مػػػػػػػم   الػػػػػػػذد ل هػػػػػػػخف مػػػػػػػف أر لػػػػػػػة ملػػػػػػػمللر: مػػػػػػػحة اللممػػػػػػػؿ    خا.
 مػػػػػم ال لػػػػػد الثملػػػػػث خا  لػػػػػر ال لػػػػػد ال لوػػػػػ  م لػػػػػمًم   لػػػػػومة اللمػػػػػمؿ   وقػػػػػمت اللمػػػػػؿ  خال ػػػػػدرلب خال ل ػػػػػلـ

م ال لولػػػػػػػػػة.  الػػػػػػػػػ   ملػػػػػػػػػة ملػػػػػػػػػمللر: هثمفػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػمج  هثمفػػػػػػػػػة الطمقػػػػػػػػػة  المػػػػػػػػػخاد  إدارة الم  نػػػػػػػػػمت  خال  ػػػػػػػػػمل
 مل ػػػػػػمل  فػػػػػػ ف خالم  جػػػػػػمت خاللم لػػػػػػمت.  ل م ظمػػػػػػمتاالػػػػػػ دامة  ػػػػػػ  جػػػػػػز  مػػػػػػف  حلػػػػػػلف الهنػػػػػػم ة الشػػػػػػمم ة خ 

 ػػػػػؤثر  هػػػػػمللؼ الطمقػػػػػة أخ ال لػػػػػد ااق مػػػػػمدد خال لوػػػػػ  خااج مػػػػػم   خ لعػػػػػم ثوثػػػػػة أ لػػػػػمد:     لػػػػػدلمً  االػػػػػ دامة
 لنلمللػػػػػػػة ااق مػػػػػػػمدلة  نػػػػػػػلض المػػػػػػػخارد ملػػػػػػػم مة فػػػػػػػ  ا   همػػػػػػػم للػػػػػػػدالمػػػػػػػخاد   ػػػػػػػ  النلمللػػػػػػػة ااق مػػػػػػػمدلة

      ظػػػػػػػرخؼ اللمػػػػػػؿ  خشػػػػػػرخط ال ل ػػػػػػلـ  خالمعػػػػػػمرات خ لر ػػػػػػػم فلخ ػػػػػػ  ال لػػػػػػد ااج مػػػػػػم   أمػػػػػػم. لهخلخجلػػػػػػةخاإل
  (Rauch et al.,2015:547. 
Labuschagne) هػػػػػػف  لرلػػػػػػؼ الشػػػػػػرهة الملػػػػػػ دامةخلم   et al.,2005:2)  الػػػػػػ را لجلمت    عػػػػػػم ا  مػػػػػػمد 

 المػػػػػػػخارد   ػػػػػػػ  الحنػػػػػػػمظ مػػػػػػػع الممػػػػػػػ حة خأمػػػػػػػحمب ظمػػػػػػػةالم  اح لمجػػػػػػػمت    ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػمؿ خأ شػػػػػػػطة
 .( للرض أ لمد اال دامة4خالجدخؿ    المل   ؿ ف  مط خ ة ل هخف ال   خالط لللة ال شرلة
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 (4جدخؿ  
 (Garetti & Taisch,2012:15) مف خجعة  ظر ا لمد اال دامة 

 ا لمد اال دامة

 ال لد ال لو  ال لد ااج مم   ال لد ااق ممدد
 االداء االق صادي
  ج د ا ف  الس ؽ

 ال أث رات االق صاد ة الغ ر  باشرة
 
 
 

  ارسات الع ؿ  ظر ؼ الع ؿ 
 ال اف ة

 ال ن ع    افؤ الفرص
 العالقات  ع ال ج  ع

 اال  ثاؿ لس اسة ال ج  ع
 صحة ال س هرؾ  سال  ه

 حق ؽ االنساف

 ال  اد
 الطاقة
 ال اء

 ال ن ع الب  ل ج 
 االنبعاثات

 فاتال خر
 ال ن جات  الخد ات

  
 
 
 -: البعد االق صادي-أ
لشلر إل  ال  داـ مؤشرات الر حلة خال ه نة خال ثممرات الم ظممت ال    د ـ ا دا  ااق ممدد مف  ػوؿ  

 Alnoor et  ال  ػم  الملػػ داـ خ  ػػؽ فػػرص  مػػؿ ملػػ دامة  مإل ػػمفة إلػػ  إقممػػة أ شػػطة اج مم لػػة مر حػػة
al.,2018:73 ال مػػػػ لع   ػػػػ  قلػػػػمس الجم ػػػػب ااق مػػػػمدد  دا   م ظمػػػػمتلملػػػػزة ااق مػػػػمدلة  لػػػػم د ا(. خ

اال دامة ف  ال م لع خالم  جمت      هس المراجع ال لولة    ػـ ال لممػؿ مػع ال لػد ااق مػمدد مػف  ػوؿ 
 ػـ ال ظػر فػ  قلملػمت مثػؿ االػ ثممر خ  هػمف منعخمػًم خفػ  أد ملػ خ   ػـ   للمػوخ    ممر إله رخ لػة م  خ ػة

  ل مػم   ػ  ملػ خ  ال ظػمـ الم مشػر خ لػر الم مشػر ة الم    خالر حلة خاا  همر خال  ؿ خال حػث خال طػخلرخجخد
 ػػ  م ػػمخؼ روللػػلة  خ هػػمللؼ ال رامػػمتال ه نػػة خالػػر   خمػػمف  ال ػػدفؽ ال  ػػدد خال  ملػػة ااق مػػمدلة هم ػػت 

(Eslami et al.,2019:5200) . 
مهػف   لػلـ مجػمات درالػة االػ دامة مػف خجعػة ل خال ه خلخجلػم   ػمً    ػ  الملعػد الػخط   ل ملػمللر خمع ذلػؾ

: الر   خ همللؼ ال مػ لع خاالػ ثممر  لعػدؼ الػر    ظر اق ممدلة ف  ال م لع إل  ثوث مجمخ مت رولللة
 هػمللؼ المػخاد خاللمملػػة  الػ  قلػمس اإللػرادات خاار ػػمح اللموػدة ل مػ لع الم  جػػمت  خ شػمؿ  هػمللؼ ال مػػ لع  

دارة ال نملمت خ  الملدات خال عوؾ الطمقة خال عوؾ الملمج خال ل وة خال ل لـ خحمملة ال لوة ت خال عوؾخا دخا ا.
(   مم المجمخ ػة الثملثػة  ػخ االػ ثممر الػذد ل ػلس أدا  االػ ثممر فػ  الم  ة خململجة الملمج خا. مدة ال دخلر

 (.(Akbar & Irohara,2018:5شرهة ال م لع 

Source:.Garetti, M., & Taisch, M. (2012). Sustainable manufacturing: trends and research 

challenges. Production planning & control, 23(2-3),p.19. 

https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591619. 

https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591619
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 مل ػػػػػ  أف  ػػػػػذا  ق مػػػػػمدد  ػػػػػخ  حلػػػػػلف فػػػػػ  الػػػػػد ؿ ال ػػػػػخم  ل نػػػػػرد   ػػػػػ   طػػػػػمؽ أخلػػػػػعال مػػػػػخ ااخلل  ػػػػػر  
خ مل ػػػػػػمل   خال ػػػػػػم   المح ػػػػػػ  اإلجمػػػػػػمل     ال ػػػػػػم   ال ػػػػػػخم  اإلجمػػػػػػمل  الػػػػػػد ؿ ال ػػػػػػخمار نػػػػػػمع  ل طػػػػػػخد   ػػػػػػ 

 ثػػػػرخةفػػػػ ف  ػػػػذا ال مػػػػخ  ػػػػخ ال ػػػػ ثلر المشػػػػ رؾ ل   لػػػػرات العله لػػػػة فػػػػ  ااق مػػػػمد ممػػػػم لػػػػؤدد إلػػػػ  زلػػػػمدة فػػػػ  
 ػػػػػمل  فػػػػػ ف ال مػػػػػخ ااق مػػػػػمدد لشػػػػػلر إلػػػػػ   م لػػػػػة  لزلػػػػػز قػػػػػدرة المؤشػػػػػرات ااق مػػػػػمدلة اله لػػػػػة الدخلػػػػػة   خ مل

خاق مػػػػػمدات الدخلػػػػػة مػػػػػع ال رهلػػػػػز   ػػػػػ  ال ػػػػػم   المح ػػػػػ  اإلجمػػػػػمل  ل نػػػػػرد. قػػػػػد ا لهػػػػػخف الحجػػػػػـ الموحػػػػػظ 
الجػػػػػز  ااق مػػػػمدد خااج مػػػػػم    ل مػػػػم  شػػػػػلر ال  ملػػػػة إلػػػػػ   داوًمػػػػم  طًلػػػػػم خلهػػػػف لػػػػػو  ػػػػ ثلرات إلجم لػػػػػة   ػػػػ 

ق ػػػػػػػػملم /  خ لػػػػػػػػد(. Latorre,2015:6  ملػػػػػػػػ خ  الحلػػػػػػػػمة دا ػػػػػػػػؿ المج مػػػػػػػػع هلنلػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ ثلر ال مػػػػػػػػخ   ػػػػػػػػ 
خ ػػػػػػػذج  ال مػػػػػػػ لع لم ظمػػػػػػػمتجخا ػػػػػػػب االػػػػػػػ دامة ااق مػػػػػػػمدلة مػػػػػػػف المهخ ػػػػػػػمت اللمج ػػػػػػػة ل  لػػػػػػػلـ االػػػػػػػ دامة 

 م ظمػػػػػمتالجخا ػػػػػب اخ ال  ػػػػػملم  ػػػػػ  : ق ػػػػػملم اللخلمػػػػػة  خق ػػػػػملم ال مشػػػػػوة  خ مػػػػػملـ الم  جػػػػػمت الم  هػػػػػرة  
دارة م ظمػػػػػة مر ػػػػػػة الػػػػػػ را لجلمت ال مػػػػػ لع ال  مفلػػػػػلة   لع ال م  ػػػػػة إل ػػػػػمدة ال شػػػػػهلؿال مػػػػػ     لػػػػػلـ ا دا   خا.

Garbie,2016:92))ػ. خاف المنعػػػػػػػػػػػخـ ااق مػػػػػػػػػػػمدد خف ػػػػػػػػػػػًم لػػػػػػػػػػػ Potts et al.,2013 ػػػػػػػػػػػمف اطػػػػػػػػػػػمر  )
رد ال  ملػػػػػػػة الملػػػػػػػ دامة ا ل ط ػػػػػػػؽ لهلنلػػػػػػػة  خللػػػػػػػد اإللػػػػػػػرادات خاار ػػػػػػػمح ف ػػػػػػػط خا. مػػػػػػػم هلنلػػػػػػػة الػػػػػػػ  داـ المػػػػػػػخا

الم محػػػػػػة  شػػػػػػهؿ هنػػػػػػخ  خالمحمفظػػػػػػة   ػػػػػػ  المػػػػػػخارد مػػػػػػف العػػػػػػدر خال ػػػػػػلمع ف ػػػػػػًو  ػػػػػػف  شػػػػػػجلع المشػػػػػػمرلع 
النردلػػػػػػة خالمشػػػػػػ رهة ال ػػػػػػ    ػػػػػػدـ الممػػػػػػ حة اللممػػػػػػة ل مج مػػػػػػع اإل لػػػػػػم  . ف ػػػػػػًو  ػػػػػػف  طػػػػػػخلر المعػػػػػػمرات 
 خال ػػػػدرات  مػػػػخرة  مدفػػػػة  ػػػػؤدد الػػػػ  الػػػػ  داـ المػػػػخارد  شػػػػهؿ هنػػػػؤ خرشػػػػلد  خاف لهػػػػخف ال ظػػػػمـ ااق مػػػػمدد
قػػػػػػمدرًا   ػػػػػػ     لػػػػػػة ااح لمجػػػػػػمت النردلػػػػػػة خااج مم لػػػػػػة  شػػػػػػهؿ  ػػػػػػمدد خم ػػػػػػخازف خا لمهػػػػػػف احػػػػػػداث  ػػػػػػ ثلر 

  ال ػػػػػػػػػمل     المملػػػػػػػػػؾ      اج مػػػػػػػػػم   خ لوػػػػػػػػػ  دخف خجػػػػػػػػػخد م ظػػػػػػػػػخر اق مػػػػػػػػػمدد فػػػػػػػػػ  اطػػػػػػػػػمر االػػػػػػػػػ دامة 
2016:12.) 

 -: البعد االج  اه -ب 
خجعػػػمت ال ظػػػر الن لػػػنلة خا  وقلػػػػة االػػػ دامة ااج مم لػػػة قلمػػػة  حػػػخ مج مػػػع ملػػػػ داـ مػػػف  ػػػوؿ    ػػػؽ  

 ل مػػد االػػ دامة ااج مم لػػة   ػػ  المػػخارد ال شػػرلة الدا  لػػة  خاللػػهمف خ    خااق مػػمدلة خال نلػػلة خال ه خلخجلػػة
ل حدلػػػد ملػػػمرات االػػػ دامة  ال ػػػمرجللف  خا دا  ااج مػػػم  . خللػػػ  دـ اللمػػػمؿ خالمج ملػػػمت المح لػػػة ألملػػػمً 

االػػػػ دامة ااج مم لػػػػة مػػػػف الرهػػػػموز الروللػػػػة لولػػػػ دامة ااج مم لػػػػة فػػػػ   ق ػػػػملم/جخا بد خ لػػػػ ااج مم لػػػػة
خ ذج ال  ملم/الجخا ب  ػ  إدارة اللمػؿ  خح ػخؽ اإل لػمف  خاال ػزاـ المج ملػ   خق ػملم    مؤللمت ال م لع

(   ف ال لد  (Catlin et al.,2017:270  لشلر. خ ((Garbie,2016:103   خالمممرلمت ال جمرلةز موفال
إل  ال  ملم ال    ػؤثر   ػ  اللمػمؿ   ػممف ا جػخر اللمدلػة خالملمم ػة اللمدلػة لألشػ مص  مم   ل ظر ااج

 مل     ر ال  هد مف أف الم  جمت   دـ  خ  ؾ ال    ؤثر     الز موف خالم  جمت( الذلف لخفرخف المخاد ال مـ
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. مػػػحلة خم  جػػػة خمجزلػػػة( طػػػخلر مج ملػػػمتالمج ملػػػمت   ػػػممف  خ  ػػػ   ( ملز ػػػموف ػػػر قلمػػػة ح ل لػػػة خا  
المػػخارد خ الحنػػمظ   ػػ  ال لوػػة   لل ػػ  ال لػػد ااج مػػم   ػػ ف  (Vezzoli & Manzini,2008:220 خلػػر 

 ح ػؽ االػ نمدة إا   ػدمم لػ ـ  خللػد الم  جػمت   خا ػد م جػددة لمهػف أف اذ ا لهخف لعمم أد مل   الط لللة 
 ػػخ  ال لػػدالعػػدؼ الروللػػ  لعػػذا اف  ((Roadmap,2010:18خلخ ػػ    عم   ػػؼ شػػراو  المج مػػل ال مػػخ 

 طػػخلر أشػػهمؿ جدلػػدة مػػف ال نم ػػؿ  ػػلف اللم لػػة خاوات خال شػػر  طرل ػػة لمهػػف مػػف  ولعػػم  شػػ لؿ الممػػم ع 
  خاالػػػ نمدة ال مػػػخ  مػػػف معػػػمرا عـ ل لػػػمم لفالملػػػ    لة  شػػػهؿ مػػػر   خفػػػ  الخقػػػت  نلػػػو  ػػػخفلر  لوػػػة محنػػػزة 

ممػػ ع  ػػ  الفػػ   لألفػػراد اللػػمم لفال  نلػػمت الث مفلػػة    خاف الحلػػمة خملػػمرفعـ مػػف  ػػوؿ الػػ ل ـ خال ػػدرلب مػػد 
 .أل م  ممؿ حملـ ل جمحو

لعػػػ ـ  رفػػػمج المج ملػػػمت  ال لػػػد ااج مػػػم  (   ػػػ  اف Galdeano et al.,2013:126-127خلؤهػػػد   
لجػػػػػمد  ػػػػػخازف  ػػػػػلف ااح لمجػػػػػمتخ خالم ظمػػػػػمت خا شػػػػػ مص.  المج مللػػػػػة خال شػػػػػرلة خقػػػػػدرة الط للػػػػػة خرفم عػػػػػم  ا.

ال ػػػدرة ال  مفلػػػلة  خاح ػػػراـ ال لوػػػة  خ  مإل  مجلػػػة ااق مػػػمدلة ل م ظمػػػمت    لػػػر  ط ال لػػػد ااج مػػػمخ  ااق مػػػمدد
خاللم لػػمت ااج مم لػػة خااق مػػمدلة مػػع اا  مػػمـ    ملػػة رأس المػػمؿ ال شػػرد  خ  ػػؽ فػػرص اللمػػؿ  خ طػػخلر 

 .ق ملم المحة خاللومة
 ل ػػممف خلػػل ة المج مػػع   ملػػة فػػ  ااج مم لػػة مةاالػػ دا (Seliger & Jawahir,2011:31)خلمػػرح  

 مج مػع  ح لػؽ  عػدؼ ااج مم لة ال خ   لف  خازف   ؽ     ل طخد خ ذا   أ  م  المج مع جملع مشمرهة
  الطخلؿ. المد      خمل داـ ل للش ممل 
مدلػة (  ػ ف الملػؤخللة ااج مم لػة   ل ػؽ  ملمممرلػمت ال جمرلػة اللJacobs & Chase,2012:26خلػر   

الػػػ  إفػػػمدة مخظنلعػػػم  الم ظمػػػةخالمنلػػػدة  جػػػمج اللمملػػػة خالمج مػػػع ال ػػػ   مػػػمرس فلعػػػم الشػػػرهة أ مملعػػػم اذ  لػػػل  
خاف  ػػػدفع رخا ػػػب  مدلػػػة  أطنػػػمؿ خلجػػػب اف ا  لػػػ  دـ  مملػػػة  ا  ػػػر   خالمج مػػػع خاللوقػػػمت ااج مم لػػػة 

 الم ظمػػػة  ػػػ ف  (Zhang,2014:47)خأ ػػػمؼ  خ حػػػمفظ   ػػػ   لوػػػة  مػػػؿ  م ػػػة مػػػع لػػػم مت  مػػػؿ م  خلػػػة 
 لململجػػػة ل م ظمػػػمت م ػػػخازف  عػػػ      عػػػم  ل م ظمػػػمت ااج مم لػػػة الملػػػؤخللة  مػػػؼ ال لملػػػ  ل  خحلػػػد الدخللػػػة
 خالمج مػػػع   خهمػػػم خالمج ملػػػمت ال ػػػمس إفػػػمدة إلػػػ   عػػػدؼ  طرل ػػػة خال لولػػػة خااج مم لػػػة ااق مػػػمدلة ال  ػػػملم
 أهثػػػر م ظمػػػمتال  جلػػػؿ أف ل م ظمػػػمت ج مم لػػػةاا ل ملػػػؤخللة    ػػػو لمهػػػف اله دلػػػة المػػػ م ة خزارة أخ ػػػحت
 د ػـ  ػوؿ مف أهثر   مفللة اله دلة ال جمرلة ا  ممؿ جلؿ ف  الم مفلة خ لم د     خقدرة خا.  مجلة ا  همًرا
 مع المج ملمت.  اللمم لفخ لزلز  وقة   الم مطر إدارة خ حللف   ال ش ل لة الهنم ة مهملب
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 -: البعد الب ئ -ت
خ نػػض ا  لمثػػمت  خالطمقػػة خالمػػخاد( هنػػم ة المػػخارد  المػػم  خالعػػخا  ؽ االػػ دامة ال لولػػة مػػف  ػػوؿلمهػػف  ح لػػ 

  خ شهؿ ال لوة   مرًا روللًم مف   ممر اال دامة  (. Holgado,2014:89 العخا  خالحنمظ     ا رض
ر الطمقػػػة   ال  ػػػخث   خأ عػػػم  لػػػخد الػػػ  اا  مػػػمـ  ظػػػخا ر   للػػػر الم ػػػمخ   ااح  ػػػمس الحػػػرارد   ار نػػػمع الػػػلم

 اإل لػمف  ػ ثلر مػم مػف مر  طة   خع  هخف مم  ملً م خاف ه مة  لو   خال للمب الم  نمت الم م لة ف  ال لوة 
ال را ط اخ  منعخـ    عم خمنعم لمهف خال     إلهخلخج  ه مة  ف الللمؽ لملز م خ عذا  الط لللة  ال ظـ    

 (.,Morelli 2011:(4-3ظمـ   دا ؿ الل ممر  لف اا  ممد الم  مدؿ
لجمػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػلف ا  ػػػػػػػػػػػػداؼ ال لولػػػػػػػػػػػػة الهنػػػػػػػػػػػػم ة ال لولػػػػػػػػػػػة منعػػػػػػػػػػػـخ  ػػػػػػػػػػػػ ف (Aschner,2004:30)خلخ ػػػػػػػػػػػ  

الػػػػػ عوؾ  خالمػػػػػخاد مػػػػػف أجػػػػػؿ    لػػػػػؿ  خااق مػػػػػمدلة فػػػػػ  ال مػػػػػ لع خل  ػػػػػمف ذلػػػػػؾ  حلػػػػػلف إ  مجلػػػػػة الطمقػػػػػة
للػػػػػػم د ال لػػػػػػد   ال لوػػػػػػة للػػػػػػخد  ملنموػػػػػػدة   ػػػػػػ الػػػػػػذد  الم رجػػػػػػمتالمػػػػػػخارد خ نػػػػػػض ال  ػػػػػػخث لهػػػػػػؿ خحػػػػػػدة مػػػػػػف 

 خلل  ػػػػػػػػد   ػػػػػػػػ  قلػػػػػػػػمس الجم ػػػػػػػػب ال لوػػػػػػػػ   دا  االػػػػػػػػ دامة فػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػ لع خالم  جػػػػػػػػمت الم ظمػػػػػػػػمتال لوػػػػػػػػ  
Morelli,2013))  أ ػػػػػػػو  ػػػػػػػدخف خجػػػػػػػخد  لوػػػػػػػة ملػػػػػػػ دامة  مػػػػػػػف المػػػػػػػلب  ال ظػػػػػػػر فػػػػػػػ  مج مػػػػػػػع أخ اق مػػػػػػػمد

للػػػػم  شػػػػرط مػػػػف شػػػػرخط ال ػػػػخازف خالمرخ ػػػػة خال ػػػػرا ط الػػػػذد  ملػػػػ داـ. همػػػػم قػػػػرر أف االػػػػ دامة ال لولػػػػة  ػػػػ 
                  ل مج مػػػػػػػػػػػػػػػع ال شػػػػػػػػػػػػػػػرد     لػػػػػػػػػػػػػػػة اح لمجم ػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػلف ا   جػػػػػػػػػػػػػػػمخز قػػػػػػػػػػػػػػػدرة الػػػػػػػػػػػػػػػ ظـ اإللهخلخجلػػػػػػػػػػػػػػػة 
                               تالدا مػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مخامػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة  جدلػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػدممت الوزمػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل   لػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ااح لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػم

Hajirasouli & Kumarasuriyar,2016:27).) 
لح ػػػمج إلػػػ  ال ظػػػر فػػػػ   ( ل  مػػػ لع الملػػػ داـ مػػػف م ظػػػخر  لوػػػ Yuan et al.,2012:39خل ظػػػر   

طرل ػػػػػػة شػػػػػػمم ة همػػػػػػم االػػػػػػ را لجلة ا هثػػػػػػر فلمللػػػػػػة خاق مػػػػػػمدلة ل لػػػػػػلطرة   ػػػػػػ  ا ثػػػػػػر  مهخ ػػػػػػمت ال مػػػػػػ لع 
رهػػػػػز  عػػػػػ  ال ظػػػػػمـ المثػػػػػمل  ل  مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ  لولػػػػػم   ػػػػػ  م ػػػػػع لال لوػػػػػ   ػػػػػخ م ػػػػػع ال  ػػػػػخث   خل   ػػػػػ  أف 

  خلػػػػػد اا  لمثػػػػػمت خال نملػػػػػمت ال لولػػػػػة مػػػػػف المػػػػػخاد خالطمقػػػػػة  ال مػػػػػ لع خفػػػػػ  مجػػػػػمؿ   ال  ػػػػػخث فػػػػػ  ال مػػػػػ لع
فػػػػػػ ف فػػػػػػرص م ػػػػػػع    الملػػػػػػ ع هة إمػػػػػػم  مػػػػػػخرة م مشػػػػػػرة أخ  لػػػػػػر م مشػػػػػػرة فػػػػػػ  م   ػػػػػػؼ  م لػػػػػػمت ال مػػػػػػ لع

مل ػػػػػرؼ  عػػػػػم مػػػػػف  ػػػػػوؿ  ػػػػػذج المهخ ػػػػػمت الثوثػػػػػة ل  مػػػػػ لع: ال ه خلخجلػػػػػم  ال  ػػػػػخث ل  مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ  لولػػػػػمً 
  خالطمقة خالمخاد.

أف م ط  ػػمت  م لػػمت ال مػػ لع  حػػخ االػػ دامة ال لولػػة ( (Kaebernick & Kara,2006:19خلمػػرح 
  عجػمً خا خمػف الملػرخؼ أل ػم أف الممػ للف فػ  جملػع أ حػم  اللػملـ قػد ا  ػذ أم حت أهثػر مػرامة هػؿ  ػمـ

الػ ع   اجدا ل   لة  ذج الم ط  مت  ممم أد  إل  مممرلمت م   نة جدا فػ  م   ػؼ ال  ػداف ألػ مب  ػذ مً م   ن
الم   نة    ال    لط  مػف ق ػؿ الظػرخؼ المح لػة ال ػ   لمػؿ الشػرهة فػ  ظ عػم  مثػؿ ال شػرللمت  خالمخقػع 
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 ل ػرؼ    ملػة الم ط  ػمت  م ظمػمتلمهػف ال ػخؿ إف  مل لػة الخ  الج راف   خالمخارد  أخ الخ   ال لوػ  ل مج مػع
(  ػ ف االػ دامة (Song,2018:11. خلػر   نػةال لولة خله عم    ع ملمرات م   نة ل   نلػذ ذات أخلخلػمت م  

ال لولة ل  م لع   دـ  ملة فخاود خ ػ  :  ػخفلر المػخاد    ػخفلر الطمقػة      لػؿ ال نملػمت      لػؿ اا  لمثػمت   
  خفلر ال  داـ ا را  . 

 ا  ػػػػذ مط ػػػػخب مػػػػع إ  ػػػػمج أقمػػػػ  ل ح لػػػػؽ الطمقػػػػة هنػػػػم ة خهػػػػذلؾ   ال لولػػػػة الهنػػػػم ة إلػػػػ    ظػػػػر أف خلجػػػػب
 اللم لػػػػة ال محلػػػػة خمػػػػف  اق مػػػػمدلة مهملػػػػب ل ح لػػػػؽ ال لوػػػػ  ال ػػػػرر    لػػػػؿ   ل ػػػػم لجػػػػب أ ػػػػو اا   ػػػػمر فػػػػ 
                       الراحػػػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػػػػملـ خلػػػػػػػػػػػػموؿ  ػػػػػػػػػػػػػدخف اللػػػػػػػػػػػػلش لمه  ػػػػػػػػػػػػم حلػػػػػػػػػػػػث اوف  ػػػػػػػػػػػػػملـ   لػػػػػػػػػػػػؿ الملػػػػػػػػػػػػ حلؿ مػػػػػػػػػػػػف  

                                      الم  جػػػػػػػػػػػػػػػػػة خا شػػػػػػػػػػػػػػػػػلم    ال ه خلخجلػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػخرات  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ممهً ػػػػػػػػػػػػػػػػػم أمػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػػػػذد الحػػػػػػػػػػػػػػػػػدلث
Sengupta et al.,2019:106).) 
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 الفصؿ الثان 
  : خارطة  جرى الق  ػػػػػػة ال س دا ة الثان ال بحث 

 -:   ه د
 اف ػػػػػؿ ا  عػػػػػمج   ط ػػػػػب ف  عػػػػػم الم ظمػػػػػمت وُ  خاجػػػػػ  ال ػػػػػ اللػػػػػرللة خال  لػػػػػرات الم مفلػػػػػة اشػػػػػ داد  ػػػػػخ  فػػػػػ 

 االػػػػػػ  وؿ  لظػػػػػػلـ    ػػػػػػ اللمػػػػػػؿ  ولعػػػػػػم فمػػػػػػ فُلمهػػػػػػ  خال ػػػػػػ     ملم عػػػػػػم  َ نػػػػػػ ال ػػػػػػ  خالمممرلػػػػػػمتاللػػػػػػ ؿ 

 ة لم لػػػػ مـل  لػػػػ الم ظمػػػػمت ؾ  ػػػػ عدفػػػػ مممػػػػ خف الز ػػػػ ر ظػػػػ خجعػػػػة مػػػػف قلمػػػػة   ػػػػلؼ ال ػػػػ  لأل شػػػػطة اله ػػػػ 

 ل   لػػػػػػة اللػػػػػػرللة خاالػػػػػػ جم ة  ةالم  ن ػػػػػػ خاله نػػػػػػة اللمللػػػػػػة خدةالجػػػػػػ ؽل ح لػػػػػػ  خاللػػػػػػل لملػػػػػػ مرا ال حلػػػػػػلف

خال رهلػػػػػز   ػػػػػ  ا  شػػػػطة ال ػػػػػ  لمهػػػػف مػػػػػف  ولعػػػػػم   ػػػػؽ قلمػػػػػة ملػػػػػ دامة     م ػػػػوخم ط   الز ػػػػػخف اح لمجػػػػمت

 خلل ـ ال رهلز ف   ذا الم حث     الن رات او لة: 

 -:ا اًل:  فهـ  خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة 

 -:ثان ًا:  قا  س خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة 

 -:  دا ة: خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة ل حس ف اداء االسثالثاً 

 -: ال ق رح ل نف ذ خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة PDCA: النهج القائـ هرى رابعاً 

 -:  فهـ  خارطة  جرى الق  ػة ال س دا ػػػػػػػػة -:أ الً 

  خ م و خال رض الرشلؽ  ال م لع م مدئ مف  ش   ش لملمً  أل خ مً ( VSM  ال لمة  دفؽ   طلط للد

 ال   ص لمهف  حلث ال لمة مجر  ف  الم مفة ال لمة ذات خ لر   مفةالم  ال لمة ذات ا  شطة  حدلد

 .(Norton,2009:7الط ب  مع اإل  مج خ خافؽ   المعدرة ا  شطة مف

مػػػػف جخا ػػػػب االػػػػ دامة ال لولػػػػة  الم ظمػػػػةلن  ػػػػر الػػػػ  داـ أداة   طػػػػلط  ػػػػدفؽ ال لمػػػػة فػػػػ    لػػػػلـ أدا  حلػػػػث 

 طػػػػػػػخلر  ػػػػػػػراوط مجػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػة   ػػػػػػػ   2009  ػػػػػػػمـ( (Torres and Gatti  مػػػػػػػؿ ذأ   خااج مم لػػػػػػػة

للػػػػػػػػػػػد  ذا  .(Vippianto, 2017:13) (E-VSM) ػػػػػػػػػػػ داة  لػػػػػػػػػػػم   مرطػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػػػػػة ال لولػػػػػػػػػػػة  
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ال ػػػػػػرض م ػػػػػػو  حدلػػػػػػد  شػػػػػػ ت مػػػػػػف م ػػػػػػمدئ ال مػػػػػػ لع الرشػػػػػػلؽ      لػػػػػػة  ش لمػػػػػػلة  م طػػػػػػط  ػػػػػػدفؽ ال لمػػػػػػة

 ػػػػػم    ػػػػػ  العػػػػػدر  لػػػػػر الم ػػػػػمفة فػػػػػ  مجػػػػػر  ال لمػػػػػة  حلػػػػػث لمهػػػػػف ال خ ا  شػػػػػطة ذات ال لمػػػػػة الم ػػػػػمفة 

   ػػػػمؾ  خلأللػػػػؼ ااق مػػػػمد فػػػػ  روللػػػػ  ملػػػػم ـ  ػػػػخ ال مػػػػ لع قطػػػػمعخ ف خمخاومػػػػة اإل  ػػػػمج مػػػػع الط ػػػػب. 

  م لػػػػػػة فػػػػػػ ف   ذلػػػػػػؾ خمػػػػػػع خالمج مػػػػػػع ال لوػػػػػػة   ػػػػػػ  لػػػػػػ     ػػػػػػ ثلر لعػػػػػػم ال حخل لػػػػػػة المػػػػػػ م مت مػػػػػػف اللدلػػػػػػد

ت اللدلػػػػػد مػػػػػف لذلؾ ُ ػػػػػذلػػػػػ  طػػػػػرة خا  لمثػػػػػمت  نملػػػػػمت خ  ػػػػػ   منػػػػػرط  شػػػػػهؿ ه لػػػػػرة مػػػػػخارد  لػػػػػ ع ؾ ال مػػػػػ لع

 (Simons & Mason, 2002)اق ػػػػرح   لػػػػذلؾ الجعػػػػخد ل  لػػػػلـ االػػػػ دامة فػػػػ  قطػػػػمع ال مػػػػ لع 

 (Sustainable Value Stream Mappin)الملػػػػ دامة طرل ػػػػة  لػػػػم   ػػػػراوط  ػػػػدفؽ ال لمػػػػة

 SVSM هخلػػػػػػػل ة ل لزلػػػػػػػز االػػػػػػػ دامة فػػػػػػػ   مػػػػػػػ لع الم  جػػػػػػػمت مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ  ح لػػػػػػػؿ ا  لمثػػػػػػػمت  ػػػػػػػمزات )

 عمطػػػػػػخاؿ  ػػػػػػدف إ ػػػػػػمفة ال لمػػػػػػة  أخقػػػػػػمتخثػػػػػػم   أهلػػػػػػلد الهر ػػػػػػخف    مإل ػػػػػػمفة إلػػػػػػ   ااح  ػػػػػػمس الحػػػػػػرارد  

(Hartini et al.,2021:2). 

ال لملػػػػ  ا ل  ػػػػذ فػػػػ   Value Stream Mapping) م طػػػػط مجػػػػر  ال لمػػػػة خمػػػػف الخا ػػػػ  أف 

  همػػػػم  مػػػػف  ػػػػوؿ ال  نلػػػػذ الرشػػػػلؽ خالػػػػذد قػػػػد لػػػػ ـ  حلػػػػل و أخ ا  مػػػػرل  اا   ػػػػمر ا دا  ال لوػػػػ   شػػػػهؿ 

 عػػػػػدؼ ذ أالػػػػػ دامة شػػػػػرا  الم  جػػػػػمت خ خزللعػػػػػم   ػػػػػخ   ػػػػػراوط مجػػػػػر  ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة ف ال ػػػػػرض مػػػػػفا

خ   لػػػػؿ ا  لمثػػػػمت ثػػػػم   أهلػػػػلد الهر ػػػػخف   ػػػػر ل لػػػػ ة ال جعلػػػػز    الػػػػػػػ  زلػػػػمدة  لػػػػ ة خقػػػػت ال لمػػػػة الم ػػػػمفة

 (Norton & Fearne,2007:10).ههؿ 

 ةال   لدلػ (VSM)رطػة مجػر  ال لمػة (  ػ ف قلملػمت  مLindström & Ingesson, 2016:4خلخ ػ    

ال لمػػػة  مجػػػر الخقػػػت خالم ػػػزخف  الهملػػػة(    ل مػػػم  ػػػراوط خ ػػػ      ػػػ  فػػػ  ا لػػػمس الم ػػػمللس ااق مػػػمدلة

الزم لػػػػة   ف شػػػػمؿ الم ػػػػمللس ال لولػػػػة  المػػػػدة مإل ػػػػمفة إلػػػػ   ةال   لدلػػػػ مرطػػػػة مجػػػػر  ال لمػػػػة   ػػػػ الملػػػػ دامة 

خالػ  داـ المػخاد ال ػمـ خململجػة الملػمج   ل مػػم     عوؾ الطمقػػةخااج مم لػة: خ  هػخف الم ػمللس ال لولػة مػف الػ
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مػػف م ػػمللس  لوػػة اللمػػؿ مثػػؿ م ػػمطر ال خ ػػم  لأل ظمػػة الهعر مولػػة خالمػػخاد  ااج مم لػػة  هػػخف الم ػػمللس 

 الهلملمولة / المخاد ال طرة المل  دمة خا  ظمة الم  خطة خالمهخ مت  مللة اللر ة.

اداة  ح لػػؿ قػػمدرة   ػػ  قلػػمس الم ػػمللس ااق مػػمدلة خال لولػػة     عػػم (Hartini et al.,2018:3)خللرفعػػم 

 مرطػػػة  لمػػػؿ   ػػػ   خلػػػلع  طػػػمؽ  عػػػم(    (Sparks,2014:27-29خااج مم لػػػة ل ػػػط اا  ػػػمج . خلؤهػػػد 

مػػف  ػػوؿ دمػػ  ثوثػػة م ػػمللس ل  لػػلـ االػػ دامة ال لولػػة خم لملػػلف ل  لػػلـ االػػ دامة  ةال   لدلػػمجػػر  ال لمػػة 

  ػػػ  ملػػػ خ   ػػػط اإل  ػػػمج   خ لػػػم  إ ػػػمفة  ػػػذج الم ػػػمللس    لػػػلـ الجخا ػػػب الثوثػػػة لولػػػ دامة   لػػػةااج مم

 ػـ اق ػراح ا ػمفة ثوثػة جخا ػب همػم  مت المح م ة  دا  اال دامة   ال حلل خ حدلداإل  مج    خال ممة   ط

الملػ  دمة   خالملػمج المن ػخدة. حمجػة الملػمج   خالملػمج خ ػ  الملمج ل ملم دة ف  ال  لػلـ ال لوػ  :  ال  داـمف 

أخ إ ػػمدة  ػػدخلر م دا ػػؿ خلػػ ـ  لرلػػؼ الملػػمج المن ػػخدة   ػػ  أ عػػم الملػػمج ال ػػ  ا لػػ ـ الػػ  دامعم للم لػػة أ ػػر  

 والم لػػه  الملػػمجلػػ ـ   ػػملف همػػم   مػػف الممػػ ع  لػػد اللم لػػة خ  ػػرج ج الملػػمجذ ػػلػػذلؾ لػػ ـ ململجػػة الممػػ ع  

م لػمس    Faulkner et al., 2012)ملػة الملػمج المن ػخدة. خل ػلؼ  خالملػمج المن ػخدة  لػ ب ال   ػر فػ  ه

 شػهؿ م مشػر   ػ    لو    ر   خ ال  داـ المخاد ال مـ الذد لمثػؿ جػزً ا ه لػًرا مػف  هػمللؼ ال مػ لع خلػؤثر

 ػػذا الم لػػمس هػػًو مػػف  خلل مػػدمػػم لجلػػؿ مػػف ال ػػرخرد  حلػػلف هملػػة المػػخاد الملػػ  دمة  خقػػت الململجػػة   

 لة خال عمولة ل ط اللم لة  مإل مفة إل  هملة المخاد ال مـ الم مفة أخ المطرخحة ف  هػؿ  م لػة المخاد ا م

الم لػػػمس ال لوػػػ  الثملػػػث الم ػػػمؼ  ػػػخ الػػػ عوؾ الطمقػػػة   خُللػػػرؼ  ػػػػملطمقة ال ػػػ   أمػػػمفػػػ  ال ػػػط اا  ػػػمج    

 ة. ل ع هعم اللم لة  خللس الطمقة المن خدة  ل ب الحرارة أخ  ل ب  دـ هنم ة اول

خلوم عـ خ شمؿ م لمس اللمؿ الممدد خم ػمللس  لمم لف    محة ال ااج مم لةخ رهز م مللس اال دامة 

( PLI   (Physical Load Index) لوػة اللمػؿ  خللػ  دـ م لػمس اللمػؿ ال ػد   مؤشػر الحمػؿ المػمدد 

  لمف خالػذد لحػدد م االػ (56-0 ( الػذد لح ػخد   ػ  درجػة مػف (Hollman et al., 1999الػذد قدمػو 

ل ػػلـ  خامػػؿ مثػػؿ أخ ػػمع الجلػػـ الم   نػػة    مػػم فػػ  ذلػػؾ الػػذرا لف خاللػػمقلف خالجػػذع  خ رهػػز م ػػمللس  لوػػة 
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 Hazardous)اللمؿ     م   ؼ الم ػمطر فػ  ال لوػة مثػؿ المػخاد الهلملمولػة ال طػرة / المػخاد الملػ  دمة 

Chemicals)  خا  ظمػة الهعر مولػػةElectrical Systems)  ظمػة الم ػػ خطة  (  خاPressurized 

Systems   خالمهخ ػػػمت  مللػػػة اللػػػر ة  )and High-Speed Components )Djatna & 

Prasetyo,2019:1339).) 

 خالم ػمللس ااق مػمدد الم لػمس قلػمس     قمدرة  ح لؿ أداة ( ال  ا عمBrown et al.,2014:166خاشمر 

مجػر  ال لمػة   ظػمـ لح ػخد  لولػ دامة الثوثػة الجخا ػب مػف ةالم ملػ ال ػلـ مع  ااج مم لة خالم مللس ال لولة

  لػػ ة حػػخؿ ل  ح لػػؿ الخقػػت  ح لػػؿ  ػػط ذلػػؾ فػػ   مػػم   الط  ػػمت م لػػدد  ح لػػؿ  ػػط   ػػ  الم  ػػرح ةالملػػ دام

 هنػػم ة حػػخؿ ل  ح لػؿ الطمقػػة  ح لػػؿ خ ػط   المػػخاد هنػػم ة حػخؿ ل  ح لػػؿ المػػخاد  ح لػؿ خ ػػط   الم ػػمفة ال لمػة

 خ ػػط ال ه نػػة هنػػم ة ل ح لػػؿ ال ه نػػة  ح لػػؿ  ػػطخ    الجػػخدة هنػػم ة حػػخؿ ل  ح لػػؿ ال  ػػؿ  لػػؿ ح خ ػػط   الطمقػػة

 . (Faulkner et al.,2012:816 اللمؿ هنم ة ل ح لؿ المحلة اللومة  ح لؿ

 ااح  ػػػػػػػمس  ػػػػػػػمزات ا  لمثػػػػػػػمت  ح لػػػػػػػؿ  ػػػػػػػوؿ مػػػػػػػف الم  جػػػػػػػمت  مػػػػػػػ لع فػػػػػػػ  االػػػػػػػ دامة ل لزلػػػػػػػز خلػػػػػػػل ة

             ال لمػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػدفؽ طػػػػػػػػػخاؿخ  ال لمػػػػػػػػػة إ ػػػػػػػػػمفة خقػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػ   مإل ػػػػػػػػػمفة  الهر ػػػػػػػػػخف أهلػػػػػػػػػلد خثػػػػػػػػػم   الحػػػػػػػػػرارد

 Sunk et al.,2017:3733 خمػػػرح .)Soltani et al.,2019:2 افل عػػػم  لػػػلطة طرل ػػػة(    عػػػم 

 ال لمػػػػػػة خقػػػػػػت  لػػػػػػ ة زلػػػػػػمدةخ ،  الم  جػػػػػػمت خ خزلػػػػػػع   شػػػػػػرا  الػػػػػػ دامة خ حدلػػػػػػد   الح ػػػػػػموؽ إلث ػػػػػػمت   نلػػػػػػؾ

 .ههؿ ال جعلز ل ل ة   ر الهر خف أهللد ثم     لمثمتا خ   لؿ ا قم  الحد إل  الم مفة

( Faulkner et al.,2012( ، )Soltani et al.,2019 ف خالؿ  ا  قدـ  بناءًا هرى  جهة نظر )

اداة  حر ؿ لق اس ج انب األس دا ة الثالثة  -   ف  عر ؼ خارطة  جرى الق  ة ال س دا ة هرى أنها:

ه ة(  ف خالؿ  دفؽ ال  اد  ال عر  ات  عًا ل حد د اس دا ة ال ن جات )االق صاد ة ، الب ئ ة ، االج  ا

  حد د  صادر الهدر   قر ؿ ال  ال ؼ   قد ـ  ن جات ذات ج دة هال ة لرزبائف  ع األخذ باأله بار 

 سال ة  رفا  ة العا ر ف  ال ج  ع ب ئ ًا .
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  قا  س خارطة  جرى الق  ػة ال س دا ػػػػػػػػة -:ثان اً 

خ حدلػػػد فػػػرص ال حلػػػلف   ػػػ     ثوثػػػة م ػػػمللس  دا  االػػػ دامة  مرطػػػة مجػػػر  ال لمػػػة الملػػػ دامة  ػػػمف  

 -:(Sparks,2014:41) خ   مل خ   ط ال م لع

 -:ال قا  س االق صاد ة -1

 م مر ػػػػػةخ  ال شػػػػػ ل لة ال هػػػػػمللؼخ  ال ػػػػػراوب مػػػػػدفخ متخ  الػػػػػر   مػػػػػمف خ  ال شػػػػػ ل   الػػػػػر  خ  اإللػػػػػرادات  شػػػػػمؿ

(. Lee et al.,2021:4 المح لػػػػػػػػلف المػػػػػػػػخردلفخ  اللػػػػػػػػخؽ حػػػػػػػػدد مل ال ػػػػػػػػ   مل لمػػػػػػػػة ا جػػػػػػػػخر

 .خالللب خال ه نة اللم لة ف  خاللمؿ الخقت( ال  ا عم  مثؿ Hartini et al.,2020:2خاشمر 

 -:ال قا  س الب ئ ة -2

 لػػػ  دـ لململجػػػة الم  نػػػمت ال لولػػػة  الػػػ عوؾ الملػػػمج   خالػػػ عوؾ المػػػخاد  خالػػػ عوؾ الطمقػػػة(  خا  لمثػػػمت  

 ػراوط ادخات    عػم (  Faulkner & Badurdeen , 2014 :10خل ػلؼ    مزات ل حلػلف االػ دامةال ػ

فػػػ   ةم ػػػمللس الػػ عوؾ الطمقػػػة معمػػ خ لػػدالطمقػػة لمراق ػػة الػػػ عوؾ الطمقػػة لهػػػؿ  م لػػة فػػػ   ظػػمـ ال مػػػ لع 

الملػػ ع هة  ػػلف الم جػػددة خا  لمثػػمت ال ػػمزات خهػػذلؾ الطمقػػة  االػػ دامة ال لولػػة  لػػ ب الػػ  داـ المػػخارد  لػػر

 خلػلع منعػـخ   ػ  ( (Wills,2009خقػد  مػؿ  اللم لمت مف اجؿ ال  ؿ خال  زلف اخ  ل ب  دـ هنػم ة اولػة

م عجلػة  (Torres & Gati,2009)طػخر  همػم  (E-VSM ػدفؽ ال لمػة الػ   ػراوط مجػر  ال لمػة ال لولػة  

 E-VSM  ال لولػة الرشػل ة  ال لمػة ( ال   ػراوط مجػر lean environmental toolk)  لمراق ػة ألػ عوؾ

 الملمج  الملمج المل  دمة   خالملمج الم مفة ال  الم    خال لمرة الهمم ة خال لػمرة النل لػة خال لػمرة الجخ رلػة

( GHG( خ مز ال دفوػة   Co2مراق ة ا  لمثمت  مز   ف  راوط مجر  ال لمة المل دامة  ل  دـ خ  .(خ لر م

 .,Garza-Reye) 2018:4ـ خ لزلز اال دامة  خقد أل لم ت  ذج ال راوط ل  لل
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 : ال قا  س االج  اه ة-3

ُللػػػػر ؼ ال مػػػػخ الملػػػػ داـ    ػػػػو ال مػػػػخ ااق مػػػػمدد الػػػػذد لمهػػػػف أف  د مػػػػو ال لوػػػػة الممدلػػػػة خااج مم لػػػػة فػػػػ   

لػػػػػػػذلؾ     ط ػػػػػػػب االػػػػػػػ دامة درالػػػػػػػة ال ػػػػػػػ ثلر   ػػػػػػػ  ال لوػػػػػػػة ااج مم لػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ  الملػػػػػػػ   ؿ الم ظػػػػػػػخر

خالم ػػػػػمطر ال ػػػػػ  ل لػػػػػرض لعػػػػػم المخظػػػػػؼ خلػػػػػ ـ   لػػػػػلـ  اللػػػػػمم لفأمػػػػػحمب الممػػػػػ حة مثػػػػػؿ مرا ػػػػػمة جملػػػػػع 

مػػػػحة المخظػػػػؼ خلػػػػوم و   ػػػػ  ألػػػػمس ملػػػػ مر لػػػػخا    ػػػػذا الجم ػػػػب مػػػػف  ػػػػوؿ قلػػػػمس خمراق ػػػػة م ػػػػمطر

ال ػػػػػ  أخ الم ػػػػػمطر المح م ػػػػػة  اللممػػػػػؿهم ػػػػػت  ػػػػػذج الم ػػػػػمطر  ػػػػػ  الم ػػػػػمطر اللخملػػػػػة ال ػػػػػ  ل لػػػػػرض لعػػػػػم 

  م لؼ الم مللس ااج مم لة ال  فو لف  قد  ـخ ف   م لة ملل ة    طرأ   لو

 -:(et al., Faulkner (2012:5  اللمؿ ال د     خ لوة اللمؿ( 

للرض  ذا الم لمس  لوة اللمؿ الممدلػة فػ  مهػمف اللمػؿ   خل ػلس الم ػمطر الممدلػة ال ػ   الع ؿ البدن  :-أ

ة الم ل  ػة   لوػة اللمػؿ ل  لػلـ م   ػؼ جخا ػب لػ ـ   ػدلـ اللدلػد مػف    لػمت المراق ػ ذأ .لػمم لفقد  ػؤثر   ػ  ال

 -: et al.,2019:4)  (Gholami خال    شمؿ اا  اللمؿ ال د   

 لػ  ـز  ػذج ال   لػة  ظػمـ  ح لػؿ الخ ػللة ل  لػلـ م ػمطر الل ػوت خاللظػمـ :ل جلػـ  اله لػة اللر ة  للـ -1

لػػػػة خأخ ػػػػمع اللمػػػػؿ اللػػػػمودة فػػػػ  فػػػػ  مجمخ ػػػػة م  خ ػػػػة مػػػػف المعػػػػمـ   خدرجػػػػة ال حمػػػػؿ خمجعػػػػخد ال ػػػػخة ال د 

 الم م مت ال دملة  مم ف  ذلؾ الر ملة المحلة .

 الل خد  خفر  ذج ال   لة   للمًم لرللًم ل حمؿ الجعمز الل    العله   . الطرؼ لر ة  للـ -2

 ػػـ خ   (Ovako Karhu et al.,1977)هم ػػت  ػػذج ال   لػة مػػف أفهػػمر : ظػمـ  ح لػػؿ خ ػػللة اللمػػؿ -3

 رهة فخاذ ف  ف   دا .ف  ش ا  ممد م

ل ـ اش  مؽ الم لمس ا لمل  ال للط لعذج ال   لة مف الردخد     االػ  لمف الػذد :مؤشر الحمؿ الممدد -4

دارة ا حممؿ الم   نة.  لؤهد ال هرار مف أ دأ إل  ف  هثلر مف ا حلمف( ل لدلد مف أخ مع الجلـ خا.
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  مرطػػة مجػػر  ال لمػػة ااج مم لػػة ذد لػػ ـ إدراجػػو فػػ الثػػم    الػػ ااج مػػم   ػػ  الم لػػمس  ب ئػػة الع ػػؿ:-ب

Socio-VSM   فػػ   لوػػة ال مػػ لع اللػػمم لفخالػػذد ل ػػلس اللمػػؿ المح مػػؿ خالم ػػمطر الم ل  ػػة  مل لوػػة   ػػ 

 -:(Sparks,2014:43) خم عم

ل لػػرض مشػػ  خ الممػػم ع ل طػػر ملػػ مر مػػف ملػػ خلمت ال خ ػػم  :ملػػ خ  ال خ ػػم  دا ػػؿ الممػػ ع -1

  شهؿ م مطر     المش  لف . (80   خأف أد  خ م    د مل خ  أ    مف المر  طة  ملمم ع

ر ال ػػػػػ   لػػػػػ  عم ا  ظمػػػػػة :    ػػػػػمف  ػػػػػذج الػػػػػداورة أر ػػػػػع فوػػػػػمت ل م ػػػػػمطر خ ػػػػػ  الم ػػػػػمطEHPSداوػػػػػرة -2
 Hazardous)مخلػػػمت ال طػػػرة / المػػػخاد الملػػػ  دمة ل(   الهلمE (Electrical Systems)ةالهعر مولػػػ

Chemicals/Materials Used)  H خاا ظمػػة الم ػػ خطة   )(Pressurized Systems)  P   )
لل ػة ل ـ  لللف هؿ فوػة للم لػة مخ (  S  (and High-Speed Components)مهخ مت  مللة اللر ة الخ 

   اللمم لفم اح ممؿ الحدخث خ  ثلر الم مطر المر  طة   ل ممف لومة خف (  5 - 1   ظمـ  م لؼ مف 
لمهػف أف   ػل ـ الم ػمطر الم ل  ػة خ  EHPSطر فػ  هػؿ  م لػة  ػمل ظر إلػ  داوػرة لجب  حدلد  ذج الم ػمهمم 

م ػػمطر  لوػػة اللمػػؿ همػػم للر ػػعم  (et al., Faulkner (2012:6  لوػػة اللمػػؿ  شػػهؿ مل ػػخؿ  خلمػػ ؼ 
 . (5الجدخؿ  

   م لؼ م مطر  لوة اللمؿ  (5جدخؿ  
ِخبؽش اٌّشغً 

 اٌّؾزٍّخ

 اٌٛطف

 (DNEح )اٌّخبؽش اٌّؾزٍّخ غ١ش ِٛعٛد 

 اٌخطش ِٛعٛد ٌٚىٓ رأص١شٖ ِٕخفغ ِٚٓ اٌّؾزًّ ؽذٚصٗ 1

اٌخطش ِٛعٛد ٌٚىٓ ٌٗ رأص١ش ِٕخفغ ٚاؽزّبي ؽذٚصٗ وج١ش أٚ ٌٗ رأص١ش وج١ش  2

 ٚاؽزّبي ؽذٚصٗ ػئ١ً

 ٚاؽزّبي ؽذٚصٗ ِزٛعؾاٌخطش ِٛعٛد ٌٚىٓ رأص١شٖ ِزٛعؾ  3

شرفع أٚ ٌٗ رأص١ش وج١ش ٚاؽزّبي ؽذٚصٗ ِاٌخطش ِٛعٛد ٌٚىٓ ٌٗ رأص١ش ِزٛعؾ  4

 ِزٛعؾٚاؽزّبي ؽذٚصٗ 

 اٌخطش ِٛعٛد ٌٚىٓ ٌٗ رأص١ش وج١ش ٚاؽزّبي ؽذٚصٗ وج١ش 5
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 -: االس دا ة أداء ل حس ف ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى -:ثالثاً 

  طػػػػػػمؽ فػػػػػ      ػػػػػؼ خال ػػػػػ  الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع أدا  ل لػػػػػمس ال لػػػػػمس خم ططػػػػػمت أطػػػػػر إد ػػػػػمؿ  ػػػػػـ      

 أدا  ال ػػػػػػػمحثلف مػػػػػػػف اللدلػػػػػػػد طػػػػػػػخراذ    ل  حلػػػػػػػلف  م ػػػػػػػ  ا جػػػػػػػمج   ػػػػػػػ  ل حمػػػػػػػخؿ   نممػػػػػػػلؿال خملػػػػػػػ خ 

 ا دلػػػػة   ػػػػ    ػػػػم  م ظمػػػػمتال أدا  فػػػػ  االػػػػ دامة  هممػػػػؿ   نلػػػػذ  ػػػػـ  خ  الممػػػػ ع ملػػػػ خ    ػػػػ  االػػػػ دامة

 المنػػػػػػم لـ  هممػػػػػػؿ ال ػػػػػػمحثلف  لػػػػػػض اق ػػػػػػرح .(Putri,2021:2 ال ػػػػػػمحثلف مػػػػػػف اللدلػػػػػػد ق ػػػػػػؿ مػػػػػػف ال جرل لػػػػػػة

   ػػػػػػػ  اقػػػػػػػمدر  ف ػػػػػػػط لػػػػػػػلس الملػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػة مجػػػػػػػر   اذ اف  مرطػػػػػػػة  االػػػػػػػ دامة أدا  لـل  لػػػػػػػ ال  ػػػػػػػرا 

 الجخا ػػػػػػػػػب مأل ػػػػػػػػػ خلهػػػػػػػػػف ااق مػػػػػػػػػمدلة الجخا ػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػمفة ال لمػػػػػػػػػة ذات  لػػػػػػػػػر ا  شػػػػػػػػػطة  ح لػػػػػػػػػؿ

 .(Lindström,2016:893 ال لولة

 ل حلػػػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػػػإلدارة إشػػػػػػػػػػػػمرات  مثم ػػػػػػػػػػػػة الهنػػػػػػػػػػػػم ة مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػ  نض الملػػػػػػػػػػػػ خ  ذات ا  شػػػػػػػػػػػػطة  ل  ػػػػػػػػػػػػر

 لمهػػػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػر  مرطػػػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػػػ  داـ ملػػػػػػػػػػػػزة   مثػػػػػػػػػػػػؿ  خ الشػػػػػػػػػػػػرهة أدا 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمط   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ً  الهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خ   حدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلدارة

 .(Sunk,2017:374  م لة

 خ لولػػػػػػػػػػػة اق مػػػػػػػػػػػمدلة مؤشػػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػػف الملػػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػػمللس   هػػػػػػػػػػػخف

 ا  لػػػػػػػػػػمر   ػػػػػػػػػػد اا   ػػػػػػػػػػمر فػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػذ م لجػػػػػػػػػػب  ال ػػػػػػػػػػ الملػػػػػػػػػػمللر مػػػػػػػػػػف  خ ػػػػػػػػػػمف   ػػػػػػػػػػمؾ  خ خاج مم لػػػػػػػػػػة

 فموػػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػخ ا خؿ  الملػػػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػػ   ط ل عػػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػػػل ـ ال ػػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػػمللس

 .(Hedlund et al.,2020:2مرولة  ه داة الخ خح  خ خالثم   الم لمس

 -: ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى ل نف ذ ال ق رح PDCA هرى القائـ النهج -:رابعاً 

   ةال   لدلػػػػػػػ ال لمػػػػػػػة  مرطػػػػػػػة مجػػػػػػػر  مثػػػػػػػؿ   الملػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػة  مرطػػػػػػػة مجػػػػػػػر  ا   ػػػػػػػمر جػػػػػػػبل       

 الحملػػػػػػة  رلطػػػػػػة  ح لػػػػػػؽ خ لػػػػػػد الحمللػػػػػػة الحملػػػػػػة  رلطػػػػػػة إ شػػػػػػم    ػػػػػػ    ػػػػػػم    اذ ملػػػػػػ مرة  حلػػػػػػلف  م لػػػػػػة

 ال حلػػػػػػػػػػلف دخرة ل مهػػػػػػػػػػلف الوح ػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػ    لة الحملػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػراوط رلػػػػػػػػػػـ لمهػػػػػػػػػػف   الم  رحػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػ    لة
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   نلػػػػذ  طػػػػط ال لمػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػر     ػػػػمف .(Garza-Reyes et al.,2018:349 الملػػػػ مر

 العػػػػدر مػػػػف الػػػػ   ص/     لػػػػؿ أجػػػػؿ خمػػػػف خ هػػػػذا  ال لمػػػػة  ػػػػدفؽ ملػػػػ خ    ػػػػ  الملػػػػ مر ل  حلػػػػلف ملػػػػ مرة

 دخرة مػػػػػػػػػػػػع ال لمػػػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػر   عػػػػػػػػػػػػ   مخا مػػػػػػػػػػػػة  (Chiarini,2013) حلػػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػػمـ  ملػػػػػػػػػػػػ مرار

PDCA Benhida et al.,2016:19.) 

 ال لمػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػر  ل  نلػػػػذ PDCA   ػػػػ  ال ػػػػموـ الػػػػ ع  اق ػػػػراح  ػػػػـ الم ط ػػػػ  ا لػػػػمس  ػػػػذا   ػػػػ    ػػػػم ً 

                          درالػػػػػػػػػػػػػػمت   نلػػػػػػػػػػػػػػذ ل مهػػػػػػػػػػػػػػلف فلملػػػػػػػػػػػػػػة طرل ػػػػػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػػػػػخفلر (7 الشػػػػػػػػػػػػػػهؿ فػػػػػػػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػػػػػػػرخض الملػػػػػػػػػػػػػػ دامة

                     ال حلػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف خملػػػػػػػػػػ مرة ل  هػػػػػػػػػػرار قم  ػػػػػػػػػػة م عجلػػػػػػػػػػة دخرة فػػػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػر 

 Garza-Reyes et al.,2015:21).  مػػػػملـ مراحػػػػؿ ثػػػػوث ألػػػػمس   ػػػػ  الػػػ ع   طػػػػخلر  ػػػػـاذ   

مهم لػػػػػػػة ال هلػػػػػػؼ خلػػػػػػػ ب الملػػػػػػػزات درالػػػػػػػة ا خلػػػػػػػ  المرح ػػػػػػػة   ػػػػػػم ت  ال لمػػػػػػػة  مرطػػػػػػػة مجػػػػػػػر   ط لػػػػػػػؽ خا.

 فػػػػػػ  خالحمللػػػػػػة  وقػػػػػػة ا هثػػػػػػر ال ظرلػػػػػػة الملػػػػػػمرؼ دمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ هنػػػػػػؿ  خ الملػػػػػػ داـ/  ال لوػػػػػػ  ا دا  ل حلػػػػػػلف

 ل مشػػػػػػرفلف خالمػػػػػػ م لة ال ظرلػػػػػػة ال  ػػػػػػرة الػػػػػػ  داـ مػػػػػػف الثم لػػػػػػة المرح ػػػػػػة   ػػػػػػ لؼ   ل مػػػػػػم الم  ػػػػػػرح اإلطػػػػػػمر

   ػػػػػػػػم ت  خ  الم  ػػػػػػػػرح الػػػػػػػػ ع   طػػػػػػػػخلر فػػػػػػػػ  ل ملػػػػػػػػم دة خ ػػػػػػػػمحثلف خأهػػػػػػػػمدلمللف خمممرلػػػػػػػػلف همل شػػػػػػػػمرلف

  ط لػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػـ حلػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػ  الم ظمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اللوقػػػػػػػػػػة ذات المػػػػػػػػػػد وت فػػػػػػػػػػ  ال ظػػػػػػػػػػر الثملثػػػػػػػػػػة المرح ػػػػػػػػػػة

 .(Cherrafi et al.,2017:831 ال ع 

 - رحرة ال خط ط     ثؿ  باال  :-1

 -: االس را  ج ة األ داؼ  حد د-أ

  لػػػػػػػد ال طػػػػػػػة مرح ػػػػػػػة فػػػػػػػ    لػػػػػػػذلؾ رشػػػػػػػل ة ل مػػػػػػػ   ل م ظمػػػػػػػمت املػػػػػػػمر  الخا ػػػػػػػحة ا  ػػػػػػػداؼ  ػػػػػػػخفراذ  

  عػػػػػػذا خ  محخرلػػػػػػة   طػػػػػػة الملػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػة  مرطػػػػػػة مجػػػػػػر    نلػػػػػػذ إل طػػػػػػم  معمػػػػػػة ا  ػػػػػػداؼ مػػػػػػلم ة

                    حدلػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػخ الملػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػر  ل ط لػػػػػػػػػػؽ  را لج االػػػػػػػػػػ العػػػػػػػػػػدؼ هػػػػػػػػػػمف  المل ػػػػػػػػػػ 
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الحمللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                           لم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل ال لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهؿ ال لولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال نملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت خقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس

 Garza-Reyes et al.,2018:349). 

 -: ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى  نف ذ  أ   ة بن ة عا ر فال إبالغ -ب

  مرطػػػػػة مجػػػػػر    نلػػػػػذ    ػػػػػداؼ لػػػػػمم لفال إ ػػػػػوغ مأل ػػػػػ المعػػػػػـ مػػػػػفخ    ال طػػػػػة مرح ػػػػػة  ػػػػػمف ذلػػػػػؾ  لػػػػػد

 لػػػػػػ خفر خ ل ل م ػػػػػػو مشػػػػػػمره و  ف م ػػػػػػرخرل اً أمػػػػػػر   ملمشػػػػػػرخع المخظػػػػػػؼ ال ػػػػػػزاـ للػػػػػػد  اذ  الملػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػة

 إلػػػػػػ   مإل ػػػػػػمفة  خ ح ل عػػػػػػم خالملػػػػػػ    لة الحمللػػػػػػة الحملػػػػػػة  ػػػػػػراوط خا. شػػػػػػم  الملػػػػػػ مر ال حلػػػػػػلف  حػػػػػػخ مرا طػػػػػػ

 المخظػػػػػػػؼ ملرفػػػػػػػة   لزلػػػػػػػز ممػػػػػػػحخ ة هم ػػػػػػػت إذا إا   جػػػػػػػمح ال لولػػػػػػػة المممرلػػػػػػػمت   نلػػػػػػػذ لػػػػػػػ ـ لػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ

 مرطػػػػػة   ظػػػػػمـ   نلػػػػػذ خأ ملػػػػػة  لػػػػػة   نلػػػػػذ  ػػػػػـ الحملػػػػػة  ػػػػػذج فػػػػػ   خ ال لولػػػػػة  مل  ػػػػػملم ل ل ػػػػػؽ فلمػػػػػم خهنم  ػػػػػو

حمطػػػػػػػػػمت   اإلدارات اج مم ػػػػػػػػػمت   ػػػػػػػػػم ت ا مػػػػػػػػػمؿ حم ػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػف الملػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػر   خا.

                      الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  خ االػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دامة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرلب   فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم لل 

 Abdulmalek et al.,2007:224.) 

 الب انات ج ع  نهج ة  حد د -ت

لجػػػػػمد العػػػػػدر ممػػػػػمدر اه شػػػػػمؼ أجػػػػػؿ مػػػػػف ال لم ػػػػػمت جمػػػػػع م عجلػػػػػة  حدلػػػػػد لجػػػػػب         ل   ػػػػػم  طػػػػػرؽ خا.

 مملػػػػػ   المحػػػػػددة ال لم ػػػػػمت جمػػػػػع  طػػػػة خا  ػػػػػمع مػػػػػلم ة فػػػػػ  ال لم ػػػػمت جمػػػػػع الػػػػػ را لجلة  هخ ػػػػػت      لعػػػػم

  خقػػػػػد المدرخلػػػػػة لم لػػػػػة ل ال لمػػػػػة لمجػػػػػر  الم   نػػػػػة  مل مػػػػػموص الم ل  ػػػػػة ال لم ػػػػػمت جمػػػػػع   ػػػػػم ت خال ػػػػ 

 ملػػػػػػػػدؿ( 2   خالملػػػػػػػػمج الطمقػػػػػػػػة الػػػػػػػػ عوؾ( 1  مثػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػموص جملعػػػػػػػػم  ـلػػػػػػػػ ال ػػػػػػػػ  ال لم ػػػػػػػػمت    ػػػػػػػػمف

   ػػػػػػم  ملػػػػػػ خ ( 3  ال لمػػػػػػة لمجػػػػػػر   م لػػػػػػة خة طػػػػػػ هػػػػػػؿ فػػػػػػ   لمػػػػػػؿ ال ػػػػػػ  الملػػػػػػدات/  ا جعػػػػػػزة الػػػػػػ  داـ

 الملػػػػػ  دمة خالمػػػػػخاد ل مػػػػػخاد ال لخلػػػػػخج  خال ح ػػػػػؿ ال ػػػػػدخلر إ ػػػػػمدة قم  لػػػػػة درجػػػػػة( 4  شػػػػػخاو عم خدرجػػػػػة الملػػػػػمج

 إجمػػػػػػػمل  خممػػػػػػػمدر هملػػػػػػػة( 5   ػػػػػػػرر م خمػػػػػػػد  الػػػػػػػ  دامعم إ ػػػػػػػمدة إمهم لػػػػػػػة مػػػػػػػد  لنعػػػػػػػـ اللم لػػػػػػػة فػػػػػػػ 

 .(Chiarini,2012:2 اللم لة  ف ال م جة اا  لمثمت
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 - رحرة ال نف ذ     ثؿ باال  :-2

 ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى بطؿ   ع  ف الفر ؽ  ش  ؿ -أ

 الملػػػػػػ دامة ال لمػػػػػػة  مرطػػػػػػة مجػػػػػػر    نلػػػػػػذ لػػػػػػل نذ الػػػػػػذد النرلػػػػػػؽفػػػػػػ   شػػػػػػهلؿ  ال طػػػػػػخة   مثػػػػػػؿ  ػػػػػػذج     

   نلػػػػػػذ أث ػػػػػػم    شػػػػػػ  قػػػػػػد حػػػػػػخاجز أد خأف   ل نرلػػػػػػؽ الهػػػػػػمف  الػػػػػػد ـ   ػػػػػػدلـ لل ػػػػػػمف الػػػػػػذد ال طػػػػػػؿ خ للػػػػػػلف

 الػػػػذلف مػػػػف النرلػػػػؽ أ  ػػػػم  ا  لػػػػمر ال حلػػػػلف مشػػػػمرلع فػػػػ    اذ ل خجػػػػبالملػػػػ دامة ال لمػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػر 

 .(Chiarini,2014:229 اللم لة  ف همفلة خ  نلة ملرفة لدلعـ

 -: الق  ة  جرى ه ر ة  راحؿ   حد د ال ن ج هائرة اخ  ار -ب

  خ مل مل    المل دامة ال لمة ة مجر  مرط درالة ف  ال د  ق ؿ م     مو ة  حدلد ال رخرد مف       

 مرطة لػ DMAIC إل  المل  د الم  رح ال ع  ف  ال مللة ال طخة ف ف ال طؿ خ لللف   النرلؽ  شهلؿ  لد

 .(Gutierrez et al.,2015:163 الم     مو ة  حدلد    المل دامة ال لمة مجر 

 -: الق  ة جد ؿ ف  النفا ات  ق اس  حد د -ت

  لولػػػػة  نملػػػػمتال خقلػػػػمس     حدلػػػػد ةالحمللػػػػ الملػػػػ دامة ال لمػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػر     ػػػػم  ال ػػػػمص اإلجػػػػرا  ل ػػػػدأ

  نملػػػػػػػمت  ظعػػػػػػػر  اذ ال لخلػػػػػػػخج  ال  ػػػػػػػخعخ  اا  لمثػػػػػػػمتخ  ال  ػػػػػػػؿخ  خااخلػػػػػػػمخ المػػػػػػػخادخ  الملػػػػػػػمجخ  الطمقػػػػػػػةخ ػػػػػػػ  

 مم  ػػػػد أهثػػػػر ملػػػػ  ل م لولػػػػ ا ػػػػ ثلر  لخلػػػػد  ػػػػدخرج خالػػػػذد   مط ػػػػخب  ػػػػخ ممػػػػم أهثػػػػر طمقػػػػة الػػػػ عوؾ   ػػػػد الطمقػػػة

 مػػػػف أه ػػػػر هملػػػػة الػػػػ  داـ   ػػػػد الملػػػػمج  ػػػػدر ظعػػػػر   ل مػػػػم لا حنػػػػخرد الخقػػػػخد مػػػػف الطمقػػػػة ممػػػػدر لهػػػػخف

 ملمخاد ػػػػ   مثػػػػؿ المػػػػخاد  نملػػػػمت   فػػػػ  حػػػػلف اف عػػػػمثم  دفػػػػع   لػػػػؾ ل لػػػػلف خ مل ػػػػمل  مط ػػػػخب  ػػػػخ ممػػػػم الملػػػػمج

  ػػػػو خل  عػػػػ  الم ػػػػ   حلػػػػمة دخرة مػػػػف اا  عػػػػم   لػػػػد الػػػػ  دامو إ ػػػػمدة لمهػػػػف ا م ػػػػ     ػػػػم  فػػػػ  الملػػػػ  دمة

 خااخلػػػػػػمخ الػػػػػػ  داـ إ ػػػػػػمدة لمهػػػػػػف ا   ػػػػػػدمم  ػػػػػػ  خااخلػػػػػػمخ  نملػػػػػػمت  امػػػػػػم ال نملػػػػػػمت مهػػػػػػب فػػػػػػ  ا مػػػػػػر

  م عػػػػػم الػػػػػ   ص م م ػػػػػؿ  ػػػػػدفع أف م ظمػػػػػمتال   ػػػػػ  خل لػػػػػلف   ملػػػػػ  ل م لولػػػػػ ا ػػػػػ ثلر   خلػػػػػد ف  عػػػػػم   الم خلػػػػػدة

  خلػػػػػد  ػػػػػدخر م خال ػػػػػ    ال لمػػػػػة مجػػػػػر   م لػػػػػة فػػػػػ  ال ػػػػػرخرلة  لػػػػػر الػػػػػرحوت مػػػػػف ال  ػػػػػؿ  نملػػػػػمت  ػػػػػ   خ 
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 إلػػػػػ اا  لمثػػػػػمت   نملػػػػػمت  خ شػػػػػلر ا حنػػػػػخرد الخقػػػػػخد حػػػػػرؽ ال  ػػػػػؿ لل ػػػػػ    ػػػػػدمم لػػػػػ  لة أهثػػػػػر م لولػػػػػ ا ػػػػػ ثلر 

  ال لخلػػػػػػخج  ال  ػػػػػػخع   امػػػػػػم  نملػػػػػػمتالجػػػػػػخد ال ػػػػػػوؼ فػػػػػػ  الم خثػػػػػػمت خ نرلػػػػػػ   هػػػػػػخلف مػػػػػػف الم  لثػػػػػػةال نملػػػػػػمت 

  الزاوػػػػػػػدة الط لللػػػػػػػة المػػػػػػخارد الػػػػػػػ عوؾ خهػػػػػػذلؾ و الحلػػػػػػػة خالهمو ػػػػػػمت خالحلخا ػػػػػػػمت ال  م ػػػػػػمت   ػػػػػػػدملر  ػػػػػػر  ط

    م لم عػػػػػػم/  م شػػػػػػ  عم إ شػػػػػػم  ق ػػػػػػؿ مخجػػػػػػخًدا هػػػػػػمف الػػػػػػذد ال لخلػػػػػػخج  ال  ػػػػػػخع خهملػػػػػػة   ػػػػػػخع ل ل ػػػػػػؽ فلمػػػػػػمخ 

 .(Garza-Reyes et al.,2018:340   عم  لم مت   خافر لـ خال  
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زالة  حر ؿ -أ  -: النفا ات  ف ال قر ؿ/   ا 

 ل  نملػػػػػمت الخا ػػػػ  ال حدلػػػػد للػػػػد    اذلم لػػػػمتال   لػػػػلـ   ػػػػػل  الملػػػػ دامة ال لمػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػر   رلطػػػػة إف

 الملػػػػػ دامة ال لمػػػػػة  مرطػػػػػة مجػػػػػر  فػػػػػ    ػػػػػرا   نملػػػػػمت أخ مل خمػػػػػمت  ػػػػػدفؽ أخ مػػػػػخاد شػػػػػهؿ فػػػػػ  لػػػػػخا   

 خ نلػػػػػلر  ح لػػػػػؿ  خ مل ػػػػػمل  الملػػػػػ    لة الحملػػػػػة  رلطػػػػػة فػػػػػ  ا دا   حلػػػػػلف فػػػػػرص ل حدلػػػػػد م ػػػػػرخرل اأمػػػػػر 

 ل لم لػػػػػػػػػػة ال لمػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػ  المحػػػػػػػػػػددة ال نملػػػػػػػػػػمت    لػػػػػػػػػػؿ/  مػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػ   ص الػػػػػػػػػػ را لجلمت خاق ػػػػػػػػػػراح

 .(Garza-Reyes et al.,2014:72 المدرخلة

 -: ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى ال س قبر ة الحالة إنشاء -ب

 خ مل مل   لمتال نم  حدلد ف  للم د خ ذا   خا دا  النل لة لم لمت ل ل طة الحمللة الحملة  رلطة  خفر      

 مرطة  درالة فم  لة ف ف ذلؾ خمع  هنم ة أهثر  شهؿ خ خجلععم ال حللف خمخارد جعخد أخلخلمت  حدلد

 خ طخلر رؤلة  خفلر     قدر عم ف  مأل  خلهف   ال مملة  ذج ف  ف ط  همف ا المل دامة ال لمة مجر 

 مف م ظممتال المل    لة الحملة  رلطة  مهف الللمؽ  ذا ف   خ ل لم لة المثمللة الحملة لمخر قلـ  دفؽ

 Gutierrez et اللم لة قلمة مجر  ل ش لؿ مثملللف خأدا   ع   حدلد  وؿ مف المل   ؿ إل  ال ظر

al.,2015:163). 
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 -: ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى  س قبؿ ل نف ذ خطة ص اغة -أ

  مرطة مجر لالم  رحة  الطرل ة ف  ال مللة ال طخة   مثؿ   المل    لة الحملة  رلطة إ شم   مجرد      

  ذا ف خ    ال نملمت    لؿ/  إلزالة مً مل   الممممة اال را لجلمت ل  نلذ  طة إ شم  ف  المل دامة ال لمة

 مخ خجلع  مقدم ل م   الم ط   ا لمس  خفر   عم ال طة ألمس خال ملمت ا  داؼ  حدلد لشهؿ الللمؽ

 ال  دـ خمراق ة   لرمد ه لمس مً أل  خا  داؼ ا  داؼ ل لمؿاذ   خ ح ل و  و ال لمـ لجب لمم مخا ح

 المممرلمت  شر ف  ألمل    مر  خ الجم ب  ذاخ   المل دامة ال لمة  مرطة مجر    نلذ ف  خال جمح

 .(Garza-Reyes et al.,2018:340الرشل ة  

 -: ال س دا ة الق  ة خارطة  جرى ال س قبر ة ةالحال ل حق ؽ خطة  نف ذ -ب

 الملػػػػػ    لة الحملػػػػػة إلػػػػػ  ال حػػػػػخؿ خ مه ػػػػػف   لػػػػػ خفر ال ػػػػػ  ال  نلػػػػػذ مرح ػػػػػة مػػػػػع ال طػػػػػخة  ػػػػػذج   خافػػػػػؽ       

 المػػػػػخارد   ػػػػػ  المنرخ ػػػػػة ال لػػػػخد  جلػػػػػؿ قػػػػػد  اللم لػػػػة المممرلػػػػػة نػػػػػ   فالملػػػػ دامة ال لمػػػػػة  مرطػػػػة مجػػػػػر ل

 ل   ػػػػػػم  المخ ػػػػػػخ ة االػػػػػػ را لجلمت جملػػػػػع   نلػػػػػػذ ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػ  خمػػػػػم   لػػػػػػمم لفخال خالخقػػػػػػت االػػػػػػ ثممر مثػػػػػؿ

 مػػػػػخارد   مػػػػػلص ف ػػػػػط ل م ظمػػػػػمت لمهػػػػػف   ػػػػػو  ػػػػػذا  الخقػػػػػت  نػػػػػس فػػػػػ  ال شػػػػػر ملػػػػػ حل ة ال نملػػػػػمت   ػػػػػ 

 ال ػػػػػرخرد مػػػػػف لهػػػػػخف قػػػػػد  اللػػػػػ ب لعػػػػػذا  م  جم عػػػػػم أخ/  خ  ػػػػػدمم عم أخ/  خ  م لم عػػػػػم ل حلػػػػػلف محػػػػػدخدة

 النخاوػػػػد ذات المث ػػػػ  الح ػػػػخؿ لػػػػ خفر ال ػػػػ    ػػػػؾ ألػػػػمس   ػػػػ  متاالػػػػ را لجل   ػػػػؾ ل  نلػػػػذ ا خلخلػػػػة إ طػػػػم 

 .(Garza-Reyes et al.,2018:340 م ل ل الم  ن ة ال  نلذ خ همللؼ اللمللة
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 الفصؿ الثان 

 (6R قن ة )ال بحث الثالث : 

   ه د

مػػػػػػػػف    لعػػػػػػػػم محمفظػػػػػػػػةخال ال لوػػػػػػػػة   مػػػػػػػػخب الملممػػػػػػػػرة المػػػػػػػػ م لة الم ظمػػػػػػػػمت أ ػػػػػػػػح  ا  مػػػػػػػػمـ        

ال طػػػػػخر  الػػػػػعـ خقػػػػػد خال ػػػػػ   شػػػػػهؿ  عدلػػػػػد ه لػػػػػر لعػػػػػم  المػػػػػ م لة   اللم لػػػػػمت لم  نػػػػػمت اللػػػػػ  لة ال ػػػػػ ثلرات

 ذلػػػػػؾ ا   مػػػػػمـ   ػػػػػخرة فػػػػػ  الملػػػػػ داـ  مل مػػػػػ لع ل ل ػػػػػؽ مػػػػػم خم عػػػػػم ال مػػػػػ لع  ظػػػػػـ خ الػػػػػمللب فػػػػػ  اله لػػػػػر

 الػػػػػ  داـ الم  نػػػػػمت دةإ ػػػػػم اخ ال مػػػػػ لع إ ػػػػػمدة اخ ال ػػػػػدخلر إ ػػػػػمدة   ػػػػػر خذلػػػػػؾ ال ط لػػػػػؽ مخ ػػػػػع خخ ػػػػػلو

للػػػػػػػػمد  ثػػػػػػػػـ خمػػػػػػػػف  مػػػػػػػػ لحعم لػػػػػػػػ ـ اخ جدلػػػػػػػػدة م  جػػػػػػػػمت ا  ػػػػػػػػمج فػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  دـ أخللػػػػػػػػة مػػػػػػػػخاد امػػػػػػػػم خجل عػػػػػػػػم

   ػػػػػػػ  ال  مفلػػػػػػػ  ال نػػػػػػػخؽ  ح لػػػػػػػؽ فػػػػػػػ  الر  ػػػػػػػة  لهلػػػػػػػو ا مػػػػػػػم اا  مػػػػػػػمـ ذلػػػػػػػؾ لػػػػػػػ ب خللػػػػػػػؿ الػػػػػػػ  دامعم 

 فػػػػػ  لطمقػػػػػةا الػػػػػ عوؾ أف إلػػػػػ  اللململػػػػػة اا جم ػػػػػمت الملػػػػػ عدؼ  خ شػػػػػلر اللػػػػػخؽ فػػػػػ  الم مفلػػػػػلف خال ملػػػػػز

 اذ  لػػػػػػ ع ؾ الملػػػػػػ دامة  ال لولػػػػػػة الممػػػػػػم ع مػػػػػػف ال ػػػػػػمدـ الجلػػػػػػؿ لػػػػػػد ـ معػػػػػػـ جم ػػػػػػب  ػػػػػػخ ال مػػػػػػ لع أ م ػػػػػػة

 ال حػػػػػػدد ا ػػػػػػمفة الػػػػػػ   ملهممػػػػػػؿ  مؤ م ػػػػػػة ل مػػػػػػ   الطمقػػػػػػة مػػػػػػف ه لػػػػػػرة هملػػػػػػمت ال مػػػػػػ لع  م لػػػػػػمت  لػػػػػض

رت   لػػػػػو ظعػػػػػ الط ػػػػػب  ل   لػػػػػة ال مدمػػػػػة اللػػػػػ خات فػػػػػ  الطمقػػػػػة  خللػػػػػد لخاجػػػػػو الم ظمػػػػػمت فػػػػػ  الػػػػػذد اله لػػػػػر

   لػػػػة    ػػػػ  الم حػػػػث  ػػػػذا خلرهػػػػز ال مػػػػ لع  خأ م ػػػػة االػػػػ عوؾ ل   لػػػػؿ جدلػػػػدة طػػػػرؽ ال هشػػػػمؼ الحمجػػػػة

 6R) الم   نػػػػػػػػػػة ا لػػػػػػػػػػمللب فعػػػػػػػػػػـ اذ أف ال ػػػػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػػػػر خاحػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػـ ادخات ال مػػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػػ داـ 

 المطملػػػػػب ال لولػػػػػة  خلػػػػػل ـ لػػػػػد ـ للػػػػػد مػػػػػف اللخامػػػػػؿ المعمػػػػػة الملػػػػػ داـ ل  مػػػػػ لع جدلػػػػػدة أدخات خال هشػػػػػمؼ

 -: (  خا مل وُ 6Rمنعـخ  ن لة  ال رهلز ف   ذا الم حث     
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 -: ( ال فهـ   اال   ة6R قن ة ) - -:ا الً 
 -: (6R فهـ   قن ة) - أ

 اا  هػػػػػػػػمر   ػػػػػػػػ  قمومػػػػػػػػة ( هخ عػػػػػػػػم أخلػػػػػػػػع6R   لػػػػػػػػة     ػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػ داـ ال مػػػػػػػػ لع مػػػػػػػػد ؿ لرهػػػػػػػػز       

 ه لػػػػمس الم ػػػػ   حلػػػػمة دخرة  ظػػػػمـ (  ػػػػ 6R   لػػػػة   اذ   ػػػػدـ .م لػػػػددة حلػػػػمة دخرات مػػػػد    ػػػػ  ل م  جػػػػمت

 (.Kuik et al.,2011:2المل داـ  ل  م لع

  مػ للعم خا. ػمدة  مػملمعم خا. ػمدة خالػ لمد عم الػ  دامعم خا. ػمدة ال نملػمت    لػؿ الجدلػد المنعخـ  ذا ل  مف

 لم ػػمطرخا اللػػممة خال نملػػمت   خالمػػخارد الطمقػػة الػػ عوؾ ل   لػػؿ اللم لػػة مػػف   طػػلط  ػػدأً      ػػدخلر م خا. ػػمدة

  مػػػ لع  ظػػػمـ   ػػػ  الحمػػػخؿ أجػػػؿ مػػػف اللم لػػػة ملػػػ خ  فػػػ  مرا م عػػػم لجػػػب ال ػػػ  اللخامػػػؿ خ ػػػ  المع لػػػة

 ال ظػمـ  اذ  ػخ ملػ داـ  مػ لع   ػ  ل حمػخؿ المعػـ ا  لػر امم الملػ خ .(Jawahir,2016:104مل داـ 

 دخرة مراحػؿ مثػؿ بالحلػم فػ  م عػم جػز اً  ال مػ لع  ظػمـ للػد خال ػ     هم عػم ال جعلز ل ل ة  د ؿ أف لجب

 حلػػػػػػػػػمة دخرة مػػػػػػػػػدار خ  ػػػػػػػػػ  االػػػػػػػػػ  داـ خ لػػػػػػػػػد  خاالػػػػػػػػػ  داـ  خال مػػػػػػػػػ لع ال مػػػػػػػػػ لع ق ػػػػػػػػػؿ خمػػػػػػػػػم   الحلػػػػػػػػػمة

 (. Housthyar et al.,2014:8الم    
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 ال لولػػػػػة اوثػػػػػمر ل   لػػػػػؿ اللم لػػػػػة  لػػػػػ  دـ ال ػػػػػ  الم  جػػػػػمت ا  ػػػػػمج خ مػػػػػ لع الػػػػػ  الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع لشػػػػػلر

 خالز ػػػػػػػموف خالمج ملػػػػػػػمت ل لػػػػػػػمم لف هخ عػػػػػػػم  م ػػػػػػػة   الط لللػػػػػػػة خالمػػػػػػػخارد طمقػػػػػػػةال   ػػػػػػػ  خالحنػػػػػػػمظ   اللػػػػػػػ  لة

   الم ػػػػػػػػمطر    لػػػػػػػػؿ ل م ظمػػػػػػػػة االػػػػػػػػ دامة خ  ػػػػػػػػل . (Jawahir,2016:104اق مػػػػػػػػمدلم  لػػػػػػػػ لمة خ هػػػػػػػػخف

  ػػػػػدممت أخ لػػػػػ ع ا  ػػػػػمج  ػػػػػوؿ مػػػػػف خاا  هػػػػػمر   خالطمقػػػػػة المػػػػػخاد هنػػػػػم ة خزلػػػػػمدة   ال نملػػػػػمت  خللػػػػػد خ ج ػػػػب

 (Dyllick & Hockerts  خقػػػد حػػػدد. (Vinodh et al.,2014:164  ل  لوػػػة خمػػػدل ة جدلػػػدة

 خالحملػػػػػػػة  ( ال لولػػػػػػػة  الط لللػػػػػػػة الحملػػػػػػػة  ( اق مػػػػػػػمدلة  الجػػػػػػػدخ  درالػػػػػػػة خ ػػػػػػػ  لولػػػػػػػ دامة أ لػػػػػػػمد ثوثػػػػػػػة

  ملػػػػػػـ   االػػػػػػ  وؿ مػػػػػػف الط لللػػػػػػة المػػػػػػخارد حمملػػػػػػة ذلػػػػػػؾ فػػػػػػ ف ا ػػػػػػمفة الػػػػػػ   (ااج مم لػػػػػػة  المج مللػػػػػػة

 فػػػػػ  الروللػػػػػة اللخامػػػػػؿ مػػػػػف  لػػػػػد خال ػػػػػدممت ال مػػػػػ لع م ظمػػػػػمت ق ػػػػػؿ مػػػػػف   ال  مفلػػػػػلة خال ػػػػػدرة اإل  مجلػػػػػة

 . (Jawahir et al.,2006:2  اال دامة ق لة

 ال ػػػػػػػرخرد مػػػػػػػف لػػػػػػػذلؾ ال جعلػػػػػػػز الملػػػػػػػ دامة  ل لػػػػػػػ ة فػػػػػػػ  الروللػػػػػػػ  الل مػػػػػػػر  ػػػػػػػخ ال مػػػػػػػ لع أف  ظػػػػػػػمـ 

م عجلػػػػػة                نلػػػػػذ محمخلػػػػػة خلجػػػػػب   ال مػػػػػ لع  ظػػػػػمـ خ ػػػػػخ   الل لػػػػػ ة ل  ػػػػػؾ الروللػػػػػ  الجػػػػػخ ر   ػػػػػ  ال رهلػػػػػز

 6R )Housthyar et al.,2014:8 .) 

  شمط  اذ لعدؼ الم    حلمة دخرة مراحؿ جملع     مف  وؿ ال رهلز (Reduce)ال خف ض  -1

 ال نملمت  خللد خالمخارد خ  نلض  المخاد مف م   نة أ خاع ال  داـ   نلض إل  ال  نلض

 المراحؿ     ألمل  ال  نلض  شهؿ لرهز (6Rم عجلة  ف  .(Jawahir,2016:104خاا  لمثمت 

 ف  المخارد ال  داـ   نلض إل  خلشلر. (Jawahir,2016:104  الم    حلمة دخرة مف ا خل  الثوث

خ  نلض    ال م لع أث م  ا  ر  خالمخارد خالمخاد الطمقة ال  داـ خ  نلض   ال م لع ق ؿ مم مرح ة

 (.Kuik et al.,2011:2اال  داـ  رح ةم أث م  خال نملمت اا  لمثمت خ   لؿ

 الجدلػػػػػػدة المػػػػػخاد مػػػػػػف  ػػػػػداً  المهخ ػػػػػػمت أخ الم  جػػػػػمت ا ػػػػػمدة الػػػػػػ  داـ (Reuse) اهػػػػػادة االسػػػػػػ خداـ -2

 م ػػػػػ   فػػػػػ  الػػػػػ  دامو طرلػػػػػؽ  ػػػػػف الػػػػػخظلن  المهػػػػػخف الػػػػػ  داـ إ ػػػػػمدة الجدلػػػػػدة  اذ لمهػػػػػف الم  جػػػػػمت فػػػػػ 
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  ػػػػػػذا  نهلػػػػػػؾ  لػػػػػػد م   نػػػػػػة م  جػػػػػػمت مجمخ ػػػػػػمت أخ الجدلػػػػػػدة الم  جػػػػػػمت  نػػػػػػس لمػػػػػػ ع همهػػػػػػخف أخ جدلػػػػػػد

 إ ػػػمدة إلػػػ  همػػػم ا عػػػم  شػػػلر .(Zhang et al.,2013:2ال ػػػدلـ  م  جػػػو مػػػف لولػػػ  داـ ال م ػػػؿ المهػػػخف

 ل  نػػػػػػػلض   الوح ػػػػػػػة الحلػػػػػػػمة لػػػػػػػدخرات ا خلػػػػػػػ  حلم ػػػػػػػو دخرة  لػػػػػػػد مهخ م ػػػػػػػو أخ   ههػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػ   الػػػػػػػ  داـ

                           جدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة      خمهخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت م  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت إل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمج الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دمة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داـ

 Hernández et al.,2019:547). 

 خالػػػػػػػػ لمدة ال نهلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػوؿ  م لػػػػػػػػمت الػػػػػػػػ رداد الم  جػػػػػػػػمت لشػػػػػػػػمؿ (Recovery) االسػػػػػػػػ رداد-3

 خال  ظلػػػػػؼ خالنػػػػػرز خال نهلػػػػػؾ االػػػػػ  داـ  مرح ػػػػػة  عملػػػػػة فػػػػػ  الم  جػػػػػمت جمػػػػػع  م لػػػػػة إلػػػػػ  المػػػػػخاد  لشػػػػػمر

االػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رداد                                  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل  الوح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة دخرات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داـ

 Hernández et al.,2019:547). 

 الػػػػػ  داـ المهخ ػػػػػمت أخ    ػػػػػمف  م لػػػػػة ا ػػػػػمدة  مػػػػػملـ الم  جػػػػػمت Redesign)ال صػػػػػ  ـ) إهػػػػػادة -4

 الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملـ ل  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط خالمل خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت خالملرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ردج خالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخارد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد

 م  جػػػػػػػمت  مػػػػػػػملـ إ ػػػػػػػمدة  م لػػػػػػػة ال مػػػػػػػملـ إ ػػػػػػػمدة  شػػػػػػػمط فخل  ػػػػػػػم .(Jawahir,2016:104الجدلػػػػػػػد 

 أخ الم  جػػػػػمت اللػػػػػم  ة حلػػػػػمة دخرة مػػػػػف الملػػػػػ ردة خالمػػػػػخارد خالمػػػػػخاد المهخ ػػػػػمت ل لػػػػػ  دـ خال ػػػػػ    الجدلػػػػػدة

 ل ػػػػرض ال مػػػػملـ إ ػػػػمدة إجػػػػرا  لمهػػػػف.(Zhang et al.,2013:2الم  جػػػػمت  مػػػػف اللػػػػم ؽ الجلػػػػؿ

   جدلػػػػدة محلػػػػ ة م  جػػػػمت إل  ػػػػمج اللػػػػم  ة الم  جػػػػمت مػػػػف الملػػػػ ردج المهخ ػػػػمت أخ المػػػػخاد الػػػػ  داـ زلػػػػمدة

 .(Hernández et al.,2019:547 مممًم  م   نة م  جمت أخ الم  جمت  نس إمم

 المهخ ػػػػػػمت أخ    ػػػػػػمف  م لػػػػػػة ا ػػػػػػمدة  مػػػػػػ لع الم  جػػػػػػمت (Remanufacture)ال صػػػػػػن ع إهػػػػػػادة -5

 دةإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم م   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أخ مممث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لم  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ خال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لع خاإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح ال جدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 الم  جػػػػػػػػػػمت ململجػػػػػػػػػػة إ ػػػػػػػػػمدة ال مػػػػػػػػػػ لع إ ػػػػػػػػػػمدة    ػػػػػػػػػمف  ل مػػػػػػػػػػم .(Jawahir,2016:104الػػػػػػػػػ  دامعم 

 الػػػػ  داـ إ ػػػػمدة  ػػػػوؿ مػػػػف مممثػػػػؿ جدلػػػػد شػػػػهؿ أخ ا مػػػػ لة الحملػػػػة إلػػػػ  الػػػػ لمد عم  ملنلػػػػؿ الملػػػػ  دمة
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 الم ػػػ   إذ للمػػػ   .(Zhang et al.,2013:2الخظلنػػػة  ف ػػػداف دخف ا جػػػزا  مػػػف ممهػػػف  ػػػدد أه ػػػر

 الجػػػػػػػخدة حلػػػػػػػث مػػػػػػػف م نخقػػػػػػػة خأحلمً ػػػػػػػم   مهمفوػػػػػػػة ملػػػػػػػزات   ػػػػػػػ   حػػػػػػػمفظ خظلنلػػػػػػػة خحػػػػػػػدة مػػػػػػػ للو  الملػػػػػػػمد

 حلػػػػػػػػمة دخرة ا قػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػ  ل حمػػػػػػػػؿ أف أل ػػػػػػػم خالمظعػػػػػػػػر  خلجػػػػػػػػب خاللمػػػػػػػر خا دا  خالمخثخقلػػػػػػػػة خالخظػػػػػػػموؼ

 .(Hernández et al.,2019:547أ ر   همم ة

 لػػػذلؾ  وفػػػمً   لػػػد ال ػػػ   ػػػمتالمهخ  أخ  ػػػدخلر الم  جػػػمت إ ػػػمدة خلشػػػمؿ(Recycle) ال ػػػد  ر إهػػػادة -6

  حخلػػػػػػؿ  م لػػػػػػة ال ػػػػػػدخلر إ ػػػػػػمدة   همػػػػػػم    ػػػػػػمف الجدلػػػػػػدة المػػػػػػخاد الػػػػػػ  داـ مػػػػػػف    ػػػػػػؿ أف لمهػػػػػػف  نملػػػػػػمت

جدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة                          م  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت أخ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   نملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت ا   مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد

 Hernández et al.,2019:547). قم  ػػػػػة دمػػػػػخا مػػػػػف الممػػػػػ خ ة الم  جػػػػػمت  حخلػػػػػؿ خلمهػػػػػف 

 مػػػػف الػػػػ   ص لػػػػل ـ ذلػػػػؾ  ػػػػوؼ ال ػػػػدخلر إ ػػػػمدة  م لػػػػمت  ػػػػوؿ مػػػػف جدلػػػػدة مػػػػخاد إلػػػػ  ال ػػػػدخلر إل ػػػػمدة

 الملػػػػمد المػػػػخاد الػػػػ  داـ خلمهػػػػف .(Zhang et al.,2013:2ال ػػػػدخلر  إل ػػػػمدة ال م  ػػػػة  لػػػػر المػػػػخاد

 أل ػػػػمً  خلمهػػػػف إ  ػػػػمج  نػػػػس الم  جػػػػمت  أخ الجدلػػػػدة الم  جػػػػمت لمػػػػ ع  ػػػػمـ مػػػػخاد شػػػػهؿ فػػػػ  اح ػػػػمً   ػػػػدخلر م

 م ظػػػػػػخر الحػػػػػػمات  خمػػػػػػف  لػػػػػػض فػػػػػػ  لػػػػػػم  ة م  جػػػػػػمت مػػػػػػف الطمقػػػػػػة الػػػػػػ لمدة ال ػػػػػػدخلر إ ػػػػػػمدة  ط لػػػػػػؽ

  ملم  جػػػػػػػمت م مر ػػػػػػة فمو ػػػػػػم خأدا ً  ملػػػػػػزات حػػػػػػدلثًم  مػػػػػػػملمعم الملػػػػػػمد الم  جػػػػػػمت ُ ظعػػػػػػر أف لجػػػػػػب الخظلنػػػػػػة

 (6R( منعـخ مهخ مت    لة  6خلخ   الجدخؿ   .(Hernández et al.,2019:547ال دلمة 
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  6)جدخؿ  

 ( 6Rمنعـخ مهخ مت    لة  
 المنعـخ المهخف
 ال م لع. ق ؿ مم مرح ة ف  المخارد ال  داـ   نلض•  ال  نلض

 ال م لع. ف  خالمخاد الطمقة ال  داـ   نلض •
 اال  داـ. مرح ة أث م  العدر   نلض •

 إل  ػػػػػػمج أخللػػػػػػة دةهمػػػػػػم الػػػػػػ  دامو مهخ م ػػػػػػو أحػػػػػػد أخ الم ػػػػػػ   الػػػػػػ  داـ إ ػػػػػػمدة•  اال  داـ إ مدة
 جدلد. م   

 الم   . ال  داـ مرح ة  عملة ف  خال  ظلؼ خالنرز خال نهلؾ ال جملع•  اال رداد
 المل    لة. اال  داـ  لد مم  م لمت   للط • ال مملـ إ مدة
  ملنلؿ. المل  دـ الم    ململجة إ مدة • ال م لع إ مدة
 جدلدة. خم  جمت ممدة إل    الم  أخ ال نملمت  حخلؿ • ال دخلر إ مدة

Source:-Houshyar, A., Hoshyar, A., & Sulaiman, R. B. (2014). Review paper on 

sustainability in manufacturing system. Journal of Applied Environmental and 

Biological Sciences, 4(4), p.8.  www.textroad.com 
 -: (6Rا   ة اس خداـ  قن ة)-ب

  ػػػػػػرخرد أمػػػػػػر ال لمػػػػػػة   ػػػػػػؽ   ػػػػػػ  خ ػػػػػػ ثلرج (6R  ػػػػػػ  م عجلػػػػػػة  ال ػػػػػػموـ المػػػػػػخاد ل ػػػػػػدفؽ الشػػػػػػممؿ النعػػػػػـ إف

                            ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر ال لوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثلر    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع خالمج مللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ااق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدلة النخاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ل ح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

 Zhang et al.,2013:2). 6  عجلػػػػةم  خ   ػػػػمفRال مػػػػ لع  م لػػػػمت فػػػػ  االػػػػ دامة (  لزلػػػػز 

/  الم  جػػػػػػػمت الػػػػػػػ  داـ خا. ػػػػػػػمدة ا  ػػػػػػػر  خالمػػػػػػػخارد خالملػػػػػػػمج خالطمقػػػػػػػة المػػػػػػػخاد الػػػػػػػ  داـ    لػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ

  مػػػػػػػملـ خا. ػػػػػػػمدة الم  جػػػػػػػمت  مػػػػػػػ لع خا. ػػػػػػػمدة المهخ ػػػػػػػمت/  المػػػػػػػخاد  ػػػػػػػدخلر خا. ػػػػػػػمدة خالػػػػػػػ لمدة المهخ ػػػػػػػمت

 .(Hernández et al.,2019:547مل رجلة ال المخارد/  المخاد مف لول نمدة الم  جمت

 الملػػػػػػ دامة ال لمػػػػػة   ػػػػػؽ   لػػػػػػلـ   ػػػػػخد  م لػػػػػة ال ػػػػػػ  الممه ػػػػػة خالم عجلػػػػػمت ( الم ػػػػػػمللس8  الشػػػػػهؿ للػػػػػرض

 ف مل لػػػػػػػػػ ة. لولػػػػػػػػػ دامة الػػػػػػػػثوث الرهػػػػػػػػػموز إلػػػػػػػػ  م لػػػػػػػػػمة   خال ظػػػػػػػػمـ خاللم لػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػ   ملػػػػػػػػػ خلمت   ػػػػػػػػ 

 مػػػػػف ااق مػػػػػمدد ا دا  ( ل  لػػػػػلـ6Rر   ممػػػػػ ل  ػػػػػمف الػػػػػذد ال ه نػػػػػة  مػػػػػخذج الػػػػػ  داـ لمهػػػػػف لوق مػػػػػمد

http://www.textroad.com/
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 دخرة   لػػػػػلـ مثػػػػػؿ الحمللػػػػػة الم عجلػػػػػمت  خلػػػػػلع فػػػػػلمهف ل  لوػػػػػة  مل لػػػػػ ة اإلجممللػػػػػة  امػػػػػم الحلػػػػػمة دخرة م ظػػػػػخر

 ل حدلػػػػػد الػػػػػ  دامعم (خلمهػػػػػف6R    ممػػػػػر ل  ػػػػػملف( Life Cycle Asserment LCA الحلػػػػػمة

 الم ػػػػػػمللس مػػػػػػف المزلػػػػػػد ل طػػػػػػخلر حمجػػػػػػة فع ػػػػػػمؾ  المج مػػػػػػع ال لوػػػػػػ   امػػػػػػم فلمػػػػػػم ل ػػػػػػص اللػػػػػػب /  ال ػػػػػػ ثلر

  لػػػػػد لمهػػػػػف. المج ملػػػػػ  الرفػػػػػمج ل  لػػػػػلـ الػػػػػ  دامعم لمهػػػػػف ال ػػػػػ  خالل ملػػػػػة الهملػػػػػة ااج مم لػػػػػة خالمؤشػػػػػرات

الملػػػػػػػ دامة   ال لمػػػػػػػة  حلػػػػػػػلف أجػػػػػػػؿ مػػػػػػػف خال طػػػػػػػخلر ال مػػػػػػػملـ مراحػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  ال  للمػػػػػػػمت  ػػػػػػػذج إ ػػػػػػػمدة ذلػػػػػػػؾ

 Jawahir& Bradley,2016:107). 
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 (9شىً)

)  & Jawahirاٌّمب١٠ظ ٚإٌّٙغ١بد اٌزٟ رمٛد رم١١ُ خٍك اٌم١ّخ اٌّغزذاِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش

Bradley,2016) 

Source:-Jawahir, I. S., & Bradley, R. (2016). Technological elements of 

circular economy and the principles of 6R-based closed-loop material 

flow in sustainable manufacturing. Procedia Cirp, (40), p.107 
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 الفصؿ الثان 

 : العالقة ب ف   غ رات الدراسةال بحث الرابع

ل  ػػػػػػمف  ػػػػػػذا الم حػػػػػػث اللوقػػػػػػة ال ظرلػػػػػػة ال ػػػػػػ   ػػػػػػر ط م  لػػػػػػرات الدرالػػػػػػة مػػػػػػع  ل ػػػػػػعم خلمهػػػػػػف  خ ػػػػػػلعم 

  م   :

  6R   العالقة ب ف ال صن ع الرش ؽ  خارطة  جرى الق  ة   قن ة -: ا الً 

فػػػػػ  مػػػػػ م ة اللػػػػػلمرات  ـ أ  ػػػػػمج  خلخ ػػػػػم ظػػػػػم  ح ػػػػػخؿ  عملػػػػػة الحػػػػػرب اللململػػػػػة الثم لػػػػػة    ػػػػػـ  طػػػػػخلر       

الػػػػػرولس ال  نلػػػػػذد لشػػػػػرهة  خلخ ػػػػػم  خرهػػػػػز  ػػػػػذا ال ظػػػػػمـ  شػػػػػهؿ ألملػػػػػ    ػػػػػ  (Taiichi Ohno)مػػػػػف ق ػػػػػؿ 

خاإل  ػػػػػػػمج  فػػػػػػػ  الخقػػػػػػػت المحػػػػػػػدد اا  ػػػػػػػمج ػػػػػػػـ الػػػػػػػ  داـ    لػػػػػػػمت مثػػػػػػػؿ  خقػػػػػػػد جػػػػػػػخدة الم  جػػػػػػػمت خ  خ عػػػػػػػم 

ألػػػػػمس   ظػػػػمـ أ  ػػػػمج  خلخ ػػػػمأمػػػػ حت  خقػػػػدخال  للػػػػر اللػػػػرلع ل   لػػػػؿ  هػػػػمللؼ اإل  ػػػػػمج    ملػػػػدفلمت المػػػػ لرة

ف لػػػػػػػنة ال مػػػػػػػ لع الرشػػػػػػػلؽ   خالػػػػػػػذد ل مثػػػػػػػؿ  دفػػػػػػػو ا لملػػػػػػػ  فػػػػػػػ   لظػػػػػػػلـ ال لمػػػػػػػة ل ز ػػػػػػػخف مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ 

الػػػػػ   ص مػػػػػف  نملػػػػػمت اإل  ػػػػػمج خالعػػػػػدر اث ػػػػػم  خ لػػػػػد  م لػػػػػة اا  ػػػػػمج   لمهػػػػػف  لرلػػػػػؼ ال لمػػػػػة    عػػػػػم ال ػػػػػدرة 

م ملػػػػب مػػػػف أجػػػػؿ    لػػػػة اح لمجػػػػمت   ػػػػ    ػػػػدلـ الم  جػػػػمت أخ ال ػػػػدممت فػػػػ  الخقػػػػت الم ملػػػػب خ مللػػػػلر ال

ال ػػػػ   عػػػػدؼ الػػػػ   ح لػػػػؽ الملػػػػػزة  الم ظمػػػػمتالز ػػػػخف  خ ف ال مػػػػ لع الرشػػػػلؽ  ػػػػـ  ط ل ػػػػو فػػػػ  اللدلػػػػد مػػػػف 

ال  مفلػػػػػلة خالػػػػػ دامة اا مػػػػػمؿ  ػػػػػـ ال خجػػػػػو الػػػػػػ  دمػػػػػ  خ ط لػػػػػؽ اداة  مرطػػػػػة مجػػػػػر  ال لمػػػػػة  ال ػػػػػ   عػػػػػدؼ 

  خذات قلمػػػػػػػة ل ز ػػػػػػػموف  جػػػػػػػخدة  مللػػػػػػػة خ  ػػػػػػػدلـ م  جػػػػػػػمت ذات   الػػػػػػػ     لػػػػػػػؿ ال نملػػػػػػػمت خ لظػػػػػػػلـ الر حلػػػػػػػة 

 (.(Lacerda et al.,2016:1-2خ لم لة ا  مج هنؤة 

( اا ػخاع اللػ لة mudaال مػ لع الرشػلؽ    ػو ال  ػم    ػ    (Womack, Jones, & Roos) لػر ؼ خلُ 

 (Lian & Landeghem,2007:4).  ( 1990ل عدر ف  ه مب  اولة ال    لرت اللملـ   مـ  

خلػػذلؾ مػػف المعػػـ   هػػف ا   ػػمر ال مػػ لع  الرشػػلؽ شػػرًطم ملػػ  م ل  خجػػو  حػػخ ال مػػ لع الملػػ داـخ مل ػػمل  لم  

درالػػػة هلنلػػػة  خلػػػلع ا دخات الملػػػ  دمة فػػػ  ال مػػػ لع الرشػػػلؽ خال ػػػ  مػػػف أ ػػػـ ادخا عػػػم  ػػػراوط  ػػػدفؽ ال لمػػػة 
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 دامة خ لػد    لػة  ـ  طخلر م الػ   مرطػة مجػر  ال لمػة الملػخ ال    ش ت ف   ظمـ إ  مج  خلخ م   المل دامة 

معمة  ل  دـ ف  ال م لع الرشلؽ هخلل ة ل لزلز اال دامة ف   م لع م  جمت مف  وؿ  ح لػؿ ا  لمثػمت 

اف النخاوػػد ال لولػػة لػػخؼ  أد  لعػػم ااج مم لػػةهلػػلد الهر ػػخف   خ  ػػملف الم ػػمللس خ ال ػػمزات الدفلوػػة خثػػم   أ

 et al.,2012:815مػع منعػخـ ال مػ لع الملػ داـ   دمجعػم لػ ـ  هخف ممػحخ ة  نخاوػد اج مم لػة   خ مل ػمل  

Faulkner  خ مم ا و  دأت الثخرات الم م لة  ػمل طخر مػف ال مػ لع ال   لػدد الػ  ال مػ لع الرشػلؽ الػذد .)

( (3Rمنعـخ  خمف ثـ   دلـهمف  دفو ازالة العدر     لؿ ال نملمت( خل لو ال م لع ا   ر الذد ا  ـ  مل لوة 

(reduce, reuse, recycle)  )خحلػػػػث اف الم ظمػػػػمت  ال  نػػػػلض   ا ػػػػمدة االػػػػ لممؿ  ا ػػػػمدة ال ػػػػدخلر

ال خجو  حخ ال م لع المل داـ الذد ل دـ قلمة أف ؿ  محمب المم حة   خالذد ظعر فلػو منعػـخ  ا  مدت

خ ف   ا مدة ال مملـ  ا مدة ال م لع(  اال رداد(  ال  نلض  ا مدة اال لممؿ  أ مدة ال دخلر  (6R   لة 

م  جمت مم لة  ل  دـ  م لمت    ؿ مف اوثػمر ال لولػة   الحمخؿ     هؿ المنم لـ ال   ذهرت  عدؼ ال 

 (6R)مػع    لػة  االػ دامةلػ لمة اق مػمدلًم خل هممػؿ م ػمللس  هػخف خ حمفظ     الطمقػة خالمػخارد الط لللػة خ 

  ػرخف   ػ  اادا  ال لوػ  لػذلؾ  خرهػز. (Torres&Gati, 2009)مع  رهلز ا    لة     م مللس الطمقػة 

                            مرطػػػػػػػػػػػػة ال لمػػػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػػػ دامة   مل عػػػػػػػػػػػػم خ وق عػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػ دخات ال مػػػػػػػػػػػػ لع الملػػػػػػػػػػػػ داـ اا  مػػػػػػػػػػػػمـ ػػػػػػػػػػػػـ 

 Dadashzadeh & Wharton, 2012)&(Kuriger & Chen, 2010.) 

 -: ال س دا ة الق  ة  جرى خارطة  ال س داـالعالقة ب ف ال صن ع -:ثان اً 

االػػػػػػػ جم ة لط  ػػػػػػػمت خ     لػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػ ثلر ال لوػػػػػػػ  ل م  جػػػػػػػمت  ػػػػػػػخالملػػػػػػػ داـ   مػػػػػػػ لع ل ػػػػػػػدؼ ا ػػػػػػػـ أف       

م  جػػػػػمت  مللػػػػػة الجػػػػػخدة  ػػػػػ هثر الطراوػػػػػؽ هنػػػػػم ة خاق مػػػػػمدا  ػػػػػف طرلػػػػػؽ    لػػػػػؿ   ػػػػػف طرلػػػػػؽ إ  ػػػػػمج الز ػػػػػموف

لرهػػػػػػز  ػػػػػػذا الػػػػػػ ع    ػػػػػػ  إذ   ملػػػػػػمحةالخالخقػػػػػػت الػػػػػػوـز ل  لػػػػػػخلؽ خ  ال ػػػػػػزلففػػػػػػ  الجعػػػػػػد ال شػػػػػػرد خ  العػػػػػػدر

فػػػػػ  أد خقػػػػػت خفػػػػػ  أد  إلجمد ػػػػػم   ػػػػػذ أشػػػػػهمًا م لػػػػػددة خلمهػػػػػف  العػػػػػدر ال ػػػػػ    ص مػػػػػف جملػػػػػع أ ػػػػػخاع الػػػػػ

 مهمف. 
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 ٌ مهػػػػػػف ل  مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ ال ػػػػػػ  ألملػػػػػػلة أداة  ػػػػػػ  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة مجػػػػػػر   ػػػػػػراوط فػػػػػػ  الخاقػػػػػػع إف   

دارة   نلػػػػػػػذ لمخامػػػػػػػ ة الروللػػػػػػػة اإلدارة احػػػػػػػد أدخات  خ ػػػػػػػ  ال لمػػػػػػػة مجػػػػػػػر  إدارة خ لػػػػػػػعؿ  ال لمػػػػػػػة ت ػػػػػػػدف م خا.

 معمػػػػػة ل حدلػػػػػػد الروللػػػػػ  خرا   ػػػػػػد   مرطػػػػػة مجػػػػػر  ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة أداة إذ ُللػػػػػد  ػػػػػذا اللػػػػػ ب الجدلػػػػػدة 

 حػػػػػخ ال مػػػػػ لع  ال حػػػػػخؿ ل  نلػػػػػذ الطرلػػػػؽ  حػػػػػخ ال مػػػػػ لع الملػػػػ داـ   إذ  لػػػػػم د   ػػػػػ   علوػػػػػة ال حػػػػػخؿ ا جػػػػمج

مػػػػػرة ا ػػػػػر  إلػػػػػ  اللػػػػػخدة  مػػػػػف الم ظمػػػػػة   ػػػػػ  خ حػػػػػمفظ   هم عػػػػػم  الم ظمػػػػػة  أ حػػػػػم  جملػػػػػع الملػػػػػ داـ فػػػػػ 

 Lacerda et  اإلدارات ملػػػ خ    ػػػ  الهنػػػم ة  حلػػػلف الطراوػػػؽ ال   لدلػػػة ال دلمػػػة ممػػػم للػػػم د فػػػ 

al., 2016:7). ػػػػػػف    اللم لػػػػػػمت ل خحلػػػػػػد دللػػػػػػؿ إف  هػػػػػخف  مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة  مثم ػػػػػػة خلمهػػػػػػف 

ال حػػػػػخؿ  ل م ظمػػػػػمت ل لػػػػػعلؿ  طػػػػػة الػػػػػ را لجلة   ػػػػػخفر ف  عػػػػػم خالمل خمػػػػػمت  المػػػػػخاد  ػػػػػدفؽ  مػػػػػخلر طرلػػػػػؽ

 . (Atieh et al., 2016:1575  حخ ال م لع المل داـ 

ف  ال ػػػػػػخؿخ ػػػػػػذلؾ لمهػػػػػػف  أف  مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة  ػػػػػػ  أداة معمػػػػػػة ل  مػػػػػػ لع الملػػػػػػ داـ   خا.

ر خالػػػػػػ   ص م ػػػػػػو اخ    ل ػػػػػػو قػػػػػػد  خ ػػػػػػخ الجػػػػػػمد العػػػػػػدر   شػػػػػػهملو همفػػػػػػة   هػػػػػػًو م عمػػػػػػم لدلػػػػػػو  نػػػػػػس العػػػػػػدؼ 

 مرطػػػػػة مجػػػػػر  ال لمػػػػػة   ملػػػػػم دة  العػػػػػدر فػػػػػ  الم ظمػػػػػة  أ ػػػػػو لمهػػػػػف  حدلػػػػػد جملػػػػػع أ ػػػػػخاع اامهػػػػػمف  همػػػػػم 

لحنػػػػػػػمظ   ػػػػػػػ  قػػػػػػػدر عم ال  مفلػػػػػػػلة  ػػػػػػػف طرلػػػػػػػؽ  حلػػػػػػػلف إ  مجلػػػػػػػة  ظػػػػػػػمـ ا  ممػػػػػػػم ٌلمهػػػػػػػف الم ظمػػػػػػػمت مػػػػػػػف 

إلػػ  أف   ػػمؾ ملػػزات   (Seth et al., 2017:400 . خقػػد اشػػمر ال مػػ لع خ حلػػلف جػػخدة الم ػػ  

 -ملل ة  جلؿ  مرطة مجر  ال لمة أداة معمة خفرلدة مف  خ عم ل  م لع المل داـ: 

  ػػػػػ  لػػػػػ لؿ المثػػػػػمؿ   الرقم ػػػػػة  قػػػػػمت  ػػػػػلف اللم لػػػػػمت خ فػػػػػ   خثلػػػػػؽ اللو  مرطػػػػػة  ػػػػػدفؽ ال لمػػػػػةلػػػػػم د   -1

ال ػػػػػػػزلف خملػػػػػػػدؿ  طػػػػػػػوؽمثػػػػػػػؿ جدخلػػػػػػػة اإل  ػػػػػػػمج خا. الرقم ػػػػػػػة اللوقػػػػػػػمت  ػػػػػػػلف  م لػػػػػػػمت ال مػػػػػػػ لع خ  ممػػػػػػػر 

 . ر طو   دفؽ المل خممت  دفؽ الم    خ   إذ  حدد اإل  مج

رطػػػػػػػة  ملمهػػػػػػػف  ط لػػػػػػػؽ إذ   ػػػػػػػ  ال هلػػػػػػػؼ مػػػػػػػع مجػػػػػػػمات ال ط ل ػػػػػػػمت الم   نػػػػػػػة.  مخقػػػػػػػدر ع ممرخ  عػػػػػػػ-2 

 خ لر م. ال دممت ـأ ال  م  ـال م لع أف   همف ذلؾأ  لخا   مجر  ال لمة المل داـ ف  اد مجمؿ
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ل ػػػػػػػة  لػػػػػػػلطة خلػػػػػػػع ة النعػػػػػػػـ خمخحػػػػػػػدة ل  ط لػػػػػػػؽ مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ م مقشػػػػػػػة  مرطػػػػػػػة مجػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػة   ػػػػػػػدـ   -3

خملػػػػػػػػدؿ اإل  ػػػػػػػػمج خ خاا   مقػػػػػػػػمت خا. ػػػػػػػػمدة لعػػػػػػػػدر  م لػػػػػػػػمت ال جملػػػػػػػػع / ال مػػػػػػػػ لع / ال حخلػػػػػػػػؿ خر طعػػػػػػػػم  م

 .عدرلمؿ خخقت الدخرة خمممدر الال

 ػػػػػػلف م   ػػػػػػؼ أدخات الع دلػػػػػػلة المػػػػػػ م لة ل ح لػػػػػػؿ  ػػػػػػدفؽ  مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة ر ط  ػػػػػػ-4 

 ال م لع المل داـ.مع منم لـ  ةاللم ل

ا دخات ال ح ل لػػػػػػػػة ال خ لػػػػػػػػة خالهملػػػػػػػػة ل   هػػػػػػػػد مػػػػػػػػف أف  لػػػػػػػ لمؿ  مرطػػػػػػػػة مجػػػػػػػػر  ال لمػػػػػػػػة الملػػػػػػػػ دامة  -5

لػػػػم د فػػػػ      ػػػػم  لػػػػ  د إلػػػػ   ح لػػػػؿ مخ ػػػػخ   خ  مػػػػ  ل  لم ػػػػمت. خمػػػػف ثػػػػـ   فعػػػػال ػػػػرارات ال ػػػػ  لػػػػ ـ ا  مذ

 . إ مدة  لرلؼ خا. مدة  مملـ ال حلل مت اال را لجلة

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 اٌفظً اٌضبٌش
ٚطف ِؾطخ وٙشثبء د٠ضالد  انًجؾش االٔل:

 شّبي اٌذ٠ٛا١ٔخ

                                                                          ٚطف اٌع١ٍّبد اٌشئ١غخ ألٔزبطانًجؾش انضبَٙ: 

 اٌىٙشثبئ١خ يٟ اٌّؾطخ ؽبٌخ اٌذساعخاٌطبلخ 

 أعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّؾبوبح ًؾش انضبنش:جان
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 الفصؿ الثالث : ال بحث اال ؿ

 الدراسةحالة ش اؿ الد  ان ة  د زالت  هرباء  حطة صؼ 
شػػػػممؿ الدلخا لػػػػة( مػػػػف  ػػػػوؿ  ة دلػػػػزاتللػػػػل   ػػػػذا الم حػػػػث الػػػػ  خمػػػػؼ المحطػػػػة حملػػػػة الدرالػػػػة  محطػػػػ

 -الن رات اا لة :

 -: ش اؿ الد  ان ة نبذة  ار خ ة هف  حطة د زالت-ا اًل:

 -: ش اؿ الد  ان ة االقساـ االن اج ة ف   حطة د زالت-ثان ًا:

 -:ؼ ال حطة اا د-ثالثًا:

 -: ش اؿ الد  ان ة ال  ارد البشر ة ف   حطة د زالت -رابعًا:

 -: ه  ؿ ال نظ    لر حطةال -خا سًا:

 -:نبذة  ار خ ة هف  حطة د زالت ش اؿ الد  ان ة  -أ اًل:

مػػػػف محطػػػػمت الطػػػػخارئ ال ػػػػ   ػػػػـ ا شػػػػموعم  الطمقػػػػة الهعر مولػػػػة لػػػػد محطػػػػة دلػػػػزات شػػػػممؿ الدلخا لػػػػة إل  ػػػػمج 

ملهػػػػػػم خاط(  200   ػػػػػػ  طمق عػػػػػػم ال مػػػػػػململة   اذ(  2012 ػػػػػمـ  خهػػػػػػمف ال شػػػػػػ لؿ ا خلػػػػػػ  (  (2011  ػػػػػمـ

ل  ػػػػػػػ   ػػػػػػػدد خ  ( محرهػػػػػػػمت6خلهػػػػػػػؿ   ػػػػػػػخؾ   مت(   خهػػػػػػػ8خ  هػػػػػػػخف المحطػػػػػػػة مػػػػػػػف   105)مج فل ػػػػػػػ   خ    ػػػػػػػ

خفػػػػػ  هػػػػػؿ   ػػػػػخؾ مخلػػػػػد طػػػػػخارئ خاحػػػػػد حلػػػػػث   ػػػػػع المحطػػػػػة فػػػػػ   ( محػػػػػرؾ 48المحرهػػػػػمت فػػػػػ  المحطػػػػػة  

  لػػػػػد  ػػػػػف الطرلػػػػػؽ م ػػػػػر  همػػػػػم ( هل ػػػػػخ 2 ػػػػػف مرهػػػػػز الدلخا لػػػػػة حػػػػػخال   شػػػػػممؿ محمفظػػػػػة الدلخا لػػػػػة خ  لػػػػػد 

  خ ل  ػػػػػػر  ػػػػػػذج المحطػػػػػػة مػػػػػػف محطػػػػػػمت الطػػػػػػخارئ م ػػػػػػر ( هل ػػػػػػخ(30حػػػػػػخال  (  دلخا لػػػػػػة -  ػػػػػػداد اللػػػػػػرلع 

خقػػػػػػخد  الػػػػػػ نط   ػػػػػػ  المحطػػػػػػة  همػػػػػػم  لمػػػػػػؿ (.قػػػػػػمت الػػػػػػذرخةخ أ   لػػػػػػ نمد م عػػػػػػم فػػػػػػ  أخقػػػػػػمت ال ػػػػػػرخرة  ال ػػػػػػ

  Diesel Oilخزلػػػػت ال ػػػػمز  لطمقػػػػة الهعر مولػػػػة(  إل  ػػػػمج اHeavy Fuel Oil  HFO (ا لػػػػخد 

 (DO لمػػػػػػػػدة    اً لػػػػػػػػ ـ  شػػػػػػػػ لؿ المحػػػػػػػػرؾ ا  ػػػػػػػػدا   اذ )دقػػػػػػػػموؽ ل حنػػػػػػػػمظ   ػػػػػػػػ  10زلػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػمز  الهػػػػػػػػمز )

( HFOالمحػػػػرؾ لػػػػ ـ اا   ػػػػمؿ الػػػػ  الخقػػػػخد الث لػػػػؿ  الػػػػ  رار المحػػػػرؾ خلػػػػر ة االػػػػ جم ة لوح ػػػػراؽ خ  ػػػػد 



 - 96 -.....ٚطف ِؾطخ وٙشثبء د٠ضالد شّبي اٌذ٠ٛا١ٔخ ؽبٌخ اٌذساعخ.... اٌفظً اٌضبٌش /اٌّجؾش االٚي

  

( اخ أد خلػػػػل ة    مولػػػػة خ  ػػػػد اإلطنػػػػم  لػػػػ ـ ال حخلػػػػؿ ال ػػػػًم الػػػػ  الهػػػػمز Change Over ػػػػف طرلػػػػؽ  

( لخ ػػػػػػػػػػ   7. خالجػػػػػػػػػػدخؿ    دا ػػػػػػػػػػؿ المحرهػػػػػػػػػػمت المحػػػػػػػػػػرؾ خالملػػػػػػػػػػدات خا جػػػػػػػػػػزا الػػػػػػػػػػطخا متل  ظلػػػػػػػػػػؼ 

المل خمػػػػػػمت ال ممػػػػػػة  ملطمقػػػػػػة اإل  مجلػػػػػػة خال مػػػػػػململة ل محطػػػػػػة  مإل ػػػػػػمفة الػػػػػػ  الم  نػػػػػػمت ال م جػػػػػػة مػػػػػػف 

 اللم لمت اإل  مجلة .

 (7جد ؿ )

 ال عر  ات الخاصة بالطاقة االن اج ة  ال ص    ة لر حطة

 ال فاص ؿ الفقرات

 MW 200 الطاقة ال ص    ة لر حطة

 MW 105 لطاقة االن اج ة الفعر ةا

 H2O , CO2 , CO , N2 , SO2 ن ع األنبعاثات الغاز ة

 ل  دـ  لض المخاد الزرا لة للوج ا ر ة  ال  اد الخطرة  السا ة

 خحمملة الم مزف مف   ؼ المخاد

 الؼ ل ر ف  الشعر 64الزلخت حخال   ال خرفات السائرة

     خثموؽ المحطةا داد ال محث  م   ممد  ال صدر:

 ش اؿ الد  ان ة االقساـ االن اج ة ف   حطة د زالت-ثان ًا:

 قسـ ال عالجة-1
ل هػخف  ػػذا ال لػػـ مػػف شػل  لف  شػػل ة ململجػػة الملػػمج   شػل ة ململجػػة الخقػػخد( حلػػث ل ػـخ  ػػذا ال لػػـ   شػػ لؿ 

الهلملمولة المل  دمة خحدات  منلة الملمج خ مؿ النحخممت المط خ ة ل مم  خا شراؼ      ح لر المخاد 

 ف  النحص خ مف ال لب الملمخح  عم.
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 الفحصقسـ  -2

خفحػػػػػص    خفحػػػػػص المػػػػػممممت   خال شػػػػػ لؿ اا ػػػػػوؽ منػػػػػم ل   مػػػػػفال  هػػػػػد ل ػػػػػخل   ػػػػػذا ال لػػػػػـ ملػػػػػؤخللة 

ال ػػػػػمص    رلػػػػػد الزلػػػػػت خا جػػػػػزا  الم ح ػػػػػة (  L.T زلػػػػػت المحػػػػػرؾ خالمخلػػػػػد   خال ػػػػػًم  ظػػػػػمـ ( L.O  ظػػػػػمـ 

خ ػػػػػػذج اللم لػػػػػػة  لػػػػػػ  رؽ حػػػػػػخال     ال ػػػػػػمص  مػػػػػػم  المحػػػػػػرؾ ل  رلػػػػػػدجُ (  H.T   ػػػػػػملمحرؾ  خفحػػػػػػص  ظػػػػػػمـ

 .( دقل ة30 

 قسـ ال شغ ؿ -3
ل ػػػػػػـخ  ػػػػػػذا ال لػػػػػػـ  م شػػػػػػراؼ خالم م لػػػػػػة   ػػػػػػ  أ مػػػػػػمؿ  شػػػػػػ لؿ الخحػػػػػػدات ال خللدلػػػػػػة فػػػػػػ  المحطػػػػػػة خل ػػػػػػم ع 

و  شػػػػػ لؿ الخحػػػػػدات اللمم ػػػػػػة اخ الخحػػػػػدات ال ػػػػػ   حػػػػػػت المػػػػػلم ة خلحػػػػػدد م ػػػػػػدار الحمػػػػػؿ المط ػػػػػخب خ خقل ػػػػػػ

 خل م ع لجوت درجمت الحرارة خال  ط خالزلت خالحمؿ خاللر ة .

 الربطقسـ  -4

 ػػػػػذا ال لػػػػػـ فػػػػػ  ملػػػػػؤخللة مراق ػػػػػة ااحمػػػػػمؿ  الطمقػػػػػة الهعر مولػػػػػة( ال ػػػػػ  لػػػػػ ـ رفلعػػػػػم الػػػػػ  الشػػػػػ هة  ل ػػػػػط ع
 الخط لة اد الر ط   لوؾ ال  ط اللمل .

 .قسـ ال هرباء -5

 مفظػػػػة الهعر مولػػػػة   شػػػػل ة المػػػػلم ة   شػػػػل ة الشػػػػ همت(ل هػػػػخف  ػػػػذا ال لػػػػـ مػػػػف ثوثػػػػة شػػػػلب   شػػػػل ة المح

ا شػػػػػػراؼ   ػػػػػػ   م لػػػػػػمت  شػػػػػػ لؿ خمػػػػػػلم ة ا جعػػػػػػزة خالملػػػػػػدات الهعر مولػػػػػػة فػػػػػػ   لة ال لػػػػػػـهػػػػػػخف ملػػػػػػؤخل خ 

الخحػػػػػػدات ال خللدلػػػػػػة خفحمػػػػػػعم خمػػػػػػلم  عم خ خثلػػػػػػؽ المشػػػػػػمهؿ الن لػػػػػػة خم م لػػػػػػة أ مػػػػػػمؿ مػػػػػػلم ة المخلػػػػػػدات 

ل  رلػػػػػد خمػػػػػلم ة ملػػػػػدات الشػػػػػ هة الهعر مولػػػػػة خقخاطػػػػػع الػػػػػدخرة ال خر ل لػػػػػة خا جػػػػػزا  الم ح ػػػػػة  عػػػػػم هم ظخمػػػػػة ا

خالنخامػػػػػػؿ الهعر مولػػػػػػة خمحػػػػػػخات النخل لػػػػػػة خمحػػػػػػخات ال لػػػػػػمر خمم لػػػػػػمت المػػػػػػخا ؽ خاللمػػػػػػؿ   ػػػػػػ   طػػػػػػخلر 

لجمدالم ظخممت   .الح خؿ خأل مب ا  طمؿ خا.
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 قسـ ال   ان ؾ  -6

ملػػػػػم دة خشػػػػػل ة المػػػػػلم ة لشػػػػػرؼ  ػػػػػذا ال لػػػػػـ   ػػػػػ  أ مػػػػػمؿ مػػػػػلم ة المحرهػػػػػمت خالم ػػػػػ مت خا جعػػػػػزة ال

المشػػػػػمهؿ خاللطػػػػػوت ال ػػػػػ   ظعػػػػػر   ػػػػػ  المحرهػػػػػمت خلشػػػػػرؼ   ػػػػػ   ػػػػػ ملف  ػػػػػخفر المػػػػػخاد  خأزالػػػػػوخ ح لػػػػػؿ 

ال ممػػػػػػة  ملمحرهػػػػػػمت خالشػػػػػػخاحف ال خر ل لػػػػػػة خالم ػػػػػػ مت خا جعػػػػػػزة الملػػػػػػم دة لػػػػػػخا  هم ػػػػػػت  ااح لمطلػػػػػػة

 -:ـ مف أر لة شلبة خل هخف  ذا ال لمح لة أخ  مرجلة خهذلؾ أ ممؿ الملم ة الدخرلة خالل خل

أ مػػػػػمؿ المػػػػػلم ة الملهم لهلػػػػػة   ػػػػػ  محرهػػػػػمت    ػػػػػ  مراق ػػػػػة  لمػػػػػؿ  ػػػػػذج الشػػػػػل ة  -شػػػػػل ة المحرهػػػػػمت:-أ

محرهػػػػػػػمت الػػػػػػػدلزات خالم ػػػػػػػ مت خل ػػػػػػػػـخ   الػػػػػػػدلزات خل ػػػػػػػم ع ا مػػػػػػػمؿ المػػػػػػػلم ة اللخملػػػػػػػة خالطمروػػػػػػػػة   ػػػػػػػ

 . لة المط خ ة   ظلـ ط  مت الشرا  خ  ملف المخاد الوزمة   ممؿ الملم ة خفؽ المخامنمت الن

  ػػػػػػػ  مػػػػػػػلم ة ا جعػػػػػػػزة الملػػػػػػػم دة خالم ػػػػػػػ مت   لمػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذج الشػػػػػػػل ة -شػػػػػػػل ة ا جعػػػػػػػزة الملػػػػػػػم دة:-ب

المر  طػػػػػة  ملخحػػػػػدة خدلمخمػػػػػة  م عػػػػػم خمراق  عػػػػػم  مػػػػػخرة دخرلػػػػػة خأ ػػػػػداد ال  ػػػػػمرلر الن لػػػػػة لمشػػػػػمهؿ الخحػػػػػدات 

 الم ل  ة  م جعزة الملم دة.

أ مػػػػػػػمؿ  شػػػػػػػ لؿ خمػػػػػػػلم ة المراجػػػػػػػؿ خل ػػػػػػػـخ   ػػػػػػػ  م م لػػػػػػػة   لمػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذج الشػػػػػػػل ة -شػػػػػػػل ة المراجػػػػػػػؿ:-ت 

  ػػػػػػػ ملف  ػػػػػػػخفر المػػػػػػػخاد ااح لمطلػػػػػػػة ال ممػػػػػػػة  ملمراجػػػػػػػؿ خالم ػػػػػػػ مت خا جعػػػػػػػزة الملػػػػػػػم دة لػػػػػػػخا  هم ػػػػػػػت 

 مح لة اخ  مرجلة.

  ػػػػػػ  م م لػػػػػػة  زللػػػػػػت خ شػػػػػػحلـ جملػػػػػػع اوللػػػػػػمت   لمػػػػػػؿ  ػػػػػػذج الشػػػػػػل ة -شػػػػػػل ة المرشػػػػػػحمت خالزلػػػػػػخت :-ث

.خالم  مت ف  المحطة خال ًم ل خـ  م م لة  جعل  ز الزلخت خالشحـخ

 قسـ األسناد الفن -7

خلشػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػ   مػػػػػػػؿ الخرشػػػػػػػة    ل ػػػػػػػـخ  ػػػػػػػذا ال لػػػػػػػـ  ػػػػػػػ دارة أ مػػػػػػػمؿ الع دلػػػػػػػة المد لػػػػػػػة خال هللػػػػػػػؼ      

  خم م لػػػػػػػػة أ مػػػػػػػػمؿ شػػػػػػػػل ة ال هللػػػػػػػػؼ خخرشػػػػػػػػة مػػػػػػػػلم ة ا للػػػػػػػػمت   المرهزلػػػػػػػػة لمػػػػػػػػلم ة الخحػػػػػػػػدات اللمم ػػػػػػػػة
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للػػػػػمت  ػػػػػوؿ المػػػػػلم ة خمػػػػػلم ة الم ػػػػػم   خالملػػػػػدات اللمم ػػػػػة خم م لػػػػػة أ مػػػػػمؿ شػػػػػل ة ال   لػػػػػمت خ ػػػػػ ملف ا 

 -خل هخف  ذا ال لـ مف ار لة شلب:

 لمػػػػػؿ  ػػػػػذج الشػػػػػل ة   ػػػػػ  م م لػػػػػة ا مػػػػػمؿ مػػػػػلم ة ا  لػػػػػة المحطػػػػػة خأ ػػػػػداد  -شػػػػػل ة الع دلػػػػػة المد لػػػػػة:-أ

 مػػػػػمملـ اا  لػػػػػة خالمشػػػػػمرلع الجدلػػػػػدة خل ػػػػػم ع    لػػػػػؿ شػػػػػ همت ا لػػػػػملة الروللػػػػػلة خالنر لػػػػػة لأل  لػػػػػة خال لػػػػػمـ 

 ث خا جعزة خالملدات خا   لة ال ش ل لة ال دملة.    لؿ ا ثم

 لمػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػذج الشػػػػػػػػل ة   ػػػػػػػػ  م م لػػػػػػػػة ااشػػػػػػػػراؼ   ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػب أجعػػػػػػػػزة ال هللػػػػػػػػؼ  -شػػػػػػػػل ة ال هللػػػػػػػػؼ:-ب

  م   ؼ ا خا عم خملم  عم خ م لحعم خالم م لة المل مرة للم عم خا شراؼ     مخظن  الشل ة.

ا للػػػػػػػػمت خالملػػػػػػػػدات المط خ ػػػػػػػػة إل جػػػػػػػػمز    ػػػػػػػػـخ  ػػػػػػػػذج الشػػػػػػػػل ة  م م لػػػػػػػػة  ػػػػػػػػخفلر -شػػػػػػػػل ة ال   لػػػػػػػػمت :-ت

اا مػػػػػػمؿ الم   نػػػػػػة فػػػػػػ  المحطػػػػػػة خأدام عػػػػػػم خلػػػػػػ ظـ خلحػػػػػػدد ملػػػػػػمر خحرهػػػػػػة ال   لػػػػػػمت خا للػػػػػػمت خم ػػػػػػمطؽ 

 اللمؿ دا ؿ خ مرج المحطة.

  ػػػػػخـ  ػػػػذج الشػػػػػل ة  م م لػػػػػة  مػػػػ لع جملػػػػػع ا جػػػػػزا  ال ػػػػ    ػػػػػص مػػػػػلم ة ا قلػػػػػمـ  -شػػػػل ة الخرشػػػػػة :-ث

 د ال مـ المط خ ة.اللمم ة ف  المحطة خ علوة المخا

 قسـ السال ة  الب ئة -8

ل ػػػػػػػـخ  ػػػػػػػذا ال لػػػػػػػـ  م شػػػػػػػراؼ   ػػػػػػػ  أ مػػػػػػػمؿ قلػػػػػػػـ اللػػػػػػػومة خاإلطنػػػػػػػم  خل ػػػػػػػم ع  ط لػػػػػػػؽ  ل لمػػػػػػػمت        

اللػػػػػػػومة المػػػػػػػ م لة خململجػػػػػػػة المشػػػػػػػمهؿ ال لولػػػػػػػة خ حلػػػػػػػل عم   خل ػػػػػػػخـ ال ػػػػػػػًم  م م لػػػػػػػة أ مػػػػػػػمؿ المػػػػػػػلم ة 

مرات خم ظخمػػػػػػمت اإلطنػػػػػػم  خأ مػػػػػػمؿ المػػػػػػلم ة اا  لمدلػػػػػػة خالطمروػػػػػػة خالم رمجػػػػػػة خلشػػػػػػرؼ   ػػػػػػ   مػػػػػػؿ لػػػػػػل

الدخرلػػػػػػة ل ػػػػػػممف  شػػػػػػ ل عم فػػػػػػ  الحػػػػػػمات الطمروػػػػػػة خ شػػػػػػر الػػػػػػخ   ل لػػػػػػومة  ػػػػػػف طرلػػػػػػؽ خ ػػػػػػع مػػػػػػخر 

خم مػػػػػػػ مت    ػػػػػػػمف  ل لمػػػػػػػمت اللػػػػػػػومة المػػػػػػػ م لة خال شػػػػػػػرات ال لولػػػػػػػة لزلػػػػػػػمدة ال خ لػػػػػػػة ال لولػػػػػػػة خا  ػػػػػػػمع 

 االمللب المل مدة حلب المحددات ل حد مف ال  خث ال لو .
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 قسـ الس طرة الذا  ة -9

خالم م لػػػػػػػة   ػػػػػػػ  أجعػػػػػػػزة خملػػػػػػػدات اللػػػػػػػلطرة خا جعػػػػػػػزة الهعر مولػػػػػػػة ل ػػػػػػػـخ  ػػػػػػػذا ال لػػػػػػػـ  م شػػػػػػػراؼ        

خل ػػػػػػػػـخ    ػػػػػػػػداد المخامػػػػػػػػنمت الن لػػػػػػػػة ال ممػػػػػػػػة  ااح لمطلػػػػػػػػةال ممػػػػػػػػة  ملمحطػػػػػػػػة خل ػػػػػػػػـخ   ػػػػػػػػخفلر ا دخات 

شػػػػػػػػل ة     لبة خل هػػػػػػػخف  ػػػػػػػذا ال لػػػػػػػـ مػػػػػػػف ثوثػػػػػػػة شػػػػػػػ ط  ػػػػػػػمت الشػػػػػػػرا  ال ممػػػػػػػة  م ظخمػػػػػػػمت اللػػػػػػػلطر 

 (.قلـ اا ممات خالحمل مت  شل ة ا جعزة خاوات الدقل ة  الللطرة خال ظـ

  حطة د زالت ش اؿ الد  ان ةؼ اا د -ثالثًا:

 الشػػػػػػػػػػػػرهة و ػػػػػػػػػػػػ نذ الدلخا لػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػممؿ هعر ػػػػػػػػػػػػم  دلػػػػػػػػػػػػزات محطػػػػػػػػػػػػة خ  نلػػػػػػػػػػػػذ خا شػػػػػػػػػػػػم   مػػػػػػػػػػػػملـ مشػػػػػػػػػػػػرخع

 اللػػػػػػػػػػراؽ  جمعخرلػػػػػػػػػػة لطمقػػػػػػػػػػةا مشػػػػػػػػػػه ة حػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  لللػػػػػػػػػػم ـ اللراقلػػػػػػػػػػة الهعر ػػػػػػػػػػم  خزارة لمػػػػػػػػػػمل الهخرلػػػػػػػػػػة 

 الخط لػػػػػػػػػػػة   ملشػػػػػػػػػػػ هة ر طعػػػػػػػػػػػم خ ػػػػػػػػػػػـ ملهػػػػػػػػػػػم خاط 200  طمقػػػػػػػػػػػة المحطػػػػػػػػػػػة  اللراقػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػلب خل دمػػػػػػػػػػػة

 شػػػػػػػػػػػرهةال  خلػػػػػػػػػػػت خقػػػػػػػػػػػد ملهػػػػػػػػػػػم خاط 50 خاحػػػػػػػػػػػدة هػػػػػػػػػػػؿ طمقػػػػػػػػػػػة  خللػػػػػػػػػػػد خحػػػػػػػػػػػدات أر ػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف   هػػػػػػػػػػػخف خ

 .  ملهممؿ ل محطة المد لة اا ممؿ   نلذ الهخرلة

 اؿ الد  ان ةش  ال  ارد البشر ة ف   حطة د زالت -رابعًا:

(  8( م  لػػػػػ ًم خل ػػػػػلف الجػػػػػدخؿ  500ل  ػػػػػ   ػػػػػدد اللػػػػػمم لف اله ػػػػػ  فػػػػػ  محطػػػػػة دلػػػػػزات شػػػػػممؿ الدلخا لػػػػػة  
 . خزلع اللمم لف  حلب ال  مص خاللمؿ الذد لممرلو

 (8جدخؿ  

  خزلع اللمم لف حلب ال  مص خاللمؿ الذد لممرلوُ 

الل خاف 
 الخظلن 

رؤلم   ملمخف مدلر
 ا قلمـ

ملؤخل  
 الشلب

 ااجممل   ممؿ ف لخف أدارلخف المع دللف ل  را ا

 500 144 155 96 47 6 40 10 1 1 اللدد

 : اعداد الباحث باألعتماد على وثائق المحطةالمصدر
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 اله  ؿ ال نظ    لر حطة -خا سًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( العلهؿ ال  ظلم  لمحطة دلزات شممؿ الدلخا لة10الشهؿ 
 : مف ا داد ال محث  ما  ممد     خثموؽ المحطة ال صدر

 طيطشعبة التخ
 شعبة المتابعة
 شعبة البرمجة
 شعبة االحصاء

 

 مدير المحطةمعاون 

 مدير المحطة

قسم 
التخطيط 
 والمتابعة

 

قسم 
الشؤون 
 المالية

 

قسم 
الشؤون 
 االدارية

 

قسم 
السيطرة 

 الذاتية
 

قسم 
التجهيز 
 والمخازن

 

قسم 
الرقابة 
 الداخلية

 

قسم 
 المعالجة

 

قسم 
السالمة 
 البيئية

 

قسم 
 تشغيلال
 

قسم 
االسناد 
 الفني

 

قسم 
 الميكانيك

 

قسم 
 الكهرباء

 

 شعبة القانونية
 شعبة االعالم والعالقات

 شعبة ادارة الجودة

الموارد شعبة 
 البشرية

 الذاتيةشعبة 
الخدمات شعبة 

 االدارية
الطباعة والتوثيق 

 االلكتروني
 شعبة االستعالمات

 
 

 الموجوداتشعبة 
 الحساباتشعبة 
 لرواتباشعبة 
 الماليةشعبة 

شعبة الميزانية 
وحسابات 
 التكاليف

 شعبة الصندوق
 
 
 

 التدقيقشعبة 
الرقابة شعبة 

 المالية

 

 التجهيزشعبة 
 المخازنشعبة 

 الوقودشعبة 
السيطرة شعبة 

 على الخزين

 

السيطرة شعبة 
 والنظام

االجهزة شعبة 
 واالت الدقيقة

االتصاالت شعبة 
 والحاسبات

 

حافظة المشعبة 
 الكهربائية

 الصيانةشعبة 
 الشبكاتشعبة 

 

 

 المحركاتشعبة 
االجهزة شعبة 

 المساعدة
 المراجلشعبة 
المرشحات شعبة 

 والزيوت

 

الهندسة شعبة 
 المدنية

 التكييفشعبة 
 النقلياتشعبة 

 

 

 1المناوبةشعبة 

 2المناوبةشعبة 

 3المناوبةشعبة 

 4المناوبةشعبة 

 

 

 االطفاءشعبة 
 مةالسالشعبة 

 البيئةشعبة 

 

 معالجة المياهشعبة 
 معالجة الوقودشعبة 
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 ال بحث الثان 
  صؼ الع ر ات الرئ سة إلن اج الطاقة ال هربائ ة ف  ال حطة حالة الدراسة -:ا الً 
  رحرة ال عالجة -1

ل ر(  1000ف   ذج المرح ة ل ـ فحص خململجة الملمج خالخقخد حلث لهخف ف  هؿ   خؾ  زا لف مم  للة        
   ػؿ خلػ ـ  الػذد لػ ـ  مػنل ُو   اذ ل مص ال زاف ا خؿ ل مم   لر الممن     مم ال زاف الثم   فل مػص ل مػم

   ػر لمػر ثػـ خمػف ل ملمج ال مقؿ الرولس اا  خب طرلؽ  ف اخ  الحخ لة الللمرات طرلؽ  ف ال زا مت ال  المم 
 الهػػػمر خف ف  ػػػر ثػػػـ  ( Depth Filter  ال رلػػػلب ف  ػػػر مػػػف اً ا  ػػػدا   مػػػنل و للػػػ ـ(  مػػػنلة فو ػػػر  مراحػػػؿ  ػػػدة
 Carbon Filter)   ًلمػػػملهرخا  ن  ػػػر مػػػرخرا  Micro Filter )لخ ػػػ  (9-10  الجػػػدخؿخ  الملػػػمخح خ مل لػػػب 

 .خالزلخت الملمج فحخممت
 (9جد ؿ )

 فحص ال اء ال عالج قبؿ دخ له لر حرؾ
 انُغت انًغًٕػ ثٓب إَاع انفؾٕ بد د

 ؽبِؼ١خ 10اٌؾذ األعٍٝ  (8.5-6)ِٓ  اٌؾبِؼ١خ Phيؾض  1

 ppm 100اٌؾذ األعٍٝ  وٍٛس٠ذ األ٠ْٛ 2

 ppm 150اٌؾذ األعٍٝ  ٠زبدوجش 3

 ppm 10اٌؾذ االعٍٝ  اٌىٍٛس 4

 ٌىً ع١ٕزّزش ِٚب٠ىش 400اٌؾذ األعٍٝ  دسعخ اال٠ظب١ٌخ اٌىٙشثبئ١خ 5

 ف  المحطة الململجة: مف ا داد ال محث  ما  ممد      لم مت قلـ ال صدر

 ؽ بالفحص  ضح فح صات الز  ت  النسب ال س  ح بها  ال قت ال س غر( 10آ ا الجد ؿ ) 
 (10جد ؿ )

 

 انٕلذ انُغت انًغًٕػ ثٓب َٕع انفؾص د

نٛؼزجش صٚذ  220-110انُغجخ انًغًٕػ ثٓب يٍ  فؾص انهضٔعخ 1

  بنؼ

 دلبئك 10-7ْزِ انؼًهٛخ رغزغشق ؽٕانٙ يٍ 

 دلبئك 5رغزغشق ْزِ انؼًهٛخ  ػذو ٔعٕد انضٚذ يغ انًبء انًؾزٕٖ انًبئٙ 2

انضٚذ يبدح ْٛذسٔكغٛذ َغجخ انمبػذٚخ فٙ  فؾص انمبػذح 3

يهغى نكم  20انجٕربعٕٛو ٔانُغجخ انًغًٕػ ثٓب 

 نزش يٍ انضٚذ

 دلبئك 10
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مرح ة( أػد مج لخ    ذج ال11خالشهؿ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرح ة الململجة( 11شهؿ    
 
 
 

 مضخة المياه الخام

 فلتر الترسيب

 فلتر الكاربون

 فلتر مايكرو

 الضغط العاليمضخة 

 وحدة المياه المقطرة

خزان المياه 

 التالفة

 فلتر مايكرو

 CIPخزان  CIPمضخة 

(clean in 
place مياه )

 لتنظيف المكان

المياه خزان 

 المعالجة

 تجهيز المياهمضخة 

 

 لوحة التحكم

 

 النهاية
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  رحرة الفحص-2
لػػػػد أجعػػػػزة النحػػػػص  ػػػػف  ُ  فػػػػ   ػػػػذج المرح ػػػػة  ػػػػ ـ  م لػػػػة النحػػػػص المروػػػػ   ال مػػػػرد(  ػػػػف طرلػػػػؽ        

خلػػػػػ ـ فػػػػػ   ػػػػػذج اللم لػػػػػة فحػػػػػص جملػػػػػع ا جػػػػػزا  الم ل  ػػػػػة  ػػػػػملمحرؾ خفحػػػػػص المػػػػػممممت خالزلػػػػػخت خمػػػػػم  
 .مرح ةال( اد مج لخ    ذج 12دقل ة( خالشهؿ   30المحرؾ خ ل  رؽ  ذج اللم لة حخال   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مرح ة النحص12الشهؿ 
 

  

 فحص نظام تشغيل الجهد العالي

(132KV) 

 MVفحص نظام تشغيل 

(11KV) 

 LV&MCCفحص نظام تشغيل 

(220V) 

 فحص االنظمة

 نظام ضاغط الهواء

 نظام المراجل العامل بالزيت

 نظام سحب الهواء

 L.Oنظام 

ساعدة باستثناء             تشغيل المعدات الم

(GEN-SET) 

 مضخمة خزان التخزين ذات العالقة

 نظام معالجة المياه

 نظام تبريد المياه

 F.Oنظام 

 HVACنظام 

 إٌٙب٠خ
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  رحرة ال شغ ؿ-3
خال  هػػػػػػد مػػػػػػف   خمػػػػػػراخح  عخلػػػػػػة المحػػػػػػرؾ    ػػػػػػة لػػػػػػ ـ  شػػػػػػ لؿ م ػػػػػػ ة ال زللػػػػػػت اا  داولػػػػػػة فػػػػػػ   ػػػػػػذج المرح 

 شػػػػ لؿ م ػػػػػ مت الخقػػػػػخد الث لػػػػػؿ خزلػػػػت ال ػػػػػمز خم ػػػػػ مت المػػػػػم  فػػػػػ  خحػػػػدة الململجػػػػػة ح ػػػػػ  لػػػػػ ـ  شػػػػػ لؿ 
 .مرح ةالدقل ة( خالشهؿ اد مج لخ    ذج  30خ ل  رؽ  ذج اللم لة حخال      المحرؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشغيل

 تجهيز الكهرباء

 فحص االنظمة

 تشغيل العزل

 تشغيل مع الشبكة

 تشغيل مستمر

 ال ش لؿ( مرح ة 13الشهؿ 
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 حرة الربط ر -4
%  خفػػػػػؽ طمقػػػػػة المحػػػػػرؾ للػػػػػ ـ 85% الػػػػػ  10  ػػػػػد  شػػػػػ لؿ المحػػػػػرؾ خالػػػػػ  رارج لػػػػػ ـ مراق ػػػػػة الحمػػػػػؿ مػػػػػف 

 الر ط م مشرة مع الش هة الرولللة ل  ؿ الهعر م  ال  محطمت أ ر   لم  محطمت ال  ؿ.
  رحرة النقؿ -5

   محطػػػػمت ال  ػػػػؿ فػػػػ   ػػػػذج المرح ػػػػة لػػػػ ـ د ػػػػخؿ مػػػػم لػػػػ ـ ا  مجػػػػو مػػػػف محطػػػػة دلػػػػزات شػػػػممؿ الدلخا لػػػػة الػػػػ 
خ ػػػػػػػذج المحطػػػػػػػة مر  طػػػػػػػة  ملشػػػػػػػ هة الخط لػػػػػػػة ل هعر ػػػػػػػم  لم ط ػػػػػػػة النػػػػػػػرات ا خلػػػػػػػط خم هخ ػػػػػػػة مػػػػػػػف ثوثػػػػػػػة 

خا ق ػػػػػػػػػػلة    ( خلػػػػػػػػػػ ـ  خزللعػػػػػػػػػػم حلػػػػػػػػػػب الهثمفػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػهم لة خالػػػػػػػػػػدخاور132,33,11محػػػػػػػػػػخات  لػػػػػػػػػػلة  
 ( لخ   مرح ة ال  ؿ.14 ر مم  مللف ال عوؾ الهعر م    خالشهؿ   خخفؽ   خال خاح 
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مرح ة ال  ؿ( 14الشهؿ 
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 الفصؿ الثالث
 ال بحث الثالث

 اس خداـ برنا ج ال حا اة
 -:    روللة ف رات لت ال  الم حث  ذا ف  ال طرؽ لل ـ
 -: ال طابقة  حسف العش ائ ة األرقاـ اس قالل ة اخ بار -ا اًل:
 -:ن ذجة ه ر ات ال حا اة -ثان ا:
 -: نزؾذٚذ انؼٕايم انًإصشح فٙ رؾغٍٛ أداء انًؾطخ ريغٛم انًُٕرط -ثالثا:
 -: نهزأكذ يٍ يطبثمخ انُزبئظ يغ ٔالغ ؽبل اداء انًؾطخريغٛم انًُٕرط  -رابعا:

 -:ال نف ذ  اخ بار  صداق ة الن  ذج  -خا سا:
 -:  ف أجؿ  حس ف أداء ال حطة  ع  طب ؽ الس نار   ات  شغ ؿ الن  ذج-سادسًا:

 -: ال طابقة  حسف العش ائ ة األرقاـ الل ةاس ق اخ بار -ا اًل:
 - ـ ا   مر  شخاولة اارقمـ المخلدة حلب النر لة ال مللة:

 اارقمـ اللشخاولة المخلدة  شخاولة                (: H0فر لة اللدـ  

  شخاولة اارقمـ اللشخاولة المخلدة  لر(: H1النر لة ال دل ة  

   داـ ل ة مم وب خحلب ال ر مم  ال مل :رقـ  شخاو   مل 100 ـ  خللد اذ  

clc clear 
For i=1 : 100 

R= rand; end R 
ا رقػػػػػمـ   ػػػػػذج   خلػػػػػب  ػػػػػـ همػػػػػم  ( 11  الجػػػػػدخؿ فػػػػػ  مخ ػػػػػحة  شػػػػػخاو  رقػػػػػـ 100  خللػػػػػد   لجػػػػػة خهم ػػػػػت

( 214خ ػػػػػػـ الػػػػػػ  داـ  ر ػػػػػػمم  المحمهػػػػػػمة خفػػػػػػؽ ال مػػػػػػمذج الملػػػػػػ رة لمػػػػػػدة   المطم  ػػػػػػة حلػػػػػػف إجػػػػػػرا  ل ػػػػػػرض

 .(11  الجدخؿ ف  مخ   همم لخممً 
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 ( االرقام العشوائية المولدة11الجدول )

 

 

 

 طػػػػخؿ فوػػػػمت( 10   ػػػػمف   لػػػػلمعم  ػػػػـ ف ػػػػد م لػػػػمخلة فوػػػػمت  ػػػػمف اللشػػػػخاولة ا رقػػػػمـ خ ػػػػع أجػػػػؿ خمػػػػف

 (10  خ ػػػػػخ ل مشػػػػم دات الم خقػػػػع اللػػػػػدد  ث لػػػػت مػػػػع  عػػػػػم  ػػػػمص جػػػػدخؿ  ػػػػػمف خ  ظلمعػػػػم( 10  فوػػػػة هػػػػؿ

 -: همو   حلم عم  ـ مشم دات

 المشم دات  دد فومت   للـ ÷= اللدد اله   ل مشم دات  العدد ال   قع لر شا دات

 =100÷10=10 

 

 

 

0.6611 0.4663 0.2105 0.8223 0.8332 0.4231 0.7803 0.2433 0.5211 0.9454 
0.7977 0.0539 0.9769 0.9970 0.6555 0.1545 0.3654 0.3123 0.2782 0.1544 
0.5444 0.2356 0.0046 0.9005 0.3454 0.9222 0.2545 0.8212 0.7744 0.4182 
0.3221 0.9101 0.7749 0.2567 0.5003 0.1654 0.4909 0.0124 0.7223 0.4210 
0.1756 0.1832 0.8173 0.1562 0.4532 0.4706 0.6085 0.0432 0.6776 0.4011 
0.6013 0.8655 0.8687 0.1466 0.0760 0.4765 0.1433 0.1543 0.1744 0.3102 
0.2451 0.5421 0.0844 0.8666 0.2654 0.3766 0.9533 0.6112 0.3112 0.5010 
0.6122 0.3454 0.9562 0.5676 0.1323 0.6765 0.9899 0.7331 0.6763 0.5499 
0.6111 0.0572 0.2344 0.5947 0.1928 0.3456 0.5643 0.9887 0.7031 0.8122 
0.7108 0.4239 0.8104 0.1610 0.2543 0.1211 0.0698 0.4651 0.0554 0.7348 

 اعداد الباحث باألعتماد على برنامج ماتالب المصدر:
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  ( اختبار عشوائية االرقام المولدة12الجدول)

 

X  هػػػػػمد مر ػػػػػع قلمػػػػػة اف  وحػػػػػظ ا ػػػػػوج الجػػػػػدخؿ مػػػػػف
أمػػػػػ ر   ػػػػػ  (2.2   لػػػػػمخد خال ػػػػػ  المحلػػػػػخ ة( 2

X  قلمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف
 لػػػػػػػػػػمخد  ال ػػػػػػػػػػ ( 9  حرلػػػػػػػػػػة خدرجػػػػػػػػػػة(  0.05   مل خلػػػػػػػػػػة ملػػػػػػػػػػ خ    ػػػػػػػػػػد الجدخللػػػػػػػػػػة( 2

 ػػػػـ  ال ػػػػ  اللشػػػػخاولة ا رقػػػػمـ الػػػػ  وللة منمد ػػػػم ال ػػػػ  اللػػػػدـ فر ػػػػلة ق ػػػػخؿ   ػػػػ  لػػػػدؿ خ ػػػػذا  ( 16.919 

  خللد م.

 

 

 

 

 

 

 

Oi-Ei)2/Ei) X (Eiانزكشاس انًزٕلغ) (Oiانزكشاس انؾمٛمٙ) انفئبد انزغهغم
2
= 

1 0-0.1 9 10 0.1 

2 0.1-0.2 14 10 1.6 

3 0.2-0.3 10 10 0.0 

4 0.3-0.4 9 10 0.1 

5 0.4-0.5 11 10 0.1 

6 0.5-0.6 9 10 0.1 

7 0.6-0.7 10 10 0.0 

8 0.7-0.8 9 10 0.1 

9 0.8-0.9 9 10 0.1 

10 0.9-1 10 10 0 

    X
2
 =      2.2           

                             

 ماتالب:من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر
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 ثان ًا: ن ذجة ه ر ات ال حا اة

لهػػػػػػمز ( ملػػػػػػدات اا  ػػػػػػمج اللػػػػػػخم  مػػػػػػف الهعر ػػػػػم  خاالػػػػػػ عوؾ اللػػػػػػخم  مػػػػػػف مػػػػػػمدة ا13للػػػػػرض الجػػػػػػدخؿ  

خل ملػػػػػة  2020خالػػػػػ نط االػػػػػخد    مإل ػػػػػمفة الػػػػػ  االػػػػػ عوؾ مػػػػػف مػػػػػمدة الزلػػػػػت خالمػػػػػم  ل ن ػػػػػرة مػػػػػف الػػػػػمر/

 .2020 شرلف الثم  / 

( ملدؿ اا  مج  خاال عوؾ اللخم  حلب ااشعر13الجدخؿ    

 
 

 

 

 

 

 

 

ال عدؿ ال      الشهر
/  إلن اج ال هرباء
 ال   ا  اط

ال عدؿ ال      
 الس هالؾ لر از/ل ر

ال       ال عدؿ
الس هالؾ لرنفط 
 االس د/ ل ر

ال عدؿ ال     
/ل رالس هالؾ ال اء  

ال عدؿ ال      
الس هالؾ 

/ ل رالز ت  
5 1969695 13478484 5063749356 12950 809 
6 1597595 29090533 408032333 10504 657 
7 2470645 13723581 466948387 16244 1015 
8 3371613 15219355 649503807 22168 1386 
9 3522000 11946733 664741567 23157 1447 
10 2495016 24486193 606782452 16404 1025 
11 1608064 10585333 392946333 10573 661 
 7000 112018 527904259 16932888 2433518 ال عدؿ

 باألعتماد على سجالت المحطة : من اعداد الباحث المصدر
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 ل اسر ب   ن    ار   حا اة  حد د ال  ل د ال     لر هرباء باس خداـ -1

 مونتي كارلو لتحديد التوليد اليومي للمحطة محاكاة ( اسلوب14الجدول)

 ال دى f(x) F(X) ال  رار ال شا د ال  ل د ال    /   ا
1969695 1 0.14 0.14 0-0.14 
1597595 1 0.14 0.28 0.15-0.28 
2470645 1 0.14 0.42 0. 29-0.42 
3371613 1 0.14 0.56 0.43-0.56 
3522000 1 0.14 0.70 0.57-0.70 
2495016 1 0.14 0.84 0.71-0.84 
1608064 1 0.14 0.98 0.85-1 

 ا داد ال محث :  ال صدر

رلخ ( الػػػػػػ  ا ػػػػػػو اذا مػػػػػػم  ػػػػػػـ ا   ػػػػػػم  رقػػػػػػـ  شػػػػػػخاو  حلػػػػػػب الػػػػػػ خب مػػػػػػخ    هػػػػػػم14 شػػػػػػلر   ػػػػػػمو  الجػػػػػػدخؿ  
 ( ملهم.3371613فمف ال خللد  خ   مثًو  (0.49 ل  خزلع اللمـ خهمف الرقـ  خ

 ال     لرنفط االس د باس خداـ اسر ب   ن    ارل  االس هالؾ حد د  -2

 ( ال خب مخ    همرلخ ل حدلد ال نط  اللخم  المل ع ؾ ل محطة15الجدخؿ 

 ال دى f(x) F(X) ال  رار ال شا د ال    /ل ر االس هالؾ
506374935 1 0.14 0.14 0-0.14 
408032333 1 0.14 0.28 0.15-0.28 
466948387 1 0.14 0.42 0. 29-0.42 
649503807 1 0.14 0.56 0.43-0.56 
664741567 1 0.14 0.70 0.57-0.70 
606782452 1 0.14 0.84 0.71-0.84 
392946333 1 0.14 0.98 0.85-1 

 ا داد ال محث :  ال صدر
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خ ل  خزلػع اللػمـ ( ال  ا ػو اذا مػم  ػـ ا   ػم  رقػـ  شػخاو   حلػب الػ خب مػخ    هػمرل15 شلر   مو  الجدخؿ  

 ( ل ر.466948387 خ  اال عوؾف ف  مثوً  (0.34خهمف الرقـ  خ  

 ال     لر از باس خداـ اسر ب   ن    ارل  االس هالؾ حد د  -3

 ( ال خب مخ    همرلخ ل حدلد الهمز اللخم  المل ع ؾ ل محطة16الجدخؿ 

 االس هالؾ
 ال    /ل ر

  f(x) ال  رار ال شا د
 ال ةالدالة االح  

F(X) 
 الدالة ال را   ة

 ال دى

13478484 1 0.14 0.14 0-0.14 
29090533 1 0.14 0.28 0.15-0.28 
13723581 1 0.14 0.42 0. 29-0.42 
15219355 1 0.14 0.56 0.43-0.56 
11946733 1 0.14 0.70 0.57-0.70 
24486193 1 0.14 0.84 0.71-0.84 
10585333 1 0.14 0.98 0.85-1 

 : مف ا داد ال محث  صدرال 

سٌٛ ٌٍزٛص٠رع اٌعربَ ( اٌٝ أٗ ارا ِب رُ أزمبء سلرُ عشرٛائٟ  ؽغرت اعرٍٛة ِرٛٔزٟ ورب16)رش١ش ٔزبئظ اٌغذٚي 

 ( ٌزش.11946733٘ٛ)  االعزٙالنِضالً يأْ  (0.66)ٚوبْ اٌشلُ ٘ٛ 

 ال     لر اء باس خداـ اسر ب   ن    ارل  االس هالؾ حد د  -4
 خ    همرلخ ل حدلد المم  اللخم  المل ع ؾ ل محطة( ال خب م17الجدخؿ 

 انًذٖ f(x) F(X) انزكشاس انًيبْذ انٕٛيٙ/نزش االعزٓةن

12950 1 0.14 0.14 0-0.14 

10504 1 0.14 0.28 0.15-0.28 

16244 1 0.14 0.42 0. 29-0.42 

22168 1 0.14 0.56 0.43-0.56 

23157 1 0.14 0.70 0.57-0.70 

16404 1 0.14 0.84 0.71-0.84 

10573 1 0.14 0.98 0.85-1 

 : مف ا داد ال محث  ال صدر



 - 114 -....................اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّؾبوبح .........................اٌفظً اٌضبٌش/ اٌّجؾش اٌضبٌش

  

رلخ ( الػػػػػػ  ا ػػػػػػو اذا مػػػػػػم  ػػػػػػـ ا   ػػػػػم  رقػػػػػػـ  شػػػػػػخاو   حلػػػػػػب الػػػػػػ خب مػػػػػػخ    هػػػػػػم17 شػػػػػلر   ػػػػػػمو  الجػػػػػػدخؿ  

 ( ل ر.10504 خ   اال عوؾفمف  مثًو  (0.26 ل  خزلع اللمـ خهمف الرقـ  خ

 باس خداـ اسر ب   ن    ارل  ال      ف الز ت االس هالؾ حد د  -5

 ( ال خب مخ    همرلخ ل حدلد الزلت اللخم  المل ع ؾ ل محطة18الجدخؿ 

 االس هالؾ
 ال    /ل ر

 ال دى f(x) F(X) ال  رار ال شا د

809 1 0.14 0.14 0-0.14 
657 1 0.14 0.28 0.15-0.28 
1015 1 0.14 0.42 0. 29-0.42 
1386 1 0.14 0.56 0.43-0.56 
1447 1 0.14 0.70 0.57-0.70 
1025 1 0.14 0.84 0.71-0.84 
661 1 0.14 0.98 0.85-1 

 ا داد ال محث :  ال صدر

( الػػػػػػ  ا ػػػػػػو اذا مػػػػػػم  ػػػػػػـ ا   ػػػػػم  رقػػػػػػـ  شػػػػػػخاو   حلػػػػػػب الػػػػػػ خب مػػػػػػخ    هػػػػػػمرلخ 18 شػػػػػلر   ػػػػػػمو  الجػػػػػػدخؿ  

 ( ل ر.661 خ   اال عوؾفمف  مثًو  (0.87ل  خزلع اللمـ خهمف الرقـ  خ  

 -: ل حد د الع ا ؿ ال ؤثرة ف   حس ف أداء ال حطة ال حا اة ن  ذجلثا :  شغ ؿ ثا

 لػػػػد ال  هػػػػد مػػػػف  طػػػػم ؽ ال مػػػػخذج مػػػػع الخاقػػػػع النل ػػػػ  ل محطػػػػة  ػػػػـ  هػػػػرار  شػػػػ لؿ ال مػػػػخذج  خحلػػػػب  لم ػػػػمت 

اإلد ػػػػػمؿ الملػػػػػ لم ة مػػػػػػف اجػػػػػؿ  حدلػػػػػػد اللخامػػػػػؿ المػػػػػػؤثرة فػػػػػ   حلػػػػػػلف   خللػػػػػد المحطػػػػػػة خ   لػػػػػؿ المػػػػػػرؼ 

نط االػػػػخد خالزلػػػػت  خالمػػػػم  خهػػػػذلؾ    لػػػػؿ ال  ػػػػخث الم  لػػػػث مػػػػف المحطػػػػة  خمػػػػف  ػػػػوؿ ذلػػػػؾ  ملهػػػػمز خالػػػػ 

 مػػػػؿ الػػػػ  ملػػػػ خ  الطمػػػػخح الػػػػذد مػػػػف أج ػػػػُو خجػػػػدت ف ػػػػد لػػػػخحظ  ػػػػمف  ملػػػػدات ال خللػػػػد فػػػػ  المحطػػػػة  لػػػػـ 
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خذلػػػػؾ  لػػػػ ب   ػػػػمدـ المحطػػػػة خاد ػػػػمؿ  لػػػػض الخحػػػػدات الػػػػ  المػػػػلم ة  خ  لػػػػو لػػػػخحظ  ػػػػمف اجػػػػرا   المحطػػػػة

   زلمدة ال خللد خ   لؿ ال عوؾ الهمز خال نط االخد خالزلت خالمم  خال  خث.الملم ة اد  ال

 -: حالة الدراسة أداء ال حطةحاؿ  اقع ال حا اة ل عرفة  دى  طابقه  ع  ن  ذجرابعا:  شغ ؿ 
لػػػػػ  داـ حػػػػػمؿ أدا  المحطػػػػػة الحمللػػػػػة خ   خاقػػػػػع مػػػػػد   طم  ػػػػػو مػػػػػع مػػػػػف أجػػػػػؿ ملرفػػػػػة ػػػػػـ  شػػػػػ لؿ ال مػػػػػخذج 

لػػػػػـخ خ ػػػػػـ  214خلمػػػػػدة  ( مػػػػػرج1000الممدلػػػػػة خال شػػػػػرلة  نلػػػػػعم حلػػػػػث هػػػػػرر ال شػػػػػ لؿ   مهخ ػػػػػمت المحطػػػػػة

 (. 19ال خمؿ إل  ال  مو  المخ حة  ملجدخؿ 

ة مد   طم ؽ   مو  ال مخذج مع خاقع (   مو   ش لؿ ال مخذج  مهخ مت المحطة الحمللة لملرف19جدخؿ  

 حمؿ اادا  ال مص  ملمحطة

ِٓ اعذاد اٌجبؽشاٌّظذس :   

 

 

 

 

 

 

 

همز ل ة ال الملدؿ اللخم  ل  خللد   ل ة الزلت  ل ة المم   ل ة ال نط االخد ال  ال خللد 

2433518 6.9 204 0.007 0.0004 

  ل ة ال  خث

H2O CO2 CO N2 SO2 

18.05 33.38 20.06 54.22 75.04 

 

 حخادث اللمؿ خالحراوؽ

 

  دد الحراوؽ  دد اامم مت 

 A B C  نلنة م خلطة  طلرة 

32 48 93 28 16 9 
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 غزًشطهت ي مستمر ريغٛم

 انًٛبِ  انغٛطشح ػهٗ االَزبط

 طهت شٓش٘ 

 طهت ٕٚيٙ 
 طهت ٕٚيٙ 

 مع الشبكة ريغٛم

 العزل ريغٛم

 رغٓٛض انكٓشثبء فؾص االَظًخ

 عذٔنخ االَزبط

MRP 

 خطخ االَزبط

 انزيغٛمٔؽذح 

 دقيقة( 30) التشغيل وقت

 يٛكب ٔاط 2443215  

 َغجخ انُفظ االعٕد  204

 َغجخ كبص6.9

 

 ٔؽذح يؼبنغخ انًٛبِ

0.0004 

0.007 

 َغجخ انضٚذ

 َغجخ انًٛبِ

I  

 انًٕاد انخبو

 (  مرطة مجر  ال لمة المل دامة الحمللة15الشهؿ 
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-:التنفيذ واختبار مصداقية النموذج  -خامساً:  

 مػػػػخذج المحمهػػػػمة لػػػػخؼ لػػػػ ـ   نلػػػػذ ال مػػػػخذج  ملػػػػ  داـ  ر ػػػػمم  مػػػػم وب لمػػػػدة ا   ػػػػمر ممػػػػداقلة مػػػػف اجػػػػؿ 

ـ ا  لػػػػػمر   ػػػػػ هػػػػػرار المحػػػػػمخات  خللشػػػػػر محػػػػػمخات ـ ذلػػػػػؾ   م  مػػػػػمد الػػػػػ خب خقػػػػػد  ػػػػػ  ملل ػػػػػة مػػػػػف الػػػػػزمف

 ػػػػػػػدد المحػػػػػػػمخات حلػػػػػػػب ال  م ػػػػػػػد خال  ػػػػػػػمرب  ػػػػػػػلف المل مػػػػػػػة الح ل لػػػػػػػة خالمل مػػػػػػػة الملػػػػػػػ  رجة مػػػػػػػف  مػػػػػػػخج 

اا  مػػػػػمد   لعػػػػػم فػػػػػ    لػػػػػلـ  ادا     لػػػػػد ذلػػػػػؾ لػػػػػ ـ المحمهػػػػػمة( لػػػػػ ـ الػػػػػ  راج الم خلػػػػػط فػػػػػ  هػػػػػؿ محمخلػػػػػة

مػػػػػػػػف ل  ح ػػػػػػػػؽ الململجػػػػػػػػة اخ  حلػػػػػػػػل عم  لػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػـ اجػػػػػػػػرا  ا   ػػػػػػػػمر  ػػػػػػػػراوط اللػػػػػػػػلطرة خلمل مػػػػػػػػمت م   نػػػػػػػػة 

 ممداقلة ال مخذج.

 -: عدؿ ال  ل د ال     لر هرباء -1
مػػػػػرة اذ  1000مػػػػرات خفػػػػػ  هػػػػػؿ مػػػػرة هػػػػػررت اللم لػػػػػة  (10 لخمػػػػػم  214 ػػػػـ   نلػػػػػذ  مػػػػػخذج المحمهػػػػمة لمػػػػػدة 

مػػػػػػػرة خ ػػػػػػػـ الحمػػػػػػػخؿ   ػػػػػػػ  ملػػػػػػػدؿ خمػػػػػػػخؿ لػػػػػػػخم  م ػػػػػػػدارج   هػػػػػػػؿ لػػػػػػػ ـ حلػػػػػػػمب الخلػػػػػػػط الحلػػػػػػػم   فػػػػػػػ 

 ػػػػػػػة مػػػػػػػع ملػػػػػػػدؿ ال خللػػػػػػػد الح ل ػػػػػػػ  اللػػػػػػػخم  ( ملهػػػػػػػم  ػػػػػػػمللـخ خ ػػػػػػػخ م  ػػػػػػػخؿ  درجػػػػػػػة ه لػػػػػػػرة م مر 2443209

خالػػػػػػذد ل ػػػػػػع  ػػػػػػمف  حػػػػػػدخد  مرطػػػػػػة اللػػػػػػلطرة خلثوثػػػػػػة   (13همػػػػػػم  ػػػػػػخ فػػػػػػ  جػػػػػػدخؿ  (2433215ال ػػػػػمل  

 (.16ا حرافمت مللمرلة خهمم مخ    ملشهؿ  
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 ( خارطة السيطرة لمعدل التوليد اليومي للكهرباء16الشكل)

  عدؿ االس هالؾ ال     لر از ف  ال حطة -2
مػػػػػػػػػػرات خفػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػرة هػػػػػػػػػػررت اللم لػػػػػػػػػػة          (10 لخمػػػػػػػػػػم  214نلػػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػػخذج المحمهػػػػػػػػػػمة لمػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػـ   

( مػػػػػػرة اذ لػػػػػػ ـ حلػػػػػػمب الخلػػػػػػط الحلػػػػػػم   فػػػػػػ  مػػػػػػرة خ ػػػػػػـ الحمػػػػػػخؿ   ػػػػػػ  ملػػػػػػدؿ الػػػػػػ عوؾ هػػػػػػمز 1000 

( ل ػػػػػػر  ػػػػػػمللـخ خ ػػػػػػخ م  ػػػػػػخؿ  درجػػػػػػة ه لػػػػػػرة م مر ػػػػػػة مػػػػػػع ملػػػػػػدؿ االػػػػػػ عوؾ 17254200لػػػػػػخم  م ػػػػػػدارج  

(  خالػػػػػػػذد ل ػػػػػػػع  ػػػػػػػمف  حػػػػػػػدخد  مرطػػػػػػػة اللػػػػػػػلطرة خلثوثػػػػػػػة ل ػػػػػػػر 16932888 الح ل ػػػػػػ  اللػػػػػػػخم  ال ػػػػػػػمل  

 (.17ا حرافمت مللمرلة خهمم مخ    ملشهؿ  
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 ( خارطة السيطرة لمعدل االستهالك اليومي للكاز17الشكل)

 

  عدؿ  االس هالؾ ال     لرنفط االس د ف  ال حطة -3
مػػػػػػػرات اذ لػػػػػػػ ـ حلػػػػػػػمب الخلػػػػػػػط  (10 لخمػػػػػػػم خهػػػػػػػررت اللم لػػػػػػػة  214 ػػػػػػػـ   نلػػػػػػػذ  مػػػػػػػخذج المحمهػػػػػػػمة لمػػػػػػػدة 

 ل ػػػػػر (5295320000الحلػػػػػم   فػػػػػ  هػػػػػؿ  هػػػػػرار خ ػػػػػـ الحمػػػػػخؿ   ػػػػػ  ملػػػػػدؿ الػػػػػ عوؾ الػػػػػ نط االػػػػػخد  

 ل ػػػػػر (527904259خ ػػػػخ م  ػػػػخؿ  درجػػػػة ه لػػػػرة م مر ػػػػة مػػػػع ملػػػػدؿ االػػػػ عوؾ  اللػػػػخم  النل ػػػػ  ال ػػػػمل   

 (.18    ملشهؿ  خالذد ل ع  مف  حدخد  مرطة الللطرة خلثوثة ا حرافمت مللمرلة خهمم مخ 
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 ( خارطة السيطرة لمعدل استهالك النفط االسود18الشكل)
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 -:  ف أجؿ  حس ف أداء ال حطة  ع  طب ؽ الس نار   ات سادسًا:   شغ ؿ الن  ذج
 -: أجراء ه ر ة الص انة -:الس نار   األ ؿ-1

مز خالػػػػػػ نط ا لػػػػػػخد العػػػػػػدؼ مػػػػػػف اللػػػػػػل مرلخ  ػػػػػػخ  حدلػػػػػػد ال خللػػػػػػد خالم  لػػػػػػرات اا ػػػػػػر  مػػػػػػف الػػػػػػ عوؾ الهػػػػػػ

  لد اجرا  الملم ةخ   لؿ اامم مت خالحراوؽ خالزلت خالمم  خ ل ة ال  خث 

 ااخؿ خ(   مو   ش لؿ اللل مرل20الجدخؿ  

 

اعذاد اٌجبؽش  اٌّظذس :  

( ملهػػػػػػػػم الػػػػػػػػ  2443215( الػػػػػػػػ  اف ملػػػػػػػػدؿ ال خللػػػػػػػػد اللػػػػػػػػخم  ار نػػػػػػػػع مػػػػػػػػف  20 شػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػمو  الجػػػػػػػػدخؿ 

(%  فػػػػػػ  حػػػػػػلف اف  لػػػػػػ ة الػػػػػػ عوؾ الهػػػػػػمز قػػػػػػد ا  ن ػػػػػػت مػػػػػػف 43( ملهػػػػػػم خ  لػػػػػػ ة    ػػػػػػت  3505700 

(  امػػػػػػم  لػػػػػػ ة الػػػػػػ عوؾ الػػػػػػ نط االػػػػػػخد ف ػػػػػػد ا  ن ػػػػػػت خفػػػػػػؽ اللػػػػػػل مرلخ ا ػػػػػػوج مػػػػػػف 3.37( الػػػػػػ   6.9 

(% 0.007(%   همػػػػػػػم  وحػػػػػػػظ ا  نػػػػػػػمض فػػػػػػػ   لػػػػػػػ ة الػػػػػػػ عوؾ المػػػػػػػم  مػػػػػػػف  141.56(% الػػػػػػػ   204 

مػػػػػػػػػف  (%  فػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػلف  وحػػػػػػػػػظ خجػػػػػػػػػخد ا  نػػػػػػػػػمض فػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػػ عوؾ مػػػػػػػػػمدة الزلػػػػػػػػػت0.005الػػػػػػػػػ   

 نسبة الز ت نسبة ال اء نسبة النفط االس د الى ال  ل د نسبة ال از ال عدؿ ال     لر  ل د

3505700 3.37 141.56 0.005 0.0003 

  ثنسبة ال ر

H2O CO2 CO N2 SO2 

11.78 21.78 13.09 35.39 48.98 

 

 ح ادث الع ؿ  الحرائؽ

 

 هدد الحرائؽ هدد االصابات 

 A B C  نلنة م خلطة  طلرة 

32 48 93 28 16 9 

 12 18 32 10 7 2 



 122....................اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّؾبوبح .........................اٌفظً اٌضبٌش/ اٌّجؾش اٌضبٌش

  

(%  همػػػػػػػم  وحػػػػػػػظ ا  نػػػػػػػمض فػػػػػػػ  ملػػػػػػػ خ  اامػػػػػػػم مت ال م جػػػػػػػة  لػػػػػػػ ب 0.0003( % الػػػػػػػ   0.0004 

 ػػػػػدـ اجػػػػػرا  المػػػػػلم ة  اذ أف ا  ػػػػػب ملػػػػػ  مت اامػػػػػم مت  ػػػػػمدة مػػػػػم  رجػػػػػع الػػػػػ  خجػػػػػخد ار نػػػػػمع امػػػػػخات 

عر مولػػػػػػػة   اللػػػػػػػخازؿ ال ػػػػػػػ    طػػػػػػػ  االػػػػػػػوؾ اله المحرهػػػػػػػمت  لػػػػػػػ ب   ػػػػػػػؼ الهػػػػػػػخا ـ خهػػػػػػػذلؾ  لػػػػػػػ ب   ػػػػػػػمدـ

ت حػػػػػػمدة  شػػػػػػهؿ فخ ػػػػػػخد دا ػػػػػػؿ  ػػػػػػرؼ المحرهػػػػػػمت خ ػػػػػػرؼ ال  ػػػػػػؿ الهعر ػػػػػػمو   مإل ػػػػػػمفة الػػػػػػ  خجػػػػػػخد او

اذ أف ا  ػػػػػب ملػػػػػػ  مت الحراوػػػػػػؽ  ػػػػػػمدة مػػػػػػم  رجػػػػػػع الػػػػػػ    خهػػػػػذلؾ ا  نػػػػػػمض فػػػػػػ   ػػػػػػدد الحراوػػػػػػؽ    خا عػػػػػػم 

ت فػػػػػ  ال زا ػػػػػمت الروللػػػػػة ل خقػػػػػخد خجػػػػػخد  لػػػػػرب فػػػػػ  ا م لػػػػػب ال مق ػػػػػة ل خقػػػػػخد خهػػػػػذلؾ  لػػػػػب   ػػػػػمدـ المػػػػػمم

ممػػػػم لػػػػؤدد الػػػػ  اح ػػػػراؽ اللػػػػخاوؿ ال م  ػػػػة لوشػػػػ لمؿ هػػػػمل  زلف خالمػػػػذل مت خالزلػػػػخت  مإل ػػػػمفة الػػػػ  اح ػػػػراؽ 

(  مرطػػػػػة مجػػػػػر  ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة  لػػػػػد  ط لػػػػػؽ اللػػػػػل مرلخ 19الملػػػػػدات الهعر مولػػػػػة. خلخ ػػػػػ  الشػػػػػهؿ  

 ااخؿ.
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 طهت يغزًش مستمر ريغٛم

 انًٛبِ  انغٛطشح ػهٗ االَزبط

 طهت شٓش٘ 

 طهت ٕٚيٙ 
 طهت ٕٚيٙ 

 مع الشبكة ريغٛم

 العزل ريغٛم

 رغٓٛض انكٓشثبء فؾص االَظًخ

 عذٔنخ االَزبط

MRP 

 خطخ االَزبط

 ٔؽذح انزيغٛم

 ( دقيقة20وقت التشغيل )

 يٛكب ٔاط 3505700  

 َغجخ انُفظ االعٕد141.56

 َغجخ كبص 3.37

 

 ٔؽذح يؼبنغخ انًٛبِ

0.0003 

0.005 

 َغجخ انضٚذ

 َغجخ انًٛبِ

I  

 انًٕاد انخبو

 لمل دامة  لد اللل مرلخ ااخؿ(  مرطة مجر  ال لمة ا19الشهؿ 



 124....................اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّؾبوبح .........................اٌفظً اٌضبٌش/ اٌّجؾش اٌضبٌش

  

 ات   ل داضافة  حر  -:لثان الس نار   ا-2

العػػػػػػدؼ مػػػػػػف اللػػػػػػل مرلخ  ػػػػػػخ  حدلػػػػػػد ال خللػػػػػػد خالم  لػػػػػػرات اا ػػػػػػر  مػػػػػػف الػػػػػػ عوؾ الهػػػػػػمز خالػػػػػػ نط ا لػػػػػػخد 

 خالزلت خالمم  خ ل ة ال  خث  لد ا مفة محرهمت  خللد

 الثم   خ(   مو   ش لؿ اللل مرل21الجدخؿ  

اعذاد اٌجبؽش  اٌّظذس :  

( ملهػػػػػػػػم الػػػػػػػػ  2443215( الػػػػػػػػ  اف ملػػػػػػػػدؿ ال خللػػػػػػػػد اللػػػػػػػػخم  ار نػػػػػػػػع مػػػػػػػػف  21 شػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػمو  الجػػػػػػػػدخؿ 

(  امػػػػػم 2.12( الػػػػػ   6.9قػػػػػد ا  ن ػػػػػت مػػػػػف  ( ملهػػػػػم  فػػػػػ  حػػػػػلف اف  لػػػػػ ة الػػػػػ عوؾ الهػػػػػمز 5242400 

(% الػػػػػػػػػػػ  204 لػػػػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػػػػ عوؾ الػػػػػػػػػػػ نط االػػػػػػػػػػػخد ف ػػػػػػػػػػػد ا  ن ػػػػػػػػػػػت خفػػػػػػػػػػػؽ اللػػػػػػػػػػػل مرلخ ا ػػػػػػػػػػػوج مػػػػػػػػػػػف  

(% الػػػػػػػػػػػػ  0.007(%   همػػػػػػػػػػػم  وحػػػػػػػػػػػظ ا  نػػػػػػػػػػػمض فػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػػػػ عوؾ المػػػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػػػف  75.2648 

(% 0.0004الزلػػػػػػت مػػػػػػف (%  فػػػػػػ  حػػػػػػلف  وحػػػػػػظ خجػػػػػػخد ا  نػػػػػػمض فػػػػػػ   لػػػػػػ ة الػػػػػػ عوؾ مػػػػػػمدة 0.003 

  %(0.0002  ال

اءنسبة ال  نسبة النفط االس د الى ال  ل د نسبة ال از ال عدؿ ال     لر  ل د  نسبة الز ت 

5242400 2.12 75.2648 0.003 0.0002 

 نسبة ال ر ث

H2O CO2 CO N2 SO2 

6.26 11.58 6.96 18.82 26.04 
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 طهت يغزًش مستمر ريغٛم

 انًٛبِ  انغٛطشح ػهٗ االَزبط

 طهت شٓش٘ 

 طهت ٕٚيٙ 
 طهت ٕٚيٙ 

 مع الشبكة ريغٛم

 العزل ريغٛم

 رغٓٛض انكٓشثبء فؾص االَظًخ

 عذٔنخ االَزبط

MRP 

 خطخ االَزبط

 ٔؽذح انزيغٛم

 

 يٛكب ٔاط 5242400  

 جخ انُفظ االعٕدَغ 75.2648

 َغجخ انكبص  2.12

 

 ٔؽذح يؼبنغخ انًٛبِ

0.0002 

0.003 

 َغجخ انضٚذ

 َغجخ انًٛبِ

I  

 انًٕاد انخبو

 (  مرطة مجر  ال لمة المل دامة  لد اللل مرلخ الثم  20الشهؿ 
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  -   ف  رخ ص ن ائج ال بحث الثالث  الخاص بالس نار   ات  اال  : ـبناًء هرى  ا  قد

خالػػػػػػػذد لن ػػػػػػػرض امهم لػػػػػػػة ململجػػػػػػػة المشػػػػػػػه ة مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ    مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ ا  مػػػػػػػمد اللػػػػػػػل مرلخ ااخؿ -1

فػػػػػ   اجػػػػػرا  المػػػػػلم ة الدخرلػػػػػة خال ػػػػػ   ػػػػػؤدد الػػػػػ     لػػػػػؿ  لػػػػػب ال  ػػػػػخث ال م جػػػػػة مػػػػػف زلػػػػػمدة اا  لمثػػػػػمت 

المحطػػػػػػػة خ مإلمهم ػػػػػػػمت الم ػػػػػػػخفرة ال ػػػػػػػ  ا   ط ػػػػػػػب مػػػػػػػخارد ممللػػػػػػػة ه لػػػػػػػرة   خ مل ػػػػػػػمل    ػػػػػػػخد   ػػػػػػػمو   ػػػػػػػذا 

(ملهػػػػم  ػػػػف الخاقػػػػع الحػػػػمل  المخجػػػػخد 1062485اللػػػػل مرلخ الػػػػ  زلػػػػمدة  خللػػػػد الطمقػػػػة الهعر مولػػػػة  م ػػػػدار 

دا  ( ملهػػػػػػم  خ ػػػػػػذا  ػػػػػػدخرج ل ػػػػػػخد الػػػػػػ   نػػػػػػض ه ػػػػػػؼ اا  ػػػػػػمج خ حلػػػػػػلف اا2443215 ملمحطػػػػػػة خال ػػػػػػمل  

 خزلمدة اار مح الم ح  ة   لجة ار نمع مل خ  اا  مج مف الطمقة الهعر مولة.

 شػػػػػلر   ػػػػػمو  اللػػػػػل مرلخ الثػػػػػم   خال ػػػػػمص    ػػػػػمفة محرهػػػػػمت  خللػػػػػد خال ػػػػػ   ػػػػػؤدد الػػػػػ     لػػػػػؿ  لػػػػػب  -2

ال  ػػػػػػخث ال م جػػػػػػة مػػػػػػف زلػػػػػػمدة اا  لمثػػػػػػمت  فػػػػػػ  المحطػػػػػػة خ مإلمهم ػػػػػػمت الم ػػػػػػخفرة ال ػػػػػػ  ا   ط ػػػػػػب مػػػػػػخارد 

رة   خ مل ػػػػػػػػػػمل    ػػػػػػػػػػخد   ػػػػػػػػػػمو   ػػػػػػػػػػذا اللػػػػػػػػػػل مرلخ الػػػػػػػػػػ  زلػػػػػػػػػػمدة  خللػػػػػػػػػػد الطمقػػػػػػػػػػة الهعر مولػػػػػػػػػػة ممللػػػػػػػػػػة ه لػػػػػػػػػػ

( ملهػػػػػػم  خ ػػػػػػذا 2443215(ملهػػػػػػم  ػػػػػف الخاقػػػػػػع الحػػػػػػمل  المخجػػػػػخد  ملمحطػػػػػػة خال ػػػػػمل  2799185 م ػػػػػدار 

 ػػػػػػػدخرج ل ػػػػػػػخد الػػػػػػػ   نػػػػػػػض ه ػػػػػػػؼ اا  ػػػػػػػمج خ حلػػػػػػػلف اادا  خزلػػػػػػػمدة اار ػػػػػػػمح الم ح  ػػػػػػػة   لجػػػػػػػة ار نػػػػػػػمع 

 مقة الهعر مولة.مل خ  اا  مج مف الط

خاا ػػػػػػػرار ال لولػػػػػػػة خفػػػػػػػؽ اللػػػػػػػل مرلخ مت المل مػػػػػػػدة لػػػػػػػؤدد الػػػػػػػ   حلػػػػػػػلف   أف  نػػػػػػػض اا  لمثػػػػػػػمت -3

خ ػػػػػممف لػػػػػومة اللػػػػػمم لف فػػػػػ  المحطػػػػػة  مإل ػػػػػمفة الػػػػػ   ج ػػػػػب ادارة   اا  ػػػػػمج خ ح لػػػػػؽ اامػػػػػف ال لوػػػػػ  

فػػػػػ   شػػػػػػ لؿ  المحطػػػػػة  ل عػػػػػدر الحممػػػػػؿ فػػػػػ  الطمقػػػػػة الهعر مولػػػػػػة خالمػػػػػخاد المػػػػػخاد االملػػػػػلة الملػػػػػ  دمة

المحرهػػػػػػمت  الهػػػػػػمز  الػػػػػػ نط االػػػػػػخد  الزلػػػػػػت ( خ مل ػػػػػػمل  زلػػػػػػمدة الػػػػػػرادات الم للػػػػػػمت ل محطػػػػػػة  خالجػػػػػػدخؿ 

 اللل مرلخ مت .جراء تطبيق ( لخ   ال  مو  الم ح  ة 23(خ 22 
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 ( م مر ة  أدا  المحطة الحمللة خ  مو  اللل مرلخ ااخؿ22جدخؿ   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الن ائج بعد الس نار   اال ؿ االداء الحال  الفقرة
انًؼذل انٕٛيٙ 

 نهزٕنٛذ

2443215 3505700 

 3.37 6.9 َغجخ انكبص

َغجخ انُفظ االعٕد 

 انٗ انزٕنٛذ

204 141.56 

 0.005 0.007 َغجخ انًبء

 0.0003 0.0004 َغجخ انضٚذ

 H2O CO2 CO N2 SO2 H2O CO2 CO N2 SO2 َغجخ انزهٕس

18.05 33.38 20.06 54.22 75.04 6.26 11.58 6.96 18.82 26.04 

طةمتوس خطيرة  خفيفة متوسطة خطيرة  ػذد اال بثبد  خفيفة 

32 48 93 12 18 32 

 A B C A B C ػذد انؾشائك

28 16 9 10 7 2 

  

  

 ( انزغٛٛش ثؼذ رطجٛك انغُٛبسٕٚ االٔل21انيكم)

 المصدر : اعداد الباحث
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 (23جد ؿ )

 

 

 

 

 

 الن ائج بعد الس نار   الثان  االداء الحال  الفقرة
ال عدؿ ال     

 لر  ل د

2443215 5242400 

 2.12 6.9 نسبة ال از

نسبة النفط االس د 

 الى ال  ل د

204 75.2648 

 0.003 0.007 نسبة ال اء

 0.0002 0.0004 نسبة الز ت

 نسبة

ال ر ث   

H2O CO2 CO N2 SO2 H2O CO2 CO N2 SO2 
18.05 33.38 20.06 54.22 75.04 6.26 11.58 6.96 18.82 26.04 

 

 

 
 

 ( ال  للر  لد  ط لؽ اللل مرلخ الثم  22الشهؿ 

 المصدر: اعداد الباحث

 قارنة اداء المحطة الحالية ونتائج السيناريو الثانيم
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احػػػػػػداث الػػػػػػ  ( الػػػػػػ  أف  ط لػػػػػػؽ اللػػػػػػل مرلخ ااخؿ اخ الثػػػػػػم   ل ػػػػػػخد 23( خ 22الػػػػػػنرت   ػػػػػػمو  الجػػػػػػدخؿ 

  للػػػػػػر فػػػػػػ  ملػػػػػػدؿ ا  ػػػػػػمج الطػػػػػػمؽ الهعر مولػػػػػػة خهػػػػػػذلؾ ملػػػػػػدؿ الػػػػػػ عوؾ مػػػػػػمدة الهػػػػػػمز خالػػػػػػ نط االػػػػػػخد  

 مإل ػػػػمفة الػػػػ     لػػػػؿ الػػػػ عوؾ المػػػػم  خالزلػػػػت  خ مثػػػػؿ  ػػػػذج ال  لػػػػرات مؤشػػػػرات مشػػػػجلة خ درجػػػػة ه لػػػػرة 

ا ػػػػػػػػمفة  لػػػػػػػػل مرلخ ململجػػػػػػػػة /اجػػػػػػػػرا  المػػػػػػػػلم ة اخ  احػػػػػػػػد اللػػػػػػػػل مرلخ متد لػػػػػػػػإلدارة الل لػػػػػػػػم   ػػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػػم

اللػػػػػل مرلخ مت اللػػػػػم  ة   ل  ػػػػػلف ل ػػػػػم اف   ػػػػػلف  ػػػػػذجمػػػػػف  ػػػػػوؿ الم مر ػػػػػة خحػػػػػدات  خللػػػػػد فػػػػػ  المحطػػػػػة  ف

 خا   نػػػػػمض اله لػػػػػر اللػػػػػل مرلخ الثػػػػػم    ػػػػػخ ااف ػػػػػؿ مػػػػػف حلػػػػػث زلػػػػػمدة ا  ػػػػػمج  خللػػػػػد الطمقػػػػػة الهعر مولػػػػػة

مػػػػػمدة الهػػػػػمز خالػػػػػ نط االػػػػػخد   هػػػػػذلؾ ا  نػػػػػمض ه لػػػػػر فػػػػػ   لػػػػػ ة  خ نػػػػػض ه لػػػػػر فػػػػػ   لػػػػػ ة الػػػػػ عوؾ

 ال عوؾ ممدة الزلت خالمم 

 ( 6R طب ؽ  قن ة ):  سابعاً 
 الطمقػػػػة الػػػػ  داـ    لػػػػؿاا  ػػػػمج  خ  ق ػػػػؿ مػػػػم مرح ػػػػة فػػػػ  المػػػػخارد الػػػػ  داـ    لػػػػؿ عػػػػدؼ  ػػػػذج ال   لػػػػة الػػػػ  

 .ل  داـاا مرح ة أث م  العدر    لؿاا  مج    مإل مفة ال   ف  خالمخاد

  ق  ـ االداء الحال  لر حطة-أ
( الملػػػػػدؿ اللػػػػػخم  الػػػػ عوؾ مػػػػػمد   الهػػػػػمز خالػػػػػ نط االػػػػخد  مإل ػػػػػمفة الػػػػػ  ملػػػػػدؿ 24للػػػػرض الجػػػػػدخؿ 

 .النمؿ اللخم  لم  نمت الخقخد خملدؿ اللمؿ الشعرد ل محرهمت 
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 الممدر: مف ا داد ال محث  م   ممد      ر مم  المحمهمة
 

 6Rرمُٛخ عزخذاوثأ انغُٛبسٕٚ األٔلرطجٛك -ة

ال ػػػػػ  لمهػػػػػف اف  حػػػػػدث   ػػػػػ  الملػػػػػدؿ اللػػػػػخم  الػػػػػ عوؾ   لػػػػػرات ال مرلخ  ػػػػػخ  حدلػػػػػد العػػػػػدؼ مػػػػػف اللػػػػػل
مػػػػػمد   الهػػػػػمز خالػػػػػ نط االػػػػػخد  مإل ػػػػػمفة الػػػػػ  ملػػػػػدؿ النمػػػػػؿ اللػػػػػخم  لم  نػػػػػمت الخقػػػػػخد خملػػػػػدؿ اللمػػػػػؿ 

 .( لخ   ذلؾ25اجرا  الملم ة   خالجدخؿ  الشعرد ل محرهمت  لد 
 اال دامة ف ( 6R   لة خفؽ  ااخؿ خ(   مو   ش لؿ اللل مرل25الجدخؿ  

 ا داد ال محث: ال صدر

 اهادة ال ص  ـ اهادة ال د  ر ال خف ض
انًؼذل انٕٛيٙ  العزٓةن 

 نهكبص/نزش

المعدل اليومي  
الستهالك للنفط 

 االسود/ لتر

الطاقة ال ص    ة  فصؿ  خرفات ال ق د هف ال اء
 2000لر حر ات 
 ز ت  از شهر ا

13478484 506374935 2400 250 1400 
29090533 408032333 2300 220 1450 
13723581 466948387 2350 230 1440 
15219355 649503807 2400 198 1500 
11946733 664741567 2450 210 1450 
24486193 606782452 2320 225 1320 
10585333 392946333 2400 218 1300 

 1410 221 2370 1178957748  16932887 المعدل

 اهادة ال ص  ـ اهادة ال د  ر ال خف ض
انًؼذل انٕٛيٙ  العزٓةن 

 نهكبص/نزش

المعدل اليومي  
الستهالك للنفط 

 االسود/ لتر

الطاقة ال ص    ة  فصؿ  خرفات ال ق د هف ال اء
 شهر ا 2000لر حر ات 

 ز ت  از
10782787 405099948 1920 200 1680 

23272426 326425866 1840 176 1740 

10978864 373558710 1880 184 1720 

12175484 519603046 1920 158 1800 

9557386 531793254 1960 168 1740 

19588954 485425962 1856 180 1580 

8468266 314357066 1920 174 1560 

 1690 177 1899 422323407 13546309 اٌّعذي

 (24الجد ؿ)
 ال عدؿ ال     لاس هالؾ
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مػػػػػػػػػػػف  ا  نػػػػػػػػػػػضاللػػػػػػػػػػػخم  مػػػػػػػػػػػمدة الهػػػػػػػػػػػمز  الػػػػػػػػػػػ عوؾ( الػػػػػػػػػػػ  اف ملػػػػػػػػػػػدؿ 25شػػػػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػػػػمو  الجػػػػػػػػػػػدخؿ  

خفػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػ عوؾ الػػػػػػػػ نط االػػػػػػػخد ف ػػػػػػػػد ا  نػػػػػػػضامػػػػػػػػم   ل ػػػػػػػر( 13546309الػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػر( 16932887 

  همػػػػػػػم  وحػػػػػػػظ ا  نػػػػػػػمض  ل ػػػػػػػر (422323407الػػػػػػػ   ( ل ػػػػػػػر 1178957748اللػػػػػػػل مرلخ ا ػػػػػػػوج مػػػػػػػف  

لمػػػػػمدة  (1899الػػػػػ    ل ػػػػػر (2370  ا  ن ػػػػػت مػػػػػفف ػػػػػد المػػػػػم   فمػػػػػؿ م  نػػػػػمت الخقػػػػػخد  ػػػػػففػػػػػ   لػػػػػ ة 

همػػػػػػػػم  وحػػػػػػػػظ ار نػػػػػػػػمع لػػػػػػػػم مت اللمػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػعرلة   ( ل ػػػػػػػػر لمػػػػػػػػمدة الزلػػػػػػػػت177( الػػػػػػػػ   221الهػػػػػػػػمز خ 

( لػػػػػم ة لػػػػػ نس الشػػػػػعر اد مػػػػػم للػػػػػمدؿ 1690( لػػػػػم ة فػػػػػ  الشػػػػػعر ااخؿ الػػػػػ   1410ل محرهػػػػػمت مػػػػػف 

 20.)% 

 (6Rرمُٛخ) ثبعزخذاو نضبَٙانغُٛبسٕٚ ا-د

ال ػػػػػ  لمهػػػػػف اف  حػػػػػدث   ػػػػػ  الملػػػػػدؿ اللػػػػػخم  الػػػػػ عوؾ   لػػػػػرات ال ػػػػػخ  حدلػػػػػد العػػػػػدؼ مػػػػػف اللػػػػػل مرلخ 

مػػػػػمد   الهػػػػػمز خالػػػػػ نط االػػػػػخد  مإل ػػػػػمفة الػػػػػ  ملػػػػػدؿ النمػػػػػؿ اللػػػػػخم  لم  نػػػػػمت الخقػػػػػخد خملػػػػػدؿ اللمػػػػػؿ 

 .( لخ   ذلؾ26اجرا  الملم ة خا مفة خحدات  خللدلة  خالجدخؿ  الشعرد ل محرهمت  لد 

 اال دامة ف  6Rخفؽ    لة  الثم   خرل(   مو   ش لؿ اللل م26الجدخؿ  

 مف ا داد ال محث الجدخؿ:
 

 ا مدة ال مملـ ا مدة ال دخلر ال  نلض
اٌّعذي ا١ٌِٟٛ  العزٙالن 

 ٌٍىبص/ٌزش
المعدل اليومي  
الستهالك للنفط 

 االسود/ لتر

الطمقة ال مململة  فمؿ م  نمت الخقخد  ف المم 
 200ل محرهمت 
 زلت همز شعرلم

12723689 478017939 2150 224 2010 

14971825 385182522 2060 197 2080 

12758985 440799278 2105 206 2060 

12974377 613131594 2150 177 2160 

12503120 627516040 2195 188 2080 

14308804 572802635 2078 201 1890 

12307081 370941338 2150 194 1870 

 2022 198 2127 498341620 13221125 اٌّعذي
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مػػػػػػػػػػػف  ا  نػػػػػػػػػػػضاللػػػػػػػػػػػخم  مػػػػػػػػػػػمدة الهػػػػػػػػػػػمز  الػػػػػػػػػػػ عوؾ( الػػػػػػػػػػػ  اف ملػػػػػػػػػػػدؿ 26 شػػػػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػػػػمو  الجػػػػػػػػػػػدخؿ 

خفػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػ عوؾ الػػػػػػػػ نط االػػػػػػػخد ف ػػػػػػػػد ا  نػػػػػػػضامػػػػػػػػم   ل ػػػػػػػر( 13221125الػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػر( 16932887 

  همػػػػػػػم  وحػػػػػػػظ ا  نػػػػػػػمض  ل ػػػػػػػر (498341620الػػػػػػػ   ( ل ػػػػػػػر 1178957748اللػػػػػػػل مرلخ ا ػػػػػػػوج مػػػػػػػف  

لمػػػػػمدة  (2127الػػػػػ    ل ػػػػػر(2370  ف ػػػػػد ا  ن ػػػػػت مػػػػػفالمػػػػػم   لخقػػػػػخد  ػػػػػففمػػػػػؿ م  نػػػػػمت افػػػػػ   لػػػػػ ة 

همػػػػػػم  وحػػػػػػظ ار نػػػػػػمع لػػػػػػم مت اللمػػػػػػؿ الشػػػػػػعرلة   ( ل ػػػػػػر لمػػػػػػمدة الزلػػػػػػت198177( الػػػػػػ   221الهػػػػػػمز خ 

( لػػػػػم ة لػػػػػ نس الشػػػػػعر اد مػػػػػم للػػػػػمدؿ 2022( لػػػػػم ة فػػػػػ  الشػػػػػعر ااخؿ الػػػػػ   1410ل محرهػػػػػمت مػػػػػف 

 43.%) 
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 الرابعالفصل 

 االستنتاجات والتوصيات

   طئة

 م لػػػػػة فػػػػػ   ػػػػػخ   لحػػػػػمخؿ النمػػػػػؿ الحػػػػػمل   ػػػػػ طلر الجم ػػػػػب اللم ػػػػػ  ل درالػػػػػة   ػػػػػ  شػػػػػهؿ الػػػػػ   مجمت

 ػػػػم ثػػػػـ اافػػػػمدة مػػػػف   ػػػػؾ االػػػػ   مجمت لمػػػػلم ة  خمػػػػلمت  م لػػػػة خ  ملػػػػة مػػػػف شػػػػ  عم ال  ػػػػمو  ال ػػػػ  أفرز 

ل ػػػػػػرض الخقػػػػػػخؼ   ػػػػػػ  أخجػػػػػػو اا  مممػػػػػػمت خال  هػػػػػػؤ  لػػػػػػةاالدر  حملػػػػػػة ل محطػػػػػػةاف   ػػػػػػدـ م  رحػػػػػػمت خافلػػػػػػة 

 . خاجععم اث م   م عم اللخم الذد  لم   م و  خاللمؿ      جمخز ال  ملم ال   

 -: االس ن اجات -:ا الً 

ال مػػػػ لع   ظػػػػمـ  ط لػػػػؽ فػػػػ  لػػػػةاالدر  حملػػػػة   ػػػػمؾ  ػػػػلؼ فػػػػ  المحطػػػػة  ػػػػ ف الدرالػػػػة   ػػػػمو  أظعػػػػرت-1

 مػػػػف الهثلػػػػر   مػػػػصهخ عػػػػم  ن  ػػػػر الػػػػ     المح لػػػػة  لو  ػػػػم فػػػػ  ال ط لػػػػؽ حػػػػدلث  ظػػػػمـ خ ػػػػخ   الملػػػػ داـ

 خمخاه ػػػػػة االػػػػػ دامة  م لػػػػػمت  ػػػػػف خالملػػػػػؤخلة ال شػػػػػرلة مخارد ػػػػػم خ ػػػػػدرلب    طػػػػػخلر أجػػػػػؿ مػػػػػف ا مػػػػػخاؿ

 اامف ال لو . مجمؿ ف  الحمم ة ال طخرات

دارة اف زلػػػػمدة ا  مػػػػمـ ا مػػػػف  ػػػػوؿ ال  ػػػػمو  ال ػػػػ   ػػػػـ ال خمػػػػؿ اللعػػػػم فػػػػ   ر ػػػػمم  المحمهػػػػمة   ػػػػلف ل ػػػػم -2

خزلػػػػػمدة ا  مجعػػػػػم مػػػػػف الطمقػػػػػة  مل مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ لللػػػػػعـ فػػػػػ   ح لػػػػػؽ ال نػػػػػخؽ ال  مفلػػػػػ  لعػػػػػم  المحطػػػػػة

 الهعر مولة .

ال مػػػػ لع  ادخات مػػػػف  ل ػػػػم     ػػػػ  لػػػػةاالدر  حملػػػػة المحطػػػػة اف الم ح  ػػػػة ال  ػػػػمو   ػػػػوؿ مػػػػف للػػػػ دؿ-3

 ا مػػػػػر  (6R  مرطػػػػػة ال لمػػػػػة الملػػػػػ دامة مػػػػػف  ػػػػػوؿ  ػػػػػدد مػػػػػف    لػػػػػمت  فػػػػػ  م نػػػػػمخت  شػػػػػهؿ الملػػػػػ داـ

 .الدرالة ملداف خموومة الحمللة الم  لرات ف  ا  لمر ال حث  ال خجو محة لث ت الذد

 طرلػػػػػؽ  ػػػػػف ال لوػػػػػة حمملػػػػػة منػػػػػم لـ    ػػػػػ    ػػػػػ   ػػػػػللنة خ ملػػػػػ خلمت لػػػػػةاالدر  حملػػػػػة المحطػػػػػة  لمػػػػػؿ-4

 تاالػػػػػ را لجلم خ ال ظلػػػػػؼ اإل  ػػػػػمج ألػػػػػمللب خ م  مػػػػػمد   ال لوػػػػػة  جػػػػػمج خا لػػػػػة  مػػػػػ لع الػػػػػ  داـ أ ظمػػػػػة
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 خذلػػػػػػؾ  خال لوػػػػػػة اللمػػػػػػمؿ أمػػػػػػمـ الم ػػػػػػمطر لػػػػػػؿ ل   خالم  جػػػػػػمت لػػػػػػمت اللم   ػػػػػػ  الم همم ػػػػػػة ال لولػػػػػػة الخقمولػػػػػػة

 .اللممة المخاد لؿ خ   معم  ال مرة خأزلو ال مـ المخاد     محمفظة ل

 المػػػػػػػخارد امػػػػػػػ وؾ   لجػػػػػػػة هػػػػػػػمف ال شػػػػػػػرلة ا  طػػػػػػػم  ملػػػػػػػ خلمت ا  نػػػػػػػمض  ػػػػػػػ ف االػػػػػػػ داؿ لمهػػػػػػػف -5

 الػػػػر ـ   ػػػػخ    ا  طػػػػم  ؾ ػػػػ     لػػػػؿ فػػػػ  ألػػػػعمت  مللػػػػة لمعػػػػمرات لػػػػةاالدر  حملػػػػة المحطػػػػة ال شػػػػرلة فػػػػ 

 .لعـ ال درل لة الدخرات   قممة المحطة  لؼ ا  ممـ مف

( 6Rمػػػػػف  ػػػػػوؿ ال  ػػػػػمو  ال ػػػػػ   ػػػػػـ ال خمػػػػػؿ لعػػػػػم اف اللمػػػػػؿ  مل مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ خ   لػػػػػة الػػػػػػ     ػػػػػلف-6

 ػػػػػخد ال ػػػػػرر ال لوػػػػػ  خ لػػػػػم ـ فػػػػػ  لزلػػػػػد مػػػػػف قػػػػػدرة المحطػػػػػة خ جمحعػػػػػم فػػػػػ  الحػػػػػد مػػػػػف ا  شػػػػػطة ال ػػػػػ   

    نلض  همللؼ اا  مج.

 ال مػػػػػ لع  الحدلثػػػػػة ال مػػػػػ لع  ظػػػػػـ خ م لػػػػػمت أ ػػػػػداؼ  بُمػػػػػ فػػػػػ  خااج مػػػػػم   ال لوػػػػػ  ا دا اف ل ػػػػػع-7

 الم  لػػػػػػػرات قػػػػػػػلـ فػػػػػػػ  ال ذ ػػػػػػػذب   ػػػػػػػ  اللراقلػػػػػػػة ال لوػػػػػػػة ظػػػػػػػرخؼ ا لهػػػػػػػمسالملػػػػػػػ داـ(   مإل ػػػػػػػمفة الػػػػػػػ  

 .ل درالة الروللة

  م جػػػػػػػمج قخلػػػػػػم مؤشػػػػػػرا لشػػػػػػهؿ  ظػػػػػػمـ ال مػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ خفػػػػػػؽ   ػػػػػػػ  مػػػػػػؿ ملل اا  مػػػػػػمـ ملػػػػػػ خ  إف-8

 .اامف ال لو     مإل مفة ال  لومة اافراد ل لمم لف ف  المحطة م ط  مت خفؽ اللمؿ    

اادا    مػػػػػػػع (ال مػػػػػػػ لع الملػػػػػػػ داـ  الحدلثػػػػػػػة ال مػػػػػػػ لع  ظػػػػػػػـ  وقػػػػػػػة (الػػػػػػػ مرارلة الػػػػػػػ دامة  ػػػػػػػ لهس-9

 . نلعم ال م لع ل ظـ اال دامة  ح لؽ خااق ممدد     خااج مم   ال لو 

 خااج مػػػػػم   خاادا  ال لوػػػػػ  ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ  ػػػػػلف خادام عػػػػػم اللوقػػػػػة  طػػػػػخلر فػػػػػ  ال خلػػػػػع لػػػػػخفر-10

 .   خا و الم   نة العدر مف ل    ص فم  لة خأهثر أف ؿ خااق ممدد ظرخؼ

 ال لوػػػػػػػػػػ  خاادا  ال مػػػػػػػػػػ لع  ظػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػ دامة  ػػػػػػػػػػلف المشػػػػػػػػػػ رؾ ال ملػػػػػػػػػػـ ااق مػػػػػػػػػػمدد ا دا  لشػػػػػػػػػػهؿ-11

 .خااج مم  
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 ذلػػػػػؾ فػػػػػ  اللػػػػػ ب خللػػػػػخد أفهػػػػػمرج  ػػػػػ لض خ ػػػػػؤمف   الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع  ظػػػػػمـ  ط ػػػػػؽ المحطػػػػػة اف -12

 ال ظػػػػػمـ  ػػػػػذا اللعػػػػػم للػػػػػ  د ال ػػػػػ   ملم ػػػػػمدئ الدرالػػػػة حملػػػػػة المحطػػػػػة فػػػػػ  الػػػػ   ػػػػػلؼ خ ػػػػػ  اادارة الل لػػػػػم

 لؤهػػػػػد م ال ػػػػػ  ا فهػػػػػمرخ  المنػػػػػم لـ  لػػػػػض   ػػػػػ  ا لهػػػػػس الػػػػػذد ا مػػػػػر   م عػػػػػم ل ػػػػػ لض ال ػػػػػمط  خالنعػػػػػـ

 الػػػػػس  ػػػػػد لـ فػػػػ   مل عملػػػػػة لمػػػػب الػػػػػذد  ط ل ػػػػو ا جػػػػػمح فػػػػ  الػػػػػرولس المن ػػػػمح  لػػػػػد خال ػػػػ  ال ظػػػػػمـ  ػػػػذا

 . المحطة  مخج و  لمؿ الذد المل داـ ال م لع  ظمـ

 ال رشػػػػػلد فػػػػػ    ػػػػػ  المحطػػػػػة  مممػػػػػم الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع خ ظػػػػػمـ   ل  لوػػػػػة المػػػػػدلؽ الم ػػػػػ   للػػػػػم د -13

 .لأل ممؿ ال  مفللة ال درة زخ لزل در المخا ال  داـ

( المحطػػػػػػة 6Rخ مرطػػػػػػة مجػػػػػػر  ال لمػػػػػػة الملػػػػػػ دامة خ   لػػػػػػو   الملػػػػػػ داـ ال مػػػػػػ لع منعػػػػػػخـ للػػػػػػم د -14

 .خااج مم   خال لو  ااق ممدد اادا   حللف    

مػػػػػػف  ػػػػػػوؿ ااطػػػػػػوع   ػػػػػػ  المحرهػػػػػػمت فػػػػػػ  المحطػػػػػػة حملػػػػػػة الدرالػػػػػػة   ػػػػػػـ موحظػػػػػػة إف ا   عػػػػػػم  -15

م ة خ عملػػػػػؾ  لػػػػػض ال طػػػػػع المخجػػػػػخدة فلعػػػػػم  اامػػػػػر الػػػػػذد لػػػػػؤثر  شػػػػػهؿ للػػػػػم    مػػػػػف مشػػػػػمهؿ فػػػػػ  المػػػػػل

 ل        زلمدة  ل ة ال  خث ال م جة  ف ااح راؽ ال لر هممؿ ل خقخد .

غ١ررربة اٌّعشيرررخ اٌع١ٍّرررخ ثّفٙرررَٛ اٌزظررر١ٕع اٌّغرررزذاَ  ٌرررذٜ االداسح اٌع١ٍرررب يرررٟ اٌّؾطرررخ ،ثبإلػررربيخ  -16

 اٌٝ رغبػٟ االداسح عٓ ٔغت اٌزٍٛس اٌىج١شح.
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 -: ال  ص ات-ثان ًا:

 حمملػػػػػػة فػػػػػػ  دخر ػػػػػػم  جػػػػػػمج الم ملػػػػػػب الػػػػػػخ   المحطػػػػػػة حملػػػػػػة الدرالػػػػػػةادارة   م  ػػػػػػؾ أف  ػػػػػػرخرة -1

 الملػػػػػ داـ ال مػػػػػ لع ل ح لػػػػػؽ فلملػػػػػة  ػػػػػرام  لػػػػػدلعم لهػػػػػخف خأف  عػػػػػم ال ػػػػػرر خ ػػػػػدـ الحػػػػػمؽ  ال لوػػػػػة

 ملػػػػػػػؤخللم عم مػػػػػػػف ا طوقػػػػػػػم م ػػػػػػػمفع مػػػػػػػف خال لوػػػػػػػة المحطػػػػػػػة   ػػػػػػػ  خ مػػػػػػػم للػػػػػػػخد   ط ل عػػػػػػػم   ػػػػػػػخـ

 .خال م خ لة  وقلةا 

عـ أشػػػػػراهلف اللػػػػػمم لف مػػػػػف  ػػػػػوؿ  ػػػػػ الػػػػػخ    شػػػػػر  المحطػػػػػة حملػػػػػة الدرالػػػػػة ادارة قلػػػػػمـ  ػػػػػرخرة -2

 ال لوػػػػػة   مػػػػػف م ػػػػػمطر الحػػػػػد   ػػػػػ  الجم ػػػػػمً  لػػػػػ لهس   ممػػػػػم عـ مػػػػػم خ حلػػػػػب   درل لػػػػػة  ػػػػػدخرات

طو عػػػػػػـ   ػػػػػػ  الم ػػػػػػمفع اله لػػػػػػرة الم ح  ػػػػػػة مػػػػػػف  ط لػػػػػػؽ  ػػػػػػذا  خ طخلر ػػػػػػم معػػػػػػمرا عـ خ حلػػػػػػلف خا.

 . ال ظمـ

 .ال م لع المل داـ ـم ظ      م ط  مت  علوة  حخ ال خجو  لزلز   رخرة -3

  ػػػػػػمل رهلز الم   نػػػػػػة اإل  ػػػػػػمج  م لػػػػػػمت فػػػػػػ  أمهػػػػػػف مػػػػػػم لولػػػػػػ دامة ا لملػػػػػػلة الم ػػػػػػمدئ ا  مػػػػػػمد -4

ل لم لػػػػػػمت ال ػػػػػػ  لػػػػػػؤدد الػػػػػػ   ػػػػػػممف اللػػػػػػومة  ال لملػػػػػػلة خال مػػػػػػمذج ال مػػػػػػ لللة    ػػػػػػ  المرخ ػػػػػػة

 .ال لولة

م ػػػػػػمدئ    نلػػػػػػذ امهم لػػػػػػة  م جػػػػػػمج  ػػػػػػدفع المحطػػػػػػة فػػػػػػ  فل لػػػػػػة مممرلػػػػػػمت أخ  شػػػػػػمطمت أد  لزلػػػػػػز -5

 أخ الشػػػػػمم ة  المػػػػػلم ة اإل  مجلػػػػػة اخ الحدلثػػػػػة  المهػػػػػموف فػػػػػ  االػػػػػ ثممر مثػػػػػؿ ال مػػػػػ لع الملػػػػػ داـ

 .اللومة ال لولة  ظـ

الملممػػػػػػػرة   م لػػػػػػمت ال مػػػػػػ لع مجػػػػػػمؿ فػػػػػػ  الحدلثػػػػػػة ال طػػػػػػخرات  خاهػػػػػػب درالػػػػػػمت الػػػػػػ  الػػػػػػد خة -6

خال ػػػػػػػمحثلف خ حنلػػػػػػػز ـ مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ رمػػػػػػػد مهمفػػػػػػػ ة ممللػػػػػػػة  دخالملم ػػػػػػػ الجمملػػػػػػػمت مػػػػػػػع خ مل لػػػػػػػمخف

 .خامهم م عم   را عم مف لإلفمدة الم  ممة خالعلومت ل  دلـ درالمت معمة
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مػػػػف  لزلػػػػز  المحطػػػػة ملػػػػ خلمت  مللػػػػة خال ػػػػ  لػػػػ مهف  ال مػػػػ لع الملػػػػ داـاللمػػػػؿ   ػػػػ   ط لػػػػؽ  -7

م   ملػػػػػػػ خلمت خ   لػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػملؼ خ  نػػػػػػػلض ال هػػػػػػػمللؼ خاار  ػػػػػػػ ا  مجعػػػػػػػم مػػػػػػػف الطمقػػػػػػػة الهعر مولػػػػػػػة

 .دخرات  درل لو خ ث لنلو لألفراد اللمم لفخذلؾ  م  ممد اإل  مجلة 

اللمػػػػؿ   ػػػػ   ػػػػخفلر المػػػػلم ة الدخرلػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ  ج ػػػػب ل لػػػػلف   ػػػػ  اادارة الل لػػػػم فػػػػ  المحطػػػػة  -8

 ل محرهػػػػػمت  ػػػػػرام  المػػػػػلم ة الخقمولػػػػػة   شػػػػػهؿ ه لػػػػػر خاا  مػػػػػمـال خقنػػػػػمت خاللطػػػػػوت المنمجوػػػػػة. 

 خ ج ب اللطوت المنمجوة. لةفم  جل عم اهثر  عدؼ 

 ظػػػػػـ   ػػػػػلف الم  مدلػػػػػة اللوقػػػػػة خ م ػػػػػلف  ح لػػػػػؽ م ط  ػػػػػمت ل محطػػػػػة االػػػػػ را لجلة ال طػػػػػة   ػػػػػملف -9

 ال لوػػػػػػػػػػ  ا دا لػػػػػػػػػػف خالػػػػػػػػػػ دامة جم ػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػف ااج مم لػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػ داـ خالملػػػػػػػػػػؤخللة ال مػػػػػػػػػػ لع

 .جم ب أ ر مف خااج مم  

خقػػػػػػػخد ال ػػػػػػػ   حػػػػػػػدث درالػػػػػػػة خ ح لػػػػػػػؿ خ شػػػػػػػ لص ألػػػػػػػ مب ال  ػػػػػػػخث خ م لػػػػػػػمت العػػػػػػػدر فػػػػػػػ  ال  -10

 ػػػػػوؿ  م لػػػػػمت اا  ػػػػػمج مػػػػػف اجػػػػػؿ م ػػػػػع حػػػػػدخث ال طػػػػػ  مػػػػػع اق ػػػػػراح ااجػػػػػرا ات ال مػػػػػحلحلة 

 الم مل ة المشمر اللعم.

 الػػػػػػػػػػ دامة خااج مػػػػػػػػػػم     ػػػػػػػػػػ  ال لوػػػػػػػػػػ  اادا  الػػػػػػػػػػ دامة اإللجػػػػػػػػػػم    ما لهػػػػػػػػػػمس االمػػػػػػػػػػمف -11

حطػػػػة  ملمالمحلطػػػػة  المػػػػل ة الظػػػػرخؼ مػػػػف الػػػػر ـ   ػػػػ  فلملػػػػة ال مػػػػ لع  ظػػػػـ   ػػػػم  خالػػػػ مرارلة

 .حملة الدرالة

الملػػػػػػػػ عدفة   خال ػػػػػػػػخا   اإل  ػػػػػػػػمج   م لػػػػػػػػمت  قلملػػػػػػػػلة( ل ػػػػػػػػدفؽ مللمرلػػػػػػػػة قلػػػػػػػػمس  ظػػػػػػػػـ خ ػػػػػػػػع -12

 مػػػػػػػدة مػػػػػػػف الملػػػػػػػ عدفة ال ػػػػػػػخا   فػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػدـ لملرفػػػػػػػة الحدلثػػػػػػػة  ا دا    لػػػػػػػلـ لػػػػػػػ ظـ خا.  ػػػػػػػم عم

 .ال  أ ر  زم لة

ل لوػػػػة خا اللوقػػػػة خ طػػػػخلر أدامػػػػة مػػػػف  لػػػػزز ال ػػػػ  المجػػػػمات فػػػػ  ااج مم لػػػػة اله نػػػػة  خظلػػػػؼ -13

.خااج مم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الممدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 انًصبدس ٔانًشاعغ

 انمشآٌ انكشٚى -

 انًصبدس انؼشثٛخ -أٔالً:

 انكزت - أ

، اٌزاوشح ٌٍٕشش  "سح االَزبط ٔانؼًهٛبدادا"، عجذ اٌىش٠ُ ٚإٌغبس طجبػ ِغ١ذ ، ِؾغٓ  -1

 .(2012)ٚاٌزٛص٠ع، اٌطجعخ اٌشاثعخ، عّبْ ، االسدْ، 

 انجؾٕس ٔانذٔسٚبد  - ة

"رننننننأصٛش انهٕعغننننننزٛبد انؼكغننننننٛخ فننننننٙ انزصننننننُٛغ اعررررررّبع١ً ، ا٠ّرررررربْ يبػررررررً ٚإٌررررررٛس ، ؽّررررررضح ِبٌرررررره .  -1

( فننننننننٙ (LUKOILانًغننننننننزذاو: دساعننننننننخ أعننننننننزطةػٛخ ألساء انؼننننننننبيهٍٛ فننننننننٙ شننننننننشكخ نننننننننٕن أٚننننننننم 

،  26، اٌعرررررررذد  13عبِعرررررررخ اٌجظرررررررشح ، ِغٍرررررررخ اٌذساعررررررربد األدسا٠رررررررخ ، اٌّغٍرررررررذ  يؾبفظنننننننخ انجصنننننننشح "

 . Https://library.dctabudhabi.ae/eds..177-153، ص  2018

انفيننننننم انؼًهٛننننننبرٙ "يؼبنغننننننخ اٌؾّررررررذأٟ، سعررررررذ عررررررذٔبْ سؤٚ  ٚاٌغررررررشاٞ ، صرررررربِش عىرررررربة ؽررررررٛاط.  -2

فنننننننٙ أطنننننننبس فهغنننننننفخ انزصنننننننُٛغ انًغنننننننزذاو : دساعنننننننخ رؾهٛهٛنننننننخ ألساء  يغًٕػنننننننخ ينننننننٍ انؼنننننننبيهٍٛ فنننننننٙ 

و١ٍرررررررخ األداسح ٚااللزظررررررربد ، ِغٍرررررررخ رىش٠رررررررذ ٌٍعٍرررررررَٛ  -، عبِعرررررررخ رىش٠رررررررذيؼًنننننننم اعنننننننًُذ كشكنننننننٕن"

 ..1-23، ص  2017،  38، اٌعررررررررررررررررررذد  2األداس٠ررررررررررررررررررخ ٚاأللزظرررررررررررررررررربد٠خ، اٌّغٍرررررررررررررررررررذ 

Https://iasj.net/iasj/download 

"رؾمٛننننننك انزفننننننٕق انزُبفغننننننٙ فننننننٙ أطننننننبس سؤٚ  ، سعررررررذ عررررررذٔبْ ٚاٌشررررررٙٛأٟ ، آالء عجررررررذ اٌٛ٘رررررربة .  -3

اػزًنننننننبد ثؼنننننننض اعنننننننزشارٛغٛبد انزصنننننننُٛغ انًغنننننننزذاو : دساعنننننننخ اعنننننننزطةػٛخ فنننننننٙ انينننننننشكخ انؼبينننننننخ 

رىش٠رررررررذ ٌٍعٍرررررررَٛ األداس٠رررررررخ ، عبِعرررررررخ رىش٠رررررررذ ، ِغٍرررررررخ  نصنننننننُبػبد انُغنننننننٛظ ٔانغهنننننننٕد فنننننننٙ ثغنننننننذاد"

 . Https://iasj.net/iasj.18-1، ص 2020، 51، اٌعذد  16ٚااللزظبد٠خ ، اٌّغٍذ 

"دٔس (. 2016ؽررررررررب٘ش ِؾغررررررررٓ ِٕظررررررررٛس اٌغرررررررربٌجٟ،   عجررررررررذ اٌشػررررررررب ٔبطررررررررش ِؾغررررررررٓ اٌّبٌرررررررره. ) -4

بػٙ: دساعنننننننخ يٛذاَٛنننننننخ فنننننننٙ انزصنننننننُٛغ انخفٛنننننننت فنننننننٙ رؼضٚنننننننض اعنننننننزذايخ األدائنننننننٍٛ انجٛئنننننننٙ ٔاالعزًننننننن

، 32 ِغٍرررررررخ االلزظررررررربدٞ اٌخ١ٍغرررررررٟ، عبِعرررررررخ اٌجظرررررررشح، اٌّغٍرررررررذ شنننننننشكخ انفٛؾنننننننبء نهجُنننننننبء انغنننننننبْض".
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Https://www.iasj.net. 

https://library.dctabudhabi.ae/eds
https://iasj.net/iasj/download
https://iasj.net/iasj
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/


 - 140 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

 

 انًصبدس االعُجٛخ -صبَٛبً:

A-Books 

1- Richard schonberger. (1987). "world class manufacturing 

casebook: implementing jit and tqc". Simon and schuster. 

2- Garbie, i. (2016). "sustainability in manufacturing enterprises: 

concepts, analyses and assessments for industry 4.0. Springer".  

https://scholar.google.com/scholar? 

3- Yang, c. (2016). "manufacturing industry. International 

encyclopedia of geography: people, the earth, environment and 

technology: people, the earth, environment and technology," 1-

4.  https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0103. 

4-  vezzoli, c., & manzini, e. (2008)." design for environmental 

sustainability" (p. 4). London: springer. 

Https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84800-163-3. 

5- Jacobs, f. R., & chase, r. (2012). "operations and supply chain 

management: the core". Mcgraw-hill higher education. 

Https://lccn.loc.gov/2018044375. 

6- Campana, g., howlett, r. J., setchi, r., & cimatti, b. (eds.). (2017). 

"sustainable design and manufacturing 2017: selected papers 

on sustainable design and manufacturing" (vol. 68). Springer. 

Https://books.google.iq/books. 

7- Aschner, a. (2004). "planning for sustainability through cleaner 

production". University of new south wales. 

Http://www.gcpcenvis.nic.in/. 

https://scholar.google.com/scholar
https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0103
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84800-163-3
https://lccn.loc.gov/2018044375
https://books.google.iq/books
http://www.gcpcenvis.nic.in/


 - 141 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

8- Seliger, g., khraisheh, m. M., & jawahir, i. S. (eds.). 

(2011). "advances in sustainable manufacturing". Springer 

science & business media.  https://books.google.iq/books. 

9- Krajewski, l. J., ritzman, l. P., & malhotra, m. K. 

(2010). "operations management: processes and supply 

chains". Upper saddle river, new jersey: pearson.  

https://www.ryerson.ca/content/dam/information-technology-

management. 

10- King, p. L., & king, j. S. (2017). "value stream mapping for the process 

industries: creating a roadmap for lean transformation". Crc press.  

https://books.google.iq/books. 

11- Stevenson, w. J., hojati, m., & cao, j. (2014). "operations 

management"  mcgraw-hill education.  

https://scholar.google.com/. 

12- Chase, r. B. (2016). "operations and supply chain 

management: the core". Mcgraw-hill education-europe. 

Https://scholar.google.com/. 

13- Krajewski, l., ritzman, l. P., & malhotra, m. K. (2019). Operations 

management. Processes and supply chains, harlow: pearson. 

Https://www.ryerson.ca/content/dam. 

14- Vippianto, h. K. (2017). "pengukuran kinerja sustainable 

supply chain management dengan menggunakan metode 

sustainable value stream mapping" (studi kasus proses produksi 

mesin press baglog jamur di cv. Tunas karya). 

Https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5744.  

B- Articles 

1- Levinson, m. (2017). "what is manufacturing?: why does the 

definition matter?". Congressional research service. 

https://books.google.iq/books
https://www.ryerson.ca/content/dam/information-technology-management
https://www.ryerson.ca/content/dam/information-technology-management
https://books.google.iq/books
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.ryerson.ca/content/dam
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5744


 - 142 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

Https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/02/08/r44755

.pdf. 

2-  kalpakjian, s. (1995). "competitive aspects of manufacturing. 

Manufacturing engineering and technology", third edition, 

addison wesley publishing company, 1216-1243. 

3-  hitomi, k. (1990). "manufacturing systems engineering: the 

concept, its context and the state of the art". International 

journal of computer integrated manufacturing, 3(5), 275-288. 

Https://doi.org/10.1080/09511929008944456. 

4-  duda, j., & habel, j. (2018, september). "manufacturing 

activities modelling for the purpose of machining process 

plan generation". In international conference on intelligent 

systems in production engineering and maintenance (pp. 215-

224). Springer, cham.  https://link.springer.com.. 

5-  hauge, j., & o'sullivan, e. (2019). "inside the black box of 

manufacturing: conceptualising and counting manufacturing 

in the economy" https://scholar.google.com/. 

6- Moon, y. B., & wu, m. (2016, june). "spurring innovation in a 

sustainable manufacturing course". In 123rd asee annual 

conference and exposition. American society for engineering 

education. Https://peer.asee.org/25861. 

7-  kumbara, a. (2020). "management strategy swot analysis of 

lucky textile group in facing textile industry competition". 

Dinasti international journal of management science, 1(3), 430-

454.  https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i3.419. 

8- Carley, s., jasinowski, j., glassley, g., strahan, p., attari, s., & 

shackelford, s. (2014). "success paths to sustainable 

manufacturing". School of public and environmental affairs 

https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/02/08/r44755.pdf
https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/02/08/r44755.pdf
https://doi.org/10.1080/09511929008944456
https://link.springer.com/
https://scholar.google.com/
https://peer.asee.org/25861
https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i3.419


 - 143 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

Indiana university. 

Https://oneill.indiana.edu/doc/research/sustainability-2014.pdf. 

9-  lin, x. (2018). "approach to manufacturing resource 

description based on metadata in cloud manufacturing". 

International journal of internet manufacturing and services, 5(2-

3), 220-231.  https://www.inderscienceonline.com/doi/ 091993. 

10-  barata, j., cunha, p. R., & coyle, s. (2019). "evolving 

manufacturing mobility in industry 4.0: the case of process 

industries". Journal of manufacturing technology management. 

Https://doi.org/10.1108/jmtm-10-2018-0361. 

11-  bertotto, b. B., pohlmann, m., & da silva, f. P. (2014). "the 

dimensions of sustainability: concepts and strategies in the 

textile and clothing supply chain in brazil". Sustainable design 

and manufacturing 2014 part 1, 218.  http://www.inimpact.org. 

12- St. Pierre schneider, b. (2009)." in support of the overuse of 

sustainability".10(4),305-306. Https://journals.sagepub.co. 

13- Despeisse, m., mbaye, f., ball, p. D., & levers, a. (2012). "the 

emergence of sustainable manufacturing practices". 

Production planning & control, 23(5), 354-376. 

Https://doi.org/10.1080/09537287.2011.555425. 

14-  moldavska, a., & welo, t. (2017). "the concept of sustainable 

manufacturing and its definitions: a content-analysis based 

literature review". Journal of cleaner production, 166, 744-755. 

Http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0. 

15-  jawahir, i. S., badurdeen, f., & rouch, k. E. (2015). "innovation in 

sustainable manufacturing education". Universitätsverlag der  tu berlin. 

Pp. 9-16. Https://gcsm.eu/papers/28/0.3%20jawahir.pdf.  

https://oneill.indiana.edu/doc/research/sustainability-2014.pdf
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJIMS.2018.091993
https://doi.org/10.1108/JMTM-10-2018-0361
http://www.inimpact.org/
https://journals.sagepub.co/
https://doi.org/10.1080/09537287.2011.555425
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
https://gcsm.eu/Papers/28/0.3%20Jawahir.pdf


 - 144 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

16-  garetti, m., & taisch, m. (2012). "sustainable manufacturing: trends 

and research challenges". Production planning & control, 23(2-3), 83-

104. Https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591619. 

17-  hussain, s., & jahanzaib, m. (2018). "sustainable 

manufacturing–an overview and a conceptual framework for 

continuous transformation and competitiveness". Advances in 

production engineering & management, 13(3), 237-253. 

Https://doi.org/10.14743/apem2018.3.287. 

18-   al-yousfi, a. B. (2004). "cleaner production for sustainable 

industrial development: concept and applications. Practice 

periodical of hazardous, toxic, and radioactive waste management," 

8(4), 265-273.  https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061. 

19- Veleva, v., & ellenbecker, m. (2001). "indicators of sustainable 

production: framework and methodology". Journal of cleaner 

production,  9(6), 519-549. 

Https://www.sciencedirect.com/science/article/abs. 

20-  gunasekaran, a., & spalanzani, a. (2012). Sustainability of 

manufacturing and services: investigations for research and 

applications. International journal of production economics, 

140(1), 35-47. Https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.05.011. 

21-  center, g. A. L. (2015). "prism workshop on sustainable 

manufacturing for the aerospace industry: product, process 

and system innovations for next generation manufacturing". 

Https://scholar.google.com/. 

22-  ita, u. (2012). How does commerce define sustainable 

manufacturing?. 

Online]http://trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturin

g/how_doc_defines. 

https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591619
https://doi.org/10.14743/apem2018.3.287
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652601000105
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.05.011
https://scholar.google.com/
http://trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines
http://trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines


 - 145 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

23- Allwood, j. (2005, february). "what is sustainable 

manufacturing. In sustainable manufacturing seminar 

series" (vol. 16, no. 2, p. 05). Institute of manufacturing, 

university of cambridge. Https://scholar.google.com/. 

24-  leahu-aluas, s. (2010). "sustainable manufacturing–an 

overview for manufacturing engineers. Sustainable 

manufacturing consulting".. Https://scholar.google.com. 

25-  garetti, m., mummolo, g., & taisch, m. (2012). "special issue on 

sustainable manufacturing". Vol.23,p.79-82. 

Https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591617. 

26-  molamohamadi, z., & ismail, n. (2013). Developing a new 

scheme for sustainable manufacturing. International journal of 

materials, mechanics and manufacturing, 1(1), 1-5. 

Https://www.researchgate.net/profile/napsiah-ismail. 

27- Jawahir, i. S. (2008, august)." beyond the 3r’s: 6r concepts for 

next generation manufacturing: recent trends and case 

studies. In symposium on sustainability and product 

development, iit, chicago". Https://people.utm.my/zulk/wp-

content/blogs.dir. 

28-  pathak, p., & singh, m. P. (2017). "sustainable manufacturing 

concepts: a literature review". International journal of 

engineering technologies and management research,vol.4, no.6, 

pp.1-13.  Https://doi.org/10.29121/ijetmr.v4.i6.2017.74. 

29- Rao, p. N. (2013). "sustainable manufacturing–principles, 

applications, and directions". Vol.28,p,1-14. 

Https://www.researchgate.net/publication/. 

30- Moldavska, a., & martinsen, k. (2018). "defining sustainable 

manufacturing using a concept of attractor as a metaphor". 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://doi.org/10.1080/09537287.2011.591617
https://www.researchgate.net/profile/Napsiah-Ismail
https://people.utm.my/zulk/wp-content/blogs.dir
https://people.utm.my/zulk/wp-content/blogs.dir
https://doi.org/10.29121/ijetmr.v4.i6.2017.74
https://www.researchgate.net/publication/


 - 146 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

Procedia cirp, 67, 93-97. 

Https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.182. 

31-  rosen, m. A., & kishawy, h. A. (2012). "sustainable 

manufacturing and design: concepts, practices and needs". 

Sustainability, 4(2), 154-17.  https://www.mdpi.com. 

32-  habidin, n. F., zubir, a. F. M., fuzi, n. M., latip, n. A. M., & 

azman, m. N. A. (2015). "sustainable manufacturing practices 

in malaysian automotive industry: confirmatory factor 

analysis". Journal of global entrepreneurship research, 5(1), 14. 

Https://creativecommons.org/licenses/by/4.0. 

33-  dassisti, m., chiarello, f., fantoni, g., priarone, p. C., ingarao, g., 

campana, g., ... & simoncini, m. (2019). "benchmarking the 

sustainable manufacturing paradigm via automatic analysis 

and clustering of scientific literature: a perspective from 

italian technologists". Procedia manufacturing, 33, 153-159. 

Https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.104. 

34-  sarkar, p., joung, c. B., carrell, j., & feng, s. C. (2011, january). 

Sustainable manufacturing indicator repository. In 

international design engineering technical conferences and 

computers and information in engineering conference (vol. 

54792, pp. 943-950). Https://asmedigitalcollection.asme.org/. 

35- Joung, c. B., carrell, j., sarkar, p., & feng, s. C. (2013). "categorization 

of indicators for sustainable manufacturing". Ecological indicators, 

24, 148-157. Https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.05.030. 

36-  koho, m., tapaninaho, m., järvenpää, e., heilala, j., & lanz, m. 

(2015). Sustainability performance measurement and 

management model. In 25th international conference on flexible 

automation and intelligent manufacturing, faim 2015. 

Https://tutcris.tut.fi/portal/files/pdf. 

https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.182
https://www.mdpi.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.104
https://asmedigitalcollection.asme.org/
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.05.030
https://tutcris.tut.fi/portal/files/11032661/FAIM2015_ID53_FinalPaper.pdf


 - 147 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

37-  hami, n., muhamad, m. R., & ebrahim, z. (2016). "the impact of 

sustainable manufacturing practices on sustainability". Jurnal 

teknologi,vol.(78),no.(1).p.141. 

Https://doi.org/10.11113/jt.v78.3090.   

38- Reich-weiser, c., vijayaraghavan, a., & dornfeld, d. A. (2008, january). 

"metrics for sustainable manufacturing". In international 

manufacturing science and engineering conference (vol. 48517, pp. 327-

335).  https://doi.org/10.1115/msec_icmp2008-72223. 

39-  oecd publishing. (2010). Eco-innovation in industry: enabling green 

growth. Oecd. Https://www.researchgate.net/publication/th. 

40-  hussain, s., & jahanzaib, m. (2018). "sustainable 

manufacturing–an overview and a conceptual framework for 

continuous transformation and competitiveness". Advances in 

production engineering & management, 13(3), 237-253. 

Https://doi.org/10.14743/apem2018.3.287. 

41- Veshagh, a., marval, s., & woolman, t. (2012). "making the 

business case for eco-design and sustainable manufacturing". 

In leveraging technology for a sustainable world (pp. 11-17). 

Springer, berlin, heidelberg. 

Https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-29069. 

42-  spiegel, d. V. D., linke, b. S., stauder, j., & buchholz, s. (2015). 

"sustainability strategies of manufacturing companies on 

corporate, business and operational level". International 

journal of strategic engineering asset management, 2(3), 270-

286. Https://www.inderscienceonline.com. 

43- Hassan, m. G., nordin, n., & ashari, h. (2015). "sustainable 

manufacturing practices implementation in malaysia 

industries". Jurnal teknologi, 44(4), 49-56. 

Http://repo.uum.edu.my/id/eprint/16510. 

https://doi.org/10.11113/jt.v78.3090
https://doi.org/10.1115/MSEC_ICMP2008-72223
https://www.researchgate.net/publication/287279869_Eco-Innovation_in_Industry_Enabling_Green_Growth
https://doi.org/10.14743/apem2018.3.287
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-29069
https://www.inderscienceonline.com/
http://repo.uum.edu.my/id/eprint/16510


 - 148 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

44- Muhardi, m., cintyawati, c., adwiyah, r., hami, n., hashim, r., omar, s., & 

shafie, s. M. (2020)." the implementation of sustainable 

manufacturing practice in textile industry: an indonesian 

perspective. The journal of asian finance, economics, and business", 

7(11), 1041-1047. Https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0. 

45- Millar, h. H., & russell, s. N. (2011). "the adoption of 

sustainable manufacturing practices in the caribbean". 

Business strategy and the environment, 20(8), 512-526.  

https://doi.org/10.1002/bse.707. 

46-  jayal, a. D., badurdeen, f., dillon jr, o. W., & jawahir, i. S. (2010). 

"sustainable manufacturing: modeling and optimization challenges 

at the product, process and system levels". Cirp journal of 

manufacturing science and technology, 2(3), 144-152. 

Https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2010.03.006. 

47- Machado, c. G., winroth, m. P., & ribeiro da silva, e. H. D. (2020). 

"sustainable manufacturing in industry 4.0: an emerging research 

agenda". International journal of production research, 58(5), 1462-

1484. Https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1652777. 

48- Catlin, j. R., luchs, m. G., & phipps, m. (2017). Consumer perceptions of 

the social vs. Environmental dimensions of sustainability. Journal of 

consumer policy, 40(3), 245-277. Https://link.springer.com/. 

49-  rauch, e., dallinger, m., dallasega, p., & matt, d. T. (2015). 

"sustainability in manufacturing through distributed 

manufacturing systems (dms)". Procedia cirp, 29(1), 544-549. 

Https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212827115005089. 

50-  labuschagne, c., brent, a. C., & van erck, r. P. (2005). "assessing the 

sustainability performances of industries". Journal of cleaner 

production, 13(4), 373-385. 

Https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.10.007. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
https://doi.org/10.1002/bse.707
https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2010.03.006
https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1652777
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115005089
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.10.007


 - 149 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

51-  roadmap, s. M. A. (2010). "factories of the future ppp strategic 

multi-annual roadmap". Http://www.manufuture.si/dokumenti/01-02-

10/fof_ppp_roadmap_final_version.pdf. 

52- Galdeano-gómez, e., aznar-sánchez, j. A., & pérez-mesa, j. C. (2013). 

"sustainability dimensions related to agricultural-based 

development: the experience of 50 years of intensive farming in 

almería (spain)". International journal of agricultural sustainability, 

11(2), 125-143. 

Https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2012.704306. 

53- Alnoor, a., eneizan, b., makhamreh, h. Z., & rahoma, i. A. (2018). "the 

effect of reverse logistics on sustainable manufacturing". 

International journal of academic research in accounting, finance and 

management sciences, 9(1), 71-79. Https://www.hrmars.com/. 

54- Eslami, y., dassisti, m., lezoche, m., & panetto, h. (2019). "a survey on 

sustainability in manufacturing organisations: dimensions and 

future insights". International journal of production research, 57(15-

16), 5194-5214. Https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1544723. 

55-  akbar, m., & irohara, t. (2018). "scheduling for sustainable 

manufacturing: a review". Journal of cleaner production, 205, 866-

883. Https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.100. 

56- Abubakr, m., abbas, a. T., tomaz, i., soliman, m. S., luqman, m., & 

hegab, h. (2020). "sustainable and smart manufacturing: an 

integrated approach. Sustainability," 12(6), 2280. 

Https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2280. 

57- Raouf, r. A., & hawass, t. A. (2019). "addressing operational 

failures within the framework of the use of sustainable 

manufacturing philosophy". Tikrit journal of administrative 

and economic sciences, 2(38), 83-105. 

Http://jaes.tu.edu.iq/index.php/j/article/view/191. 

http://www.manufuture.si/dokumenti/01-02-10/FoF_PPP_Roadmap_Final_Version.pdf
http://www.manufuture.si/dokumenti/01-02-10/FoF_PPP_Roadmap_Final_Version.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2012.704306
https://www.hrmars.com/
https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1544723
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.100
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2280
http://jaes.tu.edu.iq/index.php/j/article/view/191


 - 150 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

58- Bhanot, n., rao, p. V., & deshmukh, s. G. (2015). "sustainable 

manufacturing: an interaction analysis for machining 

parameters using graph theory". Procedia-social and 

behavioral sciences, 189, 57-63. 

Http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

59-  morelli, j. (2011). "environmental sustainability: a definition 

for environmental professionals". Journal of environmental 

sustainability, 1(1), 2. Http://scholarworks.rit.edu/jes/vol1/iss1/2. 

60-  hajirasouli, a., & kumarasuriyar, a. (2016). "the social 

dimensions of sustainability: towards some definitions and 

analysis". Journal of social science for policy implications, 4(2), 

23-34. Https://doi.org/10.15640/jsspi.v4n2a3. 

61-  yuan, c., zhai, q., & dornfeld, d. (2012). "a three dimensional 

system approach for environmentally sustainable 

manufacturing. Cirp annals," 61(1), 39-42. 

Https://escholarship.org/uc/item/262749ph. 

62- Kaebernick, h., & kara, s. (2006, may). "environmentally 

sustainable manufacturing: a survey on industry practices". 

In proceedings of 13th cirp international conference on life cycle 

engineering (pp. 19-28). 

Http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download/. 

63- Sengupta, p. P., sinha, m., & dutta, u. P. (2019). "economic and 

environmental performances in manufacturing industries: a 

comparative study". Periodicals of engineering and natural 

sciences, 7(1), 99-108. Http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i1.416. 

64-  singh, s., sahay, b. S., charan, p., & murty, l. S.( 2016) " 

sustainable manufacturing strategy: an evidence based study 

from indian metal industry".  

https://www.pomsmeetings.org/confproceedings/065/. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://scholarworks.rit.edu/jes/vol1/iss1/2
https://doi.org/10.15640/jsspi.v4n2a3
https://escholarship.org/uc/item/262749ph
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download/
http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i1.416
https://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/065/Full%20Papers/Final%20Full%20Papers/065-0743.pdf


 - 151 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

65-  ocampo, l. A., clark, e. E., tanudtanud, k. V. G., ocampo, c. O. 

V., impas sr, c. G., vergara, v. G., ... & tordillo, j. A. S. (2015). 

"an integrated sustainable manufacturing strategy 

framework using fuzzy analytic network process". Advances 

in production engineering & management, 10(3), 125.  

http://dx.doi.org/10.14743/apem2015.3.197. 

66-  manenti, c. (2011). "sustainability and place 

identity". Procedia engineering, 21, 1104-

1109.  https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2117. 

67- Badurdeen, f., & jawahir, i. S. (2017)." strategies for value 

creation through sustainable manufacturing". Procedia 

manufacturing, 8, 20-27.  

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.002. 

68- Vinodh, s., & asokan, p. (2019). "state of art perspectives of 

lean and sustainable manufacturing". International journal of 

lean six sigma. Https://doi.org/10.1108/ijlss-11-2016-0070  .  

69- Chonde, s., julaiti, j., agrawal, d., chen, c. B., & kumara, s. (2020, 

january). "mapping keywords within smart, green, and 

sustainable manufacturing literature". In 2016 industrial and 

systems engineering research conference, anaheim, united 

states (pp. 1174-1179). Https://www.researchgate.net/profile/ -

manufacturing-literature.pdf . 

70- Westkämper, e. (2008). "manufuture and sustainable 

manufacturing". In manufacturing systems and technologies for 

the new frontier (pp. 11-14). Springer, london.  

https://doi.org/10.1007/978-1-84800-267-8_3. 

71- Raatzsch, r. (2012). "on the notion of 

sustainability". Inquiry, 55(4), 361-385. 

Https://doi.org/10.1080/0020174x.2012.696349. 

http://dx.doi.org/10.14743/apem2015.3.197
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2117
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.002
https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2016-0070
https://www.researchgate.net/profile/Deepak_Agrawal12/publication/341341055_Mapping_Keywords_within_Smart_Green_and_Sustainable_Manufacturing_Literature/links/5ebb4860299bf1c09ab92aff/Mapping-Keywords-within-Smart-Green-and-Sustainable-Manufacturing-Literature.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Deepak_Agrawal12/publication/341341055_Mapping_Keywords_within_Smart_Green_and_Sustainable_Manufacturing_Literature/links/5ebb4860299bf1c09ab92aff/Mapping-Keywords-within-Smart-Green-and-Sustainable-Manufacturing-Literature.pdf
https://doi.org/10.1007/978-1-84800-267-8_3
https://doi.org/10.1080/0020174X.2012.696349


 - 152 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

72- Bateh, j., heaton, c., arbogast, g. W., & broadbent, a. (2013). 

"defining sustainability in the business setting". Journal of 

sustainability management (jsm), 1(1), 1-4.  

https://www.clutejournals.com/index.php. 

73- Ciegis, r., ramanauskiene, j., & martinkus, b. (2009)." the 

concept of sustainable development and its use for 

sustainability scenarios". Engineering economics, 62(2). 

Https://www.inzeko.ktu.lt/index.php/ee/article/view/11609 .  

74- Yamin, f. M., hami, n., shafie, s. M., muhamad, m. R., & abdul-

aziz, s. N. (2020). "sustainable manufacturing practice: 

knowledge sharing by malaysian smes". Int. J sup. Chain. Mgt 

vol, 9(2), 211.  https://core.ac.uk/download/pdf/322571632.pdf. 

75- Roni, m., jabar, j., mohamad, m. R., & yusof, m. (2014). "conceptual 

study on sustainable manufacturing practices and firm 

performance". Science international, 26(4).  https://scholar.google.com. 

76- Nordin, n., ashari, h., & rajemi, m. F. (2014). "a case 

study of sustainable manufacturing practices". Journal 

of advanced management science vol, 2(1), 12-16.  

http://www.joams.com/uploadfile/2013/.pdf. 

77- Huang, a., & badurdeen, f. (2017). "sustainable manufacturing 

performance evaluation: integrating product and process metrics 

for systems level assessment". Procedia manufacturing, 8, 563-570.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

78- Stock, t., & seliger, g. (2016). Opportunities of sustainable 

manufacturing in industry 4.0. Procedia cirp, 40, 536-541.  

https://www.sciencedirect.com. 

79- Moldavska, a. (2016). Model-based sustainability assessment–an 

enabler for transition to sustainable manufacturing. Procedia 

cirp, 48, 413-418.  https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.04.059. 

https://www.clutejournals.com/index.php/JSM/article/view/8386
https://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11609
https://core.ac.uk/download/pdf/322571632.pdf
https://scholar.google.com/
http://www.joams.com/uploadfile/2013/1225/20131225034400245.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.sciencedirect.com/
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.04.059


 - 153 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

80- Jawahir, i. S., badurdeen, f., & rouch, k. E. (2013). "innovation in 

sustainable manufacturing education". 10.14279/depositonce-3753.  

https://doi.org/10.14279/depositonce-3753. 

81- Chaple, a. P., & narkhede, b. E. (2017). "value stream mapping in a 

discrete manufacturing: a case study". International journal of supply 

chain management, 6(1), 55-

67.  https://www.researchgate.net/profile/balkrishna. 

82- Silva, s. K. P. N. (2012). "applicability of value stream mapping (vsm) 

in the apparel industry in sri lanka". International journal of lean 

thinking, 3(1),36-41.  https://www.academia.edu/download/paper_31.pdf. 

83- Norton, a., & fearne, a. (2007). "sustainable value stream 

mapping: a practical aid to sustainable production" 

. Http://kar.kent.ac.uk/24446/1/ch8.doc. 

84-  lindström, v., & ingesson, n. (2016, september). "mapping a 

value stream with the perspective of sustainability". In ifip 

international conference on advances in production management 

systems (pp. 892-899). Springer, cham.  ingesson@titanx.com. 

85- Sparks, d. T. (2014). "combining sustainable value stream 

mapping and simulation to assess manufacturing supply 

chain network performance". p,27-29. 

Https://uknowledge.uky.edu/. 

86- Faulkner, w., & badurdeen, f. (2014). "sustainable value stream 

mapping (sus-vsm): methodology to visualize and assess 

manufacturing sustainability performance". Journal of cleaner 

production, 85, 8-18.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.042. 

87- Garza-reyes, j. A., romero, j. T., govindan, k., cherrafi, a., & 

ramanathan, u. (2018). "a pdca-based approach to environmental 

value stream mapping (e-vsm)". Journal of cleaner production, 180, 

335-348.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.121. 

https://doi.org/10.14279/depositonce-3753
https://www.researchgate.net/profile/Balkrishna
https://www.academia.edu/download/49861974/PAPER_31.pdf
http://kar.kent.ac.uk/24446/1/ch8.doc
mailto:Ingesson@titanx.com
https://uknowledge.uky.edu/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.042
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.121


 - 154 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

88- Hartini, s., ciptomulyono, u., anityasari, m., & pudjotomo, d. (2018). 

"sustainable-value stream mapping to evaluate sustainability 

performance: case study in an indonesian furniture company". 

In matec web of conferences (vol. 154, p. 01055). Edp sciences.  

https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401055. 

89- Lacerda, a. P., xambre, a. R., & alvelos, h. M. (2016). "applying 

value stream mapping to eliminate waste: a case study of an 

original equipment manufacturer for the automotive 

industry". International journal of production research, 54(6), 

1708-1720.  http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2015. 

90- Lian, y. H., & van landeghem, h. (2007). Analysing the effects 

of lean manufacturing using a value stream mapping-based 

simulation generator. International journal of production 

research, 45(13), 3037-3058.  https://hal.archives-ouvertes.fr. 

91- Faulkner, w., templeton, w., gullett, d., & badurdeen, f. (2012, july)." 

visualizing sustainability performance of manufacturing systems 

using sustainable value stream mapping (sus-vsm)". In proceedings 

of the 2012 international conference on industrial engineering and 

operations management. Istanbul, turkey (pp. 815-

824). Https://www.researchgate.net. 

92- Djatna, t., & prasetyo, d. (2019). "integration of sustainable value 

stream mapping (sus. Vsm) and life-cycle assessment (lca) to 

improve sustainability performance". International journal on 

advanced science engineering information technology, 9(4), 1343-1997.  

https://core.ac.uk/download/pdf/296922188.pdf. 

93- Gholami, h., jamil, n., zakuan, n., saman, m. Z. M., sharif, s., awang, s. 

R., & sulaiman, z. (2019). Social value stream mapping (socio-vsm): 

methodology to societal sustainability visualization and assessment 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401055
http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2015
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.researchgate.net./
https://core.ac.uk/download/pdf/296922188.pdf


 - 155 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

in the manufacturing system. Ieee access, 7, 131638-

131648.   10.1109/access.2019.2940957. 

94- Jamil, n., gholami, h., saman, m. Z. M., streimikiene, d., sharif, 

s., & zakuan, n. (2020). "dmaic-based approach to sustainable 

value stream mapping: towards a sustainable manufacturing 

system". Economic research-ekonomska istraživanja, 33(1), 

331-360.  https://doi.org/10.1080/1331677x.2020.1715236. 

95- Hartini, s., manurung, j., & rumita, r. (2021, february). 

"sustainable-value stream mapping to improve 

manufacturing sustainability performance: case study in a 

natural dye batik sme’s. In iop conference series": materials 

science and engineering (vol. 1072, no. 1, p. 012066). Iop 

publishing.  https://iopscience.iop.org/article. 

96- Hami, n., muhamad, m. R., & ebrahim, z. (2015). The impact of 

sustainable manufacturing practices and innovation 

performance on economic sustainability. Procedia cirp, 26, 

190-195.  https://www.sciencedirect.com. 

97- Gupta, s., dangayach, g. S., & singh, a. K. (2015). "key determinants 

of sustainable product design and manufacturing". Procedia cirp, 26, 

99-102.  https://www.sciencedirect.com. 

98- Hartini, s., ciptomulyono, u., anityasari, m., & pudjotomo, d. (2018). 

"sustainable-value stream mapping to evaluate sustainability 

performance: case study in an indonesian furniture company". 

In matec web of conferences (vol. 154, p. 01055). Edp sciences.  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0. 

99- Djatna, t., & prasetyo, d. (2019). "integration of sustainable 

value stream mapping (sus. Vsm) and life-cycle assessment 

(lca) to improve sustainability performance". Int. J. Adv. Sci. 

Eng. Inf. Technol, 9, 1337.  https://scholar.google.com. 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2940957
https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1715236
https://iopscience.iop.org/article
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://scholar.google.com/


 - 156 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

100- Rosenthal, c., fatimah, y. A., & biswas, w. K. (2016). 

Application of 6r principles in sustainable supply chain 

design of western australian white goods. Procedia cirp, 40, 

318-323.  https://www.sciencedirect.com. 

101- Jawahir, i. S., & bradley, r. (2016). "technological elements of 

circular economy and the principles of 6r-based closed-loop 

material flow in sustainable manufacturing". Procedia cirp, 40, 103-

108.  https://www.sciencedirect.com. 

102- Hartini, s., wicaksono, p. A., rizal, a. M. D., & hamdi, m. (2021, 

february). "integration lean manufacturing and 6r to reduce wood 

waste in furniture company toward circular economy". In iop 

conference series: materials science and engineering (vol. 1072, no. 1, p. 

012067). Iop publishing.  https://iopscience.iop.org/article 

C: thesis 

1- Aho, r. (2018). "utilization of production planning tools in design for 

manufacturing of electric machines". Master of science in 

technology.Https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/master_aho_roope_20

18.pdf. 

2- Karlsson, c. (2011). Value system for sustainable manufacturing: a 

study of how sustainability can create value for manufacturing 

companies, master thesis , department of environmental technology and 

management. Linköping university,https://www.diva -

portal.org/smash/record.jsf. 

3- Kalus, m. S. (2012). "sustainability for die manufacturing: 

comparative study of wedm and milling". Master of science, 

major: mechanical engineering. University of nebraska, 

https://digitalcommons.unl.edu/mechengdiss/43/. 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://iopscience.iop.org/article
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/master_Aho_Roope_2018.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/master_Aho_Roope_2018.pdf
https://digitalcommons.unl.edu/mechengdiss/43/


 - 157 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

4- Huang, aihua, "a framework and metrics for sustainable 

manufacturing performance evaluation at the production line, plant 

and enterprise levels" (2017). Theses and dissertations--mechanical 

engineering. 97. Https://uknowledge.uky.edu/me_etds/97. 

5- Alayon, c. (2016). "exploring sustainable manufacturing principles and 

practices" (doctoral dissertation, jönköping university, school of 

engineering). Https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf. 

6- Latorre-noguera, s. X. (2015)." environmental and economic 

assessment of sustainable manufacturing processes for metal 

products". (doctoral dissertation, university of birmingham) 

http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5885/. 

7- Deilami, n. T. N. (2015). "sustainable manufacturing strategy; 

identifying gaps in theory and practice" (doctoral dissertation, chalmers 

tekniska hogskola (sweden). Https://pdfs.semanticscholar.org/cbfe/. 

8- Holgado, m. (2014)." sustainable value creation in 

manufacturing through maintenance services". (doctoral 

dissertation, ph. D thesis), politecnico di milano, italy. Available 

from. Https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/98504. 

9- Song, z. (2018). "sustainability benefits analysis of cyber 

manufacturing systems" (doctoral dissertation, syracuse 

university).  https://surface.syr.edu/etd/938. 

10- Zhang, m. (2014). "using six sigma to achieve sustainable 

manufacturing: a case study in aviation company" (doctoral 

dissertation, concordia university). 

Https://spectrum.library.concordia.ca/978816/. 

11- Latorre-noguera, s. X. (2015). "environmental and economic 

assessment of sustainable manufacturing processes for metal 

products" (doctoral dissertation, university of birmingham).  

https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint. 

https://uknowledge.uky.edu/me_etds/97
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf
http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5885/
https://pdfs.semanticscholar.org/cbfe/
https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/98504
https://surface.syr.edu/etd/938
https://spectrum.library.concordia.ca/978816/
https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint


 - 158 -...............................................................................................اٌّظبدس 

 

12- Zhang, m. (2014). "using six sigma to achieve sustainable 

manufacturing: a case study in aviation company" (doctoral 

dissertation, concordia university).  https://spectrum.library.concordia.ca. 

13- Sparks, d. T. (2014). "combining sustainable value stream 

mapping and simulation to assess manufacturing supply chain 

network performance".  master's thesis in mechanical engineering 

in the college of engineering at the, university of kentucky. 

Https://uknowledge.uky.edu/me_etds/43. 

 

 

 

 

 

 

https://spectrum.library.concordia.ca/
https://uknowledge.uky.edu/me_etds/43


 

 

 

 

 اٌّالؽك

 
 

 

 



  ..............................................................................................اٌّالؽك 

 

 المالحق
 ( الم م وت الش ملة1م حؽ  

انًُصننننننننننننننت  األعى د

 انٕظٛفٙ

 انغش  يٍ انًمبثهخ بثهخربسٚخ انًم

 َ. ١ِرررررررضُ عّعرررررررخ 1

 ِؾغٓ

/ اٌررررررررررٝ 4/10 ِذ٠ش اٌّؾطخ

7/10/2020 

اٌزعررش  عٍررٝ ٚالررع اٌّؾطررخ ِٚزررٝ رأعغررذ اٚ رررُ 
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اٌىٙشثررربء، ٚسثطٙرررب ِجبشرررشح ثررربٌخطٛؽ اٌز١ٌٛذ٠رررخ 

(KV132) 

َ. عررررررررالء عجررررررررذ  5

 اٌغجبس

سئررررر١ظ لغرررررُ 

 اٌىٙشثبء

اٌررررررررٝ  13/12

23/12/2020 

ّؾشوربد اٌذاخٍرخ يرٟ األٔزربط اٌزعش  عٍٝ عرذد اٌ

يعرالً ِررٓ خررالي ِشررب٘ذح اٌؾٛاعرر١ت اٌّٛعررٛدح يررٟ 

٘رزا اٌمغرُ ، ِٚزبثعرخ لررذسح ورً ِؾرشن ، ِٚبعررجت 

ػرررعف لرررٛح اٌّؾرررشن، ِٚزبثعرررخ  االٔزررربط اٌفعٍرررٟ 

ا١ٌِٟٛ ٌّذح عجعخ ا٠بَ ِززب١ٌخ ٌّمبسٔزرٗ  ِرع ث١بٔربد 

 اٌذساعخ 

َ. اؽّررررررذ ؽبٌررررررت  6

 ع١ًٍ

سئررررر١ظ لغرررررُ 

 اٌّعبٌغخ

ٝ اٌرررررررر 28/12

3/1/2021 

ِعشيررخ إٌغررت اٌّغررّٛػ ثٙررب ٌٍض٠ررٛد اٌّغررزخذِخ 

يررٟ اٌّؾشورربد ِٚررب ٔٛع١ررخ اٌض٠ررٛد اٌّغررزخذِخ، 

ِٚبٟ٘ ٔغجخ اٌٍضٚعخ ، ٚاٌّؾزٜٛ اٌّبئٟ ٌٍض٠رٛد 

، ٚا٠ؼرررربً يؾررررض ٔغررررجخ اٌؾبِؼرررر١خ يررررٟ ا١ٌّرررربٖ 
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اٌّغرررررزخذِخ، ٚاال٠ظرررررب١ٌخ اٌىٙشثبئ١رررررخ، ٚو١ّرررررخ 

 اٌض٠ٛد ا١ٌّبح اٌزٟ رغزٍٙه ١ِٛ٠بً 

بػ ؽغررررررررر١ٓ ٔغررررررررر 7

 رى١ٍف

سئررررر١ظ لغرررررُ 

 اٌؾغبثبد

/ اٌررررررررررٝ 10/1

13/1/2021 

اٌزعش  عٍرٝ ١ِضا١ٔرخ اٌّؾطرخ، ٚاسثبؽٙرب ِٚربٟ٘ 

اٌزىب١ٌف ا١ِٛ١ٌرخ ٚاٌشرٙش٠خ ِمبسٔرخً ثبٌشثربػ، ٚورُ 

عررذد اٌعررب١ٍِٓ يررٟ اٌّؾطررخ، ِٚررب ِمررذاس سارررت وررً 

ُِٕٙ 

َ. ؽ١رررررذس شرررررخ١ش  8

 يش٘ٛد

سئررررر١ظ لغرررررُ 

 اٌغالِخ

اٌررررررررررررٝ  18/1

27/1/2021  

ئٍخ ؽرررٛي ِررربٟ٘ ٔٛع١رررخ اٌعرررذح وبٔرررذ اثرررشص االعررر

اٌّغزخذِخ ٌؾّب٠خ اٌعب١ٍِٓ ، ِٓ خرٛر ، ٚوفرٛ ، 

ٚاٌّالثظ اٌخبطخ ثبٌعرب١ٍِٓ ٚخظٛطربً اٌعرب١ٍِٓ 

اٌررز٠ٓ ٌررذ٠ُٙ رّرربط ِجبشررش ِررع عّررً اٌّؾشورربد 

ِٚررب أررٛا  اٌؾررٛادس ٚاٌىٙشثرربء ٚعّرربي اٌظرر١بٔخ، 

ٚاٌؾشائررك ،اٌّٛعررٛدح يررٟ اٌّؾطررخ ، ٚو١ررف ٠ررزُ 

 ١ِب ٚشٙش٠بً ِعبٌغزٙب، ٚوُ اطبثخ ٠ٛ

َ. عجررررربط عبعرررررُ  9

 عٍٟ

سئررررر١ظ لغرررررُ 

 اٌّخبصْ

اٌررررررررررررررررٝ  1/2

10/2/2021 

ِعشيرررخ ٚالرررع اٌّخررربصْ ٚو١ف١رررخ عٍّٙرررُ ٚررررشر١جُٙ 

ٌٍّخبصْ ٚاٌؾفبظ عٍرٝ اٌّرٛاد اٌّخض١ٔرخ ، ٚو١ف١رخ 

رمغ١ُ اٌّٛاد اٌزٟ رىْٛ اعزٙالو١خ عّش٘ب الً ِرٓ 

عٕخ ، ٚاٌّٛاد اٌضبثزخ اٌزٟ ٠ىرْٛ عّش٘رب اوضرش ِرٓ 

زُ ؽغربة االٔرذصبس، ٚاالؽرال  عٍرٝ عٕخ، ٚو١ف ٠ر

عررغالد اٌّخرربصْ ٚاٌٛطررٛالد اٌّخض١ٔررخ ٚٚيررك 

اٞ ؽش٠مرررخ ٠رررزُ خرررضْ اٌّرررٛاد ، ِٚررربٟ٘ االد٠ٚرررخ 

اٌّغرررزخذِخ ٌّعبٌغرررخ ا٢سػرررخ ٚاٌؾشرررشاد اٌزرررٟ 

 رزٍف اٌّٛاد اٌّخض١ٔخ 
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 ( 2م حؽ  

Program1 

 

clc 

clear 

s1=0; 

s2=0; 

s3=0; 

o1=0; 

gs=0; 

khr=0; 

h2o=0; 

co2=0; 

co=0; 

n2=0; 

so2=0; 

for e=1:1000 

 t=0; 

 z=0; 

 wtr1=0; 

 oil=0; 

 gas=0; 

 kh=0; 

 time1=0; 

 test=0; 

 treat=0; 

 on=0; 

 join=0; 

 sig1=0; 

 sig2=0; 

 sig3=0; 

 sig4=0; 

 sig5=0; 

 sig6=0; 
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 a1=0; 

 for day=1:214   

   for tt=1: 1440 

     if sig1==0 

        test=test+1; 

        t=t+1; 

        wtr1=wtr1+11.1111111; 

        time1=time1+1; 

        z=z+0.06944444; 

        if test==30 

         sig1=1; 

        end 

     end 

       if sig1==1 && sig2==0 

        treat=treat+1; 

         t=t+1; 

        wtr1=wtr1+11.1111111; 

        z=z+0.06944444; 

        time1=time1+1; 

         if treat==30 

            sig2=1; 

         end 

       end 

        if sig2==1 && sig3==0 

        on=on+1; 

         t=t+1; 

        wtr1=wtr1+11.1111111; 

        z=z+0.06944444; 

        time1=time1+1; 

         if on==30 

            sig3=1; 

         end 

        end 

        if sig3==1 && sig4==0 

         join=join+1; 
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         t=t+1; 

         wtr1=wtr1+11.1111111; 

         z=z+0.06944444; 

         time1=time1+1; 

          if join==20 

            sig4=1; 

          end 

        end 

         if sig4==1 && sig5==0 

          r1=rand; 

           if r1>=0 && r1< 0.143 

              k1=1367.844; 

              k2=9360.058; 

              k3=351649.261; 

              sig5=1; 

           elseif r1>=0.143 && r1< 0.286 

              k1=1109.441; 

              k2=20201.759; 

              k3=283355.787; 

              sig5=1; 

            elseif r1>=0.286 && r1< 0.429 

              k1=1715.726; 

              k2=9530.264; 

              k3=324269.713; 

              sig5=1; 

            elseif r1>=0.429 && r1< 0.572 

              k1=2341.398; 

              k2=10568.996; 

              k3=451044.310; 

              sig5=1; 

            elseif r1>=0.572 && r1< 0.715 

              k1=2445.833; 

              k2=8296.343; 

              k3=461626.088; 

              sig5=1; 
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            elseif r1>=0.715 && r1< 0.858 

              k1=1732.650; 

              k2=17004.340; 

              k3=421376.703; 

              sig5=1; 

             else  

              k1=1116.711; 

              k2=7350.926; 

              k3=272879.398; 

              sig5=1; 

            end 

         end 

          if sig5==1 && a1==0 

           oil=oil+(k3*110); 

           gas=gas+(k2*110); 

           kh=kh+(k1*110);  

           a1=1; 

          end 

            if sig5==1 && sig6==0 && tt<=1440 

              t=t+1; 

              wtr1=wtr1+11.1111111; 

              oil=oil+k3; 

              gas=gas+k2; 

              kh=kh+k1;  

              z=z+0.06944444; 

              time1=time1+1;               

            end 

             if tt==1440 

              sig6=1; 

             end  

   end 

    sig5=0; 

    sig6=0; 

 end 

avwtr=wtr1/214; 
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avoil=oil/214; 

avgas=gas/214; 

avkh=kh/214; 

avz=z/214; 

s1=s1+avoil; 

s2=s2+avgas; 

s3=s3+avkh; 

end 

ol=s1/1000 

gs=s2/1000 

khr=s3/1000 

h2o=0.0832*ol; 

co2=0.1539*ol; 

co=0.0925*ol; 

n2=0.25*ol; 

so2=0.346*ol; 

th2o=h2o/khr 

tco2=co2/khr 

tco=co/khr 

tn2=n2/khr 

tso2=so2/khr 

 

 

 Prog2 

clc 

clear 

s1=0; 

s2=0; 

s3=0; 

o1=0; 

gs=0; 

khr=0; 

h2o=0; 

co2=0; 

co=0; 
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n2=0; 

so2=0; 

for e=1:1000 

 t=0; 

 z=0; 

 wtr1=0; 

 oil=0; 

 gas=0; 

 kh=0; 

 time1=0; 

 test=0; 

 treat=0; 

 on=0; 

 join=0; 

 sig1=0; 

 sig2=0; 

 sig3=0; 

 sig4=0; 

 sig5=0; 

 sig6=0; 

 a1=0; 

 for day=1:214   

   for tt=1: 1440 

     if sig1==0 

        test=test+1; 

        t=t+1; 

        wtr1=wtr1+12.173; 

        time1=time1+1; 

        z=z+0.0974; 

        if test==30 

            sig1=1; 

        end 

     end 

       if sig1==1 && sig2==0 

        treat=treat+1; 
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         t=t+1; 

        wtr1=wtr1+12.173; 

        z=z+0.0974; 

        time1=time1+1; 

         if treat==30 

            sig2=1; 

         end 

       end 

        if sig2==1 && sig3==0 

        on=on+1; 

         t=t+1; 

        wtr1=wtr1+12.173; 

         z=z+0.0974; 

        time1=time1+1; 

         if on==30 

            sig3=1; 

         end 

        end 

        if sig3==1 && sig4==0 

         join=join+1; 

         t=t+1; 

         wtr1=wtr1+12.173; 

         z=z+0.0974; 

         time1=time1+1; 

          if join==20 

            sig4=1; 

          end 

        end 

         if sig4==1 && sig5==0 

          r1=rand; 

           if r1>=0 && r1< 0.334 

              k1=2510.903; 

              k2=8293.056; 

              k3=352979.167; 

              sig5=1; 
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           elseif r1>=0.334 && r1< 0.667 

              k1=2426.806; 

              k2=8239.583; 

              k3=342527.778; 

              sig5=1; 

           else 

              k1=2365.833; 

              k2=8046.528; 

              k3=338368.056; 

              sig5=1;           

          end 

         end 

          if sig5==1 && a1==0 

           oil=oil+(k3*110); 

           gas=gas+(k2*110); 

           kh=kh+(k1*110);  

           a1=1; 

          end 

            if sig5==1 && sig6==0 && tt<=1440 

              t=t+1; 

              wtr1=wtr1+12.173; 

              oil=oil+k3; 

              gas=gas+k2; 

              kh=kh+k1;  

              z=z+0.0974; 

              time1=time1+1;               

            end 

             if tt==1440 

              sig6=1; 

             end  

   end 

    sig5=0; 

    sig6=0; 

 end 

avwtr=wtr1/214; 



  ..............................................................................................اٌّالؽك 

 

avoil=oil/214; 

avgas=gas/214; 

avkh=kh/214; 

avz=z/214; 

s1=s1+avoil; 

s2=s2+avgas; 

s3=s3+avkh; 

end 

ol=s1/1000 

gs=s2/1000 

khr=s3/1000 

h2o=0.0832*ol; 

co2=0.1539*ol; 

co=0.0925*ol; 

n2=0.25*ol; 

so2=0.346*ol; 

th2o=h2o/khr 

tco2=co2/khr 

tco=co/khr 

tn2=n2/khr 

tso2=so2/khr 

 

Prog3 

clc 

clear 

s1=0; 

s2=0; 

s3=0; 

o1=0; 

gs=0; 

khr=0; 

h2o=0; 

co2=0; 

co=0; 

n2=0; 
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so2=0; 

for e=1:1000 

 t=0; 

 z=0; 

 wtr1=0; 

 oil=0; 

 gas=0; 

 kh=0; 

 time1=0; 

 test=0; 

 treat=0; 

 on=0; 

 join=0; 

 sig1=0; 

 sig2=0; 

 sig3=0; 

 sig4=0; 

 sig5=0; 

 sig6=0; 

 a1=0; 

 for day=1:215   

   for tt=1: 1440 

     if sig1==0 

        test=test+1; 

        t=t+1; 

        wtr1=wtr1+14.563; 

        time1=time1+1; 

        z=z+0.07285; 

        if test==30 

            sig1=1; 

        end 

     end 

       if sig1==1 && sig2==0 

        treat=treat+1; 

         t=t+1; 
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        wtr1=wtr1+14.563; 

        z=z+0.07285; 

        time1=time1+1; 

         if treat==30 

            sig2=1; 

         end 

       end 

        if sig2==1 && sig3==0 

        on=on+1; 

         t=t+1; 

         wtr1=wtr1+14.563; 

          z=z+0.07285; 

        time1=time1+1; 

         if on==30 

            sig3=1; 

         end 

        end 

        if sig3==1 && sig4==0 

         join=join+1; 

         t=t+1; 

          wtr1=wtr1+14.563; 

          z=z+0.07285; 

         time1=time1+1; 

          if join==20 

            sig4=1; 

          end 

        end 

         if sig4==1 && sig5==0 

          r1=rand; 

           if r1>=0 && r1< 0.334 

              k1=3719.236; 

              k2=7744.444; 

              k3=277756.944; 

              sig5=1; 

           elseif r1>=0.334 && r1< 0.667 
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              k1=3652.222; 

              k2=7723.611; 

              k3=273590.278; 

              sig5=1; 

           else 

              k1=3550.208; 

              k2=77128.472; 

              k3=270673.611; 

              sig5=1;           

          end 

         end 

          if sig5==1 && a1==0 

           oil=oil+(k3*110); 

           gas=gas+(k2*110); 

           kh=kh+(k1*110);  

           a1=1; 

          end 

            if sig5==1 && sig6==0 && tt<=1440 

              t=t+1; 

               wtr1=wtr1+14.563; 

              oil=oil+k3; 

              gas=gas+k2; 

              kh=kh+k1;  

              z=z+0.07285; 

              time1=time1+1;               

            end 

             if tt==1440 

              sig6=1; 

             end  

   end 

    sig5=0; 

    sig6=0; 

 end 

avwtr=wtr1/214; 

avoil=oil/214; 
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avgas=gas/214; 

avkh=kh/214; 

avz=z/214; 

s1=s1+avoil; 

s2=s2+avgas; 

s3=s3+avkh; 

end 

ol=s1/1000 

gs=s2/1000 

khr=s3/1000 

h2o=0.0832*ol; 

co2=0.1539*ol; 

co=0.0925*ol; 

n2=0.25*ol; 

so2=0.346*ol; 

th2o=h2o/khr 

tco2=co2/khr 

tco=co/khr 

tn2=n2/khr 

tso2=so2/khr 

 



 

 

ABSTRACT 

Considering the impact of global warming, terrorism, 

earthquakes, hurricanes, and carbon footprint awareness reveal 

that having a successful business is not sufficient. Indeed 

concentrating on the environmental issue and try to safeguard 

the environment is crucial, therefore, sustainability become an 

attractive concepts in industry and manufacturing system 

during these years. In recent years, the concept of 

sustainability has gradually evolved and has begun receiving 

international attention. Environmentally friendly product and 

totally sustainable supply chain and manufacturing system help 

organization to reduce use of material and enhance the 

business competitiveness. In the other words, sustainability is a 

weapon which employed in order to help organizations 

perform well, not only environmentally, but also, socially and 

economically. This paper has taken the broad look at the 

sustainability in manufacturing system, supply chain, also tries 

to show the impoortance of sustainability among the 

researchers, in addition, this paper makes effort to have a breif 

review on litereature of sustainability in manufacturing system. 
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