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 لتصميم البيئي للسلعة في الصناعة العراقيةافرص تطبيق 
 *معمل الغزل والنسيج بالموصلالمدراء في آلراء دراسة استطالعية 

 عادل ذاكر النعمة. د
 قسم اإلدارة الصناعية -ستاذ مساعد أ

 جامعة الموصل -كلية اإلدارة واالقتصاد 
 العراقجمهورية 

 :ملخـصال
ا على  ا ودولي  بيئي الذي يعيش فيه اإلنسان تتصدر اهتمامات الحكومات والمنظمات محلي  باتت قضية حماية المحيط ال

كالتصىحر وارتاىاع درجىات  ،ثر تنامي الوعي البيئي للمجتمعىات نتيجىة بىروز العديىد مىن الظىواهر الطبيعيىة فىي ذلى  المحىيطأ
بدايتىه باسىتنزاغ غيىر رشىيد فىي ناعي الىذي تميىز ومنهىا النشىاط الصى ،اإلنسان المختلاىة أنشطةوالناجمة عن  ،الحرارة وغيرها

ه مىىن كىىم هائىىل ومنىىوع مىىن المخلاىىات ليىىلمىىوارد الطبيعيىىة باعىىل تطلعىىات تلىى  الىىدول للتطىىور السىىرير ومىىا صىىاحبه أو ترتىى  ع
سىىات البيئىىة الطبيعيىىة دون كدرا  مىىا يىىنجم عنهىىا مىىن انعكا فىىيالغازيىىة والتىىي تطىىر  أو  الصىىلبةأو  والناايىىات بحاالتهىىا السىىائلة

  .لبية مثلتها الظواهر سالاة الذكرس
هذه الصورة ترت  عنها تسارع التوجه الحكومي والدولي عل  المستوى التشريعي واالتااقيات والمؤتمرات للتصدي لهىذه 

ا علىى  المنظمىات المختلاىة ومنهىا الصىناعية لتحمىىل ضىغط  ذاتىه الوقىت ومثلىىت فىي  ،تجىاه الشىعو  الياتهسىئو الظىواهر بحكىم م
هىذا االتجىاه تركىز فىي التلوث الصناعي ودفعها لبذل محاوالت جادة للبحث عن مداخل استباقية فاعلىة  ةيتها كزاء ظاهر لسئو م

اةمىر الىذي بلىور بىروز ماهىوم التصىميم البيئىي للسىلعة  ،عل  اعتماد مبدأ الترشىيد فىي اسىتخدام المىواد اةوليىة والطاقىة والمىاء
المنظمىات الصىناعية العراقيىة ليسىت بعيىدة عىن نظيرتهىا العالميىة فيمىا يتعلىق با ثىىار  ولمىا كانىت .كأحىد المىداخل بهىذا التجىاه

الدراسة المسحية التي أجراها الباحث لعدد منها  أظهرتهالسلبية التي تحدثها أنشطتها المختلاة ممثلة بمخلااتها وملوثاتها كما 
التصىميم البيئىي  مساهمةولة لتسليط الضوء عل  مستوى ن هذا البحث جاء ليمثل محاإعليه فو  .العراق –في محافظة نينوى 

للسىىلعة والكشىىغ عىىن درجىىات اةهميىىة النسىىبية لماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة فىىي تصىىميم السىىلعة وعلىى  طىىول دورة حياتهىىا التىىي 
نتىىا  ملوثىىات ومخلاىىات  عىىادة قىىل والتعظىىيم الىىوظياي للسىىأتركىىز علىى  ت لىىيد اسىىتخدام المىىواد اةوليىىة والطاقىىة والمىىاء وال لعة وال

ظىاهرة التلىوث الصىناعي التىي  ةمواجهىلعن ت ليد التأثيرات البيئية للسىلعة بعىد طرحهىا كناايىات  فضل   ،االستعمال والتدوير
اإلداريىة فىي معمىل الغىزل والنسىيج بالموصىل باعتمىاد  تنظر ال يىادا ةتعاني منها البيئة العراقية عبر دراسة استطلعية لوجه

وتىم  ،أهداغ البحىثمر ن قبل مركز اةعمال البريطاني العالمي التي تم تعديل بعض ف راتها لتتلءم قائمة الاحد المعدة م
ا فىي اةهميىة النسىبية التىي توليهىا كدارة المعمىل كخضاع كجابات أولئ  المدراء عل  ف راتها للتحليل الذي أظهرت نتائجه تباين ى

تل   أظهرتكما  ،عة التي اعتمدها البحث وعل  طول دورة حياة السلعةالمبحوث كزاء ما يعرغ بمااتيب التصميم البيئي للسل
الحصىول على  المىادة اةوليىة تمثىل مرحلىة محوريىة فىي سلسىلة مراحىل تلى  الىدورة لهىا تااعلتهىا المتباينىة مىر ب يىة  أنالنتائج 

                                           
  .  15  51       يوليو    ُ            ، وُقبل للنشر في   15  51     كبريل                  تم تسلم البحث في    *
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أسىا  ذلى  تىم ت ىديم مجموعىة  وعلى  ،بمعن  أنهىا مرحلىة ليسىت مسىت لة عىن بىاقي المراحىل اةخىرى ،مااتيب المراحل اةخرى
 .م ترحات لتل  اإلدارة تدعم هذا التوجه للبحث كزاء ظاهرة التلوث الصناعي

 :المقدمة
أنهىا أمىام حالىة تحىول فىي أسىلو  تعاملهىا كلى  يشير المشهد المعاصىر كلى  توجىه كدارات منظمىات اةعمىال الصىناعية 

وبالتىىالي اسىىتباق مشىىكلة التلىىوث  ،هىىا أو احتوائهىىا فىىي مصىىادر تولىىدهانحىىو ت ليلوبىىات سىىعيها يتجىىه  ،مىىر مخلااتهىىا وانبعاثاتهىىا
صىطلب عليىه بالمعالجىة اواالبتعاد عن المسار السابق في التعامل معها الذي يركز عل  ت نيات المعالجة بعد تولدها وهو ما 

 .(End of Pipe Treatment)في نهاية اةنبو  

ويات الىىوعي البيئىىي للمجتمعىىات علىى  أثىىر مىىا لحىىق بهىىا وبالحيىىاة الطبيعيىىة هىىذا التغيىىر فىىي التاكيىىر ي ىىغ وراءه تصىىاعد مسىىت
ى  ،بىروز ظىىواهر طبيعيىة منهىىا مىىا عىرغ باالحتبىىا  الحىراري واةمطىىار الحامضىىيةفىىي ى بسىب  التلىىوث الىذي تجسىىد ذمىىن أ اعموم 
حجومهىىا باعىىل النمىىو  ضىىي التىىي تسىىتخدم كمواقىىر لطمىىر المخلاىىات نتيجىىة التصىىاعد الكبيىىر فىىياعىىن ت لىىد مسىىاحات اةر  ل  فضىى

% 01ازدادت بحىىدود  ل  العديىىد مىىن الت ىىارير مىىن أن المخلاىىات فىىي دول االتحىىاد اةوربىىي مىىث أظهرتىىهوهىىذا مىىا  ،السىىكاني الكبيىىر
كما أن المىواد الخىام  ،(OECD ،2001) 5151وستزداد كل  أكثر من هذه النسبة بحلول عام  (1881 – 1891)خلل الاترة 
هنا  حاجىة كلى  ت نيىات للمحافظىة عليهىا وترشىيد اسىتخدامها مىن أن مما يعني  اوم مما كانت عليه ساب   ل  بكثير اليغأصبحت أ

 ال  او مىىىالنظىىىرة كلىىى  المخلاىىات باعتبارهىىىا أ باتىىتو . (Tilton ،101 :2003) –حاجىىة اةجيىىىال ال ادمىىىة لهىىا  -منطىىق االسىىىتدامة 
يىات فىي دول االتحىاد اةوربىي تضىمنت لكتروناإلن ناايىات أت ىارير دد يىذكر أحىد الوبهىذا الصى ،كعىادة اسىتخدامهاالبد من مهدورة 

 .(,AEA 1997) ساب  االمشار كليها ذاتها نحا  خلل الاترة  (مليون طن 3..1)و من اللدائن (مليون طن 1.5)

 هىىىىيالصىىىناعة أن اعتبىىىار ب كدارات المنظمىىىات الصىىىناعية ضىىىرورة االنتبىىىاه لمخىىىاطر هىىىذه الظىىىواهرفرضىىىت علىىى  هىىىذه الصىىىورة 
مىىن الخطىىة الشىىاملة  اموضىىوع السىىيطرة عليهىىا جىىزء  ليصىىبب و  ،للبيئىىة المصىىدر اةول لسلسىىلة مصىىادر توليىىد المخلاىىات واالنبعاثىىات الملوثىىة

فحسىى ، بىىل يمتىىد كلىى  المسىىتخدمة فىىي تصىىنيعها السىىلعة والمىىواد اةوليىىة حتىى  أنىىه ال يشىىمل وليمتىىد االهتمىىام  ،سىىلعها وتصىىنيعها يملتصىىم
كعىىىادة  يمكىىىنوهىىىل ستسىىىب  مشىىىكلت عنىىىد الىىىتخلد منهىىىا  أو  ،(EU ،15 :2003)أو اسىىىتخدامها  اسىىىتهلكها بعىىىد انتهىىىاءمصىىىيرها 

ثىورة اعتبىاره فىي التاكيىر يمكىن  اجديىد   اتوجه ى استخدامها كمصىدر للطاقىة بعىد أن أصىبحت ناايىات  وليشىكل ذلى أو  تصنيعها من جديد 
أو احتىواء مشىكلة المخلاىات واالنبعاثىات الملوثىة للبيئىة تركىز على  اسىتباق  فىي الصىناعةهذا الشأن أسىارت عىن بىروز ماىاهيم جديىدة في 
جعلهىىا أكثىىر يويتعلىىق بالتصىىميم للسىىلعة الىىذي  (DFD) (Design for Disassembly)لتاكيىى  لمنهىىا مىىا يعىىرغ بالتصىىميم  ،امبكىىر  

 ،اتجىىاه كعىىادة تىىدويرهافىىي اء اسىىتعمالها بسىىهولة بعىىد انتهىى عىىن بعىىض أجزائهىىا بعضىىها   عناصىىرها وقابلىىة إلعىىادة فصىىليىىبسىىاطة فىىي تراك
التىي تكاىل بجعىل السىلعة أكثىر قابليىة إلعىادة  تصىميماتليصغ نمىط ال (DFR) (Design for Recycling) وهنا  التصميم للتدوير

 .محور اهتمام البحث الحالي (,1998: 1-1 Ishil) (Design for Environment)عن ماهوم التصميم البيئي  ل  فض ،التدوير

المعالجىة للمخلاىات واالنبعاثىات  –يبىدو أن الحاجىة باتىت فعليىة لتعىديل المسىار ال ىائم فىي الصىناعة  ،في ضوء ما ت دم
فيهىا يركىز على  المىواد من مرحلة التصميم للسلعة ةن ماتىا  الخيىارات  اوبدء   اليتم التركيز عل  ت لصيها مبكر   –بعد تولدها 

ليمتىىىد ليشىىىمل اةنشىىىطة المتعل ىىىة بن لهىىىا  (,Gertsakis 26 :2000)مة فىىىي تصىىىنيعها اةوليىىىة والعمليىىىات والطاقىىىة المسىىىتخد
وليصىبب هىذا  ،وكيايىة كعىادة تىدويرها (طرحهىا كناايىات)لمراكز استهلكها أو استعمالها وحتى  مىا بعىد نبىذها  ال  وتوزيعها وصو 

  .( Gabillet & Heude, 2000: 38) لتح يق ميزة تنافسية للمنظمات الصناعية المعاصرة االتوجه فيما بعد أساس  
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 كزاءاهتمىام المنظمىات الصىناعية العراقيىة  حةن البحث الحالي يسع  كلى  الوقىوغ على  مسىاإف ،عل  ما سبق اوتأسيس  
أحىد التوجهىات المعاصىرة كسىلعها  تصىميماتالحد مىن ظىاهرة التلىوث البيئىي الناجمىة عىن مخلااتهىا وانبعاثاتهىا بىالتركيز على  

 :ولبلوغ ذل  ف د اشتمل هيكل البحث عل  المباحث التالية ،بهذا الشأن
 .اإلطار النظري للبحث :المبحث اةول
 .منهجية البحثو  الدراسات الساب ة :المبحث الثاني
 .عرض النتائج الميدانية للبحث ومناقشتها: المبحث الثالث
 .االستنتاجات والم ترحات :المبحث الرابر

 :للبحثاإلطار النظري  -المبحث األول
 :وكما يأتي –التصميم البيئي للسلعة  –الهتمامات البحث  امعرفي   اي دم هذا المحور كطار  

 :فلسفة التصميم البيئي للسلعة
السىيما بعىىد  ،انعكى  االهتمىام المتزايىد ب ضىايا حمايىة البيئىة مىن مخىاطر التلىوث على  توجهىات المصىممين والمصىنعين للسىلر

التىأثيرات البيئيىة السىلبية التىي تحىدثها سىلعهم على   كزاءلياتهم سىئو وسىعت مىن م لىوائب الحكوميىة التىيالتشريعات والصدور العديد من 
عىن عمليىات تصىنيعها ون لهىا  ل  فضى ،هىالتشىمل تلى  الناتجىة عىن انت ىاء واسىتخلد المىادة اةوليىة اللزمىة إلنتاج طول دورة حياتهىا

" مىىىىن يلىىىىوث يسىىىىدد"مبىىىىدأ يسىىىىم  مىىىىن خىىىىلل اعتمىىىىاد  ،ايىىىىة حياتهىىىىا كناايىىىىاتاسىىىىتعمالها وحتىىىى  طرحهىىىىا فىىىىي نه وأباسىىىىتهلكها  امىىىىرور  
(Polluter Pays) (OECD, 2001)، يىة لكتروناإلاةجهىزة عىن ناايىات  المسىئولةمىن قبىل الىدائرة  والىذي تىم تنايىذه بشىكل واضىب

فىي ب   (WEEED) (Waste Electronically & Electrical European Direction) والكهربائيىة فىي االتحىاد اةوربىي
لمىىىا  انظىىىر   ،انتهىىىاء اسىىىتخدامها لية سىىىلعهم بعىىىدسىىىئو بتحمىىىل م ا  ن قانونىىىيومسىىىتوردوها ملىىىزماةجهىىىزة بموجبىىىه يكىىىون منىىىتج تلىىى  و  ،5110

خاصىىة أن هىىذا النىىوع مىىن الناايىىات بىىات فىىي ازديىىاد و  ،(EU ،2003) تحتويىىه مىىن مىىواد ذات تىىأثيرات ضىىارة بالبيئىىة عنىىد طرحهىىا فيهىىا
 .(ICER ،2000)الناايات اةخرى المتولدة  أنواعوهي أسرع بثلث مرات من ب ية  اسنوي  % 3-5يتراو  بين 

قضىايا أساسىية فىي  كزاءكن صورة الضغط البيئي سالاة الذكر حتمت عل  المصممين للسلر ضرورة توجيه اهتماماتهم 
تنزغ مىىوارد الطبيعىىة مصىىادر مىىدخلت تصىىنير أي سىىلعة هىىل تسىى( ,.Slack & et al 76 :2004 )منهىىا هم تصىىميمات

ادة تىدوير مخلااتهىا كعىهىل يمكىن   هىل تسىتهل  مىواد أوليىة متجىددة أم ناضىبة  هل تستهل  مواد أولية نادرة  ل  ا  مثةخشكا
عىىادة اسىىتعمالها هىىل لهىىذه المخلاىىات تىىأثير طويىىل اةجىىل علىى  البيئىىة أثنىىاء   أم طمرهىىا فىىي مواقىىر معينىىة  أم يتوجىى  حرقهىىا  وال
  كناايات تحللها عند طرحها

ل ىد واجىه المصىىممون خيىارات مع ىدة بىىين هىذه العوامىل علىى  الىرغم مىن عىىدم السىهولة فىي الحصىىول على  المعلومىات التىىي 
تصميم سلعة ذات عمر طويل باسىتعمال مىواد أوليىة  انسبي  ف د يكون من الممكن  ،اةفضل (الخيار)اتخاذ ال رار  باإلمكانتجعل 

ىىى كنتاجهىىىا قىىىد ، لكىىىنذات خصىىىائد معينىىىة مىىىن المىىىواد اةوليىىىة والطاقىىىة الىىىذي يترتىىى  عنىىىه مزيىىىد مىىىن المخلاىىىات  اكبيىىىر   ايتطلىىى  كم 
مىىىن مرحلىىىة  اء  بىىىد ،سىىى  لتلىىى  المخلاىىىات واالنبعاثىىىاتحا جعىىىل هنىىىا  حاجىىىة ضىىىرورية العتمىىىاد مىىىدخل يسىىىع  للتمىىىم ،واالنبعاثىىىات

ولتصىبب تلى  المرحلىة اةبىرز  ،دورة حياتهىاحيث يتم فيها تحليىل وت يىيم المىدخلت والناايىات فىي كىل مرحلىة مىن  ،تصميم السلعة
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للتوجىه المىرتبط مىر البيئىىة  اووقائي ى ااسىتباقي   انظامي ى اكونهىا تتضىمن تاكيىر  ل( Graedel & Allenby, 1995)على  البيئىة  اتىأثير  
تماد مبىدأ الترشىيد فىي من خلل كعادة تصميم السلعة لت ليل تأثيراتها السلبية عل  البيئة باع ،يحاول كيجاد توفير بيئي واقتصادي

 .استخدام المادة اةولية والطاقة والهدغ هو ت ليد توليد المخلاات واالنبعاثات المتوقعة في جمير أوجه دورة حياتها

من قبىل مجلى  اةعمىال العىالمي للتنميىة تطويره تم  اعالمي   ان التصميم البيئي للسلعة بات ماهوم  إوعل  هذا اةسا  ف
المىؤتمر الىدولي فىي  (WDCSD) (World Business Council for Sustainable Development)المسىتدامة 

ووصىىاه بأنىىه قمىىة اةخىىلق والتىىي ظ ومىىدخل  1885 "جىىانيرو يد ريىىو"اةمىىم المتحىىدة فىىي تىىه البيئىىة والتنميىىة الىىذي ع دحىىول 
فىي كىل مرحلىة مىن حيىاة طبىق وي ،الخدمات لغرض ت لىيد تأثيراتهىا على  البيئىة/ نه يكمن في تصميم السلرحيث ك ،متحس 

عىىىادة التىىىدويرو  ،االسىىىترجاعو  ،االسىىىتعمالو  ،التوزيىىىرو  ،التعبئىىىةو  ،اإلنتىىىا و  ،اسىىىتخلد المىىىادة اةوليىىىة السىىىلعة والتىىىي تشىىىمل  ،ال
 ،"قبىىىىىل صىىىىىنعهاماهىىىىىوم الوقايىىىىىة مىىىىىن التلىىىىىوث الىىىىىذي تحدثىىىىىه السىىىىىلعة لتطبيىىىىىق "فهىىىىىو  .(.www.wbcsd.ch)، (لىىىىى ك الحىىىىىرقو 

(www.china.cp.com). كما يصاه (59 :2002، Ecolife ) الطريق الذي يأخذ بالحسىبان ال يىود البيئيىة مىا أمكىن "بأنه
 ".مبكر خلل عملية التصميم للسلعة بشكل

لإلشىارة كلى  تصىميم السىلعة  (Cleaner Design)وقد اقترن هذا الماهوم مر ماهوم مرادغ له وهو التصميم اةنظغ 
 ،مخلااتهىىىا وانبعاثاتهىىىا علىىى  طىىىول دورة حياتهىىىا لم ابلىىىة احتياجىىىات الزبىىىون)الحسىىىبان ت لىىىيد تأثيراتهىىىا البيئيىىىة فىىىي الىىذي يأخىىىذ 
ن التصىىىىىىىىىميم اةنظىىىىىىىىىغ النىىىىىىىىىاجب يتطلىىىىىىىىى  فحىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىأثيرات البيئيىىىىىىىىىة للسىىىىىىىىىلعة منىىىىىىىىىذ دخىىىىىىىىىول دورة حياتهىىىىىىىىىا إوبالتىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىى

(www.Envirowise, 8)،  توليىد المخلاىاتو  ،فهىو يأخىذ باالعتبىار اسىتخدام المىادة اةوليىة( 1)موضىب بالشىكل هو وكما، 
والهىىدغ هىىو كطالىىة تلىى  الىىدورة مىىن  ،االنبعاثىىات كلىى  الجىىو فىىي كىىل مرحلىىة مىىن مراحىىل دورة حيىىاة السىىلعةو  ،اسىىتهل  الطاقىىةو 

أو  ل  رض الىىىذي صىىىنعت مىىىن أجلىىىه أو كعىىىادة تىىىدويرها كىىىامادة االسىىىتعمال بعىىىد انتهىىىاء اسىىىتهلكها أو اسىىىتعمالها للغىىىكعىىىخىىىلل 
 .للعناصر التي تتشكل منها

 
 www.environwise.gov.uk: المصدر

 مراحل دورة حياة السلعة(: 1)الشكل 

http://www.wbcsd.ch/
http://www.china.cp.com/
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مكىىىىن أن يتحسىىىىن مىىىىن خىىىىلل اةخىىىىذ بالحسىىىىبان مىىىىا يعىىىىرغ بماىىىىاتيب ين اةداء البيئىىىىي للسىىىىلعة إفىىىى ،ا علىىىى  ذلىىىى واعتمىىىىاد  
فىىي مرحلىىة تصىىميمها وخىىلل المراحىىل  (Ten Key Environmental Considerations)العشىىرة االعتبىىارات البيئيىىة 

 (.1)وكما موضب بالجدول  ،المختلاة لدورة حياتها

 (1)جدول 
 مفاتيح االعتبارات البيئية للتصميم البيئي للسلعة

 مفاتيح االعتبارات البيئية مرحلة دورة الحياة

 .مواد أولية أقلاستخدام  (الخام)المواد األولية 
 .استخدام مواد أولية بأقل تأثير بيئي

 .أقل (مادة أولية وطاقة)استخدام موارد  التصنيع
 .كنتا  مخلاات وملوثات أقل

 .ت ليد التأثيرات للتوزير التوزيع

 االستخدام
 .استخدام موارد أقل
 .تسب  أقل تلوث

 .تعظيم وظياي وخدمة الحياة
عادة التدوير أسهل كعادةجعل  نهاية الحياة  .االستعمال وال

 .ت ليد التأثيرات البيئية للمخلاات
 www.Envirowise.gov.uk. 2001, p.9 :المصدر

التىي هىي  ازه على  السىلعة أساس ىيىن البحىث سىيعتمد ماهىوم التصىميم البيئىي للسىلعة فىي معالجاتىه لتركإفي ضوء مىا سىبق فى
فىي %( 91) حتى الدراسىات مىن أن التصىميم يىؤثر  ىحىدككليىه  أشىارتلمىا  اركيز استناد  وقد جاء هذا الت ،ناتج النشاط الصناعي

 & Charter ،21 :2001)لهىا البيئيىة السىلبية مىن كبعىاد التىأثيرات %( 91)تشىكيله نسىبة باإلضىافة كلى   ،لسىلعةكلاىة اتتحديىد 

etal)،  لمىىواد اةوليىىة الخطىىرة فىىي مرحلىىة التصىىميم الىىذي علىى  اسىىتبعاد ا ل  ن التصىىميم البيئىىي سيسىىاعد المصىىممين مىىثإفىىوبالتىىالي
 طلبىات الحاىاظ على  صىحة وسىلمة مسىتهلكيلمتل التىأمين المبكىر اعىسي ود كل  توفير بالتكاليغ عل  طول دورة حيىاة السىلعة ب

ن إوبالتىالي فى ،عن دعم ذل  التصميم لتعظىيم اسىتخدام المىواد اةوليىة والطاقىة وتاكيى  السىلعة ل  فض ،اأو مستخدمي السلعة مبكر  
 Proactive)مىىىىدخل وقىىىىائي متحسىىىى  " أنىىىىه يتحىىىىدد فىىىىي  –التصىىىىميم البيئىىىىي للسىىىىلعة  –ماهومنىىىىا اإلجرائىىىىي لهىىىىذا المصىىىىطلب 

Preventive Approach) المنظمىىات الصىىناعية يركىىز علىى  مرحلىىة التصىىميم للسىىلعة ليراعىى  فيهىىا اعتبىىارات ترشىىيد  هعتمىىدت
كعىىىادة تىىىدويرها أو تاكيكهىىىا والهىىىدغ هىىىو وقايىىىة  كمكانيىىىةعىىىن  ل  فضىىى ،ل دورة حياتهىىىااةوليىىىة والطاقىىىة خىىىلل مراحىىى داسىىىتخدام المىىىوا

لمخلاىات واالنبعاثىات المراف ىة أو الناتجىة عنىد تصىنيعها أو اسىتهلكها وحتى  مىا بعىد لالبيئة الطبيعية من ا ثار السىلبية و اإلنسان 
  .نبذها كمخلاات

 :مبادئ التصميم البيئي للسلعة
اعتبىىارات ت لىىيد مخلاىىات  تىىدر  فيهىىا –المصىىمم باتخىىاذ قىىرارات خضىىراء قيىىام ميم البيئىىي للسىىلعة تسىىتلزم عمليىىة التصىى

التاليىة التىي  المبىاد وهىذا يتطلى  مراعىاة  ،السىلعة بعبارة أخرى كدرا  الدور الذي تلعبه البيئىة فىي تصىميم –وملوثات السلعة 
 :(,Michael Frei 8 :1998) تمثل معايير كرشادية للمصممين بهذا االتجاه
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وظياتهىىا  ل  فالسىىيارة مىىث ،فمهمىىة وظياىىة التصىىميم للسىىلعة هىىي عمليىىة تطىىوير وظياىىي لهىىا ،التركيىىز علىى  وظياىىة السىىلعة -
بوظياة السلعة بمعن  أن وظياة السلعة عىادة تحىدد ا ثىار البيئيىة لهىا  ان اةثر البيئي يج  أن يرتبط دائم  إلذا ف ،لن لا

 .لوقودمن السيارة بسب  استهل  ا (عادم االحتراق)ات هذا المثال االنبعاثفي كأن تكون 

ويتعلىىىق بوصىىىغ دورة حيىىىاة السىىىلعة ليتضىىىمن اعتمىىىاد معىىىايير تركىىىز علىىى  كاىىىاءة  ،أكملىىىهالنظىىىر كلىىى  نظىىىام السىىىلعة ب -
 .مثل اعتماد خاصية كعادة تدويرها أو تدوير بعض عناصرها بعد انتهاء دورة حياتها ،استخدامها

ويتضىىىمن التركيىىىز علىىى  كاىىىاءة التصىىىميم فيمىىىا يتعلىىىق باسىىىتهل  المىىىواد  ،ائن والعىىىاملين بالمنظمىىىةاالحتياجىىىات البيئيىىىة للزبىىى -
اةوليىىىة والطاقىىىىة وت لىىىيد المخلاىىىىات واالنبعاثىىىات الضىىىىارة لإلنسىىىىان أثنىىىاء تصىىىىنيعها أو اسىىىتخدامها باعتبىىىىار أن متطلبىىىىات 

طاب ىىىة للتشىىىريعات وال ىىىوانين ذات الصىىىلة المتعل ىىىة بالبيئىىىة والم مشىىىكلتتصىىىنيعها تسىىىتند كلىىى  االسىىىتجابة لضىىىغوط حىىىل ال
 .وتحسين اةداء البيئي لها والحااظ عل  الموارد ةكلاتوت ليد ال

كلى  وظياتهىا ونظىام  ااسىتناد   ،سىلعة جديىدة على  البيئىة ةالتأثير ةيى ىدوتتعلق بضرورة االنتباه كل  م   ،ا ثار البيئية للسلعة -
 .أن يمكن الحصول عليها من خلل تحليل دورة حياة السلعة الحاليةوالمعرفة الضرورية بهذا الش ،كنتاجها برمته

يراع  فيه تكامل السىمات البيئيىة للسىلعة عنىد  أنفالتصميم البيئي للسلعة البد  ،التكامل في عملية التصميم للسلعة -
 .ل  سمات بيئية مؤثرة لهاكتصميمها مر اةهداغ البيئية التي تستند 

للسىىلر لتشىىمل ذات كاىىاءة بيئيىىة  تصىىميمات كزاءفىىق مىىر مجموعىىة قواعىىد إلرشىىاد المصىىممين أن تتواينبغىىي  المبىىاد هىىذه 
(2002: 18 Julie & et al.,): 

 .واد خلل دورة حياة السلعةموالحااظ عل  ال ،بذل أقص  الجهود للوقاية من التلوث -

 .تح يق الكااءة في استخدام المواد اةولية والطاقة خلل دورة حياة السلعة -

عادة استخدام العناصرتشجي -  .النظم الارعية التي تتشكل منها السلعة/ اةجزاء/ ر استخدام المواد اةولية المعاد تدويرها وال

 .ت ليد انتشار المواد الملوثة الصلبة للبيئة ومراعاة النس  المسمو  بها بموج  التشريعات ذات الصلة -
 .(قابل إلعادة االستخدام ،قابل للتصليب ،ياريمع)صميم تم النافر للسلعة من خلل اعتماد تعظيم زمن االستخدا -

وبالتحديىىد العمىىل علىى  اسىىتخدام العناصىىر أو اةجىىزاء  ،(التاكيىى  ،االسىىترجاع ،كعىىادة التىىدوير)تسىىهيل كدارة نهايىىة حيىىاة السىىلعة  -
عادة التدوير ،ال ياسية التي تتشكل منها لتسهيل تعرياها  .والتي تكون مناسبة إلعادة االستخدام وال

 .البيئية بين المراحل المختلاة لدورة حياة السلعة أو ما بين السلر المختلاة مشكلتتجن  ن ل ال -

 .االهدغ هو تح يق ت دم في كزالة شاملة لألثر البيئي السلبي لبلوغ سلعة ناجحة بيئي  وبالتالي ف

 :دوافع التوجه للتصميم البيئي للسلعة
 (DETR, 2000) (www.envirowise.gov.uk) يئيىىة فىىي تصىىميم السىىلعةبموضىىوعات االعتبىىارات البن و المهتمىىيشىىير 

(2008: 6-8 Business for Social Responsibility, ) كلىى  أن هنىا  العديىد مىن الىىدوافر التىي تحىاكي دورة حياتهىىا
 :وهذه الدوافر هي ،ة تصميم السلعةوبالتالي كثارة االهتمام تجاه وظيا ،اوبيئي   ااجتماعي  

http://www.envirowise.gov.uk/
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 :دوافع قانونية

ا ثار السلبية الناجمة عن مخلاات وملوثات السلر خلل دورة حياتها اهتمام  كزاءي الوعي البيئي للمجتمعات امتن أثار
لىذل  فىي  الحكومات الذي عكسته جملة التشريعات التي أصدرتها لتحكم أنشطة المنظمىات الصىناعية بهىذا الشىأن كمىا أشىرنا

 .م دمة هذا البحث

 :دوافع اقتصادية

المنىىافر تمثىىل تو  ،جملىىة المنىىافر الماليىىة المباشىىرة وغيىىر المباشىىرة التىىي يمكىىن أن يح  هىىا التصىىميم البيئىىي للسىىلعةفىىي تتمثىىل 
لوبىة إلنتىا  من المواد اةوليىة والطاقىة المط لمنها من خلل تحسين كااءة المنظمة المصنعة الذي يؤدي كل  ت ليد كالمباشرة 
ت لىيد عىن ت لىيد كميىة المخلاىات والملوثىات المتولىدة خىلل عمليىة التصىنير وبالتىالي  ل  فضى ،وهذا يعنىي تكىاليغ أقىل ،السلعة

 .عل  تكاليغ اإلنتا  وال وة العاملة اللزمة لذل  ال  كجما، وهو ما ينعك  تكاليغ التخلد منها

التىي تتح ىق مىن خىلل تحسىين علقىات المنظمىة مىر المجهىزين والزبىائن تلى  تشىمل أما المنافر الماليىة غيىر المباشىرة ف
ترتى  عنىه توالىذي  ،وتشجير مجاالت اإلبداع وتطوير السلعة واستمرارية مطاب ة عملياتها مر اةطر ال انونية التي تحكم ذل 

د انتهىىىاء حياتهىىىا مىىىن خىىىلل االسىىىتاادة مىىىن السىىىلعة بعىىى كمكانيىىىةعىىىن  ل  فضىىى ،وتحسىىىين اةداء البيئىىىي ،زيىىىادة الحصىىىة السىىىوقية
 .خاصيتي كعادة التاكي  والتدوير

 :اإلطار التطبيقي للتصميم البيئي للسلعة
 ن بموضىىىىىىىىىىىوعات التلىىىىىىىىىىىوث فىىىىىىىىىىىي الميىىىىىىىىىىىدان الصىىىىىىىىىىىناعيو ن والمهتمىىىىىىىىىىىو التىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىدمها البىىىىىىىىىىىاحث اةطروحىىىىىىىىىىىاتتؤكىىىىىىىىىىىد 

(www.uneptie.org/sustain/lcinitiative) (www.ademe.fr) 

(Simon.M.&etal,1998:51) (ISO,1999 )(Frank/&setal,2000:23) (Gradel,T.E,2000:85-93) 
(MarkRossi&etal, 2000:193) (Julie, 2002:17) السىلبية بلوغ التصميم البيئي النىاجب للسىلعة يسىتلزم دراسىة التىأثيرات  أن

 (Life Cycle Assessment) السىىلعة البيئىىة وعلىى  طىىول دورة حياتهىىا مىىن خىىلل مىىا اصىىطلب عليىىه بت يىىيم دورة حيىىاة لهىىا فىىي

(LCA)، ها مجلىى  اةعمىىال العىىالمي للتنميىىة المسىىتدامة يصىىا كذ(WBCSD)  تسىىتخدم لت يىىيم ماىىاهيم التصىىميم حليليىىة أداة ت"بأنهىىا
فىي كىل مرحلىة مىن  ،(التربىة ،المىاء ،للهىواء)والمخرجىات مثىل االنبعاثىات  ،الطاقىةو مادة اةولية الن تاحد المدخلت مفهي  ،البيئي

المواصىاات التىي  ىحىدكه تتضىمن ا، ولتكىون فيمىا بعىد كطىار عمىل ومعيىار  "فىي البيئىة مراحىل دورة حيىاة السىلعة لت ىدير تأثيراتهىا السىلبية
وهىىىىي بهىىىىذه ، (www.ISO14001.org.uk) (ISO14040)لسلسىىىىلة مىىىىن خىىىىلل ا (ISO)أصىىىىدرتها المنظمىىىىة الدوليىىىىة للم ىىىىايي  

باإلضىىافة كلىى  المنىىافر االقتصىىادية التىىي  ،المضىىامين تىىؤمن للمنظمىىات الصىىناعية الطىىرق الااعلىىة لت لىىيد التىىأثيرات البيئيىىة لسىىلعها
يجىى  مراعاتهىىا  لمراحىل دورة حيىىاة السىلعة وماىىاتيب االعتبىارات البيئيىىة التىي رضي عىىلىىوفيمىا ي .إلشىارة كليىىها تسىىب كمىا  عليهىىاسىتعود 

اسىتراتيجيات تصىميم  أنهىا( ,.Brezet & et al 50-36 :1997) مىن قبىل المصىممين فىي كىل مرحلىة منهىا والتىي يصىاها الىبعض
عديىىىىىىد مىىىىىىن المهتمىىىىىىين أكىىىىىىدها خصائصىىىىىىها التصىىىىىىميمية التىىىىىىي بيئىىىىىىي للسىىىىىىلعة تحىىىىىىاول ت لىىىىىىيد تأثيراتهىىىىىىا البيئيىىىىىىة السىىىىىىلبية وتعىىىىىىزز 

(www.chinacp.com) (www.envirowise.gov.uk) (Gradel & Allenby, 1995) (Ecolife Network, 

2001) (Remande et al., 2000)  الميدانيره كطاالبحث في هذا مراحل سيعتمدها وهي. 

http://www.uneptie.org/sustain/lcinitiative
http://www.ademe.fr/
http://www.iso1400/1.org.uk
http://www.chinacp.com/
http://www.envirowise.gov.uk/
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 :مرحلة اختيار المواد األولية لتصنيع السلعة
بعىىاد اةثىىر البيئىىي السىىلبي للسىىلعة عنىىد اختيىىار المىىواد اةوليىىة التىىي تحتاجهىىا عمليىىة أفيهىىا يجىى  علىى  المصىىمم مراعىىاة 

ل اةثىىر البيئىىىي بعبىىارة أخىىرى ضىىرورة كدرا  جملىىة معىىايير فىىي هىىذه المرحلىىة لترشىىيد اسىىتخدام المىىواد اةوليىىة وت ليىى ،تصىىنيعها
 :السلبي الناجم عن استخدامها من خلل مراعاة ما يأتي

 تم كعادة تدويرها أو بعض عناصرها من مواد أولية ُتصنر السلعة كلها هل  -

 مزيج مع د من المواد اةولية من  والسلعة من مادة أولية واحدة أُتصنر هل  -

 .كلاة استخدام المواد اةولية ما أمكنتت ليد حجم و  -

 .ليد عدد اةجزاء التي تتشكل منها السلعة ما أمكنت  -

 .اختيار مواد غير سامة في عمليات االستخرا  واالستخلد للمادة اةولية -

 .من أجل الحااظ عل  المواد اةولية غير الممكنة التدوير ،مكن كعادة تدويرهاياختيار مواد أولية  -

 .اةولية وتهيئتهافي استخلد المواد ذات كااءة اختيار مصادر للطاقة  -

 :مرحلة تصنيع السلعة
وبىىدائل التصىىميم هنىىا لهىىا  ،والبىىد أن ال تهمىىل عنىىد التصىىميم البيئىىي للسىىلعة ،هىىي مرحلىىة محوريىىة فىىي دورة حيىىاة السىىلعة

د مىىىن يىىىولىىىذل  البىىىد مىىن مراعىىىاة العد ،توليىىىد المخلاىىات واالنبعاثىىىات كزاءاةثىىر المهىىىم علىىى  كاىىىاءة وفاعليىىة العمليىىىة التصىىىنيعية 
 :في التصميم البيئي للسلعة فيما يخد تصنيعها لتشملمعايير البيئية ال

مىن خىلل اختيىار طىرق  ،الهىواءو  ،التربىةو  ،د حجم وكم المخلاات واالنبعاثات الملوثىة والمحتمىل تسىربها للمىاءيت ل -
 .تصنير ت لل من تل  المخلاات واالنبعاثات

 .لطاقةل ااختيار أسالي  تصنير تح ق توفير  عبر  ت ليد استهل  الطاقة في كل مرحلة من مراحل اإلنتا  -

 .م دار وحجم وكم المخلاات المتولدة من العملية التصنيعية والتي تصنغ بأنها ملوثة -

مىر  ،ت ليد كمية المخلاات من خلل تصميم عناصىر السىلعة بأقىل مخلاىات مىن المىادة اةوليىة اللزمىة لتصىنيعها -
 .ية كعادة استخدام تل  المخلااتكمكان

أقىل عىدد مىن اسىتخدام  أي ،السىلعة ت ليد مراحل اإلنتا  من خلل ت ليل عدد اةجزاء المتباينة التىي تتشىكل منهىا -
كىىل مىىا مىىن شىىأنه أن ي لىىد ن ىىل السىىلعة مىىا بىىين تلىى  فىىي علىى  مراحىىل اإلنتىىا  ينطبىىق هىىذا كمىىا  .اةجىىزاء المختلاىىة

اسىىتخدام  ،أقىىل اسىىتهل  للطاقىىة أثنىىاء الن ىىل ،خىىرقىىل مىىرات ن ىىل بىىين موقىىر وبأ :مبىىاد اعتمىىاد مىىن خىىلل  ،المراحىىل
 .طرق كنتا  جديدة بهذا الشأن

 :لسلعةلمرحلة التوزيع 
 :التركيز عل  أمرين هما يج وفي هذه المرحلة  ،توزيرللزبون عبر قنوات وتتعلق بانسيا  السلعة من المصنر 

 :وهنا البد من مراعاة الشروط التالية ،غليغيخد التعبئة والت -األول
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 .وحجم تغليغتلة  دمها بأقل كيها ظحايالتعبئة والتغليغ للسلعة بشكل  -

 .د التعبئة والتغليغ بأقل محتوى معدنياختيار موا -

 .تدويرها ُيعادمغلاات السلر لكي يعاد استخدامها أو  تصميمات -

 .ناسها تجن  استخدام مواد تعبئة وتغليغ مختلاة للسلعة -

 .حمايتها وسلمتهافيما يخد ئغ اةساسية للتعبئة والتغليغ للسلعة تلغي هذه الشروط الوظاعل  أن ال  

وم دار المسافة التي تن ل خللها السلعة كلى  الزبىون  وهىل هىذا المىدى يمكىن ت ليلىه  وهىل يمكىن ن ىل بطبيعة يتعلق  -الثاني
ل السىلعة عنىد الحاجىة لهىا  هىل يمكىن ن ىو اسىتخدام طىرق ن ىل بأقىل وقىود  وهىل يمكىن السلعة بأقل عىدد مىن الكتىل والحجىوم  

 ظروغ ن ل خاصة بها كوسائط ن ل مكياة كل  هل تحتا  السلعة و 

 :لسلعةلمرحلة االستخدام 
 :ما يأتي بمعن  ضرورة مراعاة المصمم فيها ،فيها يراع  ت ليل التأثيرات االستعمالية للسلعة عل  البيئة

 .ت ليل استهل  الطاقة عند استخدام السلعة -

عادة تأهيلها سهولة صيانة -  .السلعة وال

 .مكانية بير السلعة في سوق المستعملك -

 .بطري ة ت لل تأثيراتها السلبية عليهلها قدرة التصميم للسلعة عل  مساعدة الزبون المستخدم  -

 :مرحلة نهاية دورة حياة السلعة
من خلل  (أجله ذي صنعت منانتهاء الغرض ال)يكون تاكير المصمم للسلعة باتجاه استردادها في نهاية حياتها فيها 

 :مراعاة المعايير التالية
 .(فصل العناصر التي تتشكل منها عن بعض)البد أن تكون السلعة سهلة التاكي   -

 .ية استخدام بعض العناصر التي تم تاكيكهاكمكان -

 .مرة أخرى استخدامهاكعادة تأهيل السلعة و  -

  لاات بعد انتهاء حياتهاطرحها كمخمن  ال  هل من الممكن كعادة تدوير السلعة بد -

  نتهاء حياتها ةغراض أخرىهل من الممكن كعادة استعمال السلعة بعد ا -

إلرشىىىاد المصىىىممين  مبىىىاد  يبىىىدو أن المعىىايير التصىىىميمية لكىىىل مرحلىىىة مىىن مراحىىىل دورة حيىىىاة السىىىلعة تمثىىل ،ممىىا ت ىىىدم
مراحىل خىلل لبي للسلعة في البيئة الناجم عن نااياتهىا للسلعة باتجاه ترشيد استخدام للمواد اةولية والطاقة وت ليد اةثر الس

 .دورة حياتها
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 :منهجية البحثالدراسات السابقة و  -لمبحث الثانيا

 :الدراسات السابقة
مسىىىتوى الىىىدوريات  علىىى  –العربيىىىة منهىىىا  السىىىيما –ةدبيىىىات ذات الصىىىلة بموضىىىوع البحىىىث علىىى  ااطلعىىىات الباحىىىث توصىىىلت 

ونعىىرض  ،اهنىىا  نىىدرة فىىي البحىىوث والدراسىىات التىىي تناولىىت موضىىوع التصىىميم البيئىىي للسىىلعة تحديىىد  لىى  أن كالمحكمىىة والرسىىائل الجامعيىىة 
 .فيما يأتي ما أتيب منها للباحث للطلع عليها والتي تلم  موضوع البحث بشكل أو بآخر

رة مغىىادرة عمليىىة ضىىرو لهىىدفت كلىى  لاىىت انتبىىاه كدارات المنظمىىات الصىىناعية العربيىىة التىىي ( 5113 ،سىىعد) فىىي دراسىىة -
مزيىىد مىىن التكامىىل فىىي بيىىق الحلىىول الوقائيىىة عبىىر تح يىىق كلىى  تط( بعىىد تولىىدها)المعالجىىة للملوثىىات فىىي نهايىىة اةنبىىو  

بعد ما يمكن والتي تدخل تحىت ت نيىة اإلنتىا  أوت ليل المخلاات المتولدة كل   ،وترشيد استخدام الموارد ،عمليات اإلنتا 
وتوصىىلت الدراسىىة كلىى  غيىىا   ،ة وقائيىىة للحىىد مىىن تلىى  المخلاىىات طىىول دورة حيىىاة السىىلعةياسىىتراتيجاةنظىىغ باعتبارهىىا 

كمىىا  ،الىىدعم الحكىىومي لتلىى  المنظمىىات للسىىتثمار بهىىذه الت نيىىة وتىىدني مسىىتويات المهىىارة للعىىاملين فيهىىا للتعامىىل معهىىا
نظمىات للمواصىاات ال ياسىية اةبعاد البيئية عند وضر تلى  الم دمجخرجت الدراسة بعدة توصيات ركزت عل  ضرورة 

 .لسلعها ودراسة دورة حياتها بما يضمن الحد من مخلااتها
لتعرض االتجاهات الحديثة في طرق تصنير الزيوت الغذائية ومبادرات حماية البيئىة ( 5111 ،حمزة) جاءت دراسة -

دخلىت هىذا ال طىاع وشىملت وأوجزت هذه الدراسات أسالي  اإلنتا  اةنظغ الحديثىة التىي  ،والحد من تولد الملوثات
مىىر اسىىتخدام ت نيىىات  ،تطىوير عمليىىات اإلنتىىا  واإلقىلل مىىن الااقىىد والتحىول كلىى  اسىىتخدام مىواد أوليىىة ال تسىىب  تلوثىا

 .جديدة في عمليات اإلنتا  والتجار  الناجحة إلعادة تدوير عوادم اإلنتا  ومخلاات استخدام الزيوت النباتية

 :ما أتيب منها للباحث وكما يأتي نسلط الضوء عل إننا ف ،المجالأما الدراسات اةجنبية في هذا 

 ، أظهرت هىذه الدراسىة"اإلنتا  اةنظغ في الصين"بعنوان ( Wang Shoulan, et al., 2001)فاي دراسة للباحثين  -
ا الصىناعية اعتمىاد المبىاد  التاليىة مىن قبىل منظماتهىفىي وتمثلىت  ،الطرق الت نية لتح يق التنمية المسىتدامة فىي الصىين

تح يىق التحىول الت نىي الىذي يركىز على  تبسىيط ت نيىات  ،بعد مىا يمكىن قبىل تولىدهاأالمخلاات كل   يةت ليد سمية وكم)
تكييىغ و  ،دون نبىذها دتطبيق كعادة تدوير المواد اةولية ال ابلة للناىاو  ،منها اةكاأاإلنتا  وتسهيلته والتحول الستخدام 

مكانيىىة كعىىادة تىىدويرها أو كعىىادة  ،للبيئىىة مىىن خىىلل تصىىنيعها مىىن مىىواد غيىىر سىىامةهيكىىل السىىلر لتكىىون غيىىر مؤذيىىة  وال
ا العتمادهىا ت نيىة ا محوري ىتعزيز دور كدارة الشركة الصناعية عبر ماهوم كدارة الجودة البيئية باعتباره معيىار  و  ،استعمالها

 .(اإلنتا  اةنظغ
اسىىتراتيجيات ت لىىيد التلىىوث الصىىناعي فىىي "موسىىوم ف ىىد عىىرض بحىىثهم ال( .Virginia W. et al)أمىىا البىىاحثون  -

رؤيىىة شىىاملة لممارسىىات كدارة المخلاىىات الصىىناعية كأسىىا  تبىىادل " اه الث يلىىة المسىىتعملة فىىي الصىىناعةالميىى/ الميىىاه 
وانعكىىا  ذلىى  علىى  تصىىميم سياسىىة فاعلىىة إلدارة المخلاىىات تناىىذ لغىىرض تحسىىين جىىودة الميىىاه  ،الخبىىرة بهىىذا المجىىال

وأشارت الدراسىة كلى  أن ممارسىة كدارة المخلاىات الصىناعية التىي قىدمتها  .الزراعة في البلدان الناميةالمستعملة في 
ت لىىيد مصىىدر المخلاىىات بىىالتركيز علىى  تجنىى  هىىدر المىىواد )وتشىىمل  ،مسىىتخدمة بشىىكل مكثىىغ فىىي الىىدول المت دمىىة

عىادة االسىتعمالو  ،سىام منهىاصىالب بالاةولية والطاقىة واسىتبدال ال أي كعىادة اسىتعمال المخلاىات المتولىدة  ،التىدوير وال
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كدارة تدفق المخلاات عبر التخطيط لتخصيد مواقر لألنشطة  ،في دور جديد أو تدويرها داخل المصنر أو خارجه
ممىا يىوفر  ،مما يعطي الارصة لعزل وفصل هذه المخلاات ومنر خلطهىا مىر المخلاىات المحليىة اةخىرى ،الصناعية

وتوصىىلت الدراسىىة كلىى  أن هىىذه الممارسىىات تكىىاد تكىىون محىىدودة التطبيىىق فىىي  .(ث الميىىاهلت لىىيد تلىىو  فىىاعل   سىىبيل  
وضىىعغ ا ليىىات المؤسسىىية لتطبي هىىا أو  ،ون ىىد المعلومىىات ،ومىىن أسىىبا  ذلىى  قلىىة المىىوارد الماليىىة ،الىىدول الناميىىة

 .لربما يعود اةمر كل  قلة االهتمام وعدم االكتراث

قامىت بتأشىير الىدور المباشىر للتصىميم البيئىي للسىلعة فىي  –السيما العربية منهىا  –ال توجد دراسات أنه نجد مما سبق 
ن البحىىىث الحىىىالي يعىىىد ن طىىىة انطىىىلق متواضىىىعة مىىىن حيىىىث انتهىىى  ا خىىىرون إوبالتىىىالي فىىى ،ت لىىىيد ظىىىاهرة التلىىىوث الصىىىناعي

مخلاىات وملوثىات المنظمىات  ا لتميىزه باتجىاه تطبيىق ماهىوم حىديث فىي ميىدان ت لىيدوليكىون ذلى  أساس ى ،لجهىودهم واستكماال  
 .االصناعية في بيئة الصناعة العراقية خاصة والعربية عموم  

 :مشكلة البحث
تشىىكل ظىىاهرة التلىىوث المترتبىىة عىىن مخلاىىات وانبعاثىىات الصىىناعة أبىىرز التحىىديات التىىي وضىىعت المنظمىىات الصىىناعية 

ويعىد التصىميم  ،ان تلى  الظىاهرة أو احتوائهىا مبكىر  المعاصرة أمام حالة البحث عن مداخل غير ت ليدية فىي ممارسىاتها للحىد مى
. البيئي للسلعة أحد تل  المىداخل التىي تركىز على  الكاىاءة فىي اسىتخدام المىواد اةوليىة والطاقىة وعلى  طىول دورة حيىاة السىلعة

محافظىىىة نينىىىوى  واقىىر عينىىىة مىىن المنظمىىىات الصىىناعية العراقيىىىة فىىيلالمعايشىىىة الميدانيىىة للباحىىىث  بينىىتالتوجىىه ف ىىىد وف  ىىا لهىىىذا 
أن عمليىىة  (معمىىل الغىىزل والنسىىيج بالموصىىل ،لىىديو معمىىل ألبسىىة  ،مصىىنر ألبىىان الموصىىل ،الشىىركة العامىىة للسىىمنت الشىىمالية)

فىي كطىار ربطهىا بموضىوع الت ليىل مىن ظىاهرة التلىوث فىي  ةاإلحاطة بموضوع التصميم البيئي للسلعة مىن قبىل كدارتهىا محىدود
 :ن مشكلة البحث يتحدد نطاقها من خلل كثارة التساؤل الرئي  التاليإ  فوعل  هذا اةسا ،ال طاع الصناعي

 :تارع من هذا السؤال اةسئلة التاليةتو   ما هو واقر التصميم البيئي للسلعة في الصناعة العراقية
  وما أهمية اعتماده من قبل المعمل المبحوث ،ما هي مضامين التصميم البيئي للسلعة -

فىىي ضىىوء  االسىىلر التىىي ينتجهىىا المعمىىل المبحىىوث حالي ىى تصىىميماتالبيئيىىة فىىي االعتبىىارات  مىىا درجىىة تح ىىق ماىىاتيب -
  ت ديرات اةفراد المبحوثين

سىىىلعه  تصىىىميماتزاء ماىىىاتيب االعتبىىىارات البيئيىىىة فىىىي كتختلىىىغ اةهميىىىة النسىىىبية التىىىي يوليهىىىا المعمىىىل المبحىىىوث  لهىىى -
   نو الحالية كما يراها اةفراد المبحوث

 :أهمية البحث
 :البحث با تي أهميةمكن تحديد ي

عل  استباق  تهاساعدلم (التصميم البيئي للسلعة)ر جديد اتزويد ال ائمين عل  كدارات المنظمات الصناعية العراقية بمعي -1
الكاىىىاءة فىىىي اسىىىتخدام المىىىواد اةوليىىىة  مبىىىدأظىىىاهرة التلىىىوث الناجمىىىة عىىىن مخلاىىىات وانبعاثىىىات أنشىىىطتها وعملياتهىىىا باعتمىىىاد 

 .ل  طول دورة حياة السلعةوالطاقة وع

بموضىىوع التصىىميم البيئىىي  –فىىي حىىدود كطىىلع الباحىىث  –تشىىكل محدوديىىة اهتمامىىات البىىاحثين علىى  المسىىتوى الىىوطني  -5
اعتماده كاسىتراتيجية لوقايىة البيئىة العراقيىة مىن مخىاطر  كمكانيةالحافز باتجاه الوقوغ عل  مدى  اوتطبي ي   اللسلعة معرفي  
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ىىى ،ناعةمخلاىىات وانبعاثىىىات الصىىى ةصىىحا  ال ىىىرار فىىىي وزارتىىىي الصىىىناعة والمعىىىادن والبيئىىىة  اوبالتىىىالي سىىىيكون البحىىىث مهم 
 .ر المعرفة والتطبيق لهذا الموضوعللوقوغ عل  واق

 :أهداف البحث
 :يتجه البحث كل  تح يق اةهداغ التالية

ومنهىا المعمىل المبحىوث  ،لعراقيىةالتعرغ عل  الواقر الحالي لموضوع التصميم البيئي للسلعة في المنظمىات الصىناعية ا -1
 .من وجهة نظر ال ائمين عل  كدارته

الكشىىغ عىىن مسىىتويات اةهميىىة النسىىبية لماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة فىىي تصىىميم السىىلعة وعلىى  طىىول دورة حيىىاة السىىلعة  -5
م عمليىة اعتمىاده فيىه ن تىدعألتحديد الوسائل التي من الممكن  اتمهيد   ،ن عل  كدارتهو بالمعمل المبحوث كما يراها ال ائم

 .اوفي الصناعة العراقية عموم  

 :مجاالت البحث
شىمل معمىل الغىزل والنسىيج بالموصىل أحىد المعامىل التابعىة للشىركة العامىة لصىناعة اةلبسىة الجىاهزة  :المجال المكـاني

وكىان  ،(المطبوعىةاةقمشىة المصىبوغة و  ،الغىزول)ويعتبىر ال طىن المىادة الرئيسىة فىي صىناعة سىلعه  1835والذي تأس  عام 
 :للبحث وفي ضوء معايشة الباحث له ما يأتي االدافر الختياره ميدان  

التي تصاح  عمليات كنتا  سلعة والتي لها تأثيرات  (الصلبة والسائلة والغازية)االتها حالمخلاات واالنبعاثات المختلاة ب -1
 ل  ت نيىىات ت ليديىىة فىىي احتوائهىىا ومعالجتهىىا فضىى العىىاملين فىىي خطىىوط اإلنتىىا  واعتمىىادهعلىى  سىىلبية علىى  البيئىىة المحيطىىة و 

 .عن احتياجها لصيانة مستمرة ومكلاة

وال يمكنه االستغناء عنها وهي  ،الحاجات االستعمالية لإلنسان ىحدكتعد  (اةقمشة المختلاة)السلر التي ينتجها المعمل  -5
مثىل  ،االتىي تتصىغ بخصىائد مميىزة بيئي ى تواجه اليوم في سوقها منافسىة شىديدة باعىل المعىروض مىن مثيلتهىا اةجنبيىة

 .عل  طبيعة مغلااتها ل  فض (الكويو  ،المنظاات والماءبالتنظيغ )م دار حاجتها لمتطلبات الصيانة 

اعتماد المعمل في صنر سىلعة على  ال طىن الىذي يعىد مىن السىلر االسىتراتيجية التىي ينتجهىا ال طىاع الزراعىي فىي العىراق  -5
ىىالتر  أوالبىىد مىىن اعتمىىاد مبىىد يىىة المعمىىل عبىىر البحىىث عىىن مىىداخل تىىدعم هىىذا بحوبمىىا يعىىزز مىىن ر  اشىىيد فىىي اسىىتخدامه دائم 

 .ئي للسلعةومنها التصميم البي ،االتوجه مبكر  

 .51/11/5111ولغاية  1/8/5111امتدت فترة كنجاز البحث من  :المجال الزماني

 :مجتمع البحث وعينته
وضىىىىمن اإلداريىىىىة  شىىىىملت قياداتىىىىهختيىىىىرت مىىىىنهم عينىىىىة قصىىىىدية وا ،مجتمىىىىر للبحىىىىثكمثىىىىل العىىىىاملين بالمعمىىىىل المبحىىىىوث 

وكىان الىدافر الختيىار هىذه  ،(مشىرغ أقىدم ،ل خىطسىئو م ،ل شىعبةسىئو م /مىدير ،مىدير قسىم ،مىدير معمىل)المسميات الوظياية 
دان تهم فىىىي ميىىىاالمىىىؤثر فىىىي عمليىىىة صىىىنر قراراتىىىه بحكىىىم مىىىواقعهم الوظيايىىىة وخبىىىر  هالىىىدور  افىىىرد  ( 50)الائىىىة التىىىي بلىىى  عىىىددها 

هم فىىي ت ىىويم الوضىىر الحىىالي لموضىىوع التلىىوث الصىىناعي الىىذي اوبمىىا يسىىاعد فىىي ت ىىديم مؤشىىرات موضىىوعية تسىى ،تخصصىىهم
 .ة ضمن هذا الميدانيالصناعالعمليات تحدثه 
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 :فرضيات البحث

 :تالية التي صيغت بصورتها العدميةالتساؤالت التي تضمنتها مشكلة البحث تم تحديد الارضيات الجابة عن لإل

فىىي عىىن بعىىض لل معنىىوي لماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة لىدورة حيىىاة السىىلعة بعضىىها  ال يوجىد اسىىت  :(Ho)الفرضية األولى 
 .المعمل المبحوث

متبادلة ومتداخلة فيما بين مااتيب االعتبارات البيئيىة لىدورة حيىاة السىلعة معنوية ال توجد تأثيرات   :(Ho)الفرضية الثانية 
 .في المعمل المبحوث

ولكل مرحلة من مراحىل دورة حيىاة السىلعة  ،لمااتيب االعتبارات البيئيةال تتباين اةهمية النسبية   :(Ho) الثالثةالفرضية 
 .في المعمل المبحوث

 :ناتامقياس البحث وأساليب تحليل البي

وغ بىىىى المعىىىر البريطىىىاني  المعىىىدة مىىىن قبىىىل مركىىىز اةعمىىىال العىىىالمي (Check List)اعتمىىىد البحىىىث قائمىىىة الاحىىىد 
(Harwell British International Business Center) (www.envirowise.gov.uk)  عادة و صىياغة تم تعديل وال

ضافة أخرى ل ابعض ف راته محىاور مثلىت مراحىل  خمسىةوالتي توزعت على   ،واقر وخصوصية المعمل المبحوثمر  تلءمتوال
وتىم اسىتخدام م يىا   ،السلعة التي تضم مااتيب االعتبارات البيئية التي البد من كدراكهىا فىي عمليىة تصىميم السىلعة ةدورة حيا

(Likert)  تىىىم بعىىىد ذلىىى   ،(1 ،5 ،5) لت ىىىدير االسىىىتجابة لا ىىىرات ال ائمىىىة ومنحىىىت الىىىدرجات (أتاىىىقال  ،محايىىىد ،أتاىىىق)الثلثىىىي
ن و والمحكمىى (أ)ة ف راتهىىا وتن يحهىىا لتصىىبب بالصىىورة الىىواردة بىىالملحق عرضىىها علىى  مجموعىىة مىىن السىىادة المحكمىىين لمحاكمىى

وللتح ىق مىىن الصىدق البنىىائي السىتمارة الاحىىد تىم حسىىا  معىىاملت  .ن فىىي كليىة اإلدارة واالقتصىىاد بجامعىة الموصىىلو سىدر  م
وبدرجىة بىبعض، عضىها رتبط بيىجميىر المحىاور  أنواتضىب  (مراحىل دورة حيىاة السىلعة)محىور مىن محاورهىا  االرتباط بين كىل

 .بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي مما يؤكد أن ال ائمة تتمتر ،(5)مبين بالجدول هو وكما  ،ادالة كحصائي  

 (2)جدول 
 (محاور المقياس)درجة االستقاللية والتجانس بين مراحل دورة حياة السلعة 

 نهاية الحياة االستخدام التوزيع التصنيع المادة األولية المحور
     1 المادة اةولية
    1 1.1.0 التصنير
   1 1.1.0 - 1.1.1 التوزير
  1 1.11 .1..1 - 1.111 - االستخدام

 1 1.185 - 1.5.0 1.115 - 1.119 - نهاية دورة الحياة
 .(SPSS)من كعداد الباحث باالعتماد عل  مخرجات البرمجة اإلحصائية  :المصدر

                                           
 .المجلة لمن يرغ  في االطلع عليه متوفر لدى كدارة تحرير( االستبانة)الملحق  

http://www.envirowise.gov.uk/
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لكىىل محىىور مىىن  (ألاىىا)وكانىىت قىىيم معامىىل  (بىىا الااكرون)ف ىىد تىىم اعتمىىاد اختبىىار  ،ا وللوقىىوغ علىى  مسىىتوى ثبىىات الم يىى
ومعامل الثبات الكلي هو  ،(5...1)جميعها فوق  (ألاا)الذي يبين أن معاملت  (5)مبين بالجدول هو محاور الم يا  كما 

 .حث كل  تطبي ها عل  اةفراد المبحوثينوهذا يدل عل  أن االستبانة تتمتر بدرجة عالية من الثبات تطمئن البا ،(1.1.5)

 (3)جدول 
 لمراحل دورة حياة السلعة نباخكرو  لفاأقيم معامالت 

 كليةالدرجة ال/المجموع نهاية الحياة االستخدام التوزيع التصنيع المادة األولية المحور
 59 5 0 9 1 . عدد الا رات

 1.1.5 5...1 1.118 19..1 3...1 1.1.3 قيمة معامل ألاا
 .(SPSS)من كعداد الباحث باالعتماد عل  مخرجات البرمجية اإلحصائية  :المصدر

وبمساعدة البرمجية اإلحصائية التالية بالمؤشرات اإلحصائية  نةاالستعا تف د تم ،أما فيما يتعلق بتحليل بيانات البحث
(SPSS): 

مىن الوسىط الحسىابي واالنحىراغ  محاور البحث وشملت كل   كزاءمؤشرات لوصغ كجابات اةفراد المبحوثين وتشخيصها  -1
لتحديىىد " ونسىىبة االسىىتجابة كلىى  مسىىاحة الم يىىا  "ل يىىا  تشىىتت كجابىىات المبحىىوثين حىىول وسىىطها الحسىىابي " المعيىىاري 

ل خىىلل كىى" ل يىىا  مسىىتوى أهميىىة تلىى  الماىىاتيب "ومعامىىل االخىىتلغ  ،"زاء ماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىةكموقىىغ المبحىىوثين 
 .مرحلة من مراحل دورة حياة السلعة

دورة حيىىاة السىىلعة بداللىىة مااتيحهىىا  لللوقىىوغ علىى  مسىىتوى اسىىت للية مراحىى (Chi-Square Test)اختبىىار االسىىت للية  -5
 .عن بعض بعضها

التىأثيرات المتداخلىة والمتبادلىة بىين مراحىل دورة  ةمعنويىلتشىخيد مسىتوى  (KW) (Kruskal-Waills Test)اختبىار  -5
 .السلعة بداللة مااتيحها حياة

لتحديىىد اةهميىىة النسىىبية لماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة خىىلل كىىل مرحلىىة مىىن  (Cluster Analysis)التحليىىل العن ىىودي  -0
ل ىىدرة هىىذا التحليىىل علىى  تصىىنيغ متغيىىرات عديىىدة لمشىىاهدات مختلاىىة وم ارنتهىىا بعضىىها  انظىىر   ،مراحىىل دورة حيىىاة السىىلعة

ذات أشىكال  (Clusters)عل  شكل عناقيد ببعض متغيرات وترتي  ارتباطاتها بعضها  في ضوء ما تحتويه منببعض 
 .حس  أهميتها (Dendrograme)متدرجة 

 :عرض النتائج الميدانية للبحث ومناقشتها :المبحث الثالث
 :مضامين اهتمامات البحث وتشخيص دالاللتها إزاءعرض إجابات األفراد المبحوثين  -الا أو 

ماىاتيب االعتبىارات  كزاءذا العرض بتشخيد توجهات اةفراد المبحوثين ومواقاهم في المعمل المبحوث تحدد أهداغ هت
 .(0)موضب بالجدول هو وكما  ،كل مرحلة من مراحل دورة حياة السلعةلالبيئية و 
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 (4)جدول 
 راد المبحوثينختالف إلجابات األفومعامالت اال األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب االستجابة

 االبيئية لمراحل دورة حياة السلعة مرتبة تنازليا  زاء مفاتيح االعتباراتإ

مرحلة 
دورة 
 الحياة

 (الالسؤ /الفقرة)مفاتيح االعتبارات البيئية 
تسلسل 
الفقرة في 

 بانةاالست

الوسط 
الحسابي 
الموزون 
(XW) 

االنحراف 
المعياري 
(S.D) 

نسبة 
االستجابة 

% 

معامل 
 االختالف

C.V 

ال
ص
ح

واد 
 الم
عل 

ول 
ولية

اة
 

 1.553 ..81.1 19..1 5.153 1 دة اةولية يعتمد المعمل في صنر سلعة عل  مزيج من الما
 1.595 95.555 1.111 5.311 . ...يعتمد المعمل عل  الطاقة الكهربائية لتشغيل بالت تهيئة المادة

م ادة تىىىدويرها بعىىىد اسىىىتخداكعىىىمكىىىن يالمىىىواد اةوليىىىة المسىىىتخدمة 
 1.515 11.055 .1.15 5.555 5 ...السلعة

 1.551 ..13.0 1.131 5.5.0 0 ...يركز المعمل عل  ترشيد استخدام المواد اةولية
 1.0.1 35.855 1.105 1.399 5 كعادة تدويرها تمتيستخدم المعمل إلنتا  سلعة مواد أولية 

 1.508 09.155 1.315 1.001 3 ...مواد ومستحضرات تهيئة المادة اةولية غير سامة
 .1.11 11.0 1.531 5.105  المعدل العام

لعة
الس
ير 
صن
ت

 

 1.558 ..91.5 1.3.1 5.001 15 ...ت ليد ن ل السلعة يراعيتصميم تتابر مراحل اإلنتا  
 1.580 ..0..1 13..1 5.580 9 ستخدام مخلاات المادة اةولية كعادة ا يراعيتصميم السلر 
 1.551 55..1. 15..1 5.158 1 د كمية مخلاات المادة اةولية ت لي يراعيتصميم السلر 

 1.515 35.8 15..1 11..1 11 ...مصممة لتح يق أعل  توفير بالطاقةالتصنير طرق 
 1.015 35.855 .3..1 1.399 11  ليد حجم المخلاات واالنبعاثات مصممة لت التصنيرطرق 

 1.011 ..31.8 10..1 1.358 15 ...نبعاثاتت نيات اإلنتا  مصممة لمنر انتشار اال
 1.311 ..03.1 81..1 1.535 8 السلر تتشكل بأقل عدد من العناصر المختلاة تصميمات

 1.100 1.5. 1.5.3 .1.95  المعدل العام

لعة
الس
زير 

تو
 

 1.588 95.55 1.109 5.311 .1 ...من مواد التعبئة والتغليغ اواحد   ايستخدم المعمل نوع  
 1.581 ..91.5 1.111 5.011 51 مد التجهيز للزبائن استجابة للطل  لت ليد التخزينيعت

 1.515 11.055 .1.15 5.555 18 ...عل  عدد أقل من الكتلن ل السلر لمراكز البير يركز 
 1.081 31.955 1.9.5 1.153 10 مواد التعبئة للسلر ت دمها بأقل كتلة وحجم تغليغ

 1.051 955..3 1.119 1.113 19 تؤمن حماية وسلمة لهامواد التعبئة للسلر 
 .1.51 31 1.3.0 1.311 51 تحتا  السلر لظروغ ن ل خاصة لمراكز بيعها

 1.501 ..01.1 1.011 1.513 13 مغلاات السلر مصممة إلعادة تدويرها
 1.598 58.5 1.039 .1.11 11 يستخدم المعمل مواد تعبئة معاد تدويرها

 1.139 55..1. 1.599 1.918  عامالمعدل ال

دام 
ستخ

ا
لعة
الس

 

 1.509 10.3 1.191 5.553 53 تصميم السلر يراع  عدم كلحاق الضرر بمستخدمها
 1.051 955..3 1.119 1.113 55 تصميم السلر ركز عل  ت ليل حاجتها للطاقة الكهربائية

 1.015 35.8 35..1 11..1 55 تصميم السلر ركز عل  سهولة صيانتها
 1.001 35.855 1.111 1.399 50 ية بيعها في سوق المستعمل كمكانتصميم السلر ركز عل  

 1.189 38.355 1.530 .1.19  المعدل العام

ياة 
ة ح

نهاي
لعة
الس

 

 .1.50 ..11.3 1.105 5.101 .5 السلر بشكل يسهل كعادة كحيائها ةغراض أخرى تصميمات
 1.531 ..9. .1.15 5.139 51 ..هاطرحمن دة تدويرها بدل لية كعاالسلر تركز عل  قاب تصميمات

 1.5.0 39.555 1.0.5 1.131 59 ..هامكوناتالضرر بلحاق ككنتا  السلر يعتمد مبدأ عدم 
 1.513 ....3. 1.013 1.811  المعدل العام

 .(SPSS)من كعداد الباحث باالعتماد عل  مخرجات البرمجية اإلحصائية  :المصدر
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دور تلىى  الماىىاتيب  كزاءلمبحىىوثين وبدرجىىة واضىىحة فىىي كجابىىات ا اأن هنىىا  اتااق ىى( 0)بالجىىدول الىىواردة لنتىىائج ايلحىىظ مىىن 
%( 11.0) اتنازلي ى والبىال  على  التىوالية باجاالسىتنسىبة المعىدل العىام لومؤشىر ذلى   ،ةلوجهة نظىرهم الشخصىي اوف    ،ولكل مرحلة

 ،لمرحلىىىة تصىىىنير السىىىلعة%( 1.5.)و لمرحلىىىة نهايىىىة دورة حيىىىاة السىىىلعة %(...3.)و ،لمرحلىىىة الحصىىىول علىىى  المىىىادة اةوليىىىة
لوسىىط الحسىىابي المىىوزون المعىىدل العىىام لن ككمىىا  ،لمرحلىىة اسىىتخدام السىىلعة%( 38.35)و ،لمرحلىىة توزيىىر السىىلعة%( 5..1.)و

المااتيب عل  مسىتوى  لبعضمساهمة واضحة هنا  و . (5)لمااتيب هذه المراحل كان أعل  من الوسط الحسابي الارضي والبال  
وعل  الرغم من عدم تجىان  أغلى   ،الترتي  التنازلي لها هكل مرحلة من تل  المراحل في كغناء نس  االستجابة تل  كما عكس

كلى  عىد ت هىانلك ،كجابات المبحوثين كزاء تل  المااتيب وللمراحل المختلاة والذي عبرت عنىه ال ىيم العاليىة لمعىاملت االخىتلغ لهىا
وبذل  يتضب أن موضىوع التصىميم البيئىي للسىلعة فىي  ،متجانسة كذ ما قورنت بالمعدل العام لتل  المعاملت ولكل مرحلةحد ما 

ىىمال ويىىأتي فىىي  .%(9..5.)للمراحىىل كافىىة والبالغىىة  ةبداللىىة النسىىبة المئويىىة الكليىىة للسىىتجاب امتباين ىى اعمىىل المبحىىوث ينىىال اهتمام 
التىىي احتلىىت أقىىل نسىىبة اسىىتجابة فىىي سلسىىلة  (مرحلىىة اسىىتخدام السىىلعة)معالجىىة جوهريىىة  م دمىىة هىىذه المراحىىل التىىي تحتىىا  كلىى 

ماىاتيب هىذه المرحلىة وتمسىكها  كزاءويعزو الباحث ذل  كل  عدم وجود رؤيىة إلدارة المعمىل المبحىوث  .المراحل لدورة حياة السلعة
أن تتحىىول كلىى  ن طىىة االنطىىلق د لىىة مااتيحهىىا البىىبمعنىى  أن مرحلىىة اسىىتخدام السىىلعة بدال ،بتشىىكيل السىىلعةتصىىل مىىا يبكىىل ف ىىط 

 .عمل المبحوث لتتناغم مر ب ية مااتيب المراحل اةخرىمالتصميم البيئي للسلعة بالنحو والبداية لمسيرة التحول 

 :عرض نتائج اختبار فرضيات البحث ومناقشتها -اثانيا 

 :اختبار الفرضية األولى

ن أ الذي أوضحت نتائجىه (Chi-Square Test)تخدم اختبار االست للية اس ،من أجل قبول هذه الارضية أو رفضها
وهىىذا مىىا  ،ال تتمتىىر باالسىىت للية عىىن بىىاقي مراحىىل دورة حيىىاة السىىلعة (بداللىىة مااتيحهىىا)مرحلىىة الحصىىول علىى  المىىادة اةوليىىة 

 P-Value)= 1.155)ل  عنىىد مسىىتوى المعنويىىة لهىىا والبىىا( 1.119)البالغىىة و المحسىىوبة  (Chi-Square)عبىىرت عنىىه قيمىىة 
ن المىواد اةوليىة ككذ  ،نتيجىة منط يىةهىي  ،(P > 0.05)للختبىار ككىل والبالغىة وهي أكبر من قيمة مسىتوى الداللىة المعتمىدة 

ليسىت مناصىلة عىن بىاقي ماىاتيب االعتبىارات  (ال مىاش)التي يعتمدها المعمل المبحوث في تصىنير سىلعة ( ن والبوليسترال ط)
 .بل لها تأثيرات وانعكاسات مؤثرة عليها تاضي كل  بثار سلبية عل  البيئة ،ورة حياة هذه السلعةالبيئية لمراحل د

مىىا بىىين كىىل مرحلىىة مىىن المراحىىل  نتىىائج االختبىىار المىىذكور أن هنىىا  اسىىت للية عاليىىةف ىىد أوضىىحت مىىن جانىى  بخىىر 
 (Chi-Square) قىىىىيم اعبىىىىرت عنهىىىى التىىىىيو ا بداللىىىىة مااتيحهىىىى (نهايىىىىة دورة الحيىىىىاة ،االسىىىىتخدام ،التعبئىىىىة ،التصىىىىنير)اةربىىىىر 

علىىىى  التىىىىىوالي عنىىىىد مسىىىىىتوى المعنويىىىىة لهىىىىىا البىىىىىال   (801..1و 10.53و 18.995و 51.119و 1.119)المحسىىىىوبة البالغىىىىىة 
(1.111  =P-Value)  وهىىي أقىىل مىىن مسىىتوى الداللىىة المعتمىىدة للختبىىار ككىىل البالغىىة(P > 0.05)،  وتبىىدو هىىذه النتيجىىة

وبالتىالي  ،كل مرحلة من هذه المراحل مىن خىلل مااتيحهىا لهىا خصوصىية فىي مسىتلزماتها وتااعلتهىا ذل  أن ،امنط ية أيض  
 .مخلااتها وانبعاثاتها لسلبية متباينة عل  البيئة من خلعكاسات سيكون لها ان

 ،دة اةوليىةفيمىا يتعلىق بمرحلىة الحصىول على  المىا (الارضىية اةولى ) (Ho)فرضىية العىدم  بل عل  ما ت دم ت اواعتماد  
 .وترفض بالنسبة لباقي المراحل
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 :اختبار الفرضية الثانية

للوقوغ عل  حجىم التىأثيرات المتبادلىة والمتداخلىة مىا بىين مراحىل دورة  (KW)(Kruskal-Waills)تم اعتماد اختبار 
كور وجىود تىأثيرات متبادلىة ف د أوضىحت نتىائج االختبىار المىذ ،حياة السلعة بداللة مااتيحها والذي عبرت عنه الارضية الثانية

عنىىد ( 51.515)والبالغىىة  (H)ومتداخلىىة بىىين تلىى  المراحىىل مىىن خىىلل مااتيحهىىا كمىىا عبىىرت عنىىه قيمىىة المختبىىر اإلحصىىائي 
 > P)وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعتمدة للختبار ككل والبالغة  (P-Value = 0.01)لها والبالغة  ةمستوى المعنوي

فهىي بمثابىىة سلسىلة واحىدة تتىىداخل عىن بعىض، ارة كلىى  أنىه ال يمكىن عىزل ماىىاتيب تلى  المراحىل بعضىىها وفىي هىذا كشى ،(0.05
علىى  البيئىىة هىىو حصىىيلة هىىذا مىىن خىىلل المخلاىىات واالنبعاثىىات وبالتىىالي سىىيكون أثرهىىا السىىلبي مىىر بعىىض، وتتااعىىل بعضىىها 

 .التااعل

 .(H1) (الوجود) الارضية البديلة بل وت (ةالارضية الثاني) (Ho)وفي ضوء هذه النتيجة ترفض فرضية العدم 

 :اختبار الفرضية الثالثة

الىىذي يعكىى  بدايىىة ( 5) المتشىىجركذ يلحىىظ مىىن الشىىكل  ،إلثبىىات أو ناىىي هىىذه الارضىىية تىىم اعتمىىاد التحليىىل العن ىىودي
لىى  اعن ىود  ( .1)د أعطى  ا ثار السلبية بالبيئة المحيطىة قىحداث كفي  حياة السلعة بداللة مااتيحهادورة مستوى تااعل مراحل 

 .لبحثاعبرت عن مضامين تل  المااتيب الواردة في استبانة " ماتا " (سؤال/ ف رة ) امتغير  ( 59)
 

                          Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00015   15    

  VAR00017   17               

  VAR00005    5              

  VAR00011   11        

  VAR00021   21                

  VAR00024   24     

  VAR00028   28            

  VAR00013   13        

  VAR00023   23             

  VAR00018   18            

  VAR00009    9        

  VAR00002    2     

  VAR00010   10                

  VAR00022   22              

  VAR00007    7                  

  VAR00027   27                

  VAR00014   14               

  VAR00026   26                     

  VAR00001    1                     

  VAR00006    6                                

  VAR00004    4                          

  VAR00012   12                                

  VAR00020   20                        

  VAR00019   19          

  VAR00008    8            

  VAR00016   16                  

  VAR00003    3             

  VAR00025   25    

 (SPSS)البرمجية اإلحصائية : المصدر

 نقدة متغيرات مراحل دورة حياة السلعةعالشكل المتشجر ل :(2)الشكل 
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مغلاىات السىلر مصىممة )اتىاحين مضىم الو  (ةأوليىيحتىل )اةسا  لبىاقي العناقيىد كذ يلحظ أن العن ود اةول الذي يمثل 
وحىىل بعىىده  .توزيىىر السىىلعةضىىمن ماتىىا  مرحلىىة م تىىدويرها مىىن قبىىل تىىاسىىتخدام المعمىىل لمىىواد تعبئىىة وتغليىىغ و  ،ة تىىدويرهاإلعىىاد

طرائىق التصىنير تركىز على  و  ،المواد المستخدمة في تهيئىة المىواد اةوليىة غيىر سىامة)شكل من المااتيب تالعن ود الثاني الذي 
 ،الحصىىىول علىىى  المىىىادة اةوليىىىة)ضىىىمن مراحىىىل  (عة خاصىىىة عنىىىد تسىىىوي هاوظىىىروغ ن ىىىل السىىىل ،تح يىىىق أعلىىى  تىىىوفير بالطاقىىىة

ب تيللعن ىىود قبىىل اةخيىىر الىىذي تشىىكل مىىن الماىىا ال  وهكىىذا تتسلسىىل العناقيىىد بمسىىتوى اةهميىىة وصىىو  .(توزيىىر السىىلعةو  ،التصىىنيرو 
السىىلعة  تصىىميمات)اتيب مىىر خلصىىة العن ىىود الخىىام  عشىىر الىىذي ضىىم الماىى (ةمىىواد التعبئىىة والتغليىىغ ت ىىدم السىىلعة بأقىىل كتلىى)

أسىالي  تصىنير السىلعة مصىممة لت لىيد  ،السىلعة ت لىد حاجتهىا للطاقىة عنىد اسىتخدامها تصىميمات ،ت لد كمية المخلاىات
السىىلعة يراعىى  فيهىىا تشىىكيلها بأقىىل عىىدد مىىن العناصىىر  تصىىميمات ،مكىىن كعىىادة تىىدويرهايوليىىة أاسىىتخدام مىىواد  ،حجىىم المخلاىىات

كىان  ويلحىظ أن مرحلىة التصىنير .التصىنير على  التىوالي ،المىادة اةوليىة ،االسىتخدام ،التصىنير)ل التي تعود لمراحى (المتباينة
لعناقيىد السىاب ة اثىم يىأتي العن ىود السىاد  عشىر الىذي شىكل خلصىة  ،تشىكيل هىذا العن ىودفىي  (%13)المساهمة الكبىرى لها 

وفي هذا كشارة واضحة كل  أن تل   ،ل دورة حياة السلعةمن مااتيب مراح اخليط  بعبارة أخرى تضمن  ،ولم ينارد بماتا  معين
وبالتىالي تسىاهم مىن خىلل مااتيحهىا فىي كحىداث بثىار سىلبية  ،بل تتااعل فيما بينهىاعن بعض المراحل ليست مست لة بعضها 

لكىل ماتىا   وللوقىوغ على  مسىتوى اةهميىة النسىبية. انبعاثىاتذل  التااعل من مخلاىات و  هعل  البيئة المحيطة عبر ما يحدث
 :ن التحليل أوضب ما يأتيإمن مااتيب االعتبارات البيئية ضمن كل مرحلة من مراحل دورة حياة السلعة ف

 :مرحلة الحصول على المادة األولية
ىىى"أن ماتىىىاحي ( 5)ر جالمتشىىىيبىىىين الشىىىكل  اعتمىىىاده الطاقىىىة و  ،مىىىن المىىىواد اةوليىىىة فىىىي صىىىنر السىىىلعة ااسىىىتخدام المعمىىىل مزيج 

يليىىه العن ىىود الثىىاني  ،وشىىكل العن ىىود اةول (ةوليىىاة حىىتلا)هىىذه المرحلىىة ل اأساس ىى اكانىى "شىىغيل بالت تهيئىىة المىىواد اةوليىىةلتالكهربائيىىة 
يركىىز المعمىىل علىى  ترشىىيد اسىىتخدام المىىواد و  ،مكىىن كعىىادة تىىدويرهايالمىىواد اةوليىىة المسىىتخدمة لصىىنر السىىلعة "الىىذي ضىىم الماتىىاحين 

اسىىتخدام "العن ىىود الثالىىث الىىذي شىىمل الماتىىاحين  تشىىكل – فيمىىا بينهمىىا نمتىىداخلأنهمىىا  أي –ال ىىوة ات وبىىذ "اةوليىىة فىىي كنتىىا  السىىلعة
  ".حتا  كل  مواد سامةيتهيئة المواد اةولية ال و  ،المعمل مواد أولية معاد تدويرها

 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00001    1    

  VAR00006    6                         

  VAR00003    3                             

  VAR00004    4                                               

  VAR00002    2    

  VAR00005    5    

 (SPSS)البرمجية اإلحصائية : المصدر

 متشجر لعنقدة متغيرات مرحلة الحصول على المادة األوليةالشكل ال :(3)الشكل 

ىىىاسىىىتخدام المعمىىىل م"ومىىىن هىىىذين العن ىىىودين تشىىىكل العن ىىىود الثالىىىث الىىىذي تضىىىمن الماىىىاتيب  مىىىن المىىىواد اةوليىىىة فىىىي صىىىنر  ازيج 
عىىىادة تىىىدويرها بعىىىد انتهىىىاء ن كمكىىىيالمىىىواد اةوليىىىة المسىىىتخدمة و  ،اعتمىىىاده الطاقىىىة الكهربائيىىىة فىىىي بالت تهيئىىىة المىىىواد اةوليىىىةو  ،السىىىلعة

ح ىق العن ىود اةخيىر الرابىر الىذي توبوجىودهم  ،"تركيز المعمل على  ترشىيد اسىتخدام المىواد اةوليىة فىي كنتىا  سىلعةو  ،استخدام السلعة
اتيحىىه بمان العن ىىود اةول أكمىىا يلحىىظ  ،جميىىر الماىىاتيب التىىي ضىىمتها هىىذه التشىىكيلة للعناقيىىدفىىي بىىل اشىىتر   ،لىىم يناىىرد بماتىىا  معىىين
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فىىي السىىعي  (ذات أهميىىة نسىىبية)ة وليىىبمعنىى  أنهىىا البىىد أن تنىىال اة ،ل قاعىىدة مرحلىىة الحصىىول علىى  المىىادة اةوليىىة بهىىذه الصىىناعةمث ىى
الثىىاني )حىىين ماىىاتيب العن ىىودين  يناايىىات وانبعاثىىات فىى يىىة مىىنالبيئلوثىىات بالتىىالي ت لىىيد توليىىد المو لترشىىيد اسىىتخدام المىىوارد والطاقىىة 

 .اةول في هذه المرحلة بعد العن ود الترتي  الثانيت نال (والثالث

  :تصنيع السلعةمرحلة 
 أسىالي "الىذي تشىكل مىن الماتىاحين  أن أسا  هىذه المرحلىة عبىر عنهىا العن ىود اةول( 0)ر جالمتشيلحظ من الشكل 

خيىار أعلىى  شىكل يح ىق بتلى  اةسىالي   تصىميماتوأن  ،االنبعاثىىاتو طرائىق التصىنير مصىممة لت لىيد حجىم وكىم المخلاىات 
  .ة في هذه المرحلة يتم فيها التركيز عل  هذين الماتاحينوليبمعن  أن اة ،"سلعة عند اإلنتا ال هاتوفير بالطاقة التي تحتاج

 

                        Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00010    4    

  VAR00011    5           

  VAR00013    7       

  VAR00009    3                                       

  VAR00008    2                           

  VAR00012    6         

  VAR00007    1    

 (SPSS)البرمجية اإلحصائية : المصدر

 ل المتشجر لعنقدة متغيرات مرحلة تصنيع السلعة الشك :(4)الشكل 

السىلر التىي ينتجهىا المعمىل يراعى  فيهىا  تصىميمات"العن ود الثىاني الىذي تشىكل مىن حصىيلة العن ىود اةول وماتىا  أتي ثم ي
بأقىل عىدد  هاشىكيلالسلر يراع  فيها ت تصميمات" يليه العن ود الثالث الذي مثله ماتا  ،"ت ليد كمية المخلاات من المادة اةولية

 ،السىىلر يراعىى  فيهىىا اسىىتخدام مخلاىىات المىىادة اةوليىىة تصىىميمات"أمىىا العن ىىود الرابىىر ف ىىد ضىىم الماتىىاحين  ".مىىن العناصىىر المتباينىىة
السىلر يراعى   تصىميمات"وهىذا العن ىود سىاهم مىر ماتىا   ،"مراحل العملية اإلنتاجية راعىت ت لىيد ن ىل السىلعة خللهىا تصميمات

فىىي تشىىكيل العن ىىود الخىىام  الىىذي يشىىكل مىىر العن ىىود الثالىىث العن ىىود اةخيىىر  "يىىة المخلاىىات مىىن المىىواد اةوليىىةفيهىىا ت لىىيد كم
مىا  كزاءة ةنشىطة هىذه الصىناعة وليىها منط يىة اةتويبدو مىن هىذا التسلسىل تشىكيل الماىاتيب ممثلىة بالعناقيىد التىي تضىمن. الساد 

لىى  تصىىميم طىىرق تصىىنير تركىىز علىى  ت لىىيد المخلاىىات وتح يىىق كالبىىد أن يسىىتند والىىذي  ،بثىىار سىىلبية بالبيئىىةيمكىىن أن تحدثىىه مىىن 
 .أعل  توفير بالطاقة

  :توزيع السلعةمرحلة 
 ضىىىم –اةسىىىا   وهىىىو – اةول كذ يلحىىىظ أن العن ىىىود ،هرميىىىة تىىىرابط ماىىىاتيب هىىىذه المرحلىىىة( 3)ر جالمتشىىىيعكىىى  الشىىىكل 

ن ىود عثىم حىل ال ،"اسىتخدام المعمىل مىواد تعبئىة وتغليىغ معىاد تىدويرهاو  ،مغلاىات السىلر مصىممة لغىرض كعىادة تىدويرها"الماتاحين 
العن ىود اةول الىذي اشىتر  معىه خلصىة مىر  امشىترك   ،"تحتا  السلر لظروغ ن ىل خاصىة لمراكىز بيعهىا" الثاني الذي ضم ماتا 

الخىام  الىذي ضىم ماتىا   والعن ىود ،"حمايىة عاليىة للسىلعة مىواد التعبئىة والتغليىغ تىؤمن"كل من العن ود الثالث الذي ضىم ماتىا  
  ".مواد التعبئة ت دم السلر بأقل كتلة وحجم تغليغ"
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00015    2    

  VAR00017    4         

  VAR00021    8               

  VAR00018    5         

  VAR00014    1                           

  VAR00019    6                   

  VAR00020    7               

  VAR00016    3    

 (SPSS)ئية حصاالبرمجية اإل: المصدر

 ل المتشجر لعنقدة متغيرات مرحلة توزيع السلعةالشك :(5)الشكل 

تجهيىىز السىىلر و  ،أقىىل عىىدد مىىن الكتىىل لهىىاعلىى  للسىىلر البيىىر يركىىز الن ىىل كلىى  مراكىىز "حىىل العن ىىود الرابىىر الىىذي ضىىم ماتىىاحي 
واحىد ف ىط  عنىو اسىتخدام "ي تشىكل مىن ماتىا  ذالسىاد  الى حىل العن ىود ايىر  وأخ ".للطل  عليها ف ط لت ليل تخزينهىاللزبائن استجابة 

العناقيىىد التىىي وهىىذه الصىىورة لترتيىى  ماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة عبىىر  ،مىىر العن ىىود الرابىىر اترك  مشىى "مىىن مىىواد التعبئىىة لجميىىر السىىلر
كدراكهىىا لت لىىيد ا ثىىار السىىلبية تجىىاه البيئىىة التىىي تلح هىىا هىىذه المرحلىىة بىىالتركيز علىى  مغلاىىات  يجىى ات أوليىىاحتوتهىىا تعبىىر عىىن 
 .كعادة تدويرها لتل  المغلاات تتدويرها أو استخدام مواد تم السلعة من خلل

  :استخدام السلعةمرحلة 
ف ىىد حىىل بدايىىة العن ىىود اةول الىىذي ضىىم  ،عناقيىىد عبىىرت عنهىىا ثلثىىةالمرحلىىة ات تىىرابط ماىىاتيب هىىذه أوليىىأن ( .)يبىىين الشىىكل 

  ".سهلة الصيانة عند استخدامهان تكو وأنها  ،تصميم السلر ي لد حاجتها للطاقة عند استخدامها"الماتاحين 
 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00022    1    

  VAR00023    2                           

  VAR00025    4                           

  VAR00024    3    

 (SPSS)ئية حصاالبرمجية اإل: المصدر
 الشكل المتشجر لعنقدة متغيرات مرحلة استخدام السلعة :(6)الشكل 

جىىاء  اوأخيىىر   .ل العن ىود الثىىانيالىىذي مث ىى "بىىالزبون عنىىد االسىتخدام ذىتصىىميم السىىلر ال يلحىق اة"الماتىا  وقىد عىىزز ذلىى  
. "عمل بعىىد انتهىىاء اسىىتعمالهايىىة بيعهىىا فىىي سىىوق المسىىتكمكانالسىىلعة تركىىز علىى   تصىىميمات"العن ىىود الثالىىث الىىذي ضىىم ماتىىا  

عنىد يركىز عليهىا المعمىل المبحىوث بط مستوى اةهمية النسبية للعتبارات البيئيىة لماىاتيب هىذه المرحلىة التىي اويعك  هذا التر 
 .تصميم السلعة لت ليد التأثيرات البيئية السلبية لها عند استخدامها

  :نهاية دورة الحياةمرحلة 
وبالتىىالي بثارهىىا السىىلبية علىى   ،ةهميتهىىا النسىىبية اعلىى  هرميىىة الترتيىى  لمااتيحهىىا طب  ىى انعكسىىت خلصىىة هىىذه المرحلىىة

السىلر ركىزت على  سىهولة  تصميمات"قد تشكل من الماتاحين  (اةول)أن العن ود ( 1) رجالمتشكذ يلحظ من الشكل  ،البيئة
البيئىة كلى  عدم كعىادة مكوناتهىا اةخىرى  أالمعمل مبدواعتماد  ،ةغراض أخرىالستخدامها  استعمالهاتأهيلها ثانية بعد انتهاء 
 ".عبر قابلية تحللها فيها
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00026    1    

  VAR00028    3                                                   

  VAR00027    2    

 (SPSS)ئية حصاالبرمجية اإل: المصدر

 الشكل المتشجر لعنقدة متغيرات نهاية دورة حياة السلعة  :(7)الشكل 

مىن  ل  مشىك "سىلعة على  مبىدأ قابليىة كعىادة تىدويرها بىدل طرحهىا كناايىات تصىميماتاعتمىاد المعمىل فىي "ثم حىل ماتىا  
البيئىة  كزاءهىذه المرحلىة  هىاتحملات الماىاتيب التىي أوليىعلى   اواضىح   اوهذه الصورة تعطي تصور   ،العن ود اةول العن ود الثاني

 اواعتمىاد   .عليهىاكيىز نااياتهىا وانبعاثاتهىا التىي البىد أن يىتم التر  من خىللمن خلل ما تحدثه من بثار سلبية عليها  ،المحيطة
 .(H1)ترفض وت بل الارضية البديلة  (Ho)ن الارضية الثالثة إعل  ما ت دم ف

 :االستنتاجات والمقترحات :المبحث الرابع
 :له خلص الباحث إلى االستنتاجات التاليةفي ضوء اإلطار النظري الذي قدمه البحث ونتائج الدراسة الميدانية  :االستنتاجات -أ 

علىى  اسىىتباق ركىىز ت ليىىل ا ثىىار السىىلبية للناايىىات واالنبعاثىىات المترتبىىة عىىن أنشىىطة المنظمىىات الصىىناعية التوجىىه المعاصىىر ل -1
لسىىىلعة التىىىي البىىىد أن يىىىتم فيهىىىا تحليىىىل وت يىىىيم خيىىىارات عديىىىدة إلبعىىىاد ا ثىىىار السىىىلبية افىىىي مرحلىىىة تصىىىميم  اوتحديىىىد   ،تولىىىدها

 .ترشيد استخدام المواد اةولية والطاقةاد مبدأ دورة حياتها باعتم فيلمدخلت وناايات كل مرحلة 

مراعىاة  تكذا مىا تمى اكىن تحسىينه بيئي ىميهىا ءكشغ البحث في ضوء عرضىه لألطىر المعرفيىة للتصىميم البيئىي للسىلعة أن أدا -5
الكاىاءة فىي اسىىتخدام المىواد اةوليىة والطاقىىة وانعكاسىات ذلىى  موضىىوع على  ؤكىد البيئيىة التىىي تمىا يعىرغ بماىىاتيب االعتبىارات 

 .عل  حجم الناايات واالنبعاثات خلل المراحل الخم  لدورة حياة السلعة التي جاء بها البحث

 :ما يأتيكل  الدراسة الميدانية للبحث  اختبار الارضيات التي اعتمدتها رت نتائجاأش -5
زاء ماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة لمراحىىل دورة كهنىىا  اهتمىىام نسىىبي ومتبىىاين أبىىداه اةفىىراد المبحىىوثين مىىن وجهىىة نظىىرهم  -

 .حياة السلعة التي ينتجها المعمل المبحوث
ولهىىىا  (اةقمشىىىة) ة السىىىلعةتعىىىد مرحلىىىة الحصىىىول علىىى  المىىىادة اةوليىىىة مرحلىىىة محوريىىىة فىىىي سلسىىىلة مراحىىىل دورة حيىىىا -

بعبىارة أخىرى أن هىذه المرحلىة بداللىة مااتيحهىا ليسىت مسىت لة  ،تااعلتها المتباينىة مىر ب يىة ماىاتيب المراحىل اةخىرى
ذلىى  مىىن ناايىىات وانبعاثىىات ذات بثىىار سىىلبية علىى  البيئىىة  لىى زاء مىىا يترتىى  عكعىىن بىىاقي ماىىاتيب المراحىىل اةخىىرى 

 .المحيطة
المعمىل المبحىوث كمىا يراهىا كدارة وليهىا تفي اةهميىة النسىبية التىي  االعن ودي أن هنا  تباين   أوضحت نتائج التحليل -

وكانىىت الماىىاتيب التىىي  ،السىىلعة زاء ماىىاتيب االعتبىىارات البيئيىىة لكىىل مرحلىىة مىىن مراحىىل دورة حيىىاةكاةفىىراد المبحىىوثين 
تأثيرهىىا السىلبي علىى  البيئىىة مىن خىىلل مىىا  بمىىدى ىكىىل مرحلىة تتصىىدر المسىىاحة الكبىر لتشىكلت منهىىا العناقيىد اةولىى  

 .يمكن أن تحدثه فيها نااياتها وانبعاثاتها



 ...فرد تطبيق التصميم البيئي للسلعة في الصناعة العراقية

711 

 :المقترحات  -ب 

 :ي تر  البحث ما يأتي ،لتي توصل كليها البحثعل  االستنتاجات ا ااعتماد  
المعاصىىرة ل داخباعتبىىاره أحىىد المىى ،هينبغىىي علىى  كدارة المعمىىل المبحىىوث تبنىىي التصىىميم البيئىىي لسىىلعة ضىىمن اسىىتراتيجيات -1

الترشىيد باسىتخدام توظيغ مبدأ من خلل  ،الناايات واالنبعاثات الناجمة عن أنشطة المنظمات الصناعيةتوليد للحد من 
 .المواد اةولية والطاقة عل  طول دورة حياة السلعة

املين على  اخىتلغ التأكيد على  ضىرورة اهتمىام كدارة المعمىل المبحىوث بنشىر ث افىة ت ليىل الناايىات واالنبعاثىات لىدى العى -5
مسىتوياتهم ومىواقعهم الوظيايىىة عبىر بىرامج تدريبيىىة يىتم فيهىا التركيىىز على  أسىالي  الكاىىاءة فىي التعامىل مىىر المىادة اةوليىىة 

 امىىن شىىأنه تحايىىز هىىؤالء العىىاملين مادي ىى اعلىى  أن ي تىىرن ذلىى  بكىىل مىى ،ممارسىىة المهنىىة بهىىذا الشىىأن مبىىاد والطاقىىة كأحىىد 
 .هذا الموضوع كزاءبداع لتنمية رو  اإل اومعنوي  

اةسىالي  والصىىي  المعتمىدة فىىي تهيئىة المىىواد فىىي التىي مىىن شىأنها كعىىادة النظىر المبحىوث اإلجىىراءات اتخىاذ كدارة المعمىىل  -5
بىالتركيز على  ا ثىار البيئيىة  (تصىبب ناايىات)اةولية للسلعة وطرق تصنيعها ومغلااتها واستخداماتها وحت  نهاية حياتها 

فىي مرحلىة التصىميم  لهىاكن أن تحدثها بالبيئىة باالعتمىاد على  مىا أفرزتىه تحلىيلت البحىث عبىر التحسى  ميالسلبية التي 
باالستناد كل  المراحل التي تمر بها خلل دورة حياتها باعتماد مبدأ الكااءة فىي اسىتخدام المىواد اةوليىة والطاقىة  ،للسلعة

 .تسر  كل  البيئة المحيطة خلل تل  المراحلالناايات واالنبعاثات التي تي ينعك  عل  حجم وكم ذال

 –فىي مرحلىة تصىميم السىلعة  – اعل  المنظمات الصناعية العراقية تطبيق استراتيجية ت ليد الناايات واالنبعاثات مبكىر   -0
مىىا يمكىىن أن تحدثىىه مىىن تىىأثيرات سىىلبية علىى  البيئىىة  كزاءمىىن خىىلل تحليىىل وت يىىيم مراحىىل دورة حيىىاة السىىلر التىىي تنتجهىىا 

 .لمحيطة مستايدة من نتائج البحث الحاليا
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ABSTRACT 

The case of protecting the environment became tops concerns of governments, 
organizations, locally and internationally because of the impact of the growing environmental 
awareness of communities as a result the emergence of many natural phenomena in the 
environment such as desertification, rising temperatures, etc., resulting from the various 
activities of human and from industrial activity, characterized pleased with the start exhaust 
irrational natural resources due to the aspirations of those countries to the rapid development 
and the accompanying or resulting collapse of a huge amount of Variety waste and waste 
liquid or solid or gaseous, which poses to the environment without realizing what the negative 
resulting impact phenomena represented by the above. This image, which caused rapid 
orientation of government and international at the legislative level, conventions and 
conferences to address these phenomena by virtue of their responsibilities towards people, and 
the problem the same time put pressure on the various organizations, including the industry to 
take responsibility for the phenomenon of industrial pollution and push it to make serious 
attempts to search for entries Proactive in this direction focused on the adoption of the 
principle of rationalization in the use of raw materials, energy and water, which crystallized 
the emergence of the concept of environmental design of the product as one of the entrances 
to the direction of this as the Iraqi industrial organizations not far from its global counterpart 
with respect to the negative effects caused by various activities represented pollutants as 
survey conducted by the researcher for a number of them in the province of Nineveh - Iraq. 

Therefore, this research has come to represent an attempt to shed light on the level of 
contribution to environmental design of the product and detection of degrees of the relative 
importance of key environmental considerations in the design of the commodity and the length of 
their life cycle, which focuses on reducing the use of raw materials, energy, water and production 
of pollutants and waste less reuse and recycling as well as for reducing the environmental impacts 
of the product after putting it forward as waste toward the opposite phenomenon of industrial 
pollution suffered by the Iraqi environment through a prospective study to the attention of the 
administrative leadership in the spinning & weaving factory in Mosul, the adoption of checklist 
prepared by the Center for British Business World, which has been modified some of its 
paragraphs to suit the objectives of the research were subjected answers those managers to 
paragraphs of the analysis, which revealed a disparity in the relative importance attached by 
management plant under examination at the so-called keys to environmental design of the product 
approved by the research, along the life cycle of the product, as I have those results to get the raw 
material represents a pivotal moment in a series of stages that session have interactions different 
with the rest of the keys to the other stages in the sense that they stage is not independent from the 
rest of the other stages, and on that basis was provided a set of proposals for the factory to support 
this approach to research on the phenomenon of industrial pollution 
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