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 املستخلص
الحالي مواضيع       البحث  العراقية، السيما في مجال  يناقش  الصناعية  البيئة  البيئي، وندرة لها دور كبير في معالجة مشكالت  التلوث 

ومن خالل  فضاًل عن القدرة التنافسية التصنيعية،    دورة حياة المنتجات وقصر  واإلنتاج واالستهالك غير المستدام،  واستنزاف الموارد والطاقة، 
الزيارة الميدانية للمصنع قيد البحث ومقابلة عدد من المديرين لوحظ عدم وجود رؤية واضحة وكاملة لدى االفراد المبحوثين عن استدامة  

المنتج  كما هو الحال مع  منتجات المصنع قيد البحث فضاًل عن ما تشكله تلك االستدامة،   الذي تم اعتماده نظام الخدمة الموجهة نحو 
في   نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجوفي ضوء ذلك سعى البحث الحالي الى تحديد اثر    وذج عمل واعد نحو تعزيز تلك االستدامة،كنم

لغرض الحصول على البيانات والمعلومات التي تخدم اهداف البحث تم االعتماد على استمارة االستبانة، و ،  تعزيز استدامة المنتجات الصناعية
( فردًا من العاملين في المصنع قيد البحث. وقد تم تحليل  243ميدانَا للبحث، اما عينة البحث فشملت )-ع بطاريات بابل  وتم اختيار مصن

وقد تم التوصل الى مجموعة  ،  (AMOS V. 24)اجابات االفراد المبحوثين باستخدام عدد من االساليب االحصائية باالعتماد على برنامج  
في استدامة   اك عالقة ارتباط معنوية ومستوى تأثير متفاوت لكل بعد من ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجمن النتائج من أبرزها ان هن

ضمن الجانب الميداني قيد البحث، واعتمادًا على النتائج التي توصل اليها البحث فقد تم تقديم عدد من المقترحات المنسجمة  المنتج )اجمااًل(  
زيادة نشاطها حول نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج وكذلك التفكير في ا يفترض على ادارة المصنع قيد البحث  مع هذه النتائج، من أهمه

ة كيفية التحول نحو االنظمة االخرى ايضًا )الخدمة الموجهة نحو االستخدام، الخدمة الموجهة نحو النتائج( خصوصًا مع التوجهات االقتصادي
 ، استدامة المنتج.ظام خدمة المنتج، نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجنالكلمات المفتاحية: العالمية.

Abstract 

The current research discusses topics that have a major role in addressing the problems of the Iraqi industrial 

environment, especially in the field of environmental pollution, scarcity and depletion of resources and 

energy, unsustainable production and consumption, short life cycle of products as well as manufacturing 

competitiveness. Through the field visit to the factory under search and interviewing a number of managers, 

it was noted that the individuals surveyed did not have a clear and complete vision of the sustainability of 

the products of the factory in question, as well as what that sustainability constitutes, as is the case with the 

product-oriented service system that has been adopted as a promising business model towards promoting 

That sustainability, and accordingly, the current research sought to determine the impact of the product-

oriented service system in enhancing the sustainability of industrial products, and for the purpose of 

obtaining data and information that serve the objectives of the research, the questionnaire was relied on, 

and the Babylon battery factory was chosen as a field for research, and the research sample It included 

(243) individuals working in the factory under search.The answers of the respondents were analyzed using 

a number of statistical methods based on the (AMOS V. 24) program, and a set of Results was reached, the 

most prominent of which is that there is a significant correlation and a varying level of impact for each 

dimension of the product-oriented service system in product sustainability  (Overall) within the field aspect 

under search, and depending on Results reached by the research, a number of proposals were presented that 

are consistent with these Results, the most important of which is supposed to the management of the factory 

under discussion to increase its activity around the service system oriented towards the product as well as 

thinking about how to shift towards systems Others (service oriented to use, service oriented to results), 

especially with global economic trends. 

Keywords: product service system, product-oriented service system, product sustainability. 

 املقدمة
التوجهات الحديثة للحفاظ على قدرة الشركات على المنافسة في أوقات تغير طلبات  تعد استدامة المنتجات من الموضوعات المهمة في ظل  

المستهلكين والمجتمع، وكذلك عند الطلب على تحسين أداء المنتجات المعروضة أو تقليل المخاطر المتعلقة بها أو تمييزها عن تلك الخاصة  
لصناعية العالمية أن بقاءها في عالم االعمال مرهون بمدى قدرتها على تحقيق حيث في االونة االخيرة أدركت العديد من الشركات ابمنافسيها.

فحسب، بل سالحًا تنافسيًا لتحسين اداءها من الناحية البيئية واالقتصادية  ، التي لم تعد فقط مطلبًا اساسيًا من قبل المجتمعاستدامة منتجاتها
ة التي هي ليست بعيدة عن هذا المشهد ضرورة التفكير فيما وراء الفوائد االقتصادية واالجتماعية. مما يفرض ذلك على شركات التصنيع العراقي

وإلدراك هذا الهدف سيتطلب من شركات التصنيع   ،لمنتجاتها والنظر في التأثيرات البيئية واالجتماعية للسعي نحو تحقيق استدامة منتجاتها
  ، بل التغيير ايضًا من نماذج أعمالها لكي تدعم عمل ذلك  له استدامة منتجاتهم فحسبليس فقط التغيير من أفكارها نحو االلمام بأبعاد ما تشك
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 ، كنموذج عمل واعد نحو تعزيز استدامة المنتجات الصناعية  نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجفي هذا االتجاه اعتمد البحث الحالي على  و 
االول: منهجية البحث، المبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث، المبحث الثالث:    المباحث االتية:)المبحث  الى  على ذلك تم تقسيم البحث  وبناءً 

 اإلطار الميداني للبحث واالستنتاجات والمقترحات( 
 املبحث األول: منهجية البحث

انطالقا مع المخاوف المتعلقة بالتلوث البيئي والمخاطر التي يتعرض لها البشر، ومرورًا بمخاوف الطاقة وندرة واستنزاف : اوال: مشكلة البحث
موضوع االستدامة بشكل عام واستدامة المنتجات بشكل    أصبح  المعاصرة،مواضيع اساسية في صنع السياسات    تعدالموارد وتغير المناخ التي  

الالحقة للمصنع قيد  والزيارات 12/2020/ 14هلة االولى بتاريخ و ها للئاجراتم  الزيارة الميدانية التي  خالل ومن .الجميعخاص مصدر اهتمام 
، التي  استدامة منتجات المصنع قيد البحث  عن لدى االفراد المبحوثين  لوحظ عدم وجود رؤية واضحة وكاملة  المديرينومقابلة عدد من  البحث

المنتج(، فضاًل عن االبتعاد في تبني مداخل أو نماذج أعمال    ةادراكهم عن ما تشكله استدامة منتجاتهم )عناصر استدامانعكست في ضوء قلة  
المنتج من جهة ونماذج االعمال التي يمكن تطبيقها لتعزيز تلك   الكاملة  المعرفة  لعدم امتالكهم  نحو تعزيز تلك االستدامة، نظراً  باستدامة 

  واعد نحو   لعمنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج الذي تم اعتماده من قبل الباحثان كنموذج    ى، كما هو الحال معأخر االستدامة من جهة  
  بالتالي يمكن طرح التساؤالت األتية للتعبير عن مشكلة البحث وكما يأتي: ، تعزيز تلك االستدامة

  ؟وابعاده وجهة نحو المنتجنظام الخدمة المهل لدى ادارة المصنع قيد البحث تصور واضح عن مفهوم  .1
 ؟هل لدى ادارة المصنع قيد البحث تصور واضح عن مفهوم وعناصر استدامة المنتج .2
  وتعزيز استدامة المنتج في المصنع قيد البحث؟  نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجما طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين  .3

 تكمن أهمية البحث الحالي بما يأتي:  ثانيًا: اهمية البحث:
التلوث البيئي، وندرة  مواضيع لها دور كبير في معالجة مشكالت البيئة الصناعية المعاصرة، السيما في مجال  الى  يتطرق البحث الحالي   .1

فضاًل عن القدرة   رغبات الزبائن،تنوع حاجات و و   دورة حياة المنتجات، وقصر  واإلنتاج واالستهالك غير المستدام،   واستنزاف الموارد والطاقة،
 التنافسية التصنيعية.

انما ايضًا من جانب خلق القيمة )للزبون( في ظل    استدامته،الحالي في التعزيز من مكانة المنتج التي ال تأتي فقط من جانب  بحث  ال  يسهم .2
 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج.م المقد العمل نموذج

االستدامة بشكل عام واستدامة المنتجات بشكل خاص التي سيكون لها تأثير مباشر على تحقيق االهداف الثالثة  يركز البحث الحالي على   .3
 )البيئية، االقتصادية، االجتماعية(، وما يعكس ذلك أمكانية تحقيق تلك االهداف في ّان واحد ومعالجة التضارب في تحقيقها. 

المنتجات  /  في تعزيز استدامة المنتج  اسهام  لنظام الخدمة الموجهة نحو المنتجتحديد فيما إذا كان    البحث باألساس الى  يهدف  البحث:ثالثًا: اهداف  
 في المصنع قيد البحث، فضاًل عن السعي لبلوغ االهداف االتية: 

واستدامة المنتج من خالل الوقوف   بنظام الخدمة الموجهة نحو المنتجتقديم إطار فكريًا ونظريًا يسهم في توضيح المفاهيم الرئيسة المتمثلة   .1
 تلك المتغيرات وأدوارها. مضامينحول واضحة بلورة صورة  ألجل الجانبعلى ما عرضته االسهامات البحثية بهذا 

 في تعزيز استدامة منتجات المصنع قيد البحث.   لنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج التأثيرو وحدود العالقة  مضامينبيان  .2
 نتائج الواقع الميداني للمصنع قيد البحث بما يمكن من استكمال جوانب القصور والعمل وفقًا لمتغيراته.  التي تستند الىتقديم المقترحات  .3

 .(1) ث واهدافه تم صياغة انموذج البحث الفرضي وكما هو موضح في الشكلباالعتماد على مشكلة البح: رابعًا: انموذج البحث
 
 
 
 
 
 
 استدامة المنتج 

 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج

خدمة قطع الغيار/  خدمة التركيب خدمة الضمان خدمة الصيانة
 المواد االستهالكية

خدمة التدريب 
 ةواالستشارات /المشور

 المتعلقة بالمنتجالخدمة 
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 ( انموذج البحث الفرضي1الشكل )
 عالقة التأثير              
 عالقة االرتباط            

 ان المصدر: اعداد الباحث
 خامسًا: فرضيات البحث 

واستدامة المنتج   اجمااًل وانفرادًا بداللة ابعادهنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج  بين    معنويةعالقة ارتباط ذات داللة  ال توجد   الفرضية االولى:
 .في المصنع قيد البحث
في استدامة المنتج في المصنع   نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج اجمااًل وانفرادًا بداللة ابعادهل  معنويةو داللة  ذال يوجد تأثير    الفرضية الثانية:

 قيد البحث.
المنهج الوصفي والتحليلي في وصف مجتمع البحث وعينته فضاًل عن متغيرات البحث واختبار على  أعتمد الباحثان    سادسًا: منهج البحث

 .نموذجه
الجانب النظري فضاًل عن الجانب   ألجل اعدادجمع البيانات والمعلومات    عملية  : أعتمد الباحثان في سابعًا: أساليب جمع البيانات والمعلومات

 االتي:الميداني والوصول إلى نتائج واستنتاجات البحث على 
 البحث لتغطية الجانب النظري. ي بموضوع ذات الصلةالمصادر األجنبية الرصينة  .1
، وقد تم إعداد العبارات المتعلقة ة رئيسة للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب الميداني للبحثا أدبوصفها  استمارة االستبانة:   .2

 . (1كما هو موضح بالجدول ) على أراء ودراسات بعض الكتاب والباحثين في هذا المجال  البحث بمتغيرات
 محتوى استمارة االستبانة والمصادر المعتمدة في اعدادها  (1الجدول ) .3

 المصادر  الفقرات االبعاد المتغيرات الرئيسة  ت
 اعداد الباحث أ، ب، ت، ث مدة الخدمة، المستوى االداري    الدراسي،    العمر، التحصيل بيانات عامة  اوال

 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج ثالثا

 
 

 الخدمة المتعلقة بالمنتج 

 ZA11-ZA14 خدمة الصيانة

(Tukker,2004,248) . (Gaiardelli,et.al,2014) 

(Chiguvi,2020 ) 

 ZA21-ZA24 خدمة الضمان 

 ZA31-ZA34 خدمة التركيب

 ZA41-ZA44 خدمة توفير قطع الغيار/المواد االستهالكية 

 W51-W55 خدمة التدريب واالستشارات/المشورة 

 استدامة المنتج ثالثاً 

 Y11-Y15 التأثير البيئي 

(Silva, 2005) 
(Ungureanu, 2007) 
(Silva,et.al,2009) 

(Shuaib,et.al,2014) 
 

 Y21-Y25 التأثير االجتماعي 

 Y31-Y35 الوظيفة

 Y41-Y45 قابلية التصنيع

 Y51-Y55 استخدام الموارد واالقتصاد 

 YA61-YA65 قابلية اعادة التدوير

 YB61-YB65 قابلية اعادة التصنيع

 ان باالعتماد على المصادر اعاله المصدر: اعداد الباحث        
 املبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث

 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج-اوال: نظام خدمة المنتج 
 ,Goedkoop) .مرة من قبل ألول (Product Service System)تمت صياغة مصطلح نظام خدمة المنتج    مفهوم نظام خدمة المنتج  .أ

et. al, 1999)   الذي عّرف نظام خدمة المنتج بانه مجموعة منتجات وخدمات قابلة للتسويق قادرة على تلبية حاجة المستخدم بشكل مشترك
(Goedkoop, et. al, 1999, 3)  .  الخدمة  من مصطلح  باألساسنابعا (Servitization) مرة من قبل    ألولتم تقديمه    الذي(Vander & 
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Rada,1988)  الناشئة لخلق "حزم" من مجموعات تركز على الزبائن من السلع والخدمات والدعم والخدمة الذاتية والمعرفة  الى العملية    لإلشارة
وفًقا لتقرير برنامج  و    (Hultenberger,     2019,3)  استخدم احيانا مرادفا لنظام خدمة المنتج.  يالذ  (Teso, 2017, 10) الشركات.من قبل  

اعدة يمكن ان تساعد في  و و ممكنة واالستدامة ان مفهوم نظام خدمة المنتج هو استراتيجية اعمال المنتج نظام خدمة  حول االمم المتحدة للبيئة
ثبت في العديد من االبحاث ان نظام خدمة المنتج قادرة كما قد    (UNEP, 2001, 3)  .استدامة  أكثرتحقيق القفزة الالزمة لالنتقال الى مجتمع  

فان نظام خدمة المنتج قادر على توسيع نطاق باالقتصاد على تسهيل ركائز االستدامة الثالثة وهي االقتصاد والبيئة واالجتماعية. فيما يتعلق 
فان نظام خدمة المنتج قادر على    بالبيئةاما فيما يتعلق   ة،إضافياالعمال واقامة عالقة وثيقة وطويلة االمد مع الزبون من خالل تقديم خدمات  

فان نظام خدمة المنتج قادر   االجتماعيفي الجانب    اما  ،تحسين االستدامة البيئية من خالل توفير استخدام المنتج وازالة المواد من المجتمع
وقد تم تصنيف نظام    (Rizaldi, 2018,17)لتقليدي  التصنيع ا  يخلقهاعلى زيادة المعروض من الخدمات وتعويض فقدان الوظائف التي  

 . (2خدمة المنتج الى ثالثة أنظمة كما موضح بالشكل )

  
 ( تصنيف نظام خدمة المنتج2الشكل )

Source:Service System: Eight Ways To Sustainability?  –Product Tukker, Arnold, (2004), Eight Types Of 

Experiences from Suspronet, Journal Of  Special Issue: Innovating For Sustainability, Vol. (13), Issue 

(4).p:248 ر هذا التصنيف من قبليوقد تم تطو  (Clayton,et.al,2012,274)  موضح    وانواع كما ه  المنتج خمسةتضمين نظام خدمة    في
  منتج مفهومالتي تم دمجها تحت  التكامل(   والموجه نحووذلك بتقسيم نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج الى )الموجه نحو المنتج    (3)بالشكل  
 الخدمة. مع اضافة نوع اخر وهو الموجه نحو  (Integration Product) التكامل

 
 

 
 

 
 انواع نظام خدمة المنتج (3)الشكل 

service -Clayton, R., Backhouse, C. & Dani, S., (2012), evaluating existing approaches to product Source:

system design: A comparison with industrial practice. Journal of Manufacturing Technology Management, 

Vol.  )23(, No (3).p: 274الحاصل االخير  التطور  من  التصنيف    وبالرغم  ان  اال  المنتج  خدمة  نظام  تصنيف  تقدمفي  به   الذي 
(Tukker,2004)  التي    أكثرمن   يعد االدبيات  في  الرائجة  موضوعالتصنيفات  المنتج  تناولت  خدمة   . نظام 

(Ismail,2016,25)(Pouria,2015,10)(Rizaldi,2018,19)  (Frederiksen,et.al,2021,6)ان اعتمد الباحث  ذلكعن   وبغض النظر  
النظام    الخدمات المرتبطة بهذاان    ويرجع ذلك الى  المنتج(الموجه نحو    –)نظام خدمة المنتج   المنتج وهوانظمة خدمة    أحدعلى    بحثهمافي  

منتح اختصارا  الالخدمة الموجهة نحو    مصطلح نظام  ان. كما اعتمد الباحثالبحث  يقدمها الميدان قيد التي يمكن ان    مع الخدماتمبدئيا    تتوافق
 .الموجه نحو المنتج –خدمة المنتج  لمصطلح نظام

 منتج التكامل الخدمة االستخدام النتيجة
 ع انوا

 لخدمةانظمة ا

 خدمة ومنتج منتج وخدمة منتج وخدمة

 خدمة خالصة  منتج خالص لخدمةا لمنتجا

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10990836/2004/13/4
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االنظمة الموجهة بشكل اساسي نحو مبيعات    أحديعد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج  نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج.مفهوم وابعاد  -ب  
 مع بعض الخدمات االساسية كوظيفة اضافية. اذ تدعم الخدمات ذات الصلة مبيعات المنتجات كما تضمن وظائف تلك المنتجات المنتجات

(Gebauer,et.al,2021,6). بما في ذلك    المنتج،الميزة الرئيسية لنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج هي ان الزبون او المستهلك يمتلك    ان
 ,Hu, et.al, 2014) بل يقدمون ايًضا الخدمات ذات الصلة للزبائن.  فحسبنتج حيث ال يبيع المصنعون المنتجات  الخدمات المرتبطة بالم

عن ضمان اداء دورة حياة    فضال (Dyllick & Rost, 2017, 15) المنتجلدورة حياة  مضافة  التي تتصف عموما بانها تقدم قيمة    (344
 ,Tukker, 2004) هي:النظام بصورة عامة على نوعين او فئتين من الخدمات    مويض  (Ceschin, 2014, 26) المنتج )المباع للزبون(.

248) 
 ,Kuusisto)  .بالخدمة المتعلقة بالمنتج مجموعة من الخدمات االضافية التي تخلق قيمة الستخدام المنتج  يقصدبالمنتج.اوال: الخدمة المتعلقة  

 ,Tukker) المجهز منتًجا فحسب، بل يقدم ايًضا الخدمات المطلوبة اثناء مرحلة استخدام المنتج.  ميقد  الخدمة اللهذه    طبقاً و    (11 ,2018

الغيار/المواد    (248 ,2004 قطع  توفير  خدمة  التركيب،  خدمة  الضمان،  خدمة  الصيانة،  بخدمة  الغالب  في  الخدمات  هذه  تمثلت  وقد 
وكما    (Waidelich,et.al,2019,88) (Hultenberger,2019,3)  (Hu,et.al,2014,344) (Santos,et.al,2014,100) االستهالكية.

 هي موضحة باآلتي:
 للمنتج، ذلك االستخدام المطول    الصيانة  ( حيث تتيحRizaldi,2018,19)المنتج.  خدمة الصيانة عنصًرا مهًما في دعم    تعتبرخدمة الصيانة. .1

 ,Balkenende & Bakkerb) فترة ممكنة عندما يكون المنتج مع الزبون.  ألطولاالداء    المتعلقة باستمرار  االنشطةجميع    لكونها تضم

 يعلم انه ال يمكن ان يكون مثالًيا ويحتاج في النهاية الى الصيانة. بالتأكيديتوقع الزبون ان المنتج جيد بما فيه الكفاية ولكن قد اذ  (5 ,2015

(Duc, 2015, 8) 
اتفاقيةبانهتوصف خدمة الضمان  خدمة الضمان  .  2 البائع( يتم ابرامها عند بيع المنتج او    ا  الخدمة،  تعاقدية بين المشتري والمصنع )او 

  المصنعة، حيث يعرف الضمان على انه التزام تعاقدي من قبل الشركة    المنتج.مسؤوليتها عن    المصنعة للمشتري من الشركة    تأكيد  إلعطاء
 يوصف  اوسع  وفي منظور  .(Egonsson,et.al,2013,11) بضمان حسن سير المنتج  اذ تلتزم الشركة المصنعة  المنتج،فيما يتعلق ببيع  

( 3المعيبة والتصنيع )( خالية من المواد 2( صالحة لالستخدام )1اخرى )أمور  ومن بين    خدمة،  سلعة اوبان    ملزم قانوًنا  بانه تأكيدالضمان  
 (Delekta, 2013, 8) اخرى.تلبي المتطلبات القانونية و/او مواصفات 

تعد خدمة التركيب ضررررررررررورية بالنسررررررررربة للمنتجات المعقدة فنيا او تلك المنتجات التي تتطلب عناية خاصرررررررررة في وضرررررررررعها خدمة التركيب  .3
ان عدم وجود اخطاء في عملية   ثحي (Hanneke, 2010, 13)ادائها.  وضرررررربطها قبل تشررررررغيلها، لما لها من دور كبير في ضررررررمان فاعلية  

عن ذلك    فضررال (Nivethika, et.al, 2015, 2) وموثوقيته. التركيب يمكن ان يقلل االضرررار التي تلحق بالمنتج وكذلك ضررمان جودة المنتج
يعتمد االساس المنطقي لخدمة التركيب على   ثحي (Isaac, et.al, 2013, 58) يؤدي تركيب المنتج دون اي خطا الى تحسين رضا الزبون.

   .الميزة التنافسية  (3) متطلبات الزبائن (2) اقتصاديات ما بعد البيعOliva & Kallenberg) (1) ,(165 ,2003   :ثالثة اسباب رئيسية وهي
القابلة  الى المكونات والتجميعات واالجزاء   (Spare parts) قطع الغيار يشررررررررير مصررررررررطلحخدمة توفير قطع الغيار/المواد االستتتتتتهال ية.. 4

التي يتم اسرررررتخدامها او يمكن ان تسرررررتخدم السرررررتبدال العناصررررر   او تماما مثل عناصرررررر التركيب او العناصرررررر التي هي قيد االسرررررتخدام  للتبادل
تسرليم قطع  و  توفيرغالًبا ما يتم  ثحي (Slater, 2017, 9) العاطلة التي تتم ازالتها اثناء عمليات الصريانة واالصرالع على المنتج.الفاشرلة او 

ا تقديمها كخدمة مسرتقلة، احياًنا بعالمة  واإلصرالع.الغيار والمواد االسرتهالكية جنًبا الى جنب مع انشرطة الصريانة   فضرال عن ذلك، يمكن ايضرً
  (Vaziri,2014,52):هما فئتين  الخدمة الىيمكن تقسيم قطع الغيار او اجزاء و  (Ghirardelli, et.al, 2014, 517) مختلفة.تجارية 

يتم استبدال االجزاء التالفة بجزء جديد  عطل،: اجزاء الخدمة التي يمكن اصالحها )تقنًيا واقتصادًيا(. عند حدوث  لإلصالعقطع الغيار القابلة  -
 .وارسالها الى مرفق االصالع

دال االجزاء  يتم استب  الفشل، )من الناحية الفنية ومن الناحية االقتصادية(. عندما يحدث    لإلصالعالمواد االستهالكية: اجزاء الخدمة غير القابلة   -
 التالفة بجزء جديد والغاءها.

يسرتلزم تعقيد بعض انواع المنتجات قيام الشرركات المصرنعة بتوفير تدريب جيد للمسرتخدمين على    ثانيا: خدمة التدريب واالستتشتارات/ المشتورة
مثل   العمليةلتنفيذ الناجح البتكارات  ويعتمد ا الحرجة،يحتاج موظفو المسررررررتشررررررفى الى تدريب جيد على اسررررررتخدام اجهزة الرعاية   المثال،سرررررربيل 

بالنسربة للمنتجات االبسرط ، ال يعد اما  (Ismail, 2016, 23)على تدريب مكثف يتم تقديمه على مدى فترة طويلة.  الجديدةمعدات التصرنيع 
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بالنسرررربة لخدمة االسررررتشررررارات/ اما (Tenkir, 2018, 10) .التدريب ضرررررورًيا وعادة ما يتم تقديم تفاصرررريل تشررررغيل المنتج في وثائق المسررررتخدم
ا الخدمات االسرتشرارية   للخدمة،المشرورة باعتباره الشركل الثاني  منتج، فيما يتعلق باسرتخدامه االكثر العن  والمشرورة للزبون قد يقدم المجهز ايضرً

يمكن ان   المثال،ية. على سررررررررربيل كفاءة )بما في ذلك التكوين االكثر كفاءة في اسرررررررررتخدام الطاقة( وانشرررررررررطة الحياة والعمليات واالعمال التجار 
والتدريب على اسرررررررتخدام    السررررررراخن،مثل التوثيق او خدمات مكتب المسررررررراعدة او الخط  المعرفة،تشرررررررمل هذه االنشرررررررطة الخدمات القائمة على  

 إلدارةاو لتحسرين المهارات والكفاءات المطلوبة    والمؤسرسرات،والتدريب واالسرتشرارة لتطوير الفرق   المنتج،اختيار  بشرأنوتقديم المشرورة   المنتج،
يطور بشرركل مشررترك منتًجا واحًدا او عملية معينة   للزبون وانيمكن للمجهز ان يقدم كفاءات ومهارات    ذلكالعمليات واالعمال. باالضررافة الى  

 (Ghirardelli, et.al, 2014, 517) شرة لوظيفة داخلية او وحدات عمل.بدال من االدارة المبا اًل تجارًيا،او عم
نحو تقديم الخدمات التي تدعم المنتج    االنظمة الموجهة  هو أحد  يمكن القول ان نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج  ،قوبناًء على ما سب     

مته  طوال دورة حياته لضمان اداءه الوظيفي ألطول فترة ممكنة باإلضافة الى تحقيق االستخدام األكثر كفاءة لموارده، مما يعزز ذلك من استدا
 فضاًل عن قدرته التنافسية.  

يمكن تعريف استدامة المنتج و  استدامة المنتج مفهوم مخصص بحد ذاته لالستدامة. يعد مصطلح استدامة المنتج وعناصر ممفهو  ثانيًا:
على أنها قدرة المنتج على العمل بشكل مستمر مع ضمان التأثيرات البيئية المنخفضة وتوفير الفوائد االقتصادية واالجتماعية ألصحاب 

 Ahmad, et)  التوازن بين األبعاد الثالثة لالستدامة بشكل مناسب.المصلحة. بشكل فعال، مع الخصائص الوظيفية للمنتج وأيًضا تحقيق 

al, 2018, 49)  الى قدرة المنتج على التحمل خالل دورة حياته.للمنتج تشير فاالستدامة وفقًا للتعريف العام (Hassan, et al, 2017, 38) 
لذا   ((Echeverria, 2021, 19 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.المنتجات فيما يتعلق بالفوائد  استدامة المنتج هو مجال يركز على أداءف

وغالًبا ما  (Chaudhary,et al,2014,51) .من الضروري جًدا الحفاظ على التوازن بين جميع هذه العناصر مع مفهوم استدامة المنتج
  ، التي تعمل على تحسينفي سياق المنتج" يشار إلى استدامة المنتج وعلى وجه الخصوص في الممارسة العملية  إلى فكرة " األخضر

  حيث (Dyllick & Rost, 2017, 347) الكفاءة البيئية للمنتج على مدار دورة حياة المنتج من المهد إلى اللحد باستخدام التصميم البيئي.
 .التنافسية في اإلنتاج واالستخدام والتخلصأخضر" )المنتج األخضر( عندما يفوق أداؤه البيئي المنتجات اسم “يطلق على المنتج 

(Dangelico & Pontrandolfo, 2010, 1609)  يوفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية  منتج على انه بينما يتم تعرف المنتج المستدام
يوفر  النهائي، مماام إلى التخلص  من استخراج المواد الخ الكاملة، حياته التجارية  والبيئة خالل دورةمع حماية الصحة العامة والرفاهية 

 ,Jawahir) متوافق تماًما مع الطبيعة طوال دورة حياته بالكامل. المنتج المستداممن المعروف أيًضا أن  حيث احتياجات األجيال القادمة. 

et.al al, 2006, 2) كافية وغير كاملة لتحقيق   غير اال أنهاالمنتج المستدام على أنه منتج "أخضر" ليست خاطئة،  وبالرغم من أن فكرة
 (Liew, 2005, 55) تم وضعها على نفس المستوى. الثالث قدإال إذا كانت الركائز ، فكرة االستدامة والمنتجات المستدامة بالكامل

شكل هذا ييعد تحديد عناصر استدامة المنتج امرًا ضروريًا إلعطاء فهم شامل لمكون االستدامة في المنتج. باإلضافة لذلك  بالتالي  
تقليديًا، تم تحديد عناصر استدامة المنتج وفق   المنتج.التحديد امرًا حيويًا في تصميم المنتج لالستدامة، فضاًل عن قياس أو تقييم استدامة  

من الضروري للغاية الحفاظ  حيث يعد    (Zhang, 2012, 1)ة لالستدامة من حيث الجانب البيئي واالقتصادي واالجتماعي.  الجوانب الرئيس
 ( Brundtland)وصف تقرير  وبالرغم من    (Chaudhary, et al, 2014, 51)ج  مع مفهوم استدامة المنت  الجوانبعلى التوازن بين جميع هذه  
التي تمثل العديد من متطلبات العديد من المناقشات حول االستدامة ركزت على الجوانب السابقة  اال ان  ًعا،  واس  االستدامة باعتبارها مجاالً 

إن المعالجة الجزئية وقبول اآلثار الواضحة    فضاًل عن ذلك،   (Kosiol,et al,2017,62 )االستدامة، والتي لها ادعاءات متناقضة جزئًيا.
ستدامة ضمن فئات التأثير البيئي واالقتصادي والمجتمعي المبسطة نسبًيا قد حجبت فعلًيا تأثير العوامل  المساهمة في اال  المقاييسللعديد من  

مما انعكس    (Jawahir, et al, 2013, 9)المساهمة األخرى مثل وظائف المنتج، وقابلية التصنيع، وقابلية اعادة التصنيع/اعادة التدوير.  
الباحثين في تحديد عناصر استدامة المنتج  بصورة عامة، وبالرغم من تعدد وجهات نظرفي األدبيات.  االمر في توسيع عناصر استدامة المنتج

المنتج(،   المنتج لالستدامة أو قياس/ تقييم استدامة  قبل ال أن هناك ستة عناصر تم تحديدها من  إوالغرض المستخدمة من أجله )تصميم 
(Jawahir & Wanigarathne, 2004)  الباحثين  مت قبل  من  كبير  بشكل  االدبيات  في  : تناولها    (Silva,et al,2009,336) أمثال 

(Silva,2005,26)  (Jawahir,et.al al,2006,5)   (Jafartayari,2010,14)   (Jayal,et al,2010,145).  معالجة   التي تناولت بدورها
االقتصاد( في عدم االخذ بنظر االعتبار دمج معايير العمليات واألنظمة التي عن الفئات الثالثة لالستدامة )البيئة والمجتمع و المحدد  القصور 
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االستدامة. قرارات  اتخاذ  في  مهمة  عن    تعتبر  أنها فضاًل  لغرض   ذلك،  فقط  محددة   غير 
(  5ويوضح الشكل )  (Jayal, et al, 2010, 145)معًا.  تصميم المنتج لالستدامة أو لتقييم استدامة المنتج بل يمكن استخدامها في الجانبين  

 العناصر الستة الستدامة المنتج.  

 

 
 ( عناصر استدامة المنتج5الشكل )

Silva, Niranjali de , Jawahir, I. S. & Dillon,Oscar Jr. & Russell, Matthew ,(2009), A New  Source:

Comprehensive Methodology for the Evaluation of Product Sustainability at the Design and Development 

Stage of  Consumer Electronic Products , International Journal of Sustainable Manufacturing, Vol.(1), No. 

(3). P: 337.  
هو موضررررح بالجدول   ويجب دراسررررة هذه العناصررررر المتفاعلة والعناصررررر الفرعية لها دراسررررة كاملة لتأثيرها على اسررررتدامة المنتج. كما

(1) (Silva,et al,2009,336)   

 امل المؤثرة بهاالعناصر الرئيسة والفرعية الستدامة المنتج والعو ( 1الجدول )
 العوامل المؤثرة العناصر الفرعية لالستدامة عناصر االستدامة 

 احتمالية الحياة القادمة ، تكلفة االسترداد، معدل االسترداد بعد الحياة األولى  عامل دورة الحياة  التأثير البيئي 

 االنبعاثات ،  المواد السامة التأثيرات البيئية

 وجودة الحياة، السالمة التأثير المجتمعي  التأثير المجتمعي 

 سعر المنتج ، خيارات االسترجاع المسؤولية األخالقية

 جدولة الصيانة، أو المواد نوع المادة الموثوقية  الوظيفية

 جدولة الصيانة  عمر الخدمة / المتانة

 خيارات الترقية ، سهولة التركيب الترقية

 المتاحةالوحدات النمطية  نمطية 

 طاقة إعادة تدوير ،  طاقة االستخدام، طاقة اإلنتاج كفاءة الطاقة استخدام الموارد واالقتصاد 

 كلفة المواد ، كمية الموادنوع المواد،  استخدام المواد 

 خيارات مصادر الطاقة األخرى  استخدام مصادر الطاقة المتجددة

 القيمة السوقية الحالية  القيمة السوقية 

 التأثير البيئي

 التأثير االجتماعي الوظيفة

استخدام الموارد 

 واالقتصاد
 قابلية التصنيع

قابلية اعادة التدوير/ قابلية 
 اعادة التصنيع

 استدامة المنتج
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 العوامل المؤثرة العناصر الفرعية لالستدامة عناصر االستدامة 

 كلفة التشغيل الكلفة التشغيلية

 كمية مواد التغليف المستخدمة ، خيارات االسترجاع التعبئة والتغليف  قابلية التصنيع

 عدد األجزاء / المكونات  التجميع 

 كلفة النقل  النقل

 مدة الخزن ، كلفة الخزن  التخزين

 قابلية إعادة التدوير / إعادة التصنيع 

 

 

 

 طريقة إعادة التدوير، إعادة تدوير ، طاقةكلفة إعادة التدوير التدويرقابلية إعادة 
 قيمة المواد المعاد تدويرها، قابلية الفصل، نوع المواد

 خيارات التخلص التخلص 

 عدد األجزاء المسترجعة  قابلية إعادة التصنيع

 عدد األجزاء / المكونات  التفكيك 

de & Jawahir, I. S. & Dillon, Oscar Jr. & Russell, Matthew ,(2009), A New  Silva, Niranjali Souerce:

Comprehensive Methodology for the Evaluation of Product Sustainability at the Design and Development 

Stage of  Consumer Electronic Products , International Journal of Sustainable Manufacturing Vol.(1), No. 

(3). P: 337. 

نجد أن كل من العناصر الستة وعناصرها الفرعية والعوامل المؤثرة بها تعطي منظور أوسع الستدامة المنتج عن    وبناًء على ما تقدم،      
تخرج عن مضمون العناصر    فضاًل عن ذلك، أن هذه العناصر ال  .النظرة العامة للعناصر الثالثة لالستدامة )البيئية، االقتصادية، االجتماعية(

 الستدامة المنتج.كأبعاد  البحث الحالي على ذلك، تم تضمن هذه العناصر في   وبناءً  الثالثة لالستدامة المتعارف عليها

 اإلطار العملي للبحث املبحث الثالث
صانع التابعة للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات كأحد تشكيالت  يعد مصنع بطاريات بابل أحد الم اوال: وصف مجتمع البحث وعينته

م بعد دمج ثالث شركات وهي )الشركة العامة لصناعة السيارات، الشركة   2016وزارة الصناعة والمعادن العراقية التي تشكلت بداية عام  
سد حاجة االسوق المحلية  م بهدف  1975العامة للصناعات الميكانيكية، الشركة العامة لصناعة البطاريات(. تأسس المصنع قيد البحث عام  

يبلغ عدد المنتسبين في المصنع قيد البحث وفق اخر احصائية لعام  الوكالء والمواطنين كافة(، و للقطاعين العام )دوائر الدولة كافة( والخاص ) 
 ميدانًا للدراسة إلى المسوغات اآلتية:بطاريات بابل  أسباب اختيار الباحثان لمصنع ( فرد، وتعود1114( ) 2021)
الحالي ذات أهمية بالنسبة   يواجه المصنع قيد البحث منافسة شديدة مع المنتجات المستوردة المطروحة في االسواق، مما يجعل البحث -1

 للمصنع قيد البحث. 

 مع طبيعة عمل ومنتجات المصنع قيد البحث. البحثمتغيرات عمل توافق طبيعة  -2

 . الحالي للبحثفي الحصول على البيانات المطلوبة  انالمصنع قيد البحث مع الباحثادارة تعاون  -3

 بطاريات ( ومدير معمل1بابل ) بطاريات استمارة استبانة شملت مدير المصنع ومدير معمل (260بتوزيررررررع ) انالباحث قامك لانسجامررررررررررًا مع ذ
( اسرتمارة صرالحة للتحليل،  243وتم الحصرول على ) ،( ومدراء االقسرام والشرعب والوحدات االدارية والفنية ومشررفي الخطوط االنتاجية2بابل )
 وكمايأتي:  البحثيزة ألفراد عينة ( أهم الخصائص المم2الجدول ) حويوض

أما األفراد الذين تتراوع أعمارهم بين  (،36-45األفراد المبحوثين تتراوع أعمارهم بين )من  (37%)( أن نسررررررربة 2يتضرررررررح من الجدول )العمر:  .1
 إذ تعكس النسبتين السابقتين النضج الفكري لدى أغلبية األفراد المبحوثين.  ،(32%)فأكثر( فقد بلغت نسبتهم   46)
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( من األفراد المبحوثين حاصررررررلون على شررررررهادة الدبلوم الفني، وقد بلغت نسرررررربة %24( أن نسرررررربة )2يتبين من الجدول )  التحصتتتتيل الدراستتتتي: .2
ومن خالل مالحظة النسب في    ،(13%)ليا فقد بلغت نسبتهم  ، أما الحاصلون على الشهادات الع(59%) الحاصلين على شهادة البكالوريوس

أعاله يالحظ أن أغلبية األفراد المبحوثين حاصرررلون على مؤهالت أكاديمية تنعكس على نحو كبير في فهم فقرات ومكونات اسرررتمارة االسرررتبانة 
   والتعامل معها على نحو صحيح.

أما األفراد الذين بلغت  سرررنة،( 11-15ألفراد المبحوثين لديهم خدمة تصرررل إلى )( من ا%20( أن نسررربة )2يتضرررح من الجدول )  مدة الخدمة: .3
من    (18%)( سررررنة قد بلغت نسرررربتهم فأكثر-21في حين األفراد الذين لديهم خدمة ) ،(36%)( سررررنة فقد بلغت نسرررربتهم  16-20مدة خدمتهم )

وأهداف  اب المعرفة والدراية لدى اإلفراد المبحوثين بسرررررررياسرررررررات  األفراد المبحوثين، ومن خالل مالحظة النسرررررررب أعاله نجد أنها تكفل في إكسررررررر
 الخدمة.المصنع قيد البحث الناشئة عن طول سنوات  وبرامج

من    (18%)وأن نسرررربة  العليا، اإلدارةمسررررتوى   هم فيمن األفراد المبحوثين من  (2%)( أن نسرررربة 2يتضررررح من الجدول )المستتتتوى االدار :   .4
 (،من األفراد المبحوثين من هم في مسرتوى اإلدارة الدنيا )التنفيذية  (80%)مسرتوى اإلدارة الوسرطى، وبلغت نسربة  األفراد المبحوثين من هم في 

 المبحوثين لألفرادالخصائص الشخصية  (2الجدول )وهو أمر منطقي بسبب طبيعة التشكيل االداري الهرمي للسلطة.

 سنة  /العمر 
 فأ ثر  -56 46 – 55 36 – 45 26 -35 فأقل  -25
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

18 7 58 24 91 37 67 28 9 4 
 التحصيل الدراسي

 شهادة عليا  بكالوريوس  دبلوم فني  اعدادية فما دون 
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 
9 4 58 24 144 59 32 13 

 سنة  /مدة الخدمة 
 فأ ثر  - 21 20-16 15-11 10-6 5-1
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

17 7 47 19 49 20 87 36 43 18 
 المستوى االدار  

 ادارة عليا  ادارة وسطى ادارة تنفيذية 
 % العدد  % العدد  % العدد 

193 80 44 18 6 2 
 (.    SPSS. V26باالعتماد على نتائج )الجدول اعداد الباحثان  

 البحث ثانيًا: اختبار فرضيات 
 اختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث .1

وذلك بداللة قيمة  في المصرررررررررررررنع قيد البحثاسرررررررررررررتدامة المنتج و  نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجنتائج عالقة االرتباط بين   (3يبين الجدول )
والتي ظهرت مسراوية إلى  ( P-valueالقيمة االحتمالية )(، وهذه القيمة معنوية اسرتنادًا إلى  0.823وية إلى )معامل االرتباط والتي ظهرت مسرا

ان نظام الخدمة الموجهة   (Schmidt,et.al,2015,990) دراسرررررررةوتتفق هذه النتيجة مع ما أشرررررررارت اليه    (،0.05( وهي اقل من )0.020)
  أكثر استدامة.  تحقيق منتجاتمدخاًل واعًد نحو   يعدنحو المنتج 

 في المصنع قيد البحث استدامة المنتج االرتباط بين نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج و نتائج عالقة  (3الجدول )

Correlation 
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 استدامة المنتج  

 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج 
Pearson Correlation 0.823 * 

P-value 0.020 
N 243 

 ( 4المتعلقة بالمنتج واستدامة المنتج يعرضها الجدول )وفيما يخص عالقة االرتباط بين كل بعد من ابعاد الخدمة  
 البحث في المصنع قيد  المنتج ة واستدامنتائج عالقة االرتباط بين ابعاد الخدمة المتعلقة بالمنتج  (4الجدول )

Correlation 

 ابعاد الخدمة المتعلقة بالمنتج
 

 خدمة الصيانة خدمة الضمان التركيب خدمة  االستهال ية  خدمة توفير قطع الغيار/المواد
0.798* 0.701* 0.428* 0.695** Pearson Correlation 

 P-value 0.007 0.016 0.021 0.020 استدامة المنتج 

243 243 243 243 N 

 AMOSالبرنامج االحصائي   باالعتماد علىالجدول اعداد الباحثان  

وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   (4)الجدول  يبين  في المصتنع قيد البحث.استتدامة المنتج و   خدمة الصتيانةعالقة االرتباط بين   اختبار .أ
( وهذه القيمة معنوية اسررتنادًا الى  0.695)  بينهما  لغت قيمة معامل االرتباطخدمة الصرريانة واسررتدامة المنتج في المصررنع قيد البحث، إذ ب بين

 دراسررررررررة  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشررررررررارت اليه  ،0.05)) وهي اقل من(  0.007والتي ظهرت مسرررررررراوية الى )  (P-value)القيمة االحتمالية 
(Pouria,2015,20) وهي أحرد    حيراتره،رة  دو   المنتج خاللمن الخردمرات األكثر فراعليرة في الحفراظ على وظيفرة    خردمرة الصرررررررررررررريرانرة تعتبر  ان

 المنتج.عناصر استدامة 
وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  (4)الجدول  يبين  في المصنع قيد البحث.استدامة المنتج و  خدمة الضمانعالقة االرتباط بين  اختبار .ب

( وهذه القيمة معنوية استنادًا الى  0.428لغت قيمة معامل االرتباط بينهما )خدمة الضمان واستدامة المنتج في المصنع قيد البحث، إذ ب  بين
االحتمالية   )  (P-value)القيمة  الى  مساوية  ظهرت  من(  0.016والتي  اقل  اليه    ، 0.05))  وهي  أشارت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

 ز ما يعز ، وهذا  للمنتجتقديم خدمة الضمان من قبل الشركة يؤكد على االداء المضمون أو المؤكد    أن  (Alqahtani,et.al,2013,11)دراسة
 الوظيفية.  الموثوقية والفعاليةاستدامة المنتج من حيث 

عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وجود   (4الجدول )يبين  في المصتتنع قيد البحث.استتتدامة المنتج  و  خدمة التركيبعالقة االرتباط بين   اختبار .ت
( وهذه القيمة معنوية اسرررتنادًا الى  0.701لغت قيمة معامل االرتباط بينهما )خدمة التركيب واسرررتدامة المنتج في المصرررنع قيد البحث، إذ ب بين

ما أشرررررررررارت اليه دراسرررررررررة   وتتفق هذه النتيجة مع،  0.05))  وهي اقل من(  0.021والتي ظهرت مسررررررررراوية الى )  (P-value)القيمة االحتمالية 
(Chiguvi,2020,3)   أن تقديم خدمة الضررمان من قبل الشررركة يسرراعد على معالجة مشرركالت السررالمة، فضرراًل عن دورها الكبير في ضررمان

  (Hanneke,2010,13)فاعلية اداء المنتج 
وجود    (4الجدول )يبين   في المصتتنع قيد البحث.استتتدامة المنتج  و االستتتهال ية   خدمة توفير قطع الغيار /الموادعالقة االرتباط بين   اختبار .ث

لغت قيمة االسررررررررتهالكية واسررررررررتدامة المنتج في المصررررررررنع قيد البحث، إذ ب  خدمة توفير قطع الغيار /المواد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين
وهي  (  0.020والتي ظهرت مسرررررررراوية الى )  (P-value)( وهذه القيمة معنوية اسررررررررتنادًا الى القيمة االحتمالية 0.798معامل االرتباط بينهما )

االسرررتهالكية دورًا    توفير قطع الغيار /المواد  خدمةأن ل (Ruben,2012,45)وتتفق هذه النتيجة مع ما أشرررارت اليه دراسرررة  ،  0.05)) اقل من
 من استدامة المنتج. زما يعز أساسيا بالنسبة للمنتج، فهي تساهم في ضمان صالحيته لمدة أطول، وهذا 

  . البحثاالرتباط بين ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج واستدامة المنتج في المصنع قيد  اتنتائج عالق  (5)يبين الجدول بينما   
 البحثفي المصنع قيد  واستدامة المنتج  نتائج عالقة االرتباط بين ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج (5الجدول )
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 AMOSالبرنامج االحصائي   باالعتماد علىالجدول اعداد الباحثان  

  طرديةوجود عالقة ارتباط    (5)الجدول  يبين  في المصتتتنع قيد البحث. استتتتدامة المنتجو خدمة المتعلقة بالمنتج  عالقة االرتباط بين ال  اختبار .أ
( وهذه القيمة  0.805لغت قيمة معامل االرتباط بينهما )في المصرررررررنع قيد البحث، إذ ب الخدمة المتعلقة بالمنتج واسرررررررتدامة المنتج معنوية بينو 

 مالتوهذه النتيجة تتوافق مع ،  0.05)) وهي اقل من(  0.012التي ظهرت مسرررراوية الى )  (P-value)معنوية اسررررتنادًا الى القيمة االحتمالية 
 بالمنتج.الخدمة المتعلقة  ألبعاد نتائج العالقةاليه 

وجود عالقة    (5)الجدول  يبين  المصتتنع قيد البحث. في  استتتدامة المنتجو خدمة التدريب واالستتتشتتارات/ المشتتورة  عالقة االرتباط بين   اختبار .ب
لغت قيمة معامل االرتباط إذ ب ،في المصررررررنع قيد البحث واسررررررتدامة المنتجالمشررررررورة خدمة التدريب واالسررررررتشررررررارات/   معنوية بينو  طرديةارتباط 
،  0.05))  وهي اقل من(  0.013التي ظهرت مسرررراوية الى )  (P-value)( وهذه القيمة معنوية اسررررتنادًا الى القيمة االحتمالية 0.807بينهما )

تؤكد  ،مما تقدعلى  وبناءً تعزيز اسررتدامة المنتج. فيبالشررروع سررتسرراهم  التدريب واالسررتشررارات/ المشررورة  خدمةتقديم ان  وهذه النتيجة تشررير إلى  
نظام بين  معنويةعالقة ارتباط ذات داللة توجد  فرضتتتية العدم وقبول الفرضتتتية البديلة التي تنص على  النتائج المذكورة ستتتابقًا على رف 

 في المصنع قيد البحث.واستدامة المنتج  الخدمة الموجهة نحو المنتج اجمااًل وانفرادًا بداللة ابعاده
البحث2 التأثير بين متغيرات  الجدول )   .اختبار عالقات  المنتج في ( نتائج تأثير  6يعرض  الموجهة نحو  الخدمة  المنتج    نظام  في استدامة 

 المتغير  المنتج فينظام الخدمة الموجهة نحو  قيم معامالت االنحدار المعيارية وغير المعيارية لتأثير    ( 6)الجدول  المصنع قيد البحث.
 المصنع قيد البحث  فيالمنتج استدامة   المعتمد

 Estimate(β) SRW المتغير المعتمد اتجاه التأثير  المتغير المستقل
95% Confidence Interval 

P-value 
Lower Upper 

 نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج
 

 0.012 1.065 0.470 0.838 0.732 استدامة المنتج

( وجود ترأثير طردي 6أذ يالحظ من النترائج الواردة في الجردول )  AMOSالبرنتامج االحصتتتتتتتتتتائي    بتاالعتمتاد علىالجتدول اعتداد البتاحثتان  
 Estimate(β)اسررررررررتدامة المنتج في المصررررررررنع قيد البحث، وذلك بداللة قيمة معامل االنحدار   لنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج فيومعنوي  

(، وفي ذلك اشررررارة الى ان التغير في نظام الخدمة الموجهة نحو 0.05( وهي اقل من )0.012( وبقيمة احتمالية بلغت )0.732التي بلغت )
وفيما يخص عالقة التأثير بين كل   ( باسررررتدامة المنتج في المصررررنع قيد البحث.0.732احدة سرررريؤدي إلى زيادة بمقدار )المنتج بمقدار وحدة و 

قيم معامالت االنحدار المعيارية وغير المعيارية  ( 7)الجدول (7بعد من ابعاد الخدمة المتعلقة بالمنتج واسررررررررتدامة المنتج يعرضررررررررها الجدول )
 المصنع قيد البحث فيالمنتج استدامة  فيابعاد الخدمة المتعلقة بالمنتج لتأثير  

 Estimate(β) SRW المتغير المعتمد اتجاه التأثير  المتغير المستقل
95% Confidence Interval 

P-value 
Lower Upper 

Correlation 

 ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج
 

 الخدمة المتعلقة بالمنتج خدمة التدريب واالستشارات/ المشورة

*0.807 *0.805 Pearson Correlation 

 استدامة المنتج 
0.013 0.012 P-value 

243 243 N 
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  خدمة الصيانة

 استدامة المنتج

0.537 0.704 0.314 0.774 0.016 
 0.006 0.488 0.208 0.455 0.320  خدمة الضمان 

 0.007 0.608 0.291 0.709 0.423  خدمة التركيب

 0.013 0.668 0.305 0.804 0.471  خدمة توفير قطع الغيار/المواد االستهالكية 

 AMOSالبرنامج االحصائي   باالعتماد علىالجدول اعداد الباحثان  
( وجود عالقة تاثير 7يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )في استتدامة المنتج في المصتنع قيد البحث.خدمة الصتيانة عالقة تأثير    اختبار .أ

( وهذا  0.537معامل االنحدار التي بلغت )وذلك بداللة قيمة  ،البحثالصررررريانة في اسرررررتدامة المنتج في المصرررررنع قيد ذو داللة معنوية لخدمة  
وفي ذلك اشرارة الى أن    ،0.05)) وهي اقل من(  0.016والتي ظهرت مسراوية الى ) (P-value)معنوي اسرتنادًا الى القيمة االحتمالية   التأثير

 المنتج.تقديم خدمة الصيانة سيكون لها تاثير ايجابي في تعزيز استدامة 
(  7يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )في المتغير المعتمد استتتتدامة المنتج في المصتتتنع قيد البحث.خدمة الضتتتمان عالقة تأثير    اختبار .ب

معامل االنحدار التي بلغت وذلك بداللة قيمة  ،لخدمة الضرمان في اسرتدامة المنتج في المصرنع قيد البحثذو داللة معنوية    وجود عالقة تاثير
وفي    ،0.05)) وهي اقل من(  0.006والتي ظهرت مسرررررراوية الى )  (P-value)معنوي اسررررررتنادًا الى القيمة االحتمالية  التأثير( وهذا  0.320)

 المنتج.ذلك اشارة الى أن تقديم خدمة الضمان سيكون لها تاثير ايجابي في تعزيز استدامة 
(  7يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )في المتغير المعتمد استتتتدامة المنتج في المصتتتنع قيد البحث.خدمة التركيب  عالقة تأثير    اختبار  .ت

معامل االنحدار التي بلغت وذلك بداللة قيمة  ،لخدمة التركيب في اسررتدامة المنتج في المصررنع قيد البحثذو داللة معنوية    وجود عالقة تاثير
، وفي  0.05)) وهي اقل من(  0.007والتي ظهرت مسررررررراوية الى )  (P-value)معنوي اسرررررررتنادًا الى القيمة االحتمالية  التأثير( وهذا  0.423)

 المنتج.ذلك اشارة الى أن تقديم خدمة التركيب سيكون لها تاثير ايجابي في تعزيز استدامة 
يالحظ من النتائج الواردة في  في استتتتدامة المنتج في المصتتتنع قيد البحث.خدمة توفير قطع الغيار/المواد االستتتتهال ية  عالقة تأثير    اختبار .ث

لخدمة توفير قطع الغيار/المواد االسرتهالكية في المتغير المعتمد اسرتدامة المنتج في المصرنع  ذو داللة معنوية    ( وجود عالقة تاثير7الجدول )
والتي    (P-value)معنوي اسررررررررررررررتنرادًا الى القيمرة االحتمراليرة   الترأثير( وهرذا  0.471معرامرل االنحردار التي بلغرت )وذلرك برداللرة قيمرة   ،قيرد البحرث

، وفي ذلك اشرررارة الى أن تقديم خدمة توفير قطع الغيار/المواد االسرررتهالكية سررريكون لها  0.05)) وهي اقل من(  0.013ظهرت مسررراوية الى )
المنتج في   استتتتتدامةالمنتج في ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو نتائج تأثير   (8)يبين الجدول  و   المنتج.تاثير ايجابي في تعزيز اسررررررتدامة  

 المنتج فيابعتاد نظتام الختدمتة الموجهتة نحو  قيم معتامالت االنحتدار المعيتاريتة وغير المعيتاريتة لتتأثير  (  8)الجتدول  .البحتثالمصتتتتتتتتتنع قيتد  
 البحثالمصنع قيد  فيالمنتج استدامة 

 Estimate(β) SRW المعتمد  المتغير التأثير  اتجاه المتغير المستقل 
95% Confidence Interval 

P-value 
Lower Upper 

  الخدمة المتعلقة بالمنتج 
 استدامة المنتج

0.563 0.806 0.326 0.816 0.009 

 0.007 1.162 0.423 0.807 0.727  خدمة التدريب واالستشارات/ المشورة 

 AMOSالبرنامج االحصائي   باالعتماد علىالجدول اعداد الباحثان  
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( وجود  8يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )المصنع قيد البحث.  في  استدامة المنتج  بالمنتج فيالخدمة المتعلقة  عالقة تأثير    اختبار .أ
بالمنتج المتعلقة  للخدمة  البحث  تأثير طردي ومعنوي  قيد  المصنع  في  المنتج  استدامة  قيمة    ،في  بداللة  بلغت  وذلك  التي  االنحدار  معامل 

، وهذه  0.05))  وهي اقل من(  0.009التي ظهرت مساوية الى )  (P-value)معنوي استنادًا الى القيمة االحتمالية    التأثير( وهذا  0.563)
 بالمنتج. الخدمة المتعلقة  التأثير ألبعاداليه نتائج  مالتالنتيجة تتوافق مع 

يالحظ من النتائج الواردة في الجدول  المصنع قيد البحث.  في  استدامة المنتج  المشورة فيعالقة تأثير خدمة التدريب واالستشارات/    اختبار .ب
معامل وذلك بداللة قيمة    ،المصنع قيد البحث  في  لخدمة التدريب واالستشارات/ المشورة في استدامة المنتج  ( وجود تأثير طردي ومعنوي 8)

وهي اقل  (  0.007التي ظهرت مساوية الى )  (P-value)  معنوي استنادًا الى القيمة االحتمالية  التأثير( وهذا  0.727بلغت )  االنحدار التي
وفي المنتج.   لها تاثير ايجابي في تعزيز استدامة    المشورة سيكون ، وفي ذلك اشارة الى أن تقديم خدمة التدريب واالستشارات/  0.05))  من

بين الخدمة المتعلقة بالمنتج وخدمة التدريب واالستشارات/ المشورة في استدامة المنتج حيث    التأثيرنالحظ ان هناك تباين في    ،قما سبضوء  
االنحدار المعياري التي بلغت   معاملخدمة التدريب واالستشارات/ المشورة هو االعلى من حيث قوة التأثير وذلك بداللة قيمة    بعديالحظ ان  

تؤكد النتائج   ،مما تقدعلى    وبناءً (.0.806الخدمة المتعلقة بالمنتج بقيمة معامل انحدار معياري )بعد  ء في المرتبة الثانية  (، وجا0.807)
نظام الخدمة الموجهة نحو  ل  معنويةو داللة  ذيوجد تأثير  فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على    المذكورة سابقًا على رف 

 في استدامة المنتج في المصنع قيد البحث.  اجمااًل وانفرادًا بداللة ابعادهالمنتج 
 ثالثًا: االستنتاجات واملقرتحات

 ا. االستنتاجات 
منتجاته، في ظل  اسررتدامة نحو تعزيز   سرريسررهم بشرركل إيجابيالمصررنع قيد البحث من قبل  تطبيق نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجان     .1

 عام.وجود عالقات ارتباط معنوية موجبة بين نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج واستدامة المنتج بشكل من  رما تأش
ايضرررررًا بشررررركل إيجابي نحو  سررررريسرررررهم (بشررررركل منفرد)كل بعد من ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج لقيد البحث  المصرررررنعتطبيق  ان   .2

المنتج الخدمة الموجهة نحو  ابعاد نظام بعد منوجود عالقات ارتباط معنوية موجبة بين كل من   رمنتجاته، في ضررروء ما تأشررراسرررتدامة    تعزيز
كانت قيمة  المشررورة، حيثلبعد خدمة التدريب واالسررتشررارة/  األكبر نحو تعزيز اسررتدامة منتجاته  تعود القدرة عام، لكن المنتج بشرركل    واسررتدامة

 بالمنتج. االرتباط لبعد الخدمة المتعلقة معامل االرتباط لهذا البعد أكبر من قيمة معامل 
وجود  من  رمنتجاته، في ظل ما تأشررراسرررتدامة   زيادة  في ظام الخدمة الموجهة نحو المنتج سررريسرررهمقيد البحث بن  المصرررنع  ان زيادة اهتمام .3

  عام.تأثير طردي ومعنوي لنظام الخدمة الموجهة نحو المنتج في استدامة المنتج بشكل 
اسررررررررتدامة   زيادة  في سرررررررريسررررررررهم(  بشرررررررركل منفرد)الخدمة الموجهة نحو المنتج   ابعاد نظامكل بعد من قيد البحث ب  مصررررررررنعال  ان زيادة اهتمام .4

اسررررتدامة المنتج بشرررركل   المنتج فيوجود تأثير طردي ومعنوي لكل بعد من ابعاد نظام الخدمة الموجهة نحو  من  رمنتجاته، في ضرررروء ما تأشرررر
 لبعد الخدمة المتعلقة بالمنتج.  األقلتأثير ال يعود  بينما ،التدريب واالستشارات/المشورةلبعد خدمة  ويعود التأثير األكبر عام،
 المقترحات  .ب

لما يحققه هذا التوجه من مردودات  ينبغي على ادارة المصنع قيد البحث إيالء اهتمام أكبر بتطبيق نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج، ذلك   .1
  .)اقتصادية، بيئية، اجتماعية( تنعكس بدورها في تعزيز استدامة منتجاته

 اليات التنفيذ 

 ذلك النطاق.البيع في المناطق التي تغطيها منتجات المصنع قيد الدراسة وتوسيع  دما بع تسويقية وخدمات الشروع بفتح مراكز -
 .االعالن عن الخدمات التي يقدمها المصنع قيد الدراسة عن منتجاته -
 .نظام الخدمة الموجهة نحو المنتجاالستفادة من تجارب الشركات العالمية الرائدة في مجال تطبيق  -
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 الخدمة المتعلقة بالمنتج لما لذلك من أثر ايجابي في تعزيز استدامة منتجاته.دراسة زيادة نشاطها حول على أدارة المصنع قيد ال ينبغي .2

 اليات التنفيذ 

 تحسين الخدمات المتعلقة بالمنتج التي يقدمها المصنع قيد الدراسة.  -
 المنتج.البحث المستمر عن تقديم خدمات جديدة تتالئم مع طبيعة   -

في  يجب على ادارة المصنع قيد البحث إيالء اهتمام أكبر باستدامة منتجاتها، لما لذلك من تاثير كبير على تحسين القدرة التنافسية السيما   .3
 مجال تحقيق االبعاد الثالثة معًا )البيئية واالقتصادية واالجتماعية(.

 اليات التنفيذ
 االطالع واالستفادة من تجارب الشركات العالمية في مجال تحقيق استدامة منتجاتها.  -
 معرفة في هذا الجانب. التشارك مع الشركات التي لها اهتمام أو التعاون أو -
 . االستعانة بالمراكز البحثية واالستشارية في مجال تطوير استدامة منتجاتها -
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