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Abstract 
The current research was based on the descriptive-analytical approach to 

present the theoretical and practical framework of the design for 

disassembling and its role in sustainable marketing, as an analytical study 

in the General Company for Electrical and Electronic Industries in 

Baghdad. This research aimed to the achievement of product design towards 

an approach that facilitates the disassembling process after the expiration 

of the life of those products and its role In providing sustainable marketing 

activities that meet the requirements of the environment, society, and 

economic growth. the current research presented its hypotheses which are 

based on the existence of a correlation and a significant effect between the 

dimensions designed for disassembling and the dimensions of sustainable 

marketing which are based on the questionnaire distributed to a sample of 

(204) respondents within the administrative levels. From the research 

community, several conclusions were reached that emphasized the 

significance of the correlation and impact of the research variables, which 

indicated the need for the company to pay attention to the design practices 

of its products, to study and evaluate the consequences of that design in 

terms of environmental, social and a good economic return with a 

commitment to include the dimensions of sustainability in its marketing 

strategy. this leads to achieving the requirements of customers without 

compromising the requirements of subsequent generations if they wish for 

survival and excellence. 
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 .1/12/2022: النشر 

 المستخلص
النظري والعملي لموضوعي  طارمنهج الوصفي التحليلي لعرض اإلالاستند البحث الحالي على اتباع 

دراسة استطالعية في الشركة العامة فكيك ودوره في التسويق المستدام البحث بما يخص تصميم الت
للصناعات الكهربائية وااللكترونية في بغداد، سعيا لضمان تحقيق تصميم منتجات على وفق نهج 

التسويق  أنشطةوهو ما ينسجم  و ،يسهل عملية التفكيك بعد انتهاء العمر االفتراضي لتلك المنتجات
المستدام الساعية لتلبية متطلبات البيئة والمجتمع والنمو االقتصادي، ومن خالل مخطط البحث 

أثر ذي داللة االفتراضي الذي تبناه الباحثان والفرضيات المنبثقة عنه المتمثلة بوجود عالقة ارتباط و
المستدام، وباالعتماد على استمارة االستبانة الموزعة  التسويق معنوية بين أبعاد تصميم التفكيك وأبعاد

ضمن المستويات االدارية  ( مبحوث204شركة المبحوثة بواقع )على عينة من العاملين في ال
إذ تم التوصل (  spss,v.26اختبار تلك الفرضيات باستخدام البرمجية االحصائية ) المختلفة، وقد تم

لبحث، مع مجموعة المقترحات لمتغيرات ا ثرمعنوية عالقة االرتباط واأل إلى عدة استنتاجات أكدت
ضرورة قيام الشركة المبحوثة باالهتمام بممارسات التصميم  لمنتجاتها ودراسة وتقييم  التي أشارت إلى

دي المتحقق، مع االلتزام بإدراج تبعات ذلك التصميم من الناحية البيئية واالجتماعية والمردود االقتصا
ضرار بمتطلبات دون االتسويقية لتحقيق متطلبات الزبائن من ال ااالستدامة في استراتيجيته أبعاد

 ن رغبت بالبقاء والتميز.االجيال الالحقة إ
 

 الكلمات المفتاحية
 تصميم التفكيك، التسويق المستدام، الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية. 
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 المقدمة 
وخاصة الصناعة منها خالل العقد الماضي   عمالدت التغيرات السريعة والتحديات التي تواجه منظمات األأ

المتمثلة    إضافةالتأثير وبشكل كبير على بيئة التصنيع ونظم االنتاج،    إلى لضغوطات القضايا البيئية الحالية 
جبرت المنظمات  أاة المنتجات، كل ذلك شكل تحديات  وقصر دورة حي  ،بالتلوث وتغير المناخ واستنفاد الموارد

مواكبة   على  التالصناعية  هذه  والكفومجاراة  السريعة  باالستجابة  الجذري وءغييرات  التغير  على  بالتركيز  لها  ة 
ته  عودالمستهدف و لزبون  ل  هيصال إحتى  لمنتج و ابالمراحل المبكرة لتصميم    بدءا  بشكل فعال    داءواالبتكار لتحسين األ

مرة   االفتراضي  عمره  نهاية  والمواد  عبر    أخرى في  المكونات  إلاستعادة  يمكن    عادةالقابلة  بحيث  االستخدام 
التدوير كخطط لتحقيق النمو    إعادةالتصنيع أو    إعادةاستخدامها في األجيال الالحقة من المنتجات أو عمليات  

المستدام  بروز  وجاء  ،  واالستدامة يهدف    شامال    ا  نهجبوصفه  التسويق  التحديات  هذه  أن    إلىلمواجهة  ضمان 
  تأمين عمل منصف اجتماعيا  وصديق للبيئة وعادال  اقتصادي استراتيجيات وأساليب التسويق مصممة خصيصا  ل

. وفي ضوء ما سبق وقابل لالستمرار لصالح الحاضر والمستقبل من أجيال الزبائن والموظفين والمجتمع ككل
 طار : منهجية البحث، المحور الثاني: اإلول: )المحور األاآلتيةالمحاور    إلىسيتم التطرق ضمن هذا البحث  

 العملي، المحور الرابع: االستنتاجات والمقترحات(.   طارالنظري، المحور الثالث: اإل
 : منهجية البحثولالمحور ال 

 : مشكلة البحثأوال

جنب مع النمو وتحقيق    إلىتتمثل مشكلة البحث في مواجهة التحديات والقضايا البيئية واالجتماعية جنبا   
المنافسة الشديدة التي   البعيد في ظل  للمنظمة بالبقاء واالستمرار على المدى  المردود االقتصادي الذي يسمح 

ة لمخلفات المنتجات الكهربائية وااللكترونية تعترض منتجات الشركة في االسواق المحلية، فضال عن النسب العالي
االستجابة للمتطلبات المتزايدة نحو الحفاظ على البيئة وااللتزام بمتطلبات االستدامة  إلى  إضافة التي تطرح للبيئة 

مان بيئي واجتماعي واقتصادي، كل هذا عكس  ستدام لتقديم منتجات توفر مستوى أعبر تنفيذ سياسة التسويق الم
 - :اآلتيةلبحث الحالي والتي تجلت في التساؤالت مشكلة ا

 ما مدى وضوح مضامين تصميم التفكيك والتسويق المستدام في ممارسات الشركة المبحوثة؟ -1

 االستدامة التي تسعى الشركة إلثباتها في سياستها التسويقية؟ أبعادما  -2

 حوثة؟ التسويق المستدام للشركة المب أبعادهل لتصميم التفكيك دور في تحقيق  -3
 همية البحثثانيا :أ

أ البحث  أهمية  وايضاح  تتمحور  منهما  كل  متضمنات  استعراض  عبر  البحث  متغيري  عرض  في  كاديميا 
في   العالقة بين المتغير المستقل متمثال  بتصميم التفكيك والمتغير المعتمد متمثال  بالتسويق المستدام، وميدانيا 

رحات للشركة المبحوثة إلبراز النتائج وبناء المقت  امدلوالته  التحليل االحصائي للبيانات وإيضاح العالقة وتفسير
االستدامة عبر سياسة تسويقية مستدامة تقدم منتجات مستدامة   أبعادهمية االلتزام بباالستناد إليها، لتعبر عن أ 

وذلك من خالل   ،نفس جيال القادمة في الوقتى متطلبات األب الزبون والحفاظ علكس إلىبأساليب ونهج يسعى 



  .......  تصميم التفكيك أبعاداسهامات                
 

 حمودي ورؤوف     

 34 
 

 

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

  .pp(31-56، ص. ) .2022Decكانون األول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

ى لعمليات تصميم المنتجات عن طريق اتباع سياسة تصميم ولجراءات سليمة واستباقية متخذة منذ المراحل األإ
 التفكيك للمنتجات الشركة.

 هداف البحثثالثا: أ
 -تي:برزت أهداف البحث الحالي في اآل

 توضيح مضامين تصميم التفكيك والتسويق المستدام في ممارسات الشركة المبحوثة. -1

 االستدامة التي تسعى الشركة إلثباتها في سياستها التسويقية. أبعادبراز إ -2

 بين متغيرات البحث.  أثريجاد عالقتي ارتباط و إ -3
 رابعا : مخطط البحث الفرضي

 
 ( مخطط البحث الفرضي1شكل )

 ن إعداد الباحثيالمصدر: من 
 خامسا: فرضيات البحث 

التفكيك و   أبعادتوجد عالقة ارتباط معنوية بين   -1 التسويق المستدام، على المستوى الكلي    أبعادتصميم 
 والجزئي في الشركة المبحوثة.

التسويق المستدام، على مستوى الكلي والجزئي   أبعادتصميم التفكيك في    بعادمعنوي أل  أثرتوجد عالقة   -2
 في الشركة المبحوثة.

 سادسا: حدود البحث 
 . 2022/ 2/ 10 إلى 2021/  1/12الحدود الزمانية: امتدت الفترة الزمانية إلجراء البحث من  -1
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 الحدود المكانية: انحصرت في الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية ضمن محافظة بغداد.  -2
 البحث  أدواتسابعا: 

اإل في  البحث  االكاديمية من كتب و مجالت و    طاراستند  المصادر  على مجموعة من  يح  إطار النظري 
العملي فقد اعتمد على استمارة االستبانة في    طارما فيما يخص اإلري، أورسائل جامعية إلغناء الجانب النظ
تصميم التفكيك،    أبعادبمعلومات شخصية، والثاني تعلق ب  ولقسام، تمثل األجمع البيانات، التي اشتملت ثالثة أ

التسويق المستدام. مع استخدام المقياس ليكرت الخماسي الذي تمثل بخمس استجابات   أبعادما الثالث فقد عرض  أ
 (. 1، ال اتفق تماما=2، ال اتفق=3، محايد=4، اتفق=5)اتفق تماما=

 ساليب التحليل االحصائي للبحث ثامنا: أ

 -إليجاد ما يأتي: SPSSV.26خدام البرنامج االحصائي  تم است
 التكرارات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لوصف وتشخيص المتغيرات. -1

 االرتباط البسيط لتحديد العالقة بين المتغيرات.  -2

 المتغير المستقل في المتغير المعتمد.  أثراالنحدار المتعدد إليجاد  -3
 تاسعا: وصف خصائص مجتمع البحث وعينته 

تمثل مجتمع البحث في الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية في بغداد، فيما تمثلت عينة البحث  
في المستويات االدارية لمصانع واقسام ووحدات الشركة واسترجعت   ين( موظف210في العاملين في الشركة وبواقع )

(204( استجابة  وبنسبة  التحليل  إلجراء  صالحة  استمارة   )0.97%( الجدول  ويوضح  األ1(،  خصائص    فراد ( 
 المبحوثين. 

  SPSS باالعتماد على مخرجات البرنامج نالمصدر: من إعداد الباحثي
( بما يعكس طبيعة العمل في الشركة  %31من االناث )  أعلىهي  ( و %69ن نسبة الذكور كانت ) نالحظ أ

( سنة  50- 41عمارهم ما بين ) المبحوثين الذين تتراوح أ   فراد نسبة لأل  أعلى ، وان  أكبرالذي يناسب الذكور بشكل  
تتمتع بالنشاط والخبرة   وثةن عينة المبحأ   إلى ( ليشير  % 28( بنسبة)أكثرف  51(، وتليها االعمار )%45البالغة ) 

البالغة )فالمبحوثين    فرادنسبة للتحصيل الدراسي لأل  أعلىما فيما يخص  معا. أ البكالوريوس  (  %62كانت لفئة 
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مما يدل على الخبرات    ،عداد ضمن فئات الشهادات العلياوجود أ   إلى   إضافة ( لفئة الدبلوم  % 25وتليها نسبة )
المبحوثين الذين لديهم    فرادنسبة لأل  أعلىلشركة المبحوثة. في حين جاءت  ا  أفرادوالكفاءات العلمية الجيدة لدى  

(  %25( سنة، وتليها نسبة )30-26( لفئة تتراوح ما بين )%34سنوات خدمة في الموقع الوظيفي الحالي البالغة ) 
ما ، أينمن قبل االشخاص المختص  إدارة( سنة، ليبين تشجيع الشركة على حسن  25-21لفئة ما بين )  فرادأل

( سنة وتليها نسبة 5من    أقل ( للفئة )%30نسبة البالغة )   أعلى سنوات الخدمة في الشركة المبحوثة فقد جاءت  
 سعي الشركة لتجديد الدماء وتطوير مواردها البشرية. إلى( سنة، ليشير 10- 5( للفئة ) 25%)

 النظري  طارالمحور الثاني: اإل
 : تصميم التفكيك أوالا 
 التفكيك مفهوم تصميم  -1

في ظل ندرة الموارد وتزايد التغيرات بالطلب وتنوع المنتجات وقصر دورة حياة اغلبها وارتفاع نسبة النفايات 
استدامة  من المنتجات الصناعية وخاصة االستهالكية منها وازدياد االصوات المنادية للحفاظ على البيئة وعلى  

ها مفاهيمهم النظرية حول  أثر بحاث عديدة تباينت على  أات و هذا الموضوع عبر دراسمواردها الطبيعية، فقد ُبحث  
، وعليه سيتم تقديم مجموعة مفاهيم للعديد من  Design for Disassembly (DfD) موضوع تصميم التفكيك

 ,Go, et.al., 2010)  أشار  إذحسب وجهة نظره بغية بلورة صورة واضحة لمفهوم تصميم التفكيك،  بالباحثين كال  

ق ائن تصميم التفكيك يمثل "أحد االستراتيجيات في تقليل تأثير المنتج على البيئة من خالل تحديد طر أ   إلى  (350
 ,Gaisset, 2011)التدوير". واوضح    إعادةاالستخدام و   إعادةاالسترداد أثناء عملية التصميم لتحقيق أهداف  

المنتج وقدرته على التكيف مع الحد من  نه "طريقة تصميم تقدم معايير تصميم جديدة لتحسين نهاية عمر بأ (13
نه "النهج المتبع لتصميم المواد والمنتجات ليتم تفكيكها، بحيث  بأ  (Mule, 2012, 4)  النفايات". في حين عرفه

ن التفكيك هو بأ (Bentaha, et.al., 2014, 21)يمكن استخدامها في األجيال الالحقة من المنتجات". وذكر  
األجزاء من   عمرها إل"استرداد  انتهى  التي  وضح  االستخدام". وأ  إعادة التصنيع و   إعادةالتدوير و   عادة المنتجات 

(Rios, et.al., 2015, 1297)  نه "ممارسة لتسهيل عمليات وإجراءات التفكيك من خالل التخطيط والتصميم".  بأ
يستخدمه المصممون لصنع  نه " مفهوم التصميم الذي بأ (Özen&Kazanҫoğlu, 2017, 3)من  كما بين كل

"عملية إزالة ممنهجة للمكونات    Huang, et.al., 2017, 1203))وعده   منتجات قابلة لعملية التفكيك بسهولة".
 ,Favi)التدوير المختلفة". ووصفه    إعادةالمرغوبة من منتج في نهاية فترة صالحيته إلتاحة المكونات لعمليات  

et.al., 2019, 26)  يم مستهدفة خاصة تدعم المهندسين في تطوير المنتجات الصناعية التي  نه" منهجية تصمبأ
قابلية تفكك نه "  أ  إلى  (Abuzied, et.al., 2020, 619)مكونات مفردة". وذهب    إلىيمكن تفكيكها بسهولة  

بمعنى الفصل غير المدمر للمنتجات عن طريق   ية من التصميمولالمنتج التي تؤخذ باالعتبار خالل المرحلة األ
وبما يقلل النفايات والخردة من المنتجات في نهاية عمرها    ،االستخدام  عادةاستعادة المكونات والمواد القابلة إل

آنفا  ر و ذكلما. وباالستفادة من االدبيات  االفتراضي " لمفهوم   باإلمكان  ة  الباحثين  وضع تعريف اجرائي من قبل 
ية لصياغة المفهوم االجرائي للمنتج ولنه "إجراء استباقي يؤخذ باالعتبار منذ المراحل المبكرة األتصميم التفكيك بأ
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ت  لضمان قابلية التفكيك غير المدمر بهدف صيانة المنتج او استرجاع المواد او المكونات الفرعية ضمن سيناريوها
 بيئي ممكن".  أثر أقلو مقفلة وبحياة المنتج كحلقة مغلقة أ دورة
 همية وفوائد تصميم التفكيك أ -2

نموذج من المهد  التفكيك من المفاهيم األساسية إلغالق حلقة المواد بجعلها حلقة مغلقة مشابهة أليعد تصميم  
"علف"    إلىتشبيه لعملية التمثيل الغذائي البيولوجي الموجودة في الطبيعة، حيث تتحول "النفايات"    المهد، وهو  إلى

"مغذيات" )أي مواد أو استخدامات   إلىوهذه الدورة الالنهائية تحول النفايات المعاد استخدامها والمعاد تدويرها  
قدامها الستيراد م التفكيك ) تجربة النرويج في إهو جدوى تطبيق مف   إلىجديدة( وتشير العديد من التجارب العالمية  

وُقد تم تبويب فوائد   النفايات الستخدامها لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية نتيجة نظامها االنتاجي دون نفايات(،
  (Balodis, 2017, 37)تصنيفات وهي )بيئية واجتماعية واقتصادية( وقد جسد    ةتصميم التفكيك ضمن ثالث

 -تي:التفكيك من خالل اآلئد تصميم فوا
 يهاجم مشكلة النفايات الخطية من خالل استراتيجيات التصميم التعاونية المبكرة.  -1

 استخدامها طوال مراحل حياتها. عادةللمواد إل أكبريسمح التصميم باستعادة  -2

 يحافظ على المواد المستثمرة في الطاقة المتجددة. -3

 للمنتجات المهملة. يقلل من عبء النفايات الصلبة الهائل  -4

 يخلق وفورات في الكلف في المستقبل عند التفكيك في نهاية العمر.  -5

 يقلل من المسؤولية المستقبلية المحتملة وكلف التخلص من النفايات. -6

  ،على االستثمار  ا  ويمثل عائد  ، ثناء التصميم منذ البدايةلمواد المستردة من المخلفات عبر إدرجها أوفرة ا -7
 نموذجا  سليما  بطريقة مسؤولة بيئيا .أويعد 

يتضمن ذلك وضع استراتيجيات تخطيط لسيناريو المنتج التي تسمح بالمرونة والقابلة للتحويل الستيعاب  -8
 التجديدات التي يمكن أن تضيف أو تطرح لتلبية متطلبات المالك أو السوق. 

ولة صيانتها بفضل فصل أنظمة لإلصالح أو الترقية بمرور الوقت بسبب سه  أقل  DfDتكلف منتجات   -9
ويعني هذا الفصل أيضا  أنه يمكن من إزالة المواد واستبدالها قبل الفشل دون إتالف المواد المجاورة    ،والمواد

 لها في العملية. 

ن تصميم التفكيك يتضمن العديد من الفوائد التي قد تتمثل  أ   إلى  (Huang, et.al., 2017, 1205)  أشارو 
تجات، وسهولة الصيانة، وزيادة إمكانية الخدمة، وتحسين الكفاءة، وتقليل كلفة صيانة دورة بسهولة تفكيك المن 

نه يعد مفهوما  مهما  للتصميم  التدوير، وتقليل التأثير البيئي، فضال  عن أ  إعادةحياة المنتج، وتعزيز االقتصاد في  
التدوير. أي باإلمكان أن يتم التفكيك ألسباب مختلفة،    إعادة التصنيع و   عادةمالءمة للبيئة إل  أكثرلجعل المنتجات  

دون ترقية في منتج جديد(، من  استخدام المكونات )مكونات من منتج متوقف عن العمل تستخدم    إعادةمثل زيادة  
  إعادة التصنيع )مكونات من منتج منتهي الصالحية تستخدم في منتج جديد بعد الترقية التكنولوجية(، و   إعادةو 

تدوير البالستيك( ومعالجة النفايات )التقليل من    إعادةاستخدام المواد في مستويات متعددة، مثل    إعادة ر )التدوي
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ق لتطوير منتجات مستدامة ائمستوى المواد، مثل مخاطر المعادن(. كما يعد التصميم من أجل التفكيك أحد الطر 
 خضراء جديدة.

 تصميم التفكيك  أبعاد -3

من دول العالم وخاصة في االتحاد األوروبي على أنه يتعين االبتعاد عن  حصل إجماع متزايد في كثير  
تقنيات    إلى وتمثل ذلك بالحاجة    ، نظام يقوم على إغالق الحلقات المادية  إلىالنظام االقتصادي الخطي الحالي  

غلق دورة االنتاج واسترجاع المكونات والمواد المستخدمة    إلىممارسات تسعى  إلى جديدة تستند  أعمالج إذاو نم
وتأسيس ذلك منذ المراحل المبكرة وانعكس هذا بظهور مفهوم تصميم التفكيك الذي   أخرى دورة االنتاج مرة    إلى

  التصنيع،   إعادةاالستخدام او    إعادةساسية وهي )قابلية التفكيك،  ا  أأبعادالمؤشرات االربعة بوصفها    إلىيستند  
ومنهم  إدارةالتدوير،    إعادة الباحثين والمختصين  عدد من  اتفاق  نالت  والتي  المنتج(  حياة   ,Yadav)    نهاية 

2018) (Favi, et.al., 2019) (Rois, 2018) (Akhta, et.al., 2016) (Favi&Germani, 2014)  

(Carrell, et.al., 2009)   اآلتيةوالتي سناتي على توضيحها ضمن الفقرات:- 
 قابلية التفكيك  -1

إزالة أجزاء أو مواد معينة بطريقة تقلل    إلىالتفكيك القدرة على تحسين تصميم التفكيك للوصول  يقصد بقابلية  
ي إمكانية التفكيك  وتقلل من الكلف وتعظيم قيمة المواد المستحصلة من تفكيك المنتجات. وبالنظر رسميا  ف  ،الوقت

التصميم، فإ المصممو   أداة يعمل بوصفه    DFDن  في  ن في وقت مبكر من عملية تصميم تصميم يستخدمها 
بمثابة تقنية تركز    DFDق التثبيت. وبهذا تكون  ائقرارات تخص المواد والهندسة وطر   إذالمنتج عندما يمكن اتخ

  ا محرك  وتعتبر قابلية التفكيك   .(Yadav, 2018, 10)على تصميم المنتج لتسهيل عملية التفكيك واسترجاع المواد  
والمواد    ارئيس   لألجزاء  الفعالة  االستعادة  لضمان  أساسيا   وشرطا   المنتج  مكونات  لبعض  سهل  التفكيك  لجعل 

(Favia, et.al., 2019, 62)ء او بعض اجزاء المنتج تعد و صعوبة امكانية الوصول للجز . كما أن سهولة أ
. (Soh, et.al., 2015, 580)الجزاء  و بعض تلك االوقت المطلوب إلزالة ذلك الجزء أساسي في تحديد  عامل أ

لمصممين ن واحد تحديا  حقيقا  لطبيق تصميم التفكيك والتجميع في آففي مرحلة مبكرة من تطوير المنتج يعد ت
أ تقليلومن  المصممو   جل  لها  يتعرض  التي  العملية  المشكالت  االعتبارات  دمج  من  البد  عليها  القضاء  او  ن 

وبذلك يكون التقييم القائم على    CAD  مواصلة تطوير وتكامل المقاييس باستخدامللتطبيقين معا واجراء تحسينات ل
لتصميم المنتج ودقة أفضل لتحليل    أكبرقيمة    لمنتج ذاوالمصمم في هذه المرحلة المبكرة ل  بعادنموذج ثالثي األأ

 .(Soh, et.al., 2015, 582)قابلية التفكيك 

 االستخدام إعادةالتصنيع و  إعادةتصميم  -2

و   إعادةتعد   والتفكيك االستخدام    إعادةالتصنيع  والفحص  والتنظيف  الفرز  خالل  من  المنتج  تجديد  عملية 
ا لزم األمر واختبار المنتج للتأكد من أن المنتج الجديد يتوافق مع الحد األدنى من المعايير إذواستبدال المكونات 

حالة جيدة كحالة جديدة مع توفر   إلى المنتجات المستخدمة    إعادة. فهي عملية يتم فيها  المطلوبة أو يتجاوزها
. وعلى غرار  (Priyono, et.al., 2016, 900)من مستوى المنتجات الجديدة    أعلى مستوى ضمان بنفس او  

زيع وتسويق يجب  التصنيع، هناك قرارات تشغيلية وتصنيعية وجرد وتو   إعادةأنظمة اإلنتاج التقليدية، في أنظمة  
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التقليدية ألنظمة  ائنه ال يمكن استخدام طر غير أها.  إذاتخ ن  ، ألالتصنيع الحالية وذلك  إعادةق أنظمة اإلنتاج 
التصنيع تتميز بهياكلها المرنة للغاية. فالمرونة مطلوبة من أجل التعامل مع حاالت عدم اليقين التي   إعادةبيئات  

 . (Gungor & Gupta, 1999, 820)االستخدام   إعادة التصنيع او إعادةمن المحتمل أن تنشأ مع عمليات 
 تدوير المواد إعادة -3

التدوير استراتيجية تفاعلية لندرة الموارد لكونها إستراتيجية استباقية في اختيار مواد عالية الجودة   إعادةتمثل 
ا صممنا عن قصد  إذوال يمكن تحقيق ذلك إال    ،استخدامها لفترة طويلة في دورات حياة متعددة  إعادةومتينة يمكن  

للمواد المكونة للمكونات بأن يتم   ادةإعتسمح عملية    إذ  .(Rois, 2018, 10)استرداد الموارد    عادةإل التدوير 
فهي معالجة مواد النفايات لغرضها   .هانفس  استرجاعها لصنع مادة معاد تدويرها جديدة لها خصائص المادة البكر

التدوير على المواد التي يمكن أن تحل   إعادةوتركز العديد من الجهود في مجال  ،  أخرى األصلي أو ألغراض  
معالجة األجزاء غير المعدنية،   إعادةالتدوير، وفصل المعادن بدون تلوث، و   عادةمثل اللدائن الحرارية القابلة إل

  تدويرها، ستؤدي  إعادةوإيجاد تطبيقات جديدة للمواد المعادة من خالل عملية التخلص من المنتجات القديمة و 
المن إ  أكثرلفرز والتفكيك دورا   ة وا ولاكلف  في مواصفات    DFDن تطبيق  أهمية من أي وقت مضى.  حيث 

في المنتج   أقلالتدوير واستخدام مواد    عادة التصميم يمّكن المنتج ومكوناته من أن يكون مناسبا  بشكل أفضل إل
تدوير المكونات    إعادةن  وتحسين جودة العملية لألفضل. فهي أحد سيناريوهات نهاية دورة حياة المنتجات حيث يمك

 إعادةأو التجميعات الفرعية المصنوعة من البالستيك والحديد والزجاج والورق، فمن المهم مراعاة توافق استراتيجية  
 .(Bovea, 2016, 235)التدوير مع هذه المواد 

 نهاية دورة حياة المنتج  إدارة -4
واألهداف البيئية. بمجرد   عماللنهاية دورة حياة المنتج يتم بناء  على توجيهات األ  ن إتباع أنسب إستراتيجيةإ

والخصائص التقنية للمنتج مع بقية فريق التصميم.   داءهذا القرار يجب على المصمم التفاوض على األ  إذاتخ
أي المعالجة المناسبة لنهاية    تحديد وتقييم سيناريوهات نهاية الحياة للمنتج الذي تم النظر فيه،أوال  ويتعين عليه  

الحياة لكل عنصر من عناصره. تولد هذه السيناريوهات حاالت تصميم مختلفة وتشكل حججا  فنية للتفاوض بشأن 
أمو  إال  التفصيلية.  التصميم  مرحلة  هذه اصفات  لتقييم  المطلوبة  المهارات  عادة   المصممون  يمتلك  ال  قد  نه 

ة مرحلة نهاية حياة المنتج. كما  عرفة متقدمة بسلسلة التوريد العكسية ومعالجالسيناريوهات، كونها مهمة تتطلب م
فرة أثناء مرحلة تطوير المنتج، مما يصعب استخدامها انها تتطلب معلومات دقيقة وكمية قد تكون معقدة وغير متو أ

ة المنتج على توفير كمية اعتماد تقييم سيناريوهات نهاية حيا  إلى   الكثير من الوقت والمال. لذا ُيلجأدون إنفاق  
. (Remery, et.al., 2012, 420)المعلومات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها في مرحلة التصميم المبكرة  

البيئي العالمي للشركة من خالل تقليل التأثير   داءتحسين األ  إلىيسعى    ا  نهاية دورة حياة المنتج نهج  إدارةوتعد  
  ، الناتج عن كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، دون المساس بالجوانب المهمة مثل الجودة والوظيفة والتكلفة 

للمنتج وفقا  لإلرشادات العامة لتصميم نهاية دورة حياة المنتج مع مراعاة اللوائح    ولحيث يتم إجراء التصميم األ
للمصنعين   ا  مهم  ا  نهاية دورة حياة للمنتجات والمكونات الصناعية موضوع  إدارةمختلفة التي تطبق. فأصبحت  ال
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لتقليل كمية  قضية حاسمة يجب مراعاتها  السلع والمنتجات  النهائي من  التخلص  يعتبر  التفكيك حيث  ومراكز 
 .  (Favi,et.al.,2019,62-63)النفايات وتوفير الموارد

 ويق المستدامثانياا: التس
 مفهوم التسويق المستدام -1

جدية وجذرية في طريقة التفكير   أكثربتغيرات    ىأت  إذ ،القرن الماضيتسعينات  المستدام منذ    لتسويقظهر ا
ثار البيئية والتغلب عليها اثناء االنتاج ومراحل االستهالك التصدي لآل  إلىالتسويقي وابرز ممارسات تسويق هدفت  

تسعى   مستدامة  تنمية  خلق  على  تركز  مستدامة  سياسة  انشاء  خالل  من  البيئية    إلىللمنتج  االهداف  دمج 
)  االجتماعية واالقتصادية معا ،و  بأنهVanDam&Apeldoorn, 1996, 53فعرفه  قيمة واطالة    (  لرفع  نداء 

 ,Fuller)  أشار. و لشركة من خالل الحفاظ على استمرارية الربح مع قبول القيود البيئية واالجتماعيةاالفاق الزمنية ل 

عملية التخطيط والتنفيذ والتحكم في تطوير المنتجات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها بطريقة نه  أ  إلى(  4 ,1999
التنظيمية ضمن عملية ت البيئيةتفي بتلبية احتياجات الزبائن وتحقيق االهداف  النظم  . في حين بين توافق مع 

(Marcel&Dragan,2014,239بأ )  يمثل مساهمة للتسويق في التنمية المستدامة موجه نحو توليد القيمة نه
 ,Seretny&Gaur, 2020ضاف ) نفسه . وأ   من أجل الزبائن مع تحقيق األهداف االجتماعية والبيئية في الوقت

لتنفيذ وانتاج المنتجات وتسعيرها وتوزيعها واستهالكها واستصالحها بطريقة تحقق  تظافر جميع الجهود  نه  بأ(  285
واالجتماعية واالقتصادية  البيئية  )األهداف  واوضح   .Peterson, et.al., 2021, 65بأ بين  نه  (  الموازنة 

مستدامة   أعمال  جإذاالحتياجات المختلفة أو المتضاربة وعلى المدى الطويل من خالل استعداد الشركات التباع نم
  ن ما سبق بإمكان الباحثي   إلى واستنادا    .ومسؤولة تخدم احتياجات ومصالح المجتمعات والبيئات التي تعمل فيها

بناء مجتمعات    إلىنهج معاصر يتبنى رؤية المجتمع واهدافه الرامية  نه  بألتسويق المستدام  جرائي لوضع تعريف إ
شطته المختلفة،  أرد النادرة والمعرضة للنضوب في  التسويقي في عدم استنفاد المواسهام النشاط  إمة عبر  مستدا
 عن بناء ثقافة تسويقية مستدامة لدى الزبون المعاصر.  فضال  

 فوائد التسويق المستدام -2

 أخرى بو  أجل السعي بطريقة  أويق محور اهتمام العديد منها من  أصبحت مؤخرا االستدامة في استراتيجية التس
مرا حيويا لبقاء الشركة في  أالتسويق المستدام  أبعادو  أدواتيعد اعتماد مبادئ و  إذ عالي للشركة،  أداءتحقيق  إلى

-Mukif, et.al., 2020, 1626سوق المنافسة ألنها تساعدها على تحقيق العديد من الفوائد وفقا لما ذكره )

 -باآلتي:( فإنها تتمثل 1627
 يساعد الشركة على تطوير استراتيجيات تسويقية منبثقة من االستراتيجية التنظيمية. ا  متجدد ا  يعد أسلوب -1
ال  أداءتحقيق    إلىؤدي  ي -2 الموارد  على  والحفاظ  التلوث  تقليل  على  يساعد  كل  عاٍل  وتجنب  طبيعية 

 ضرر حالي أو مستقبلي. إلىؤدي تالممارسات التي 
ة من خالل تقديم حلول تنافسية التسويق من تحقيق ميزة تنافسي  إدارةاعتماد حلول تمكن القائمين على   -3

 هم في تقليل األضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية.تس
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 تلبي احتياجات الزبون بالكمية والنوع المناسبين.    -4
الشركة في    داء تحسين األ  إلىنهج تسويقي ذكي يهدف   -5 ن زبائنها وتعزيزها مما ها إذوتحسين صورة 

 تسويقية واعدة. ا  يكسبها فرص
 والطويل. تحسين مستوى األرباح على المدى القصير والمتوسط  إلىترسيخ هويتها التسويقية وتؤدي  -6
حد ما في خلق قيمة مبتكرة   إلىهم  هالك الموارد الطبيعية بطريقة تسلغرض است  داءتعزيز األ  إلى يهدف   -7

للزبون من خالل توفير ما يحتاجه مع أهمية الحفاظ على ما يجب استخدامه لألجيال القادمة من الموارد  
 الطبيعية في المستقبل.

 -تي:باآلهم سين أيمكن  نهجن التسويق المستدام أ( بQuoquab, et.al., 2020, 18-19) رأىو 
 االستدامة العالمية. معالجة مشكلة ل إجراء مضاد  -1
والمجتمع    -2 والمستهلكين  والموردين  الشركات  أي  الصلة،  ذوي  المصلحة  أصحاب  لجميع  فائدة  يوفر 

 والحكومة. 
 يعد بمثابة الحل المحتمل لمواجهة تحديات التسويق المستقبلية ألنه يوفر حال  لألسواق الفقيرة.  -3

 العمل بتعاون ووئام بين جميع اصحاب المصلحة.  إلىيسعى  -4

 التسويق المستدام أبعاد -3

األ المستدام  التسويق  األ  كثريعد  التسويق  يدعم ثالث  ،خرى شموال من مضامين  ة تغطي رئيس   أبعاد  ةفهو 
مرة   ولجوانب مختلفة وهي بيئية، اجتماعية، اقتصادية، المستمدة من مفهوم المحصلة الثالثية التي ذكرها أل

John Elkington    وتحقق    1994عام واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  للجهود  متكاملة  رؤية    أبعاد ليوفر 
برز العديد من الباحثين والمختصين هذه أوقد    ،على كل منه  دام التوازن والتركيز بشكل متساوٍ التسويق المست

)  بعاداأل  ((Noo-urai&Jaroenwisan, 2016, 117-118  )Danciu, 2018, 131-134ومنهم 
(Thomas, 2018,1559-1560(  )Geng, et.al., 2019, 2  )(Kowalska, 2020, 1(  )Quoquab, 

et.al., 2020, 4-8) تي:وعلى النحو اآل- 
 البعد البيئي  -1

 ، األنشطة التجارية المتعلقة بالموارد الطبيعية ومساهمة الشركة في االستدامة البيئية  إلىيشير البعد البيئي  
وانتاج  والمياه  الطاقة  واستهالك  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تقليل  في  الشركة  جهود  على  البعد  هذا  ويركز 

ل التي تستثمرها الشركة الستبدال النفايات وما شابه. فإنه يأخذ في االعتبار أيضا  مقدار الطاقة والجهد واألموا
طاقتها غير المتجددة بالطاقة المتجددة وكمية استبدال المواد غير المتجددة بمواد متجددة، كما أن تنفيذ استراتيجية 

حماية البيئة، فإن الشركة    إلىااللتزام بمنظور "حب الطبيعة"، مسترشدا  بالدافع    إلىالتسويق وعملياتها تحتاج  
عناية بالموارد الطبيعية. البيئة وال  إدارةالمشاركة في األنشطة التسويقية المتعلقة ب  إلىلبعد البيئي تميل  التي تحمل ا

ميل الشركة التي    فضال  عنهم في تقليل االستهالك وتقليل اآلثار السلبية على الكوكب والنظم البيئية.  حيث تس
كسب صورة بيئية جيدة من خالل غرس السلوك الصديق للبيئة وخلق تأثيرات    إلىتدمج البعد البيئي في انشطتها  
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التلوث او   أداءإيجابية على   الشركة بسبب تحسين استخدام الطاقة والمواد الخام وتقليل مخاطر دفع غرامات 
تحفيز الزبائن ليصبحوا مستدامين من خالل   إلىيق المستدامة  ممارسات التسو   تهدفاحداث اضرار البيئة. حيث  

تزويدهم بالمنتجات ذات القيمة المضافة من حيث الفوائد الصحية والبيئية األفضل مع حماية نظام دعم األرض  
المتجددة    )الهواء والماء والتربة(. بهذه الطريقة يتم التحفيز لحفظ وتوفير الموارد غير المتجددة مع استخدام الموارد

 وزيادة الوعي البيئي.
 البعد االجتماعي  -2

تأثير الشركة على المجتمع ومستوى الرفاهية بما تتضمنه من العدالة االجتماعية   إلىيشير البعد االجتماعي  
ة الشركة التعامل مع اإلنسان، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز فرص ول اوالعالقات المجتمعية. يؤكد هذا البعد على مح

اتيجيات التسويق والعمليات التنمية المتساوية للجميع من منظور التسويق المستدام، ويظهر ضمنا  أن تحديد استر 
السعي لحماية رفاهية المجتمع، من خالل   إلىالتجارية اليومية للشركة تتبع شعار )حب الناس(. استنادا  منها  

االنخراط في األنشطة التسويقية التي لها تأثير جيد على المجتمع مثل رعاية الجمعيات الخيرية، والدعوة    إلىميلها  
خلق عالقات جيدة مع الزبائن بسبب تركيزها على رفاهية    إلى  إضافةالعالقات المجتمعية، ودعم التعليم.    إلى

المساواة    إلىالطريقة فإنها تسعى    لمجتمع ككل. وبهذهاإلنسان، ورعاية الموظفين، والزبائن في بيئتها الداخلية وفي ا
و  الحياة  جودة  للشركإوتحقيق  جيدة  صورة  تطور  مع  براز  مباشر  غير  بشكل  جميع إة  مع  جيدة  عالقات  يجاد 

  إدارة فضل والمساهمة في المجتمع في خالل  أفضل وتقديم منتجات  أاب المصلحة. وهذا يعني ظروف عمل  اصح
وا الموردين  مع  بشكل    ،لزبائنعالقات  المستدام  التسويق  االخالقية أويستجيب  والمسؤوليات  للممارسات  فضل 

و عمل  أمن مجرد كلفة    أكثرفيساعد على تحمل الشركة للمسؤولية االجتماعية التي ربما تكون    ،واالجتماعية
لت الطر أخيري  لتعكس  التنافسية  للفرص واالبتكار وللميزة  األائتي بصيغة مصدر  االجتماعي  خالقية والتق  أثير 

للمنتجات من حيث عالقتها بمجال الحماية ورفاهية االنسان من حيث الصحة والسالمة العدالة وحقوق االنسان 
 .خرى والتداعيات االجتماعية واالخالقية األ

 البعد االقتصادي  -3

يساعد التسويق المستدام   إذ المالي للشركة.    داء يركز البعد االقتصادي بشكل أساسي على توليد القيمة واأل
تحقيق مكاسب   إلى  عمالفي االستدامة االقتصادية من خالل ترسيخ المصداقية للجهود والحلول المستدامة لأل 

  ، عادلة ضمان تحقيق أرباح    ، فضال  عنالمالي وتطوير الميزة التنافسية  داءاقتصادية مع خلق القيمة وزيادة األ
البعد االقتصادي متمثال  ب  يعكس اتجاه  وهذا وتحقق والء أصحاب    ، مالي قوي وسمعة محّسنة  أداءالشركة في 

على المصداقية في العالمات التجارية للشركة والمنتجات،   فيها  ظهار المجاالت التي يجب الحصولإالمصلحة. و 
آخر من الدعم يتمثل في تطوير   واالستخدام المسؤول للمنتج، وممارسات التخلص من النفايات. كما يقدم مجاال  

التجارية   العالمة  تطوير  مع  المستدام  االبتكار  على  قائم  اجتماعي  تأثير  ذات  الجودة  عالية  منتجات  وتسويق 
ير المرغوب فيها للموارد  المستدامة التي تقدم فوائد عملية مثل أفضل نسبة الجودة / السعر والتكلفة / اآلثار غ

الحقيقي المستدام الذي يعود بالفائدة على التنمية المستدامة نظرا  لقدرته على إقناع    التواصل  فضال  عن   ،والبيئة
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وهنا    .هنفس  المنتج  ون على المزيد عند اقتنائهمنهم يحصل أي  أ  ه،نفس  الزبائن بأنهم يشترون المزيد من أجل الشيء
المتلقي    إلى تحتاج التنمية المستدامة    إذ المساهمة اإليجابية للتواصل في تعزز عالقة الشراكة مع الزبون.    ؤديت

أو الزبون عند تصميم المنتج وتطويره وتقييم األنشطة المخصصة، عندها تصبح الشراكة بين المسوق والزبون  
 . قيمة أكثر

 الميداني  طارالمحور الثالث: اإل
 ت البحث وتشخيصها: وصف متغيراأوال  

 هأبعادصميم التفكيك و ت هوتشخيص وصف المتغير المستقل -1
 قابلية التفكيك  -1

عن   التعبير  )بعد  تم  االستبانة من خالل  استمارة  في  التفكيك  بالمتغيرات9قابلية  اسئلة متمثلة  الفرعية   ( 
(X11-X19)( 2، والموضحة في الجدول) .  المبحوثين   فرادجابات األغلب إأ   نسبة اتفاقن  أ  إلىتشير معطياته    إذ 

  أعلى (. وأن  0.94( وبانحراف معياري قدره )3.66( ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي والبالغة ) %63بلغت )
الُبعد تتمثل بالمتغير   لُبعد قابلية التصميم والتي أسهمت في تحقيق إيجابية هذا  نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية 

(X17وال بلغت  ذ(  أ  ويشير%(  71)قيمتهي  ألى  الكهربائية فيه  الصناعات  بشركة  متمثلة  المبحوثة  الشركة  ن 
  تفادي تكرار االجزاء للتمكن من التعرف السريع على االجزاء في جميع مراحل التفكيك،  وااللكترونية تعمل على 

نسبة    أقلفي حين كانت    .(1.02( وبانحراف معياري قدره )3.89ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة )
 إدارة دىتفات%( وذلك فيما يخص  61( والتي بلغت )X19اتفاق للمتغيرات الفرعية لُبعد قابلية التصميم للمتغير )

 مخاطر صحية تشكل ألنها األجزاء،  ميمتصي ف ةالمضر  المواد ستخدامة الصناعات الكهربائية وااللكترونية اشرك

(  0.99( و)3.57وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت )  ،بالتفكيك يقوم الذي للعامل
 على التوالي. 
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التفكيك لُبعد قابلية المعدل العام والتوزيعات التكرارية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية :(2الجدول )

 
 االستخدام إعادةالتصنيع و  إعادةتصميم  -2

البعد تصميم   انعكست 9االستخدام في استمارة االستبانة من خالل )  إعادةالتصنيع و   إعادةَتمثل  ( اسئلة 
( ويعزز ذلك  %55بلغت )للبعد    تفاقاالأن نسبة    إلى (  3يشير الجدول )  إذ،  (X21-X29)بالمتغيرات الفرعية  

نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية   أعلى   تت(. وأ0.98( وبانحراف معياري قدره )3.51قيمة الوسط الحسابي والبالغة ) 
(  X29إيجابية هذا الُبعد تتمثل بالمتغير )  برازهمت في إأساالستخدام والتي    إعادةالتصنيع و   إعادةلُبعد تصميم  
تحدد وقت االنتظار للطلبات بما  كهربائية وااللكترونية  شركة الصناعات ال  إدارةن  أ%( ومفاده  63والتي بلغت )

(.  0.98( وبانحراف معياري قدره )3.63ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة )  ،من سرعة آلية االنتاجؤ ي
( والتي  X25االستخدام للمتغير )  إعادةالتصنيع و   إعادةنسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية لُبعد تصميم    أقلكانت    بينما

وفرة في فترة توريد الطلبات  ة الصناعات الكهربائية وااللكترونية  شرك  إدارة%( وذلك فيما يخص تحقق  48بلغت )
المعادة الغيار عبر استخدام المواد  وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت ،  وقطع 

 . الي( على التو 1.02( و )3.35)
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  إعادةتصميم المعدل العام والتوزيعات التكرارية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد  :(3الجدول )
 االستخدام إعادةالتصنيع و 

 
 تدوير المواد  إعادة -3

  (X31-X39)سئلة تمثلت بالمتغيرات الفرعية  ( أ9د ضمن استمارة االستبانة في ) تدوير الموا  إعادة بعد    جاء
%( ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي والبالغة  66ن نسبة االتفاق لهذا البعد بلغت )أ   إلى(  4الجدول )  أشارو ،  
تدوير المواد والتي    إعادةنسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية لُبعد    أعلى(. وأن  0.92( وبانحراف معياري قدره ) 3.72)

( بالمتغير  تتمثل  الُبعد  هذا  إيجابية  تحقيق  في  )X36أسهمت  بلغت  والتي  يشير  70(  والذي  شركة    إلى%( 
على نحو   واستعادتهاد  الموا  فصل ياتعمل إطار يف المواد يارالخت خيارات تحددالصناعات الكهربائية وااللكترونية  

 أقل(. في حين كانت  0.87( وبانحراف معياري قدره )3.86غة )ء، ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالكف
( وذلك فيما يخص %56والتي بلغت )(  X35تدوير المواد للمتغير )  إعادةنسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية لُبعد  

في    ،يدالحد ،كالبالست من المصنوعةية  الفرعميعات  والتجت  المكونا تدوير إعادة مكانيةإ والورق  شركة  زجاج 
(  3.51، وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت )الصناعات الكهربائية وااللكترونية

 ( على التوالي. 1.01و)
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لُبعد    :(4الجدول ) المعيارية  الحسابية واالنحرافات  التكرارية والوساط  العام والتوزيعات  تدوير    إعادةالمعدل 
 المواد

 
 نهاية دورة حياة المنتج  إدارة -4

( اسئلة ُعبر عنها بالمتغيرات الفرعية  8في استمارة االستبانة على )  نهاية دورة حياة المنتج  إدارةاشتمل ُبعد  
(X41-X48)( ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي  63( نالحظ نسبة االتفاق بلغت )5، ومن معطيات الجدول )%

ة دورة  نهاي  إدارةنسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية لُبعد    أعلى (. وأن  0.92( وبانحراف معياري قدره )3.64والبالغة )
%(. الذي بين 70( والتي بلغت )X42حياة المنتج والتي أسهمت في تعزيز إيجابية هذا الُبعد تتمثل بالمتغير )

، منتجاتها ية دورة حياةنها  إدارة  عبريئية  الب هدافهاأ قيق  بتح  شركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية إدارةالتزام  
البالغة )  الوسط الحسابي  اتفاق   أقل(. وظهرت  0.86( وبانحراف معياري قدره )3.82ويدعم ذلك قيمة  نسبة 

تلجأ ن  %( وذلك يتعلق بأ47( والتي بلغت )X48نهاية دورة حياة المنتج المتغير )  إدارةللمتغيرات الفرعية لُبعد  
  ة دون قالحرق الستعادة الطا  يقعن طر   ياتالتخلص من النفا  إلىشركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية    إدارة

 ( على التوالي. 1.05( و)3.29الطمر، وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت )
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( الحسابية واالنحرافات    :(5الجدول  التكرارية والوساط  العام والتوزيعات  نهاية دورة حياة   إدارةلُبعد  المعدل 
 المنتج

 
 ه أبعادوصف وتشخيص المتغير التسويق المستدام و  -2

 البعد البيئي  -1

  (Y11-Y18)( اسئلة من اسئلة استمارة االستبانة وتم ترميزها بالمتغيرات الفرعية8شمل البعد البيئي على )
( وبانحراف  3.61الحسابي والبالغة )%( معززة بقيمة الوسط 59وردت نسبة االتفاق )  إذ(، 6كما بينها الجدول )

نسبة اتفاق والتي    أعلى ( من بين المتغيرات الفرعية للُبعد البيئي، بY11(. وظهر المتغير)0.94معياري قدره )
شركة الصناعات الكهربائية   إدارةن  %( والذي نص على أ 65أسهمت في تحقيق إيجابية هذا الُبعد. والتي بلغت )

( وبانحراف 3.72، ويسند ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة ) ت والغازات السامةيااج النفاتحد من انت  وااللكترونية
( والتي بلغت Y17نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية للُبعد البيئي للمتغير )  أقل(. في حين كانت  0.95معياري قدره )

 ملوثةغير   ةيئ للب ةيقصد عبوات تستخدم  شركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية  إدارةن  أ  إلى%( ليشير  50)

(  0.97( و )3.49وذلك بداللة قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت )  االستخدام عادةإلوقابلة  
 على التوالي. 
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( المعيارية  :(6الجدول  واالنحرافات  الحسابية  والوساط  التكرارية  والتوزيعات  العام  البيئي   المعدل   للُبعد 

 
 البعد االجتماعي -2

  (Y21-Y28)سئلة استمارة االستبانة وانحصرت بالمتغيرات الفرعية  ( أسئلة من أ8البعد االجتماعي ) تضمن  
%( ويعزز ذلك  54المبحوثين بلغت )  فرادن نسبة االتفاق لألأ  إلى(، والذي تشير معطياته  7والتي بينها الجدول )

نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية    أعلى(. وأن  0.98( وبانحراف معياري قدره )3.51والبالغة )قيمة الوسط الحسابي  
( وذلك  %57( والتي بلغت )Y25للُبعد االجتماعي والتي أسهمت في تحقيق إيجابية هذا الُبعد تتمثل بالمتغير )

عبر    يةالداخل  بيئتها   يف  ياالجتماع  داءز األيتعز في    شركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية  إدارةمكانية  يعكس إ
(.  0.96( وبانحراف معياري قدره )3.59ي لالستدامة، ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة )افة الوعثقنشر  

%( وينطوي  50( والتي بلغت )Y28نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية للُبعد االجتماعي كانت للمتغير )  أقلغير ان  
ية لتلب   المستدام منهجا    يقالتسو   يجيةاسترات  يم فقدت  شركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية  إدارةن  ذلك على أ

(  0.95( و)3.45يال القادمة، وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التي بلغت )جمتطلبات األ
 على التوالي. 
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للُبعد االجتماعي التكرارية والوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةالمعدل العام والتوزيعات  :(7الجدول )

 
 البعد االقتصادي  -3

البعد االقتصادي من خالل )تم تغط بالمتغيرات    ،سئلة استمارة االستبانة( أسئلة من أ8ية  وقد انحصرت 
الجدول )  (Y31-Y3_10)الفرعية   البعد بقيمة بلغت   أعلى (، فجاءت  8، كما موضحة في  لهذا  اتفاق  نسبة 

نسبة    أعلى(. وأن  0.91( وبانحراف معياري قدره )3.72%( ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي والبالغة )66)
الُبعد تتمثل بالمتغير ) للُبعد االقتصادي والتي أسهمت في تحقيق إيجابية هذا  ( Y31اتفاق للمتغيرات الفرعية 

( بلغت  الكهربائية وااللكترونية  إدارةن  أ  إلى  رأشا %( والذي  68والتي  الصناعات  التسو   شركة  عبر   يق تهدف 
البالغة )  داءمكاسب مستدامة لرفع األ  قيقتح  إلىالمستدام   الحسابي  الوسط  (  3.81المالي، ويعزز ذلك قيمة 

للُبعد االقتصاد  أقل(. في حين كانت  0.95وبانحراف معياري قدره ) للمتغير نسبة اتفاق للمتغيرات الفرعية  ي 
(Y36( والتي بلغت )وذلك لأل63 )% شراكة    قيمشركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية ت  إدارةن  أ  إلىة  شار

. وذلك بداللة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  المستدام  يقالمسوق والزبون عبر التسو   قيمة بين  أكثر
 ( على التوالي. 0.88( و )3.66التي بلغت )
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للُبعد االقتصادي  المعدل العام والتوزيعات التكرارية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية :(8الجدول )

 
 ثانياا: تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث

تصميم التفكيك   أبعادعالقة ارتباط معنوية بين    ى والتي تنص على وجودولجل اختبار فرضية البحث األ من أ
، من معطيات  التسويق المستدام، على مستوى كل بعد وعلى مستوى المتغير ككل في الشركة المبحوثة  أبعادو 

،  تصميم التفكيك والتسويق المستدام   أبعاد( نالحظ نتائج قيم معامل االرتباط على مستوى كل بعد من  9الجدول ) 
ن الشركة  ( لتعكس أ0.682البالغة )  ينهاية دورة حياة المنتج وبعد االقتصاد  إدارةقوى عالقة بين بعد  فقد جاءت أ
سعت   المناس  إلىكلما  المنتج  المعالجة  حياة  لنهاية دورة  األبة  من  تعزز  مكاسب  خلق  من  المالي    داءتمكنت 

ستقل )تصميم التفكيك( والمتغير المعتمد للشركة. وقد ظهرت قيمة معامل االرتباط على المستوى الكلي للمتغير الم
رفع اهتمامها بتصميم    إلىن الشركة المبحوثة كلما سعت  ( ويدل على أ 0**775.)التسويق المستدام( البالغة )

ه، وهذا  أبعادنجاح بسياسة التسويق المستدام عبر  التميز و الكان بإمكانها تحقيق    ه مجتمعةأبعادالتفكيك متمثال ب
 ى. ولث األيثبت فرضية البح
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قيم معامل االرتباط المتغير المستقل )تصميم التفكيك( والمتغير المعتمد )التسويق المستدام( على  :(9جدول )
 مستوى كل بعد وعلى المستوى الكلي 

 

 بين متغيرات البحث ثرثالثاا: تحليل عالقات ال 
تصميم التفكيك في   بعادألمعنوي    أثرعالقة    جل اختبار فرضية البحث الثانية التي تنص على وجود من أ

، من معطيات  التسويق المستدام، على مستوى كل بعد وعلى مستوى المتغير ككل في الشركة المبحوثة  أبعاد
 أبعادتصميم التفكيك في التسويق المستدام على مستوى كل بعد من    بعادمعنوي أل  أثر( نالحظ وجود  10الجدول) 

(  2.371من قيمتها الجدولية البالغة)  أكبر( وهي  83.372الغة )( المحسوبة البFتصميم التفكيك ويدعم ذلك قيمة ) 
تصميم   أبعاد( من متغيرات  %62ن )( يدل على أ0.62مل تحديد البالغ )(، مع معا4,199عند درجتي حرية )

 التفكيك تسهم في التسويق المستدام. 
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 تصميم التفكيك في التسويق المستدام أبعاد أثر :(10جدول )

 
 SPSSمخرجات برنامج اعتمادا على  نثيعداد الباحإ المصدر: من 

( الجدول  وجود  11ومؤشرات  تبين  المعتمد   أثر(  المتغير  في  التفكيك(  )تصميم  المستقل  للمتغير  معنوي 
من قيمتها   أكبر( وهي 303.103( المحسوبة البالغة)Fا كانت قيمة )إذ)التسويق المستدام( على المستوى الكلي 

( البالغة  )3.841الجدولية  وقيمة   ،)T  البالغة المحسوبة  البالغة    أكبروهي  (2.727) (  الجدولية  قيمتها  من 
( من متغيرات تصميم التفكيك تسهم في التسويق المستدام،  %60ن ) ( أي إ 0.60(، وبمعامل تحديد البالغ )1.645)

 وهذا يثبت الفرضية الثانية للبحث.
 تصميم التفكيك في التسويق المستدام أثر :(11جدول )

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج  نثيعداد الباحإ المصدر: من  
 

 المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات 
 : االستنتاجات أوالا 
يعزز مسار عمليات الشركة    امهم  اأسلوبعن موضوع تصميم التفكيك بوصفه    الدراسات االكاديمية    كشفت   -1

في تقديم منتجات ذات نهج مستدام بشكل استباقي يمكنها من التصدي لمواجهة التحديات في البيئة التنافسية 
 مع تلبية رغبات الزبائن.
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ضرورة االستجابة لمتطلبات االستدامة في تقديم سياسة   إلىالبحث الحالي    تولات الدراسات التي تنأشار  -2
ما    أقلبيئي معدوم او    أثرمستدامة تلبي الطلبات المتزايدة نحو توفير منتجات ذات    ادأبعتسويقية ذات  

 اقتصادي مالئم.  إطاريمكن وضمان توفير مسؤولية اجتماعية عادلة، ضمن  

ما يخص المتغير المستقل )تصميم التفكيك( المبحوثين في  فراد غلب األأظهرت نتائج التحليل االحصائي اتفاق أ  -3
المواد ب  إعادةء بعد  وجا  ،هأبعادو  المتغير المستقل بما يدل على اهتمام    أعلىتدوير  وسط حسابي إلغناء 

 تدوير مواد منتجاتها قدر االمكان.  إعادةالشركة المبحوثة في 

على المتغير المعتمد )التسويق المستدام(   المبحوثين  فرادغلب األاتفاق أ   إلىت نتائج التحليل االحصائي  أشار  -4
غناء المتغير المعتمد  ليعكس  ابي كانت للبعد االقتصادي الذي أسهم في إ قيمة للوسط الحس   أعلىمن خالل  

 اهتمام الشركة بالجانب المادي ليعزز ممارسات التسويق المستدام للشركة المبحوثة. 

نهاية دورة حياة المنتج   إدارةللبعد    أعلىباط كانت بقيمة  ن عالقات االرتاوضحت نتائج التحليل االحصائي أ -5
نهاية عمر    إدارةللمتغير المستقل والبعد االقتصادي للمتغير المعتمد، بما يعكس اهتمام الشركة المبحوثة ب

 لها. ا  مناسب ا  مادي ا  المنتج وفق سيناريوهات تحقق مردود

 أبعاد معنوي للمتغير المستقل )تصميم التفكيك( بشكل منفرد ك  أثرابرزت نتائج التحليل االحصائي وجود   -6
 وبشكل كلي في المتغير المعتمد )التسويق المستدام( ليثبت صحة مخطط الفرضي للبحث. 

 ثانياا: المقترحات 
وضع مفهوم تصميم المنتج بما دخال نهج تصميم التفكيك منذ المراحل المبكرة لضرورة االخذ باالعتبار إ -1

 يحقق مزايا للشركة والبيئة المحيطة لها. 

استرداد منتجات الشركة المبحوثة بعد انتهاء دورة حياتها من اجل خفض كلف المواد    إلى ضرورة السعي   -2
 االستخدام.  عادةالمسترجعة وخفض كلف تصنيع المكونات الصالحة إل

البيئة من خالل نشر الوعي    إلىنفايات والمخلفات التي تطرح  و تخفيض نسبة الينبغي العمل على الغاء أ -3
 بضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

أ -4 ممارسات  المبحوثة  الشركة  تحقيق على  ضرورة  نحو  المتزايدة  للمطالب  تلبية  المستدام  التسويق  نشطة 
 االستدامة في مختلف مجاالت الشركة .

مستدامة تحقق مردودا اقتصاديا عادال مع توفير رفاهية مجتمعية في    نشطة تسويقيةمن الضروري تنفيذ أ -5
 جيال القادمة. من دون االضرار بمتطلبات األظل الحفاظ على بيئة صحية مالئمة للجيل الحالي 
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