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: الملخص  

ْالدراسةْْ ْالصناعاتْْْْأثراختبارْْْْإلىهدفت ْبقطاع ْالمنتجات ْالرشيقْعلىْجودة ْالتصنيع ْنظام تطبيق
ْالغذائيةْبالتطبيقْعلىْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

استخدمتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي،ْواعتمدتْعلىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألولية،ْْ
هلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْلمعيارْارتباطْللعاملينْالمْؤْْوقدْقامْالباحثْبحصرْشامل

،ْوقدْتمْتطبيقْأسلوبْالتحليلْْ(ْموظف75طبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ)
بعادْالمتغيرْْالهيكليْمتعددْالمستوياتْالستنباطْمتغيرْنظامْالتصنيعْالرشيقْباالعتمادْعلىْفكرةْتفاعلْأ

ْهْعلىْجودةْالمنتجاتْبالمجموعةْ.أثْرلمستقلْوقياسْا
ْفيْوجودْْ ْأهمها ْتمثلت ْالنتائج ْمن ْلمجموعة ْالدراسة ْتوصلت ْالتصنيعْْْْأثروقد ْلنظام ْمعنوية ْداللة ذو

سرايو بمجموعةْ المنتجاتْ جودةْ علىْ التأثيرْْْْالرشيقْ هذاْ قيمةْ بلغتْ حيثْ الغذائيةْ للصناعاتْ الواديةْ
نتْأكثرْأبعادْالمتغيرْالمستقبلْتأثيًراْعلىْالجودةْ"التحسينْالمستمر"ْبقيمةْتأثيرْبلغتْْ،ْوقدْكا0.740
،ْوقدْأوصتْالدراسةْبضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتماد0.232ْْ

ْصنيعْالخلويْ.علىْفكرةْالْت
ْمستمر،ْالصناعاتْالغذائية.التصنيعْالرشيق،ْالجودة،ْالتحسينْالْالكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

The study aimed to test the effect of applying the lean manufacturing 

system on the quality of products in the food industry sector by applying it to the 

Sarayo Alwadiya factories Group for Food Industries.  

The study used the descriptive analytical method, and it depended on the 

questionnaire tool to collect primary data, and the researcher has compiled a 
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comprehensive survey of the qualified workers to answer the study tool 

"questionnaire" according to the criterion of the nature of work related to the axes 

of the independent and dependent variable, who are (75) employees, and the 

method of structural analysis has been applied Multilevel to devise the lean 

manufacturing system variable based on the idea of the interaction of the 

dimensions of the independent variable and measure its effect on the quality of 

products in the group. 

The study reached a set of results, the most important of which was the 

presence of a significant effect of the lean manufacturing system on the quality of 

products in the Sarayo Alwadiya Group for Food Industries where the value of 

this effect was 0.740, and the dimensions of the future variable affecting the 

quality were "continuous improvement" with an impact value of 0.232, The study 

recommended that the group should focus on attention to organizing the  

workstation and activating reliance on the idea of cellular manufacturing. 

 

Keywords: Lean manufacturing, Quality, Continuous Improvement, Food 

industries 

 

 المقدمة 
فيْْْشكالهْكافةأتخفيضْالهدرْبْْإلىهمْاألنظمةْالنتاجيةْالتيْتسعىْْأْْْحْدأيعتبرْالتصنيعْالرشيقْْ

العمليةْالنتاجيةْبماْيسهمْفيْتخفيضْتكاليفْالنتاجْوتعظيمْجودةْالمنتجات،ْفالتصنيعْالرشيقْيهدفْْ
التخلصْمنْكافةْاألنشطةْالتيْالْتضيفْقيمةْوبالتاليْالتركيزْعلىْاألنشطةْالهامةْوالمحوريةْالتيْْْْإلى
بعادْالهامةْالتيْْلىْمجموعةْمنْاألضيفْقيمةْحقيقيةْللعمليةْالنتاجية،ْويركزْنظامْالتصنيعْالرشيقْعت

إذْيسهمْتطبيقْْْشكالْكافةْالهدر،أنقطةْتمكنهمْمنْاستبعادْْإلىيتوجبْعلىْالمنظماتْتطبيقهاْللوصولْ
،ْْوْالنقلْوالتخزيْنأوْالمساحةْْأالفاقدْسواءْمنْحيثْأوقاتْاالنتظارْْْْهذهْاألبعادْداخلْالمنظماتْبتخفيْض
ْأداءيعبرْعنْْْْإْذ،ْْ(1)فيْالمنظماتْالمتنوعْةالعملياتْْْْأداءأهمْأهدافْْْْويعتبرْاالرتقاءْبجودةْالمنتجاتْمن

ْْإلْىدبياتْالمتنوعةْْشارتْاألأ،ْوقدْْ(2ْ)منْأهمهاْجودةْالمنتجْْالتيْوْْالمتكاملةْْبعاْدالعملياتْبمجموعةْمنْاأل
ْمجموعْةدْْالمنظمات،ْوتعهذهْْداخلْْجودةْالمنتجاتْْنيعْالرشيقْفيْتعزيزْْسهامْفاعلْألنظمةْالتصإوجودْْ
تسعىْْالتصنيعْالغذائيْفيْقطاعْغزةْوالتيْْبمجالْالعاملةْهمْالشركاتْالكبرْىْأحدْأسرايوْالواديةْْمصانع
ْالرشيقْْْْلتوطين ْالتصنيع ْالمجمإأنظمة ْلذاْفقدْدأبت ْالتنافسية، ْبأهميتهْفيْتعزيزْقدراتها وعةْومنذْيماًناْمنها

ْْْْإلى1985ْْانطالقتهاْفيْالعامْْ الجودةْالشاملةْبجانبْمحاوالتهاْلتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْْتبنيْمفاهيم

 

تطبيقْبعضْتقنياتْالتصنيعْالرشيقْلتخفيضْالكلفْوالضياعْوتحسينْأداءْالعملياتْالنتاجيةْبحثْتطبيقيْْالربيعيْْ"محمدْْْ)1)
 ْ.230(،ْص3)8ْ،2018،والداريةالكهربائية"،ْمجلةْالمثنىْللعلومْاالقتصاديةْفيْشركةْاورْالعامةْللصناعاتْ

شيقْفيْأداءْالعملياتْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْْ(.ْ"أثرْنظامْالنتاجْالْر2014الحسناوي،ْ)جميلْ  شالش،ْوفارسْْ(2)
 ْ.98االقتصادية،ْصلإلسمنتْالجنوبيةْ)معملْاسمنتْالكوفة("،ْمجلةْالقادسيةْللعلومْالداريةْْو
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ىْْْحيثْكانتْالشركةْاألولىْعلىْمستوىْقطاعْغزةْالتيْحصلتْعْلْْ،منتجاتهاجودةْْتطويرْْْْالرشيقْبغية
لسالمةْاألغذيةْفي22000ْْْْْاآليزوْْادةوشهْْ،075ْْPSMالشرافْوالجودةْالفلسطينيةْتحتْرقمْْْْةْداشه

طارْنظامْْإالممارساتْالتيْتبنتهاْالمجموعةْفيْْأثروتأتيْهذهْالدراسةْلتسليطْالضوءْعلىْْ،2019العامْ
ْْ.جودةْمنتجاتهاْفيْقطاعْغزةالتصنيعْالرشيقْعلىْ

ْ
 أواًل: مشكلة الدراسة 

والتي التحويليةْ الصناعةْ أهمْقطاعاتْ أحدْ الغذائيةْ الصناعاتْ نسبيْةْْيعتبرْقطاعْ أهميةْ ْْتحتلْ
إذْيعولْعلىْهذاْالقطاعْالمساهمةْفيْتوفيرْاألمنْالغذائيْلسكانْقطاعْْْمرتفعةْمقارنةْبفروعهاْاألخرى؛

الشديدةْبفعلْالمزاياْالتيْْْْيواجهْمجموعةْمنْالتحدياتْالخارجيةْالمتمثلةْبالمنافسةغزة،ْإالْأنْهذاْالقطاعْْ
خصوًصاْمزاياْالنتاجْبالحجمْالكبيرْومزاياْتطبيقْاألنظمةْْْْتتمتعْبهاْالوارداتْالمصنعةْفيْدولْالخارج

ْْداريال بالضافة هذاْ الحديثة،ْ ْْْْإلىةْ الداخلية البْْالمرتبطةالتحدياتْ البنيةْ لهذاْداريضعفْ والتنظيميةْ ةْ
مستوىْجودةْالمنتجاتْمقارنةْبالمنتجاتْْتدنيْْوأهمهاْْةْبهذاْالجانبْْالقطاعْوماْرافقهْمنْإشكاالتْمرتبط

ْْالوا ْْْْإلىردة يرْيالقطاع، تكاليفْالنتاج،ْومنْهناْ ضعفْمستوياتْجودةْمنتجاتْْنْْأْْالباحْثْْوارتفاعْ
وعليهْْ  ضعفْممارسةْالتصنيعْالرشيقْداخلْقطاعْالصناعاتْالغذائية،ْْإلىلعلهاْتعودْْالصناعاتْالغذائيةْْ

اختبارْْْْإلىلبحثْْهذاْاْْذْيسعىإْْ،اختيارْالباحثْعلىْهذاْالموضوعْليكونْمنطلًقاْفيْمشكلةْبحثهوقعْْ
والْْْْ؛الفلسطينيةْْ"ْفيْالبيئةبالتصنيعْالرشيقْوجودةْمنتجاتْالصناعةْالغذائيةْْمتغيراتْالبحثْالمتمثلةْ"ْْ

ْالْالرئيسيْالتالي:ْوعليهْيمكنْصياغةْمشكلةْالدراسةْفيْالسْؤْشركاتْالتصنيعْالغذائي،سيماْفيْ
ْالرشيقْْْْأثرماْْ ْالتصنيع ْنظام ْالغذائيةْ؟ْْاْتعلىْمستوىْجودةْمنتجتطبيق ْللصناعات ْالوادية ْمجموعةْسرايو
ْ

 ويتفرعْمنْهذاْالسؤالْمجموعةْمنْاألسئلةْالفرعيةْمتمثلةْفي:
 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْمجموعةْسرايوداخلْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْماْهوْ .1
 ْ؟مستوىْجودةْالمنتجاتْداخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيْةماْهوْ .2
 تنظيمْموقعْالعملْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْأثرماْ .3
واديةْللصناعاتْْهلْتؤثرْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْال .4

 الغذائيةْ؟
يوْالواديةْيؤثرْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسراْْىيْمْدأْْإلى .5

 للصناعاتْالغذائيةْ؟
 هلْيؤثرْالتصنيعْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ .6
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 مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ؟ْالتحسينْالمستمرْعلىْمستوىْجودةْمنتجاْتْأثرماْ .7
 

 ثانًيا: أهداف الدراسة 
 ي التالي:  هداف الرئيسية للدراسة فتتمثل األ

 .داخلْمجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةتحديدْمستوىْممارسةْأنشطةْالتصنيعْالرشيقْ .1
 .الواديةْللصناعاتْالغذائيْةْداخلْمجموعةْسرايوالتعرفْعلىْمستوىْجودةْالمنتجاتْ .2
ْالرشيقْعلىْْْْأثرالتعرفْعلىْْ .3 ْالالتصنيع ْللصناعات ْالوادية ْمجموعةْسرايو ْمنتجات ْغذائيةْ.مستوىْجودة
ْْعموًمْاْْالفلسطينيةْْشركاتْالتصنيعْالغذائيةْفيْْداريلخروجْبجملةْاستنتاجاتْوتوصياتْللقياداتْالا .4

ْالمبحوثة ْتحسينْْْْوالشركة ْفي ْتسهم ْقد ْمنتجاتْشركاْتمستوىْْبشكلْخاص ْالغذائْيْْجودة وتحفزهاْْْْالتصنيع
 الرشيقْ.ْالتصنيعنظامْْْنحوْتطبيقْفلسفة
 ثالًثا: أهمية الدراسة 

1. ْْ التصنيعْْتعتبر تطبيقْمرتكزاتْ واقعْ تبحثْفيْتشخيصْ التيْ الدراساتْ أوائلْ الدراسةْمنْ هذهْ
التصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْعلىْحدْعلمْْْْمستوىْجودةْمنتجاتْشركاْتعلىْْْْهأثْرالرشيقْْو
 الباحث.

تجمع .2 الراهنةْ الدراسةْ متغيرينْْإنْ األْْبينْ ْْهماْ حداثة والمهتكثرْ الخاصْ للقطاعْ بقضاياْْوأهميةْ مينْ
والباحثينالتصنيعْْ للكتابْ السابقةْ البحثيةْ الجهودْ التواصلْمعْ ْْمنْخاللْ يشكلْْ، ماْ علمًياْْْْغناءًْْإوهذاْ
 ةْفيْهذاْالمجال.لفلسطينيللمكتبةْا

تسليطْالنظرْحولْمستوىْتطورْالفكرْالنتاجيْلدىْشركاتْالقطاعْالصناعيْالعاملةْفيْمجالْ .3
لوجيةْالعالميةْفيْتطبيقْاألنظمةْالحديثةْفيْمجالْإدارةْْْوالتكنْْطوراْتمواكبتهاْللتمدىْْالتصنيعْالغذائيْْو
 الرشيق.ْْومنهاْالتصنيعْْالنتاجْوالعملياْت

تنبعْاألهميةْالعلميةْلهذهْالدراسةْكونهاْتشكلْمرجًعاْللباحثينْوالمهتمينْوصناعْالقرار،ْحيثْتقدمْْ .4
ْتشخيًصْ ْالدراسة ْالتصنيعْْْْادقيقًْْْاهذه ْتطبيقْمرتكزات مستوىْجودةْمنتجاتْشركاتْْْهْعلىأثْرْوالرشيقْْلواقع

التصنيعْالغذائيْالكبرىْالعاملةْبقطاعْغزةْوهوْماْسيترتبْعليهْتوجيهْصناعْالقرارْفيْالجهاتْالرسميةْْ
فاقْالتنميةْاالقتصاديةْفيْْآلياتْالعملْداخلْهذهْالشركاتْبماْيخدمْْاصياغةْتوجهاتهاْبْْعادةوالخاصةْْل
 فلسطينْ.

 الدراسة ا: متغيراترابعً 
:ْ)نظامْالتصنيعْالرشيق(ْويشملْ)تنظيمْموقعْالعمل،ْالصيانةْالنتاجيةْْالمتغير المستقل ✓

 الشاملة،ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد،ْالتحسينْالمستمر،ْالتصنيعْالخلويْ(
 :ْ)جودةْالمنتجات(المتغير التابع ✓

ْ
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ْ
 ا: فرضيات الدراسة رابعً 
 الفرضية الرئيسية األولى: .1

مستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْسرايوْْْوبينْالتصنيعْالرشيقْ(αْ≤0.05لةْإحصائيةْعندْْ)ذوْدالْأثريوجدْ
 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.

 ويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسيةْاألولىْالفرضياتْالفرعيةْالتاليةْ:
1.1 ْْ )ْْأثريوجد عندْ إحصائيةْ داللةْ αْْ≤0.05ذوْ منتجاتْْ( علىْمستوىْجودةْ العملْ موقعْ لتنظيمْ

 واديةْللصناعاتْالغذائيةْ.رايوْالمجموعةْس
ْإحصائيةْعندْْ)ْْأثريوجدْْ 1.2 ْالشاملةْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْ(αْْ≤0.05ذوْداللة ْالنتاجية للصيانة

 مجموعةْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.
ْإحصائيةْعندْ)ْْأثريوجدْْ 1.3 ْالمحددْعلىْمستوىْجودةْْ(αْْ≤0.05ذوْداللة ْالوقت ْالنتاجْفي ألسلوب

 الواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.ْةْسرايومنتجاتْمجموع
ْإحصائيةْعندْْ)ْْأثريوجدْْ 1.4 ْالخلويْعلىْمستوىْجودةْمنتجاتْمجموعةْْ(αْْ≤0.05ذوْداللة للتصنيع

 سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْ.
ْ)ْْأثريوجدْْ 1.5 ْإحصائيةْعند ْداللة ْمجموعةْ(αْْ≤0.05ذو ْمنتجات ْمستوىْجودة ْالمستمرْعلى للتحسين

 ئيةْ.سرايوْالواديةْللصناعاتْالغذا
 

 الدراسات السابقة
 أواًل: الدراسات العربية 

لقدْتناولتْالعديدْمنْالدراساتْعلىْالمستوىْالمحليْمفاهيمْالرشاقة،ْوقدْاختلفتْالمجاالتْالتيْْ
(ْعلىْمدىْتوافرْمقومات2016ْْقدْركزتْدراسةْ)الطيب،ْْركزتْعليهاْهذهْالدراساتْباختالفْالباحثين،ْف

تْالصناعيةْالعاملةْبقطاعْغزةْمستخدمةْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْْالمحاسبةْالرشيقةْفيْالشركْا
شركةْصناعية،ْوقدْأظهرت120ْْعلىْأداةْاالستبانةْالتيْوزعتْعلىْالمدراءْوالمحاسبونْالعاملينْداخلْ

دراكْلديهمْبمفاهيمْالمحاسبةْالرشيقةْوتطبيقاتهاْبشكلْنسبيْمتفاوت،ْوقدْتوافنتائجهاْوجودْوعيْْ قتْوا 
ْالمستخدمة؛(2016ْْْْ)الطيب،(ْمعْدراسة2016ْْدراسةْ)أبوْعبيد،ْْ ْالدراسةْْْبالمنهجْواألداة حيثْركزتْهذه

ْْ بمبادئ الوعيْ قياسْ حيثْْْْالدارةعلىْ الغربية،ْ بالضفةْ الفلسطينيةْ النشائيةْ الصناعاتْ فيْ الرشيقةْ
شركةْمقاوالت126ْْْْعتْعلىْْاستخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْوباالعتمادْعلىْأداةْاالستبانةْالتيْوْز

وجودْحالةْمنْالوعيْواالتفاقْبينْالمقاولينْعلىْأهميةْْْْإلىعاملةْبالضفةْالغربية،ْوقدْأشارتْنتائجهاْْ
ْْتطبيقْْ )هنية، دراسةْ تناولتْ حينْ فيْ النشاءات،ْ فيْصناعةْ الرشيقةْ الرشاقة2016ْمبادئْ مفاهيمْ ْ)

ْفيْْ ْكمصطلحْجديد ْالصناعاتْْاالستراْْالدارْةطارْْإاالستراتيجية ْقطاع ْفي ْتطبيقها ْمدى ْلقياس تيجية،ْوهدفت
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التحليليْواعتمادهاْْالغذائيةْبقطاعْغزة،ْحيثْتوافقتْمعْالدراساتْالسابقةْفيْاستخدامهاْللمنهجْالوصفيْْ
منشأةْمسجلةْباتحاد67ْْْمدراءْداخل104ْْْْعلىْأداةْاالستبانةْلجمعْالبياناتْاألوليةْالتيْوزعتْعلىْْ

ْْ الغذائية، ْْالصناعاتْ نتائجها بهذهْْْْإلىوقدْأشارتْ الرشاقةْاالستراتيجيةْ لمبادئْ التطبيقْ وجودْحالةْمنْ
ْالْد،  الشركاْت ْتناولتْهذه ْفقد ْالعربي ْالمستوى ْتخصصيةْأماْعلى ْأكثر ْبشكل ْالرشيق ْالتصنيع ْقضايا راسات

الرشيقْْمرتكزاتْالتصنيعْْْْثر(ْرؤيةْأل2017،ْْالهشلموْنفيْإطارْالنتاجْوالعمليات،ْحيثْقدمتْدراسةْْ)
حيثْتوافقتْهذهْالدراسةْمنْحيثْْْة؛األردنيعلىْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْبشركاتْصناعةْاألدويةْْ

إذْاستخدمتْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواعتمدتْعلىْاالستبانةْكأداةْْْْتْالمحلية؛نهجْواألداةْمعْالدراساالم
ْاألولية،ْحيثْوزعتْعلىْْ ْالبيانات ْالعاملينْب101ْْْْلجمع ْاألشركةْمسجلة14ْْْْمن ْاتحادْمنتجي دويةْْلدى

علىْْْْلتطبيقْمرتكزاتْنظامْالتصنيعْالرشيقْمجتمعةْْإيجابيْْأثروجودْْْْإلى،ْوقدْأشارتْنتائجهاْْاألردني
(ْمعْهذهْالدراسةْمنْحيث2016ْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْلهذهْالشركات،ْوقدْاتفقتْدراسةْ)علي،ْْ

ْْأثرالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْبيئةْالتطبيق،ْحيثْاختبرتْهذهْالدراسةْْالتوجهْوالمنهجْواألداةْالمستخدمة،ْإ
ْالت ْالرشيقْعلىْْتطبيقْمرتكزات ْفيْسامراءصنيع ْلألدوية ْالعامة ْللشركة ْالتنافسية ْالقدرة ْاعتمدتْتعزيز ،ْوقد

ْْمْن80ْعلىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْواستخدمتْاالستبانةْكأداةْلجمعْالبياناتْاألوليةْحيثْوزعتْعلىْ
،ْوطْالنتاجيةْبالشركةالعلياْوالمدراءْورؤساءْاألقسامْومسؤوليْالوحداتْوالخطْْالدارةالعاملينْفيْْْْفراْداأل

ْْ دراسة نتائجْ معْ توافًقاْ نتائجهاْ أظهرتْ ْْ(2017ْْ)الهشلمون،وقدْ وجود أظهرتْ إذْ لتطبيقْْْْأثر،ْ معنويْ
والجودةْوالمرونةْوالتسليمْداخلْالشركة،ْْْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْعلىْتعزيزْالميزةْالتنافسيةْممثلةْبالكلفة

صنيعْالرشيقْبشكلْواسعْفيْالطارينْالفكريْوالتطبيقي،ْْفيْحينْتناولتْالدراساتْاألجنبيةْقضاياْالت
توافرْالقدراتْالرشيقةْعلىْشبكاتْسلسلةْْْْأثرْْعلىْتحديْدْْ((Khastoo et al., 2017ْْحيثْركزتْدراسة

حيثْقدمتْْْْلثانويةْكأداةْلجمعْالبياناتْفقط؛مادهاْعلىْالمصادرْامستخدمةْنفسْالمنهجْمعْاعتْْالتوريْد
علىْْْْ،ْالمرونة،ْالسرعة،ْاالستجابة(االستراتيجي)مستوىْالوعيْْهذهْالقدراتْممثلةْْبْْثرعرًضاْفكرًياْأل

ْأ ْأظهرتْنتائجها ْالتوريد،ْحيث ْالرشيقةنْتوافرْمستوياتْمرتفعةْمنْْرشاقةْسلسلة ْايجاًباْْالقدرات علىْْْْتؤثر
(ْفقدْتوافقتْمعْالدراسةْالسابقةْفيBelekoukias et al., 2014ْْْْ،ْأماْدراسةْ)شاقةْسلسلةْالتوريْدْر

البيانات،ْحيثْهدفتْْ ْْْْإلىالمنهجْإالْأنهاْاختلفتْمعهاْفيْأداةْجمعْ منهجْْمكوناتْْتطبيقْْْْأثرتحديد
دْاستخدمتْالدراسةْأداةْْفيْالمنظماتْالصناعيةْالكبرىْعالمًيا،ْوقْْالتشغيلْيْْداْءالتصنيعْالرشيقْعلىْاأل

ْاستراتيجيْةممنْتتبنىْتطبيقْْعلىْالمنظماتْالكبرىْعالمًياْْْْاللكترونييدْْاالستبانةْالتيْوزعتْعبرْالبْر
حيثْْْْاللكترونياستمارةْاستبيانْعلىْتلكْالمنظماتْبواسطةْالبريد710ْْْْالتصنيعْالرشيقْوقدْتمْتوزيعْْ

ممثاًلْْْْداءإيجابيْلتطبيقْمنهجْالتصنيعْالرشيقْعلىْاألْْأثر،ْوقدْأظهرتْنتائجهاْوجود141ْْتمْاستردادْْ
بنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوالتحسينْالمستمرْأماْبعدْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْفلمْيكنْلهْأيْتأثيرْْ

ْسلبًياْ.ْهذهْالشركاْتْأداءخرائطْمجرىْالقيمةْعلىْفيْحينْكانْتأثيرْ
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ليةْالتيْتناولتْمفاهيمْالرشاقةْقدْطرحتهاْفيْأطرْْمنْخاللْالعرضْالسابقْفإنْالدراساتْالمح
مفاهيمْالرشاقةْفيْإطارْالتصنيع،ْوعليهْفإنْهذهْالدراسةْْْإلىةْأوْالمحاسبيةْولمْتتطرقْْدارياألنظمةْال

ْالمحليْممثاًلْبفحصْْ ْالمستوى ْللتطبيقْعلى ْالرشيقْْْْأثرتتميزْبإضافتهاْمجااًلْجديًدا ْالتصنيع تطبيقْنظام
كونهاْتعتبرْمنْالدراساتْالقالئلْالتيْْْإلىالصناعيْعلىْجودةْالمنتجات،ْهذاْبالضافةْْداخلْالقطاعْْ

ْهذاْالمجالْفيْالبيئةْالفلسطينيةْ.ْإلىتطرقتْ
ْ

 النظري للبحثالمحور األول: اإلطار 
 : التصنيع الرشيق  أوالً 
 نشأة وتطور نظام التصنيع الرشيق  •

مريكيةْْامْالتصنيعْالرشيقْفيْالوالياتْالمتحدةْاألالبداياتْاألولىْالتيْأسستْلظهورْنظْْلقدْكانْت
حيثْكانتْالفكرةْالرئيسيةْالتيْانطلقتْمنهاْفلسفةْالتصنيعْْْْ،وتحديًداْلدىْشركةْفوردْلصناعةْالسياراْت

ولْأ"ْحيثْطورTْْمنْخاللْتطويرْسيارةْفوردْ"1900ْْالرشيقْتعودْللمصنعْاألمريكيْهنريْفوردْعامْْ
خطْتجميعيْمتحركْلتقليلْحركةْالعاملينْْْْإلىالخطْالتجميعيْالساكنْْتحول1913ْْْْخطْتجميعيْعامْْ

وبإثارةْمفاهيمْحذفْالهدرْالمطورةْبواسطةْهنريْفوردْفقدْكانتْنقطةْالبدايةْْْْ(1ْ)والوقتْالخاصْبالتجميع
ْْفقْدْْإذْأنهْوبعدْالحربْالعالميةْالثانيةْْ،(2)النطالقْشركةْتويتاْاليابانيةْفيْتطويرْنظامْالتصنيعْالرشيق

الجديدْالذيْْْْعلىْمبادئْالمرونةْفيْالعملْوهوْماْشكلْنقطةْاالنطالقْنحوْنظامهاشركةْتويوتاْْاعتمدتْْ
ْاستخدامْخطوطْْْْإلىيرتكزْْ ْالنتاجيةْمنْخالل ْالعملية ْفي ْالزمنية ْالفترات ْْمتقا،ْوقدْْ(3ْ)نتاجْمرنْةإاختصار

وْْأنْالهدرْسواءْفيْالوقتْالمستغرقْْشركةْتويوتاْبتصميمْنظامْالنتاجْالذيْيقومْعلىْفكرةْالتخلصْم
المنتجاتْالنهائيةْالمقدمةْْْْإلْىالموادْالمستخدمةْفيْكلْخطوةْمنْخطواتْالعمليةْالنتاجيةْحتىْالوصولْْ

وقدْحاولتْالشركاتْْْْْْْ،Lean productionْْللمستهلكْوهوْماْعرفْبنظامْالتصنيعْالخاليْمنْالهدر
ظهورْمجموعةْمنْْْْإلىئْالتيْتبنتهاْشركةْتويوتاْحيثْأدىْذلكْْالمباْدالغربيةْمنذْفترةْطويلةْتكرارْوفهمْْ

واْ Six Sigmaمثلْْْْساليْباأل التيْحاولتْْْْعادة،ْ البدعْ الشاملة،ْوغيرهاْمنْ والجودةْ العمليات،ْ هندسةْ

 

الصناعيةْدراسةْْ(.ْمتطلباتْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالمرنْلتدنيةْتكاليفْالمؤسسات2016ْالحاج،ْ)مداحْ وْبوطيبة،ْْلرحماناْ(1)
 ْ.59(،ْص3)5حالة:ْعينةْمنْالمؤسساتْالصناعيةْالجزائرية.ْمجلةْالتنظيمْوالعمل،ْ

.ْمجلةْْدراسةْتحليليةْْ–زيزْالميزةْالتنافسيةْللشركةْالعامةْلألدويةْفيْسامراءْأثرْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيقْفيْتع،ْعليسوزانْ(2ْ)
 .318(،ْص15)8ْْ،2016نبارْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْجامعةْاأل

(3) Liker، J (2004). The Toyota Way 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer"، McGraw-Hill، Two Penn Plaza، New York، p21. 
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وْالمرنْهوْنظامْتصنيعيْفكرتهْْأنْالتصنيعْالرشيقْْْإهناْف،ْومنْْ(1ْ)نتاجمحاكاةْالطرقْاليابانيةْفيْال
ْْ تطويرهْكانْعلىْْأالْْإأمريكية األسواقْأنْ ليغزوْ ذلكْ بعدْ لينتقلْ نجاحاتْمميزةْ ليحدثْ اليابانيينْ يديْ

الرشيقْْاأل التصنيعْ ْ)أمريكية،ْفمصطلحْ قبلْ  Womack, James, Jones, Danial andدخلْمنْ
Roos, Danielْْْالعام ْفي ْاآلْْفي1990ْْ( ْ)كتابهما ْالزمن ْالتيْغيرت  The Machine That Changeلة

The World)ْْْْْ ْاليابانية، ْتويوتا ْبواسطةْشركة ْالمطور ْالتصنيع ْلنموذج ْأنهْْكوصف ْالتسعيناتْإذ ْبداية ومع
ْتشخيصْ ْالتيْركزتْعلى ْالنتاجي ْتويوتا ْنظامْشركة ْالمتخصصةْحول ْالكتابات ْانتشرت ْالماضي ْالقرن من

مكانالنجاحْْْْأسباْب تعزيزْ الهائلةْعلىْ وقدرتهاْ العالميةْ األسواقْ الشركةْفيْغزوْ تهاْكشركةْرائدةْْلتلكْ
العالميةْْْأاستطاعتْْ الحربْ نتيجةْ اليابانيْ بمكوناتْاالقتصادْ الذيْلحقْ الهائلْ الدمارْ تتخطىْحجمْ نْ

قةْفيْشركاتْالثانية،ْحيثْبدأتْهذهْالكتاباتْبمقارنةْنظامْشركةْتويوتاْبأنظمةْالنتاجْاألخرىْالمطب
خصتْطبيعةْنظامْشركةْتويوتاْالنتاجيْكتابْْالكتاباتْالتيْشْْزبْرأتصنيعْالسياراتْالمنافسة،ْوقدْكانتْْ

طلقواْعلىْنظامهاْاسمْْأحيث1991ْْْْ(ْفيْالعامWomack, Jonesْْلةْالتيْغيرتْالزمنْلكلْمنْ)اآل
(ْ ْالهدر ْمن ْالخالي ْالنتاج ْبLean Productionنظام ْفيما ْتطور ْليعرفْْ(ْوالذي ْالرشيقْْباسمعد ْْ(2ْ)التصنيع

 تعريف التصنيع الرشيق   •
ْالتصنْي ْالرشيقْمنْْيعتبر ْالكفاءةْوالفاعليةْفيْعمليةْْْأع ْللمنظمات ْالتيْحققت ْالمعاصرة ْالنتاج ْنظم هم

اؤهمْفيماْْتباينتْآْروقدْتناولْالكتابْمفاهيمْالتصنيعْالرشيقْوقدْْفضاًلْعنْتحقيقْرضاْالزبون،ْْْْ؛النتاج
ْْمضمونْهاتفقتْْْْعريفاتْقْدفإنْجميعْهذهْالتْْ؛هذاْاالختالفْْوبالرغمْمنإالْأنهْْْْ،يتعلقْبتعريفْهذاْالمفهوم

فيْجميعْأوجهْعملياتْالمنظمةْوذلكْمنْكافةْْشكالهْْأالذيْينصبْبشكلْرئيسيْفيْالقضاءْعلىْالهدرْب
نه"ْفلسفةْْْأيةْأنشطةْالْتضيفْقيمةْحقيقيةْللمنظمة،ْومنْهناْفقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْبأزالةْْخاللْإ

المعيبْالصفريْْْإلىبهدفْالوصولْْ؛فيْترشيقْالعملياْتْاستراتيجيةبعاًداْأنتاجْشاملةْومتكاملةْتتضمنْإ
التيْتعملْعلىْإزالةْْْْساليْبواألْْدواْتوالسعيْلتفعيلْالتحسينْالمستمرْمنْخاللْاستعمالْمجموعةْمنْاأل

تفكيرْبالجودةْفيْجميعْمراحلْالعملياتْْاْلجميعْأنواعْالهدر،ْواالستعمالْالكفؤْللمواردْالمتاحةْوخلقْثقافةْْ
تعريفْالتصنيعْْْْإلىوبالنظرْْْْ،(3ْ)وْماْيفوقْتلكْالتوقعات"ْأيحققْمتطلباتْالزبائنْوتوقعاتهمْْْْوأبماْيلبيْْ

 
(1) Medinilla، A.(2012). Agile Management Leadership in an Agile Environment. Proyectalis، Mairena 

del Aljarafe، Seville، P20.  

ميدانيةْْدراسة-(.ْمدىْتوفرْمقوماتْتطبيقْالمحاسبةْالرشيقةْفيْالشركاتْالصناعيةْفيْقطاعْغزة2017ْلطيب،ْ)اخلودْْ)2)
 ْ.27تحليلية،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْالجامعةْالسالمية،ْغزة،ْفلسطين،ْص

دراسةْحالةْفيْمستشفىْالديوانيةْْْ–(.ْتوظيفْالتصنيعْالرشيقْفيْإعادةْتصميمْالخدمة2015ْْطاهرْْ)ْْوبهيةالحميداوي،ْْفارسْْْْ(3)
 ْ.57،ْص(2)17التعليمي.ْمجلةْالقادسيةْللعلومْالداريةْواالقتصادية،ْ
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القدرةْعلىْالبقاءْواالزدهارْفيْْنظامْيمكنْالشركةْمنْْنهْ"ْْْأفقدْتمْتعريفهْعلىْْْْ،الرشيقْمنْزاويةْالتنافسية
راتهاْفيْالتفاعلْالسريعْوالفعالْمعْْعلىْقْدْاعتماًدابيئةْتنافسيةْتتسمْبالتغيرْالمستمرْوغيرْالمتوقعْوذلكْْ

هذاْالتفاعلْفقدْتمْتقديمْْْْولتحقيقْْْ،(1)األسواقْالمتغيرةْمدفوًعاْبالمنتجاتْوالخدماتْالتيْيصممهاْالعميل"
استجابةْلتحدياتْاألعمالْحتىْتتمكنْالشركاتْمنْتحسينْأدائهاْْهامةْْْْكاستراتيجيْةنظامْالنتاجْالرشيقْْ

ْْأيًضْا،ْوقدْتمْتعريفْالتصنيعْالرشيقْْ(2ْ)تنافسيةْفيْالتسعينياْتْْكاستراتيجيةهاْْالنتاجيْمنْخاللْاستخدام
الفلسفةْالمستندةْعلىْْأب لتقليلْالجدولْْْْساليْبنتاجيْوغيرهاْمنْاألنظامْتويوتاْالنهْ"ْ اليابانيةْالساعيةْ

ْ(3ْ)نواعه"أبكافةْْْْليِه،ْمعْالتأكيدْعلىْالقضاءْعلىْالهدرإالزمنيْبينْطلبْالزبونْوتصنيعْالمنتجْووصولهْْ
 المقدمة الخدمة وأ قيمةْالمنتج تعظيم إلى تهدف منهجية أو فلسفة عن نهْ"ْعبارةأخرونْبآبينماْعرفهْْ

 التكلفة الجودة، في كبيرة تحقيقْتحسيناْت خالل من الهدر، من المستمر الحْد طريق عن وذلك للعميل
ريفْالتصنيعْالرشيقْمنْالزاويةْالكليةْالخاصةْْتعْْإلى،ْوبالنظرْْ(4)العملياْت تحسين على بالتركيز والوقتْ،
نهْ"ْمجموعةْمنْالقدراتْلتلبيةْمتطلباتْالعمالءْالمتنوعةْعلىْنطاقْواسعْمنْْأةْفقدْتمْتعريفهْْبأبالمنش

 وقدْعرفْالتصنيعْالرشيقْمنْقبلْتايتشيْاونوْْ"،ْْحيثْالسعرْوالمواصفاتْوالجودةْوالكميةْوالتسليم
Taiichi Ohnoْْْْْْنهأتويوتاْوبوصفهْالمبتكرْالرئيسيْلطريقةْالنتاجْالخاليْمنْالهدرْبْْفيْْالذيْعمل"

حينْاستالمْالنقودْمنهْعنْطريقْإزالةْالفواقدْْْإلىتخفيضْالخطْالزمنيْمنذْلحظةْطلبْالعميلْللمنتجْْ
ْقيمة" ْتضيف ْال(5ْ)التيْال ْالقدرة ْالهدرْوتعزيز ْإزالة ْبفكرة ْيرتبط ْالنظام ْأنْهذا ْالباحث ْبالتركيزْْتناف،ْويرى سية

علىْعملياتْالتطويرْالداخليْوتعظيمْجودةْالمنتجاتْتزامًناْمعْتخفيضْالتكاليفْالمرتبطةْبمفاهيمْإزالةْْ
ْالهدرْ.

ْ

 
 

(1)  Manivelmuralidaran، V. (2015). Agile Manufacturing - An Overview. International Journal of 

Science and Engineering Applications، 4(3)، P156. 

(2)  Khastoo، M.، Dori، B.، Raad، A. (2017). Impact of Agility Capabilities in the Supply Chain Network. 

International Journal of Scientific Study، 5(3)، P48.  

(.ْاستراتيجيةْالتصنيعْالرشيقْودورهاْفيْتحقيقْالميزةْالتنافسيةْللمنظمةْدراسةْاستطالعيةْعلىْعددْمن2014ْْ،ْ)الجرجرْيخضرْْْْ)3)
ْ.454،ْص2ْ(،ْالعددB2ْمحافظةْدهوك.ْمجلةْجامعةْزاخو،ْالمجلدْ)ْ–الشركاتْالصناعيةْفيْقضاءْزاخوْْ

فيْاستراتيجياتْالميزةْالتنافسيةْفيْشركاتْصناعةْاالدويةْْْ(.ْأثرْتطبيقْمرتكزاتْالتصنيعْالرشيق2017الهشلمون،ْ)ْياسمين )4)
 األردنية.ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْجامعةْالشرقْاألوسط،ْعمان،ْاألردنْ.

يويورك:ْمطبعةْسيْارْسيْبرسْضمنْمجموعةْتايلورْوفرانسيس،ْ.ْْن1(.ْنظامْاللينْفيْالمستشفيات.ْط2011ْْجرابان،ْ)ماركْْْْ(5)
 .19ص
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 أهداف نظام التصنيع الرشيق 
ْالتصنيعْالرشيقْفيْالقضاءْعلىْالهدرْب ؛ْحيثْتتركزْ(1ْ)ْْكافةْْشكالْهأيتمثلْالهدفْالرئيسيْلنظام

العمليةْالنتاجيةْْْْأثناءاجْالمفرطْأوْالزائدْعنْالحاجةْوأوقاتْاالنتظارْالتيْتحدثْْأشكالْالهدرْفيْالنت
الحركةْغيرْالضروريةْْْْإلىالعمليةْالنتاجية،ْهذاْبالضافةْْْْأثناءوالعيوبْالناتجةْعنْاألخطاءْالتيْتحدثْْ

والهدرْْْالضروريةْْالعمليةْالنتاجيةْوتشملْحركةْالعمالْواألشخاصْغيرْْأثناءيةْقيمةْْأوالتيْالْتضيفْْ
وهوْتحريكْالموادْداخلْوحولْالمصنعْلمسافاتْطويلةْوكثرةْعملياتْالمناولةْْالناتجْعنْعملياتْالنقلْْ

ْقيمةْأالثنائيةْْ ْتضيف ْالتيْال ْالصنع ْتحت ْللمنتجات ْالثالثية ْالمصْْزيادة،ْكماْوأنْْ(2ْ)ْْو نعْالموجوداتْداخل
عملياتْنقلهاْألكثرْمنْمرةْوهوْماْْْْإلىتلفهاْأوْالحاجةْْْْإلىمنْالموادْاألوليةْأوْالموادْالمصنعةْقدْيؤديْْ

وهوْناتجْعنْعدمْقدرةْْْْ؛ذلكْسوءْاستخدامْالعاملينْمنْقبلْالشركةْإلىيحدثْهدًراْفيْالموارد،ْويضافْ
أخيًراْفإنْالعمليةْقدْتكونْبحدْذاتهاْمصدًراْإدارةْالشركةْعلىْاستغاللْالمجوداتْالبشريةْبالشكلْالسليم،ْْو

نْنظامْالتصنيعْمنْْإْفْْلذاْْ؛(3ْ).وهذاْالنوعْناتجْعنْضعفْتصميمْبعضْالعملياتْداخلْالشركةللهدرْْ
تحقيقْْْْإلْىْْيسعىنهْْإفْْ؛شكالْالهدرْفيْالشركاتْوالمنظماتْالمتنوعةأْْلخاللْمراعاتهْالقضاءْعلىْك

ْْْْقضاياْمحوريةْْثالْث "تحقيقْجودةْمرتفعة التكاليفْْللمنتجاتْْتتمثلْفيْ ْْْْإلىوتخفيضْ ممكنْْأدنيْحد
،ْوارتباًطاْبهذهْالقضاياْفإنْالشركاتْتسعىْْ(4ْ)دنىْحدْممكن"أْْإلىوتخفيضْالوقتْالمستغرقْفيْالنتاجْْ

التيْتتمثلْفيْتخفيضْاالحتياجاتْمنْالمواردْْْْسباْبمنْاألْْوذلكْارتباًطاْبمجموعةْْ؛لتطبيقْهذاْالنظام
ْْ.)5)"ْورةْالمنتجالزبائنْوتحسينْصلمتطلباتْاالستجابةْْزيادةالنتاجيةْوالتكاليفْْو

ْ
ْ
ْ

 

ْالصناعةْالعراقيةْدراسةْاستطالعيةْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْْْْ،صفوانْْالدباغ،ْوحسنمحمودْْ )1) متطلباتْتطبيقْالتصنيعْالرشيقْفي
 ْ.103(،ْص97ْ)32ْ،2010نينوي.ْمجلةْتنميةْالرافدين،-االدويةْوالمستلزماتْالطبيةْ

زْنظامْالتصنيعْالرشيقْدراسةْاستطالعيةْفيْعينةْمنْمرتكزاتْنظامْالصبانةْالنتاجيةْالشاملةْفيْتعزْيْْ،ْدورنشوانْْعبدْالعاليْْ(2)
 .108،ْص21ْ(7)ْ،2011الشركاتْالصناعيةْفيْمحافظةْنينوى.ْمجلةْتكريتْللعلومْالداريةْواالقتصادية،ْ

(3)  Visser، Visser، Bjorn (2009). Lean principles in Case Management. (Unpublished MSc. 

Dissertation). Radboud University، Nijmegen، Netherlands، p15. 

(4)  Liker، K.، Lamb ، T (2000). Lean Manufacturing Principles Guide Version 0.5. Maritech ASE 

Project، Develop and Implement a ‘World Class’ Manufacturing Model for U.S. Commercial and Naval 

Ship Construction، University of Michigan، p4. 

المشراق.ْكليةْالدارةْْالتصنيعْالرشيقْوانعكاساتهْعلىْنظامْالدارةْالبيئيةْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْلكبريتْْ،ْْالسمان،ْثائر )5)
ْ.89،ْص106(34)ْ،2012،ْجامعةْالموصل،ْتنميةْالرافدين-واالقتصاد
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 نظام التصنيع الرشيق    مرتكزات
فقدْأطلقْالبعضْْْْ،ليهاْنظامْالتصنيعْالرشيقإلقدْتعددتْالتسمياتْالخاصةْباألبعادْالتيْيستندْْ

ْاآلTools)أدواْتعليهاْمسمىْْ ْالبعض ْأطلقْعليها ْبينما ْتقنياتْ)(، ْْأساليْبوْْأْْ،(Techniquesخرْمسمى
(Methodsالبعْض عليهاْ وأطلقْ ْ،)ْْْْ عناصر ْْ(Elements)مسمىْ أوردها بينماْ تحتْمسمىْْآ،ْ خرونْ

(ْ ْالمعنىْْْْ(،Fundamentalsمرتكزات ْنفس ْفي ْتصب ْالتسميات ْهذه ْاالتجاأوجميع ْمضمونْو ْيحمل ْالذي ه
ْوتتمثلْمرتكزاتْهذاْالنظامْفيْالجوانبْالتاليةْ:،ْ(1ْ)نظامْالتصنيعْالرشيقْومكوناْت

 " S5تنظيم موقع العمل " .1
مْفيْجعلْمكانْالعملْمريًحاْللعاملينْمنْخاللْالتنظيمْالدقيقْلهذاْالموقعْبماْْيرتبطْهذاْالمفهْو

حيثْيرتبطْْْ؛الذيْقدْينتجْعنْالعملْْروْالهْدأتحسينْإنتاجيةْالعاملينْوتخفيضْالضياعاتْْْإلىيفضيْْ
لىْْفيْمتناولْالعاملينْبشكلْمنظمْوالحفاظْعْْدواْتتْغيرْالضروريةْوجعلْاألابهذاْالمفهومْإزالةْالمعْد

وتخفيضْمعدالتْاألعطالْالتيْقدْتنجمْعنْعدمْنظافةْتلكْْْْ،بماْيحققْالراحةْفيْالعملْْنظيفةاآلالتْْ
ولْمنْقدمْهذاْالمفهومْهوْالخبيرْاليابانيْالعاملْفيْشركةْتويوتاْهيروكيْهيرانوْْأكانْْْْوقْداآلالت،ْْ

Hiroyuki Hiranoْْنامجْهوْجزءْمتكاملْمنْْوهذاْالبْر،ْْمدةْالخمسْلمكانْالعملْالمرئيعفيْكتابهْاأل
5Sْْْطلقْعليهْْأوقدْْ،ْْ(2ْ)مدخلْالتطويرْالمستمرْوعنصراْأساسًياْفيْالمدرسةْاليابانيةْلتخفيضْالتكاليف

واْل اليابانيةْ للكلماتْ األولىْ باألحرفْ ْْارتباًطاْ في والمتمثلةْ المصطلحْ لهذاْ المكونةْ ْْالتصنيْفنجليزيةْ
(Sorting،)ْْْْ والتنظيم Set in Orderْْْْ)والترتيبْ والتنظيْف(، Shineْْ)ْْوالتلميعْ المعاييْر(، ْْووضعْ
(Standardizeْْ،)ْوأخيًراْاالستمرارية(Sustain)(ْ3).ْ
  الصيانة اإلنتاجية الشاملة .2

روادهاْْ(ْالذيْيعتبرْمنSeiichi Nakajimaْ)لقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْمنْقبلْ
ْْإلْىْْإدارْيعلىْمستوىْْْأميعْالعاملينْفيْالمصنعْمنْْنهاْ"الصيانةْالمنتجةْوالمتخذةْبواسطةْجأبْْاألوائل

 

سراءْْالطائي،ْْوبسامْْْْ(1) ْالمستدامةْْ،السبعاوْيا  ْالتنافسية ْالميزة ْتحقيق ْفي ْالرشيق ْالتصنيع ْالعامةْ-دورْمرتكزات ْالشركة ْفي ْتحليلية دراسة
ْنينوْي ْفي ْالطبية ْاالدويةْوالمستلزمات ْقدم2012ْْنوفمبر21ْْْْ-20.ْْلصناعة ْالمْؤْْإلى، ْالدوليْحولْسلوك ْالعلمي ْاالقتصاديةْْالملتقى سسة

 .293فيْظلْرهاناتْالتنميةْالمستدامةْوالعدالةْاالجتماعية،ْالعراق،ْص
اخلْْلتحقيقْمتطلباتْالفاعليةْالنتاجيةْد5Sْْ،ْتطبيقْنظامْالنتاجْالمرشدْبأسلوبْْعشرْيياسرْْالنخيلي،ْْومروةْْأبوْطبل،ْْومنىْْْْ(2)

ْْ،2016عْلكليةْالفنونْالتطبيقية،ْجامعةْحلوان،ْجمهوريةْمصرْالعربية،ْْالمؤتمرْالدوليْالراْبْْإلى.ْقدمْْمطابعْالليثوْاوفستْالمصرية
ْ.5ص-4ص،ْفبراير

ساسيةْْجراءاتْاأْلبينْاستخدامْالصيانةْالذاتيةْوالالدورْالوسيطْلتقليلْالمهدراتْفيْتعزيزْالعالقةْْاألمير،ْ"سوزانْْ وعليْراضي،ْْْْ(3)
 ْ.141،ْص180-44ْْ،125(11)ْ،2016االقتصادية،ْ(ْوتحسينْاألداءْالعملياتي".ْمجلةْالعلوم5Sللصيانةْ)
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مجموعةْمنْالممارساتْنهاْ"ْأوقدْوردْتعريفْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبْْ"،العاملينْفيْخطوطْالنتاج
ْتهدفْْ ْالتي ْاأْلْْإلىوالتقنيات ْفعالية ْمسؤولون"تعظيم ْالجميع ْيكون ْبحيث ْالمنظمة ْداخل ْ،(1ْ)عمالْوالعمليات
ْْ(2ْ)مجموعةْمنْالمميزاتْالهامةْالمتمثلةْفيْالتالي:ْامْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْوينتجْعنْتطبيقْنظ

بماْْْْعطالْلآلالتْوالمعداتْوجعلهاْفيْحدودهاْالدنيافيْتخفيضْحجمْالتوقفاتْواألالمساهمةْْ -
 ْيدعمْمعاييرْجودةْالمنتجات.

مصنعْالتيْتؤثرْبدورهاْْتوفيرْبيئةْعملْمريحةْمنْخاللْتوفيرْالتسهيالتْالخدميةْالمختلفةْلل -
 ْ.ضاءةْالجيدةالنتاجيةْمثلْالتدفئةْوالتبريدْوالعلىْ

تخفيضْالمخزونْألدنىْحدْْْْإلىنيْالتيْتسعىْْتدعمْنظمْالتصنيعْالحديثة،ْمثلْفلسفةْالنتاجْاآل -
،ْباعتبارْالتخزينْهوْأصلْالمشكالتْفيْالمصانعْْ؛المخزونْالصفريْكهدفْمثاليْْإلىممكنْوصواًلْْ

خفيضهْتوافرْنظمْصيانةْذاتْكفاءةْتمنعْتوقفْخطوطْالنتاجْوالتشغيلْالكاملْللماكيناتْْويقتضيْت
ْوالمعدات.ْْ

 التحسين المستمر -كايزن  .3
ْالمستمرْْْْتنطلق ْالتحسين ْالأساًساْْفلسفة ْمبدأ ْاألفضلمن ْنحو ْأنْْتغيير ْإذ ْالمستمرْْ، ْالتحسين مفهوم

KaizenْْنْكلمةْْأوتعنيْنحوْاألفضلْأيZenْْْْخرْْاآلوتعنيْالتغييرْوالجزءKaiْْْْمشتقْمنْكلمةْْْْوفه
فهيْمرتبطةْبشكلْرئيسيْبالتحسيناتْالصغيرةْلكنهاْتنفذْعلىْأساسْواسعْْْْ،تعنيْالتغييرْنحوْاألفضل

ْالمنظمة ْفي ْالعاملين ْكل ْتشمل ْقليلةْْ،ومستمرْوهي ْاستثمارات ْالنظام ْيتطلبْهذا ْالتحسينْْْْ،(3)حيث فأساس
يعبرْعنْفلسفةْتنصبْعلىْجع الواجباتْْالمستمرْ بدقةْوفيْنطاقْ العملياتْمحسًناْ لْجميعْمظاهرْ

مجموعةْفرعيةْبسيطةْومنْثمْيتمْْْْإلىيتمْتجزئةْالعملياتْالمعقدةْْ،ْإذْْ(4)المسؤولينْعنهاْْفراْداليوميةْلأل
ْالبسيطةْمنْخاللْتكاليفْم ْالمجاالت ْلهذه ْالتحسين بحيثْتعملْْْْ؛وْحتىْبدونْتكلفةأنخفضةْْالعملْعلى

همْمميزاتْهذهْالمنهجيةْْْأنْمنْْأذْْإمعقدةْتحتاجْلتكلفةْعالية،ْْْْأساليْبلىْتجاوزْاستخدامْْهذهْالمنهجيةْع

 
(1(  Kwaso، Mthetheleli (2018)." Evaluating the Impact of Total Productive Maintenance elements on a 

Manufacturing Process"، Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and 

Operations Management، Paris، France، July 26-27،p 546. 

(ْ"مدىْتوافرْمرتكزاتْالصيانةْالمنتجةْالشاملةْفيْالمنظماتْالصحيةْمستشفى2014ْْومحل،ْساميْ)ْقيسْ(ْحنظلْقاسمْوسلمان2)
 ْ.27،ْص2(34تكريتْالتعليميْأنموذجا:ْدراسةْاستطالعية"،ْالمجلةْالعربيةْلإلدارة،ْ)

ْ.104سبقْذكره،ْصْمرجعْنشوان،ْْ(ْعبدْالعالي3)ْ
"نظمْإدارةْالجودةْفيْالمنظماتْالنتاجيةْوالخدمية"،ْالطبعةْالعربية،ْ)عمان:ْْْالحكيم،ليثْ والعجيلي،ْمحمدْ الطائي،ْويوسفْ(4ْ)

 ْ.199(،ْص2009دارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيع،ْ
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،ْويرتكزْالتحسينْْ(1)هيْتركيزهاْعلىْالتحسينْلكلْفردْفيْالمنظمةْوتطبقْعلىْجميعْجوانبْالعمل
ْ(2)  ثلةْفيْالجوانبْالتالية:المستمرْعلىْمجموعةْمنْالمبادئْالمتم

 نْالوحدةْاالقتصاديةْقائمةْوهوْمنْمتطلباتْوجودها.ْأمستمرْطالماْليسْللتحسينْنهايةْفهوْ .1
 نْالتحسينْالمستمرْيمثلْعمليةْشاملة.أ .2
 جهودْجميعْمنْيعملْفيْالوحدةْاالقتصاديةْ.ْإلىتحتاجْعملياتْالتحسينْالمستمرْ .3
 الْيعنيْعدمْوجودْأخطاءْعدمْوجودْحاجةْللتحسينْالمستمر. .4
 سينْوتكونْاألولويةْلناْ.استغاللْالوقتْلكيْنسبقْالمناف .5

 .(3ْ)منْالعيوبْوالهدرْاجعلْالعملْالمنجزْكاماًلْوخاليًْْإلىوبالتاليْفإنْالتحسينْالمستمرْيهدفْ
 

 الخلوي التصنيع 
ْْعلْىتستندْفلسفةْالتصنيعْالخلويْعلىْتحديدْوتجميعْاألجزاءْالمتشابهةْوتجميعهاْمًعاْللحصولْْ

نهْ"ْالتقنيةْالتيْيتمْْأيعرفْالتصنيعْالخلويْْبإذْ،ْ(4ْ)التصنيعميزةْمنْخصائصهاْالمتشابهةْفيْالتصميمْْو
ْْ المتماثلة المكوناتْ التشابهاتْفيْعمليةْْْأمنْخاللهاْتجميعْ للحصولْعلىْمزاياْ العالقةْسوًياْ ذاتْ وْ

ْآخرونْْ،ْْ(5ْ)النتاج" ْالعائالتْْأبويعرفه ْتسمى ْمجموعات ْفي ْمشابهة ْأجزاء ْتجميع "ْ ْيقومْعلى ْالذي ْالنظام نه
لوجياْالمجموعاتْْْو،كماْوتمْتعريفْتكْن(6ْ)ىْالخاليا"لْبهاْمنْآالتْمتباينةْفيْمجموعاتْتسْموماْيتص

مجموعاتْصغيرةْأوْخالياْآالت،ْيتمْتخصيصْكلْخليةْلمجموعةْْْإلىنهاْ"ْتقسيمْمرفقْالتصنيعْْأب
للشركاتْْ،ْويحققْاتباعْطرقْالتصنيعْالخلويْْ"(7ْ)محددةْمنْأنواعْاألجزاءْويطلقْعليهاْالتصنيعْالخلوْي

 

اءْالماليْللبنوكْالسالميةْفيْاألردنْ"،ْمجلةْجامعةْْ(ْ"أثرْمنهجيةْكايزنْعلىْاألد2017الكساسبة،ْ)محمدْْْوأبوْباقي،ْْعطيةْْ(1ْْ)
 ْ.76،ْص1(1العربيةْللبحوث،ْسلسلةْالبحوثْالدارية،ْ)عمانْ

مكانيةْاعتمادهْفيْالشركةْالعامةْلصناعةْالطاراتKaizenْْ(.ْ"التحسينْالمستمرْبأسلوبْكلفةْكايزنْ)2011كاظم،ْ)حاتمْ(2ْ) (ْوا 
 ْ.169،ْص21(1ة،ْ)فيْالنجف"،ْمجلةْمركزْدراساتْالكوف

الشاملةْوعالقتهاْبالميزةْالتنافسيةْدراسةْحالةْجامعةْفلسطين"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْ(.ْ"إدارةْالجودة2016ْكحيل،ْ)إسماعيلْ(3ْ)
 .21منشورة(،ْاكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعلياْوجامعةْاألقصى،ْفلسطين،ْص

راتيجيةْالنتاجْالرشيقْوفقْمعاييرْالنتاجيةْالخضراء:ْدراسةْاستطالعيةْفيْمصفىْْ(.ْ"اسْت2017،ْ)هاشمعائشة  وداود،ْْفضيلةْْ(4ْْ)
ْ.340ْ،ْص2(14الدورةْ".ْمجلةْالشارقةْللعلومْالنسانيةْواالجتماعية،ْ)

جامعية،ْليةْالمنصورْالالمؤتمرْالعلميْالسادسْلكْْإلىبريل(.ْ"ْتصنيفْعناصرْنظامْالنتاجْاآلني"،ْقدمْْإ،2002ْْالراوي،ْ)مهاْْ(5ْْ)
ْ.5العراق،ْكليةْالمنصورْالجامعية،ْص

(6)Hamza ، S (2017). “A Performance of Cellular and Job Shop Manufacturing Systems Using 

Simulation-A Case Study” ، Journal University of Kerbala، (15)1، p 87. 

(7) Kumar، A..et..al (2014). “Implementation of Cellular Manufacturing Systems in Garments Industry: 

A Case study”، International Journal of Innovative Research in Science، Engineering and Technology، 

(3)3، p 1289. 
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ْا وْْْأوْالمساحةْْأمنْحيثْأوقاتْاالنتظارْْْْ؛تخفيضْالفاقدْسواءلمتمثلةْفيْْمجموعةْمنْالمزاياْالهامةْ
ْْْ(1ْ)النقلْوالتخزين

 اإلنتاج في الوقت المحدد  .4
هوْأحدْاألنظمةْالهامةْالتيْطورتْمنْقبلْتاييجيJITْْْْيعتبرْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْْ

يستندْالمفهومْْإذْْنْيعملْنائًباْلرئيسْالنتاجْفيْشركةْتويوتاْاليابانية،ْْ(ْالذيْكاTaiichi Ohnoاوهنوْ)
دنى،ْبمعنىْاالعتمادْعلىْأسلوبْالنتاجْْحدهْاألْْإلىفكرةْتخفيضْالمخزونْْْْإلْىْْلهذاْالنظامالرئيسيْْ
يةْْتبطةْبعملوْالتكلفةْالمْرأتخفيضْأنواعْالهدرْكافةْسواءْفيْالوقتْْْْإلىنيْوهوْماْيؤديْْوْاآْلأاللحظيْْ
ْالنظامْْإالتخزين،ْْ ْيمكنْتجنبهاْمنْخاللْأذْيفترضْهذا ْالشركةْتكاليفْمرتفعة ْللمخزونْيحمل ْأيْتراكم ن

لذاْيطلقْعليهْالبعضْنظامْالنتاجْحسبْالطلبْأوْالنتاجْبدونْْْْ،(2ْ)تنظيمْالمخزونْوتخفيضْكميته
فيْعمليةْالنتاجْمعْضبطْْْْضبطْتوقيتْاستالمْالموادْعلىْوقتْابتداءْاستخدامها،ْفهوْعمليةْْ(3ْ)مخزوْن

ْْأتوقيتْاالنتهاءْمنْالنتاجْعلىْوقتْتسليمْْ التام النظاْمْْ،(4ْ)العميل"ْْإلىوْشحنْالنتاجْ ْْويهدفْهذاْ
ْالمواردْْألغاءْْإْْإلىئيسيْْوبشكلْْر ْفي ْكافةْسواء ْالهدر ْاألوقاتْْأشكال ْالتكاليفْوالوصولْْأو المخزونْْْإلىو

بيقْهذاْالنظامْداخلْالمنشآتْوعلىْوجهْالتحديدْالصناعيةْْنْتطْإوبالتاليْفْْ،الصفريْوالعيوبْالصفرية
 (5ْ)ائدْعلىْاالستثمارالعْزيادةْإلىيسهمْفيْتخفيضْتكلفةْالمخزونْوالعمالةْالمرتبطةْبه،ْبالضافةْ

 ثانًيا: الجودة
المنتجْْ ْْأتعتبرْجودةْ ْْْأحد ْْأهم ترتبطْْْْأداءبعاد والتيْ التنافسية،ْويرىْْْْأيًضاالعملياتْ باألسبقياتْ

ْالجودةْْعلم ْبسهولة،ْْأاء ْتعريفها ْيمكن ْالجودةْال ْالزبونْْأذْْإنْكلمة ْتقدير ْتعتمدْعلى ْالمستهلكْونوعيةْْْأنها و
وْخدمةْيمكنْفقطْأنْجودةْأيْسلعةْْأيرونْْْْينعتها،ْوهوْماْيؤكدهْكلْمنْجورانْوديمنجْاللْذيالسلعةْوطب

 

ناعيةْفيْقطاعْغزة"،ْ(ْدراسةْميدانيةْعلىْالشركاتْالصJIT)المصري،ْ"ْمقوماتْتطبيقْنظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْ نضال( 1)
ْْ.1091،ْْص30(5)ْْ،2016 مجلةْجامعةْالنجاحْلألبحاثْ)العلومْالنسانية(،

براهيم،ْمحمودمنافْالعازل،ْ(2ْ) DBRْْواليةْجدولةْوضبطْالعملياتْالنتاجيةJITْْ"ْأثرْالتكاملْبينْنظامْالنتاجْبالوقتْالمحددْْوا 
ْْ.55،ْص18(28ْ)ْ،2016مجلةْجامعةْالبعثْ،ْفيْتحسينْكفاءةْالعملياتْالتشغيليةْدراسةْمقارنة"،

 ْ.579(،ْص2009،ْ)عمان:ْدارْصفاءْللنشرْوالتوزيع،1نترنت"،ْطصرْالنجمْ،"ْإدارةْالجودةْالشاملةْفيْعْنجمْ(3)
نظامْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْوأثرهْفيْخفضْتكلفةْالمنتجاتْالصناعية"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْْ(.ْ"2016قسمْهللا،ْْ)منى،ْْ(4)
ْْ.20نشورة(،ْجامعةْالسودانْللعلومْوالتكنلوجيا،ْالسودان،ْصم
علىْاألداءْالتشغيليْفيJITْْْ(.ْ"أثرْتطبيقْنظامْتكاليفْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد2007ْلبشتاوي،ْ)اسليمانْْوْالمطارنة،غسانْْ)5)

ْْ.307،ْص2(34الشركاتْالصناعيةْاألردنية"،ْمجلةْدراسات،ْالعلومْالدارية،ْ)
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وردواْتعريفاتْمتنوعةْللجودة،ْحيثْأقدْْنْالكتابْْْأالْْإ،ْوبالرغمْمنْهذاْاالتجاهْْ(1ْ)نْتعرفْمنْقبلْالزبوْنأ
الموادْالخامْوالبراعةْْْإلىالجودةْْ،ْكماْويشيرْمفهوم(2ْ)وْالقيمة"ْْأنهاْ"ْالدرجةْالعاليةْمنْالنوعيةْْأعرفتْْب

ْتحقيقْْ ْالسلعةْعلى ْقدرة ْالمستهلكْحولْمدى ْبمدركات ْالجودة ْترتبط ْالتصميم،ْوبشكلْعام ْالعملْوكذلك في
وْالمطابقةْلمواصفاتْالتصميم،ْْأرائها،ْوتضمنْالجودةْتدنيْمعدالتْالمعيبْْرغباتهْفيْالغرضْمنْش

نفسْْْْإلىنْتعتبرْالجودةْفرصةْلدخالْالسرورْْألىْالجودةْْومنْهناْيتوجبْعلىْالمنظماتْالتيْتنافسْع
ْالمواصفاتْواألْْْْالمستهلك، ْفي ْتتمثل ْللحصولْْْْداْءفالجودة ْالمنظمة ْتقدمها ْالتي ْللمنتجْوالوظيفة علىْْالجيد

ْالتصميمْوالنتاج ْلعمليات ْالمنتجْْأأيْْْْ،(3ْ)جودةْعالية ْالمنظمةْيجبْْْأن ْالتيْتقدمها ْالخدمة نْتلبيْرغبةْْأو
همْالوسائلْالتيْْْأنْتحقيقْمستوىْعالْمنْالجودةْفيْعملياتْومخرجاتْالشركةْيعدْمنْْأذْْإْْ؛المستهلك
الزبائنْْاتستخدمه ْْ(4ْ)الشركةْلجذبْ ،ْْ المتنوعة ْْْْإلْىوتشيرْاألدبياتْ التصنيعْْْْأثروجود لتطبيقْنظامْ هامْ

ْالمتنوعة ْالمنتجاتْبالشركات ْالمنظماتْْْْ؛(5ْ)الرشيقْفيْتطويرْجودة ْالجودةْعلىْمستوى لذاْولغاياتْتعزيز
ظهرْماْيعرفْبإدارةْالجودةْالشاملةْالتيْتعدْمنْأكثرْالمفاهيمْالفكريةْوالفلسفيةْالرائدةْالتيْحازتْعلىْْ

ْالمؤسساْت ْقبل ْمن ْاألسلوبْْْْخصوًصاْْاهتمامْواسع ْالتيْطبقتْهذا ْاليابانية ْللصناعات ْالهائلة ْالنجاحات بعد
ْْ النهائية بالمحصلةْ تهدفْ والتيْ ككلْ الشركةْ مستوىْ علىْ الجودةْ بضبطْ يعنىْ رضاْْْْإلىالذيْ تحقيقْ

 .(6ْ)الزبائن
ْ

 أهمية الجودة 
ممنهجةْوشفافة،ْْالفعالْلألنشطةْاليوميةْوبطريقةْْداءتتجسدْأهميةْالجودةْفيْاسهامهاْبضمانْاأل

المنظمةْبشكلْسلبيْمنْخاللْانعكاسهْالمباشرْعلىْسمعةْالمنظمةْالتيْْْْأثرنْضعفْالجودةْيسهمْبْتأذْْإ
نْالمستهلكينْلديهمْْأذْْإوْالخدمة،ْْأقدْيصيبهاْالضررْكنتيجةْلتدنيْمستوياتْالجودةْالمقدمةْفيْالمنتجْْ

ا لنوعيةْ التوقعاتْ المنبعضْ تقدمهاْ التيْ الخدماتْ أوْ ْْأأيْْْْ،ظمةلسلعْ المنتج يكونْ تلبيْْأنْ الخدمةْ وْ

 

الةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْ(.ْ"واقعْتكاليفْالجودةْفيْالشركاتْالصناعيةْالفلسطينيةْدراسةْتطبيقية"،ْ)رس2014مودة،ْ)حخالدْْ(1ْْ)
 .22الجامعةْالسالمية،ْغزة،ْفلسطين،ْص

 ْ.17(،ْص2011)عمان:ْدارْالبدايةْناشرونْوموزعون،1ْحامد،ْ"إدارةْالجودةْالشاملة"،ْطْفداء(2ْ)
منْالعاملينْفيْْ(.ْ"جودةْحياةْالعملْوتأثيرهاْفيْاالسبقياتْالتنافسيةْدراسةْاستطالعيةْآلراءْعينة2011ْْ)عبدْالرحمن،ْْماجدةْْ(3ْْ)

 ْ.45،ْص112ْ(35معملْمتينْللمياهْالمعدنيةْلمحافظةْدهوك"،ْمجلةْتنميةْالرافدين،ْ)
دعمْاألسبقياتْالتنافسيةْداخلْالشركاتْْْْ(ْفيICMS(.ْ"ْدورْمعلوماتْنظامْإدارةْالتكلفةْالمتكاملْ)2010الشعباني،ْ)ْْإبراهيم(4ْْ)

 ْ.248،ْص5(3نبارْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْ)األاألداءْوالربحية"،ْمجلةْجامعةْوا عادةْرسمْخارطةْ
 ْ.89(.ْمرجعْسبقْذكره،ْص2014الحسناوي،ْ)جميلْْْشالس،ْوْفارس )5)
 . 39(،ْص2005ن:ْدارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيع،ْ،ْ"ْإدارةْالجودةْالشاملة"،ْالطبعةْالعربية،ْ)عماالعزاوْيْمحمدْ(6)
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همْْأ،ْلذاْتعدْالجودةْأحدْْ(1)متثالْلمعاييرْالجودةالمواصفاتْالمطلوبةْمنْقبلْالزبائنْوهوْماْيتطلبْاال
بعادْالخاصةْبالمنظمةْوالتيْتلقيْبظاللهاْعلىْمستوىْتحقيقهاْْالعناصرْالتيْتؤثرْفيْمجموعةْمنْاأْل

حققْبرنامجْْماْإذاْْسمعةْالمنظمةْوتكاليفهاْالتيْتنخفْضفهيْتؤثرْعلىْْ،جلهاألألهدافْالتيْنشأتْمنْ
حصةْالمنظمةْفيْالسوقْْْزيادةمساهمتهاْالفاعلةْفيْْْْإلى،ْهذاْبالضافةْْإدارةْالجودةْالشاملةْكافةْأهدافه

ْبْموتعظيمْْ ْالمنظمة ْالزبائنْوالتزام ْقبل ْالمرجعةْمن ْأو ْالتالفة ْالمنتجات ْتكاليف ْتجنب ْبفعل سؤولياتهاْْأرباحها
ْاالستراتيجيةْْ ْاألهداف ْبتحقيق ْالنهائية ْبالمحصلة ْيسهم ْالمنتج ْتعزيزْجودة ْفإن ْمنتجاتها،ْوعليه ْتجاه القانونية

ْ.(2ْ)للمنظمةْأوْالشركةْ
 بعاد جودة السلعةأ

قبالهْعلىْالعالمةْالتجاريةْللشركة،ْْاْ همْالعواملْالتيْتؤثرْعلىْثقةْالمستهلكْْوْأتعتبرْجودةْالمنتجْأحدْ
بعادْالهامةْالتيْتعززْمنْالصورةْالذهنيةْللمنظمةْلدىْزبائنهاْويسهمْفيْْنْهذاْالبعدْيعتبرْمنْاألأْْكما
بعادْْترتبطْجودةْالسلعةْبمجموعةْمنْاألحصتهاْالسوقيةْوقدرتهاْالتنافسيةْفيْاألسواقْالمتنوعة،ْْوْْزيادة

مستوىْاألسواقْالمتنوعةْوالتيْْعلىْْْْادةالريالتيْيجبْمراعاتهاْمنْقبلْالمنظماتْالمتنوعةْلكيْتحققْْ
ْ(3ْ)تشملْماْيلي:

 performance داءاأل  .1
الوظيفةْْْأداءوْهيْالكيفيةْالتيْيتمْبهاْْأساسيةْللمنتج،ْْيمثلْهذاْالبعدْالخصائصْالتشغيليةْاأل

بالنسبةْلجهازْالتلفازْعلىْسبيلْالمثالْيرتبطْبوضوحْالصورةْوالصوتْْداءفبعدْاألْ،ومعالجتهاْللمنتوج
ْحدىْالخصائصْالرئيسيةْللمنتج.إتعدْوالتيْ

 Features الخصائص الثانوية للمنتوج  .2
المنتجْكيْتعززْدرجةْالقبالْعلىْاقتناؤهْوالتيْْْإلىساسيةْالتيْتضافْوهيْالخصائصْغيرْاأل

الخصائْص وجودْْْْتعززْ مثلْ األساسيةْ للخصائصْ مكملةْ تعتبرْ الخصائصْ فهذهْ للمنتج،ْ األساسيةْ
وْالتدفئةْللمقاعدْوغيرهاْوجهازْالتحكمْعنْبعدْْْأكأنظمةْالمراقبةْواالستشعارْْالضافاتْعلىْالسياراْت

ْفيْالتلفزيونْهيْأمثلةْعلىْذلكْ.
  Reliability و الدقتةأموثوقية ال .3

المنتجْخاللْفترةْزمنيةْمعينةْدونْْأْْْاالعتماديةْْأيًضاوتسمىْْ الموثوقية،ْوهيْاحتماليةْعملْ وْ
المعاييرْالشائعةْْ أكثرْ الوقتْألولْعطلعطل،ْومنْ الدقةْهيْمتوسطْ بينْْْْْ،لقياسْ الوقتْ ومتوسطْ

 
(1) Paarman، S.، Bosman، M. "Operations Management Student’s Book "، (Johannesburg: Troupant 

Publishers، 2008)، p18. 

ط2) باألعمال"،ْ والمعرفةْ التنظيميةْ "المعرفةْ القانونيين،ْ للمحاسبينْ العربيْ المجمعْ للمحاسبينْْ)عمان2ْْ(ْ العربيْ المجمعْ ْ:
ْْ.302(،ْص2009القانونيين،

،68ْْالعددْْْْ،2008"تأثيرْخصائصْمعرفةْالعملْفيْابعادْجودةْالمنتج"،ْمجلةْالدارةْواالقتصاد،ْْالسوداني،وأثيرْْالالمي،ْْغسانْْْْ)3)
ْ.61ص
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وكلماْازدادتْفترةْعملْالمنتجْبدونْْْْحاالتْالعطلْومعدلْحدوثْاألعطالْخاللْفترةْزمنيةْمحددة،
بعادْاألساسيةْالتيْيركزْْذْيعتبرْهذاْالبعدْمنْاألإْْ؛علىْأفإنْذلكْيعنيْتوفرْهذاْالبعدْبدرجةْْْْ؛عطل

ْاْفيْالسلعْالمعمرة.عليهاْالمستهلكْخصوًصْ
 Conformance   المطابقة .4

ْتماثلْْ ْدرجة ْللمواصفاتْْْأوتعكس ْالمنتج ْمطابقة ْأي ْاألصلي، ْالتصميم ْمعْمتطلبات ْالمنتج ْتطابق و
تقليلْالوحداتْالمعيبةْوتقليلْتكاليفْالخدمةْْْإلىالمحددةْوفًقاْلهذاْالتصميم،ْويؤديْتحسينْالتطابقْْ

ْاألرباح.ْزيادةْلىإ)خدماتْماْبعدْالبيع(ْمماْيؤديْ
 Aesthetic المظهر الخارجي )الجمالية(  .5

وْالموثوقية،ْفهذاْأْْداءوْاألأويقصدْبهْالمعاييرْالذوقيةْوهوْبعدْشخصيْالْعالقةْلهْبالوظيفةْْ
فهوْبعدْيعكسْالتفضيلْالفرديْللمستهلكْالذيْْْْ،لةْنسبيةْتختلفْمنْشخصْآلخرأبرْعنْمستالبعدْيع

ْبعادْالجودة.أنْنهْيصعبْإرضاءْكلْشخصْبالنسبةْلهذاْالبعدْمإاْفقدْيختلفْمنْشخصْآلخر،ْلْذ
 Durability المتانة  .6

منهْقبلْتدهوره،ْفهيْتعبرْعنْْْْةْداحينْاستبدالهْومدىْالفْْإلىتعنيْالمتانةْفترةْعملْالمنتجْْ
بكيفيةْْذْيتضمنْهذاْالبعدْجانبينْاألولْفنيْيتمثلْْإوْاستبداله،ْْأالعمرْالزمنيْللمنتجْقبلْاستهالكهْْ

ْقبلْْْْستفادةاال ْالمنتج ْمن ْالفرد ْيحصلْعليها ْيتدهور،ْْْأالتي ْاالأن ْبكيفية ْفيتمثل ْاالقتصادي ْالبعد ْْستفادْةما
ْنْيعطل.أالتيْيحصلْعليهاْالفردْمنْالمنتجْقبلْ

 Serviceability قابلية الخدمة  .7
ْْ وْأالعملْْْْإلىْْالمنتجْْعادةجراءْخدماتْالصيانةْلإتتمثلْقابليةْالخدمةْبسهولةْوسرعةْوكفاءة

وْفشله،ْويقاسْهذاْالبعدْمنْخاللْسرعةْالخدمةْوتوفيرْقطعْالغيارْوخدماتْماْْأاالستخدامْبعدْعطلهْْ
نهْكلماْارتفعتْمعدلْالحاالتْالتيْيتمْبهاْْأذْإْ؛وْالصالحأبعدْالبيعْوكفاءتهاْومتوسطْزمنْالصيانةْ
ْيؤثرْعلىْتقييمْالزبائنْلجودةْالمنتجْ.نْْأنهْأنْذلكْمنْشإفْ؛عالجْالمشكالتْالمرتبطةْبالمنتجْمباشرة

  Perceived Quality الجودة المدركة  .8
ْ)الشهرة(أ)السمعة(ْْْْأيًضاويسمىْْ ْالتجاريةْْْْ،و ْالعالقة ْالمستهلكْعن ْلدى ْالمتولد ْاالنطباع ْبه ويقصد

ودةْىْجلتلكْالشركة،ْفكلماْكانتْالصورةْالذهنيةْللمنتجْمرتفعةْلدىْالمستهلكْكلماْكانْذلكْدلياًلْعل
ْالمنتجْوارتفاعْثقةْالمستهلكْبه.ْ

ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
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 المحور الثاني: اإلطار التطبيقي 
 

 إجراءات الدراسة 2.1
 أواًل: مجتمع الدراسة  

الواديةْللصناعاتْْْْراءْالعاملينْفيْمجموعةْمصانعْسرايوآتهدفْالدراسةْبشكلْعامْالستطالعْْ
ْالرشيقْْْْأثرالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحولْْ ْالمجموعْةالمنتجاتْْْْعلىْجودةالتصنيع ،ْحيثْيتمثلْمجتمعْْداخل

ْبموضوعْْ ْالمرتبطة ْالفنيةْوالمالية ْالمهن ْفي ْالنتاجْوالعاملين ْالدوائرْواألقسامْومشرفيْخطوط ْبمدراء الدراسة
تْالصادرةْعنْالمجموعةْْحصائًياوفًقاْلإلْْبالمجموعةوظًفاْْ(ْم103الدراسة،ْوقدْبلغْحجمْمجتمعْالدراسةْ)

دْقامْالباحثْبحصرْشاملْللعاملينْالمؤهلينْلإلجابةْعلىْأداةْالدراسةْ"االستبانة"ْوفًقاْْوقْْ(1ْ)،2018لعامْْ
ْ(ْموظف.75لمعيارْارتباطْطبيعةْالعملْبمحاورْالمتغيرْالمستقلْوالتابعْوالبالغْعددهمْ)

 
 
 

 أداة الدراسة )االستبانة( ج. تصحيح 
ْالخماسيْ) ْليكرت ْاستخدامْمقياس ْالباحثْعلى ْالدراسة،ْووفًقاLikert Scaleْاعتمد ْأداة ْلتصحيح )

لهذاْالمقياسْيتمْعرضْفقراتْاالستبانةْعلىْعينةْالدراسةْومقابلْكلْفقرةْخمسْإجاباتْتحددْمستوىْْ
جابةْعلىْالفقرةْيستفادْمنهاْفيْالتعبيرْْلْدرجةْالموافقتهمْعليها،ْحيثْت عطىْالجاباتْأوزاًناْرقميةْتمث

ْ.ةْالموافقةْعلىْفقراتْوبنودْاالستبانةعنْمستوىْانخفاضْأوْارتفاعْدرج
 (: تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي 1جدول )

 منخفض جًدا  مستوى الموافقة
(1) 

 منخفض 
(2) 

 متوسط
(3) 

 مرتفع
(4) 

 جًدامرتفع 
(5) 

 1.80أقل من  الوسط الحسابي 
 إلى 1.80

2.59 
 إلى 2.60

3.39 
 إلى 3.40

 4.20 أكبر من 4.19

 إلى% 36 %36أقل من  الوزن النسبي
51.9% 

 إلى% 52
67.9% 

 إلى% 68
 %84أكبر من  83.9%

 إعداد الباحث استناًدا لمقياس ليكرت الخماسي 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

 

ملينْبالمجموعة"،ْوحدةْالشؤونْْعاعدادْالْإ(.ْ"تقريرْحولْتطور2019ْغذائيةْ)مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالْ)1)
 سطين.دارية،ْبياناتْغيرْمنشورة،ْغزة،ْفلال
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 رابًعا: صدق وثبات أداة الدراسة 
 صدق أداة الدراسةأ. 
 . الصدق البنائي واالتساق الداخلي2

( الجدولْ ا2ومنْخاللْ أنْمعامالتْ يتضحْ )التصنيعْ(ْ المستقلْ المتغيرْ البنائيْألبعادْ لصدقْ
(0.40ْللبعدْالثالث(ْوتشيرْهذهْالقيمْوالتيْتزيدْعنْْ)0.885ْْللبعدْاألول0.657ْْْْالرشيق(ْتتراوحْماْبينْْ)

ألبعادْالدراسة،ْوفيماْيتعلقْبصدقْاالتساقْالداخليْألبعادْومتغيراتْالدراسةْلقبولْتوفرْالصدقْالبنائيْْ
(،ْبينماْبلغتْأعلى0.400ْْيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالرابعةْمنْالجودةْوبلغتْْ)حيثْبلغتْأدنىْق

رتباطْذوْداللةْْوقدْكانْهذاْاال(،0.934ْْقيمةْلمعاملْاالرتباطْبيرسونْللفقرةْالثالثةْمنْالتحسينْالمستمرْ)
توفرْصدقْاالتساقْْْْلىإوهوْماْيشيرْْإحصائية،ْوقدْكانتْجميعْالفقراتْتزيدْعنْالحدْاألدنىْللقبول،ْْ

 ألبعادْومتغيراتْالدراسة.الداخليْ
 (: يوضح معامالت الصدق البنائي وصدق االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة 2جدول )

 البعد األول: تنظيم موقع العمل

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.710 6ظيم تن 0.000 **0.402 1تنظيم 

 0.000 **0.610 7تنظيم  0.000 **0.408 2تنظيم 

 0.000 **0.758 8تنظيم  0.000 **0.692 3تنظيم 

 0.002 **0.353 9تنظيم  0.000 **0.515 4تنظيم 

    0.000 **0.634 5تنظيم 

 **0.657الدرجة الكلية للبعد األول = 

 لة" البعد الثاني "الصيانة اإلنتاجية الشام

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.720 5الصيانة  0.000 **0.549 1الصيانة 
 0.000 **0.799 6الصيانة  0.000 **0.774 2الصيانة 
 0.000 **0.736 7الصيانة  0.000 **0.748 3الصيانة 
 0.000 **0.665 8 الصيانة 0.000 **0.632 4الصيانة 

 **0.854الدرجة الكلية للبعد الثاني = 

 البعد الثالث: التحسين المستمر

 مستوى الداللة االرتباط معامل  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.885 5التحسين  0.000 **0.827 1التحسين 
 0.000 **0.897 6التحسين  0.000 **0.864 2التحسين 
 0.000 **0.790 7التحسين  0.000 **0.934 3التحسين 
 0.000 **0.710 8التحسين  0.000 **0.869 4التحسين 

 **0.885الدرجة الكلية للبعد الثالث = 

 البعد الرابع "التصنيع الخلوي" 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.789 5الخلوي  0.000 **0.666 1الخلوي 
 0.000 **0.793 6الخلوي  0.000 **0.774 2الخلوي 
 0.000 **0.716 7الخلوي  0.000 **0.672 3الخلوي 
 0.000 **0.632 8الخلوي  0.000 **0.657 4الخلوي 
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 **0.813الدرجة الكلية للبعد الرابع = 

 البعد الثالث: التحسين المستمر

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة االرتباط معامل  الفقرة

 0.000 **0.482 5الوقت المحدد  0.000 **0.604 1الوقت المحدد 
 0.000 **0.681 6الوقت المحدد  0.000 **0.717 2الوقت المحدد 
 0.000 **0.633 7الوقت المحدد  0.000 **0.520 3الوقت المحدد 
 0.000 **0.676 8الوقت المحدد  0.000 **0.588 4الوقت المحدد 

 **0.712الدرجة الكلية للبعد الخامس = 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 **0.494 5الجودة  0.000 **0.560 1الجودة 
 0.000 **0.576 6الجودة  0.000 **0.746 2الجودة 
 0.000 **0.593 7الجودة  0.000 **0.758 3الجودة 

    0.000 **0.804 4الجودة  
 المحور الثاني: الجودة 

 .0.05. *معنوية عند مستوى داللة 0.01**معنوية عند مستوى داللة 

 ثبات أداة الدراسةب. 
الدراسةْعلىْْ أداةْ لثباتْ قياسهْ الباحثْفيْ ألفاكرونباخْوطريقةْجتماْنلقدْاعتمدْ ْْكلْمنْطريقةْ

إذْلتجزئةْالنصفيةْلكلْمحورْوبعدْمنْأبعادْالدراسةْبغرضْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراسةْالمستخدمة،ْْل
بينماْْْْ(،0.930ْْ-0.867قيمْألفاكرونباخْبينْمحاورْالدراسةْقدْتراوحتْبينْ)  نأْْ(3)الجدولْْْْيتضحْمن

وجودْدرجةْْْْإلىْْشيرتْْْهذهْالنتائجْْ(،0.950ْ-0.862للتجزئةْالنصفيةْبينْ)ْْتراوحتْقيمْطريقةْجتمان
الفاكرونباخْْْْطريقةنْقيمْْأمجتمعْالدراسة،ْحيثْْْْأفراْدمرتفعةْمنْالثباتْفيْأداةْالدراسةْالتيْتمْجمعهاْمنْْ

ْالنصفيةْْ ْللتجزئة ْالثباتْوالبالغْْوجتمان ْللقبولْبتحقق ْاألدنى ْالحد ْاالعتمادْْنهْيمإ،ْوعليهْف0.7تزيدْعن كننا
ْوتفسيرْنتائجهاْوتعميمهاْ.ْعلىْأداةْالدراسةْالمستخدمةْوتحليلها

ْ

 (: نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الدراسة 3جدول )

طريقة  عدد الفقرات  البعد 
 الفاكرونباخ 

طريقة جتمان 
 للتجزئة النصفية 

 التصنيع الرشيق

 0.798 0.717 9 األول: تنظيم موقع العمل
 0.803 0.835 8 الثاني: الصيانة اإلنتاجية الشاملة

 0.903 0.852 8 الث: التحسين المستمر الث
 0.895 0.849 8 الرابع: التصنيع الخلوي 

 0.827 0.758 8 الخامس: اإلنتاج في الوقت المحدد 
 0.950 0.930 41 أبعاد المحور األول ويتمثل بالمتغير المستقل "التصنيع الرشيق" 

 0.862 0.867 16 العمليات"  أداءالمحور الثاني ويتمثل بالمتغير التابع "
 .0.01، *معنوية عند مستوى داللة SPSS مخرجات إلىالجدول من اعداد الباحث استناًد 
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 Statistical Packageةْللعلومْاالجتماعيةْ)الحصائياعتمدْالباحثْفيْالدراسةْعلىْالحزمةْْ

for Social Sciences-SPSS V.25ْْ بيانات وتحليلْ معالجةْ فيْ التحلالدراسة(ْ برنامجْ وكذلكْ يلْْ،ْ
(SmartPLS v3.2.8ْاأل ْاستخدامْمجموعةْمن ْالوصفيةْواالستدالليةْوالختبارْْالحصائيْْساليْب(،ْوقدْتم ة

ْفرضياتْالدراسةْوالتيْتمثلتْفيماْيليْ:
 اختبارات لقياس صدق متغيرات الدراسة والتي تمثلت في:  .1

 (ْ.Outer Loadingصدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْ)درجةْالتشبع:ْ 1.1
 AVE: Average Varianceيْمنْخاللْاختبارْمؤشرْالتباينْالمستخرجْ)الصدقْالتقارب 1.2

Extracted .) 
 (ْ.DV: Discriminant Validityالصدقْالتمييزيْْ) 1.3

 اختبارات لقياس ثبات متغيرات الدراسة والتي تمثلت في: .2
ْْ.(Cronbach's Alpha)ألفاكرونباخْْطريقة 2.1
 (ْ.Composite reliabilityالثباتْالمركبْ) 2.2

 لقياس التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:اختبارات  .3
 الجداولْالتكراريةْوالنسبْالمئويةْ. 3.1
ْ(.Meanالوسطْالحسابيْ) 3.2
 (ْ.Relative Important Indexالوزنْالنسبيْ) 3.3
 (.Standard Deviationاالنحرافْالمعياريْ) 3.4
ْلعينةْواحدةْ) 3.5 ْالجاباتْألبعادْومحاورOne Sample T-testْاختبارْت (ْالختبارْمتوسطات

 (ْالتيْتعبرْعنْالدرجةْالمتوسطة.3االستبانةْحولْالقيمةْْ)
 اختبارات فرضيات الدراسة من خالل: .4

المع 4.1 نمذجةْ استخدامْ "تمْ )الهيكلية(ْ البنائيةْ  The Structural Equation Modeling ادلةْ

“SEMْْْلتحليل ْباستخدامْْْْأثْر" ْفرضياتها، ْالدراسةْوالجابةْعلى ْالصغرىْْمتغيرات ْالمربعات الجزئيةْْنموذج
(PLS “partial lest squares”ْْ:)المستوياْت متعددْ الهيكليْ النموذجْ  -Multilevel) لتقديرْ

Structural Equation Modelling)  
 

 ثانًيا: نتائج تحليل محاور وأبعاد أداة الدراسة
المدراءْومشرفيْخطوطْالنتاجْْ(ْيوضحْالمقاييسْالوصفيةْلمحاورْوأبعادْالدراسةْلدي4ْالجدولْ)

والجودةْوالعاملينْفيْالمهنْالفنيةْوالماليةْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْ
(ْفقرة،ْبينماْيتكونْالمحورْالثاني41ْْالتصنيعْالرشيق(ْمنْ)ْنظامحيثْيتكونْالمحورْاألولْ)ْ؛قطاعْغزة
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بيةْعلىْمستوىْمحاورْْتائجْالخاصةْبالمتوسطاتْالحسا،ْوتشيرْالْناْت(ْفقْر7(ْمنْ)جودةْالمنتجاْت)
%(،ْبينما84.0ْْ(ْبوزنْنسبيْ)5من4.20ْْْنْالمتوسطْالحسابيْللمحورْاألولْقدْبلغْ)أْإلىالدراسةْْ

(4.19ْْ%(،ْومنْالجدولْ)87.4(ْبوزنْنسبيْ)5من4.37ْْْبلغْالمتوسطْالحسابيْللمحورْالثانيْْ)
خاصةْبهذهْالمحاورْمنْقبلْْاْمنْالموافقةْعلىْالجوانبْال(ْيتضحْوجودْدرجةْمرتفعةْجد1ًْوالشكلْ)

 المشاركينْفيْتعبئةْاالستبانة.
بعادْالمحورْاألولْ)التصنيعْالرشيق(ْفقدْاحتلْالبعدْاألولْ"تنظيمْْأبتحليلْْْْْةالنتائجْالخاْصْْإلىوبالنظرْْ

%(،ْبينماْاحتلْالبعد86.1ْ(ْوبوزنْنسبيْْ)5من4.30ْْْْموقعْالعمل"ْالمرتبةْاألولىْبمتوسطْحسابيْ)
ْ%(.81.3ْْ(ْوبوزنْنسبيْ)5من4.06ْْْعْالخلوي"ْالمرتبةْاألخيرةْبمتوسطْحسابيْ)الرابعْ"التصنْي

من4.37ْْْْفقدْبلغْالوسطْالحسابيْلهذاْالمحورْ)ْْبجودةْالمنتجاْتمحورْالثانيْالخاصْْماْفيماْيتعلقْبالأ
ْوجودْدرجةْمرتفعةْجًداْمنْالموافقةْعلىْهذاْْإلى(،ْوتشيرْهذهْالنتيجةْْ%87.4(ْوبوزنْنسبيْبلغْ)5

ليةْْللتحققْمنْأنْمتوسطْالجاباتْللدرجةْالك (One sample t- test.ْوتشيرْنتائجْقيمْاختبارْ)البعْد
للمشاركينْفيْالجابةْعلىْاستبانةْْْْالمتوسطيْْأ(ْالتيْتعبرْعنْالْر3لمحاورْوأبعادْالدراسةْحولْالقيمةْ)

(ْوذات3ْْالدراسةْأكبرْمنْالقيمةْ)نْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللدرجةْالكليةْلمحاورْوأبعادْْأْْإلىالدراسة،ْْ
ينْفيْتعبئةْاالستبانةْتتجهْنحوْالموقفْنْمتوسطْإجاباتْالمشاركأْْإلىمرْالذيْيشيرْْداللةْإحصائية،ْاأل

 بعادْاألداة.ْْأاليجابيْفيْجميعْمحاورْْو
 لمحاور وأبعاد أداة الدراسة  اإلحصائي(: نتائج التحليل 4جدول )

عدد  البعد 
 الفقرات

الوسط 
 ابي الحس

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

اختبار  
 الترتب "ت" 

المحورْْ
 األول

 1 ْ*26.18 %86.1 0.43 9ْ4.30ْالعملاألول:ْتنظيمْموقعْ
 3 ْ*18.01 %83.8 0.57 8ْ4.19ْالثاني:ْالصيانةْالنتاجيةْالشاملْة

 4 ْ*17.59 %82.7 0.56 8ْ4.14ْالثالث:ْالتحسينْالمستمْر
 5 ْ*15.49 %81.3 0.59 8ْ4.06ْوْيالرابع:ْالتصنيعْالخْل

 2 ْ*24.96 %85.7 0.45 8ْ4.29ْالخامس:ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدْد
  *25.29 %84.0 0.41 4.20 41 أبعاد المحور األول "التصنيع الرشيق" 

  *24.83 %87.4 0.48 4.37 7 " جودة المنتجاتالمحور الثاني "
ْْْإالجدولْمنْْ النسبيْ=ْ)الوسطْْْْْنالوْزْْ.0.01*معنويةْعندْمستوىْداللةْْْْ.SPSSمخرجاتْْْْإلىعدادْالباحثْاستناًد
 .%100(ْ*5الحسابي÷
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 ثالًثا: النمذجة الهيكلية لمتغيرات الدراسة
 Measurement Model Assessmentتقييم نموذج القياس  3.1

ْالفقرةْ) ْثبات ْالدراسةْمنْخالل،ْمعامل ْلمتغيرات ْالقياس ْنموذج ْتقييم (Indicator reliabilityْْيتم
فإنْالفقراتْالتيْتحصلْْْلذاْْ(ْعلىْمتغيراتهاْالكامنة،Loadingالفقراتْ)والذيْيقاسْمنْخاللْقيمْتشبعْْ

(،ْمعاملْاالتساقIndicator reliabilityْْ(ْتعتبرْمحققةْلمعاملْثباتْالفقرةْ)0.40علىْقيمةْأكبرْمنْ)
(ْ ْالInternal consistencyالداخلي ْالثبات ْمعامل ْبواسطة ْ)(ْويحسب -Composite reliabilityمركب

CR)،ْ(1ْ)(ْتعتبرْمتسقةْداخلًيا.700إنْاألبعادْالتيْتحصلْقيمةْثباتْمركبْتزيدْعنْ)وعليهْف.ْ
(،0.40ْتشبعْعلىْالمتغيراتْالكامنةْالتيْتنتميْلهاْ)الدرجاتْْلْْعلىْذلكْبلغْالحدْاألدنىْْوبناءًْ

(،ْحيثْتتراوحْبين0.70ْدنىْ)يزيدْعنْالحدْاألكماْأنْقيمْمعاملْالثباتْالمركبْلجميعْأبعادْالنموذجْْ
يعتبرْمحققْلدرجةْْْوبذلكْْ،(0.60(،ْفيْحينْأنْمعاملْالثباتْالمركبْلهْأكبرْمنْ)0.829-0.895)

بناًءْعلىْماْسبقْيمكنناْاالستنتاجْبأنْنموذجْالقياسْلمتغيراتْالدراسة،ْيحققْشروطْْْ،الصالحيةْالمقبولة
التصنيعْالرشيقْكمتغيرْْنظامْْالنتائجْالتيْيقدمهاْالنموذجْلدراسةْالعالقةْبينْْالجودةْالالزمةْلالعتمادْعلىْْ

ْْ.كمتغيرْتابعْوجودةْالمنتجاْتمستقلْ
 Structural Model Assessmentتقييم النموذج الهيكلي  3.2

( التحديدْ معاملْ خالل،ْ منْ الهيكليْ النموذجْ صالحيةْ تقييمْ  Coefficient ofيتمْ

determinationْومعامال،)( المسارْ Path Coefficientsْْتْ التحديدْْحيثْْ(، قيمةْمعاملْ ْإلىتشيرْ
تراوحْبينْْْتمعاملْالتحديدْْْْإذْأنْقيمةْْكميةْتباينْالمتغيرْالتابعْالتيْتمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقل،

لدراسةْعلىْقدرةْتنبؤْعاليةْللنموذجْالهيكلي،ْوفيْهذهْاْْذلكوكلماْاقتربتْقيمتهْمنْالواحدْكلماْْْْ،(1ْ-0)
(ْْجودةْالمنتجاْتمنْتباينْالمتغيرْالتابعْ)ْْ%54.8وهذاْالرقمْيعنيْأنْْْْ،(0.548فقطْبلغْمعاملْالتحديدْ)

ذلكْتشيرْنتائجْتقديرْالنموذجْأنْجميعْْْْإلىْْة،تمْتفسيرهاْبواسطةْالمتغيرْالمستقلْالتصنيعْالرشيقْإضاف
اْيدعمْمنْصالحيةْالنموذجْالهيكليْْوهْذ0.05ْْمعامالتْالمسارْكانتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ

ْْ.جْالمقدرْمدرجةْتفصيلًياالمقدر،ْالنتائجْالكليةْللنموْذ
 

 ( Multilevel-SEMخامًسا: نتائج تحليل النموذج الهيكلي متعدد المستويات )
(ْلدراسةْتأثيرْالمتغيرMultilevel-SEMْْتمْاالعتمادْعلىْمنهجيةْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْ)

فيْْالمستق المتمثلْ ْْلْ النتاجيةْْنظام الصيانةْ العمل،ْ موقعْ )تنظيمْ فيْ المتمثلةْ بأبعادهْ الرشيقْ التصنيعْ

 
(1) Taber، K. (2018). “The Use of Cronbach’s AlphaWhen Developing and Reporting Research 

Instruments in Science Education”، Science Education Centre، Faculty of Education، University of 

Cambridge، Springer Publisher، 48 issue، p1293. 
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الشاملة،ْالتحسينْالمستمر،ْالتصنيعْالخلوي،ْالنتاجْفيْالوقتْالمحدد(ْعلىْالمتغيرْالتابعْالمتمثلْفيْ
ْللوصولْالنتائجْالتطبيقيةْالخاصةْبمحاورْالدراسة.ْجودةْالمنتجاْت

ْْالرشيقْْلنظامْالتصنيعْْاألوزانْالمعياريةْلألبعادْالمكونةْْإلىوالذيْيشيرْْ (5ولْ)منْالجْد ْْإلْى،ْواستناًدا
تمثلْفيْقدْْنتائجْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْيتضحْأنْأكثرْاألبعادْمساهمةْفيْالتصنيعْالرشيقْْ

(،ْومن0.304ْْبوزنْمعياريْ)(،ْوتالهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملة0.314ْْالتحسينْالمستمرْبوزنْمعياريْ)
(،ْوفي0.213ْ(،ْتبعهْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْبوزنْمعياريْ)0.259ثمْالتصنيعْالخلويْبوزنْمعياريْ)

ْ(ْ.0.143المرتبةْاألخيرةْجاءْبعدْتنظيمْموقعْالعملْبوزنْمعياريْ)
 الرشيق لنظام التصنيعنتائج األوزان المعيارية لألبعاد المكونة ( 5جدول )

الوزن  ه االتجا
 المعياري 

االنحراف  
 المعياري 

 اختبار 
 "ت" 

الداللة  
 ةاإلحصائي

نظامْالتصنيعْالرشيق تنظيمْموقعْالعملْ  0.143ْ0.037ْ3.820ْ0.000ْ
0.304ْ0.029ْ10.651ْ0.000ْ الصيانةْالنتاجيةْالشاملةنظامْالتصنيعْالرشيق

0.314ْ0.025ْ12.441ْ0.000ْ التحسينْالمستمرنظامْالتصنيعْالرشيق
0.259ْ0.033ْ7.946ْ0.000ْ التصنيعْالخلوْينظامْالتصنيعْالرشيق

0.213ْ0.029ْ7.392ْ0.000ْ النتاجْفيْالوقتْالمحدْدنظامْالتصنيعْالرشيق
 (Smart-PLSمخرجات برنامج ) إلىاستنادًا 

ْ

قدْبلغتْْْْجودةْالمنتجاْتالتصنيعْالرشيقْعلىْْنظامْْنْقيمةْتأثيرْْْأ(ْيتضح2ْْ(ْوالشكلْ)6منْالجدولْ)
،ْحيثْْجودةْالمنتجاْتالرشيقْعلىْْْلنظامْالتصنيع(ْوهذهْالقيمةْتعنيْوجودْتأثيرْإيجابيْمرتفع0.740ْْ)

تحسينْمستوىْْْْإلىأنْمضاعفةْمستوىْتطبيقْنظامْالتصنيعْالرشيقْعنْالمستوىْالمطبقْحالًياْسيؤديْْ
جودةْرشيق،ْفكانْتأثيرهاْعلىْْمستوىْاألبعادْالفرعيةْللتصنيعْالأماْعلىْْْْ،%74بنسبةْْْْجودةْالمنتجاْت

ْْ اآلالمنتجات النحوْ ْْعلىْ بمقدار المستمرْ التحسينْ بمقدار23.2ْتي،ْ الشاملةْ النتاجيةْ الصيانةْ ْ،%
بمقدار22.5ْْ الخلويْ التصنيعْ بمقدار%19.2ْْ،ْ المحددْ الوقتْ تنظيم15.7ْْ%،ْالنتاجْفيْ %،ْوأخيًراْ

بمقدارْْ العملْ النتائج10.6ْْموقعْ المستقلْ)حْْإلى%،ْحيثْتشيرْهذهْ المتغيرْ تأثيرْ التصنيعْْنظامْْجمْ
( التابعْ المتغيرْ علىْ المختلفةْ بأبعادهْ المنتجاْتالرشيق(ْ متعددْجودةْ الهيكليْ النموذجْ نتائجْ حسبْ ْ)

ْ.المستوياْت
ْالفرعيةْْ ْاألبعاد ْتأثيرات ْأن ْبالذكر ْالجدير ْاومن ْالرشيقْعلىْْلنظام ْتحسبْْالمنتجاْتجودةْْلتصنيع ْْإحصائًيْا،

ْالجماليْْبشكلْضمنيْمنْقْي ْالفرعية،ْوالتأثير ْلألبعاد ْالمعيارية ْاألوزان ْام ْالرشيقْعلىْْلنظام جودةْْلتصنيع
،ْويتمْتقديرهاْبعدةْطرقْمختلفةْمنْأشهرهاْحاصلْضربْالوزنْالمعياريْلكلْبعدْبقيمةْالتأثيرْْالمنتجاْت
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ْل ْاالجمالي ْالرشيقْعلىْْنظام ْالمنتجات،جوْدلتصنيع ْالتْْة ْالمعاينة ْأسلوب (Bootstrapْكراريةْ)ومنْخالل
،ْوكانتْجودةْالمنتجاْتالتصنيعْالرشيقْوأبعادهْالمختلفةْعلىْْنظامْْةْلتأثيرْْالحصائيتمْاختبارْالمعنويةْْ

كماْوبلغتْقيمةْمعاملْالتحديدْْ،0.01النتائجْتشيرْألنْجميعْالتأثيراتْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ
%ْمن54.8ْْادهْالمختلفةْيساهمْفيْتفسيرْماْنسبتهْْأنْالتصنيعْالرشيقْبأبعْْإلى،ْوالتيْتشير0.548ْْ

ْ.ْجودةْالمنتجاْتالتغيرْفيْ
 الجودة ( نتائج تأثير التصنيع الرشيق بأبعاده المختلفة على 6جدول )

 قيمة التأثير  اتجاه التأثير 
االنحراف 

 المعياري 

 اختبار 

 "ت" 

الداللة 

 ةاإلحصائي

جودة المنتجات   0.000 17.680 0.042 0.740 نظام التصنيع الرشيق 

جودة المنتجات    تنظيم موقع العمل   0.106 0.030 3.549 0.000 

 جودة المنتجات الصيانة اإلنتاجية الشاملة    0.225 0.027 8.442 0.000 

 جودة المنتجات التحسين المستمر    0.232 0.020 11.480 0.000 

المنتجاتجودة    التصنيع الخلوي   0.192 0.023 8.535 0.000 

 0.000 7.096 0.022 0.157 اإلنتاج في الوقت المحدد جودة المنتجات 

 %.54.8(. معامل التحديد  Smart-PLSمخرجات برنامج ) إلىاستناًدا 
 

 
( تأثير  2الشكل  على  نظام  (  المختلفة  بأبعاده  الرشيق  المنتجاتالتصنيع  متعدد   جودة  الهيكلي  للنموذج  نتائج  حسب 

 (Smart-PLSمخرجات برنامج )  إلىاستناًدا  عداد الباحثإالمستويات، 
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 اختبار فرضيات الدراسة

 نتائج تحليل فرضيات الدراسة: .3
 الفرضية الرئيسة األولى: 3.1

( بين التصنيع الرشيق ومستوى جودة  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )   أثريوجد    والتي تنص على "
 منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".

( الجدولْ إحصائيةْعلى6ْْمنْ داللةْ وذوْ إيجابيْ بشكلْ يؤثرْ الرشيقْ التصنيعْ نظامْ أنْ جودةْ(ْنالحظْ
مجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْْْْالمنتجاتْفي

كْْستنتاجْأنْهناواالْْالرئيسةقبولْالفرضيةْْْْإلىوهوْماْيشيرْْْْ،(0.05(ْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)0.740)
(ْْ ْإحصائيةْعندْمستوىْداللة ْالرشيقْعلىْْ (α≤0.05تأثيرْموجبْوذوْداللة ْالتصنيع ْالمنتجاْتلنظام ْْجودة

فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة،ْوعليهْفقدْتمْإثباتْصحةْفرضيةْْ
ْالدراسةْالرئيسةْاألولىْ.

مسةْفرضياتْفرعيةْحسبْاألبعادْالمكونةْللمتغيرْالمستقلْْويتفرعْمنْالفرضيةْالرئيسةْاألولىْخ
ْْوالمتمثلْفيْْ النموذجْنظام تقديرْ لنتائجْ وفًقاْ الفرعيةْ الفرضياتْ نتائجْاختبارْ الرشيق،ْوجاءتْ التصنيعْ

 الهيكليْمتعددْالمستوياتْعلىْالنحوْاالتي:
( لتنظيم  α≤0.05ية عند )ذو داللة إحصائ  أثروالتي تنص على "يوجد    األولى:الفرضية الفرعية    3.2

 موقع العمل على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".
ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْتنظيمْموقعْالعملْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)

(0.106ْْلغتْقيمةْالتأثيرْ)حيثْبْْ،وْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةفيْمجموعةْمصانعْسراْي
(ْ أقلْمنْ داللةْ ماْيشيرْْْْْ(0.05بمستوىْ داللةْْْْإلىوهوْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ الفرضيةْواالستنتاجْ وقبولْ
الواديةْْْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْْجودةْالمنتجاْتلتنظيمْموقعْالعملْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ

 .للصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة
( للصيانة  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثريوجد    والتي تنص على "  الثانية:الفرضية الفرعية    3.3

 اإلنتاجية الشاملة على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ". 
جودةْ(ْيتضحْأنْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْتؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)

حيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْْْْ،يْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةفْْالمنتجاْت
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نْهناكْْقبولْالفرضيةْالبديلةْواالستنتاجْأْْإلىوهوْماْيشيرْْ(0.05ْْ(ْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)0.225)
يْمجموعةْْفْْْجودةْالمنتجاْتللصيانةْالنتاجيةْالشاملةْعلىْْ 0.05تأثيرْذوْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْْ

ْ.مصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزْة
ْ

( ألسلوب  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثروالتي تنص على "يوجد   الفرضية الفرعية الثالثة:  3.4
 اإلنتاج في الوقت المحدد على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية".

ْالجودْةفيْالوقتْالمحددْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلىْْْْاالنتاجأنْْْْ(ْيتضح6منْالجدولْ)
(0.157ْْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ)ْْ،الغذائيةْفيْقطاعْغزةفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْْ

داللةْْْْقبولْالفرضيةْالبديلةْواالستنتاجْأنْهناكْتأثيرْذوْْإلىوهوْماْيشيرْْ(0.05ْْبمستوىْداللةْأقلْمنْ)
فيْمجموعةْمصانعْْْْجودةْالمنتجاْتألسلوبْالنتاجْفيْالوقتْالمحددْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْ

ْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.ْسرايو
ْ

( للتصنيع  α≤0.05ذو داللة إحصائية عند )  أثريوجد    والتي تنص على "  الفرضية الفرعية الرابعة:  3.5
 نتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".الخلوي على مستوى جودة م

ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْالتصنيعْالخلويْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)
(0.192ْْفيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْحيثْبلغتْقيمةْالتأثيرْ)

( منْ أقلْ داللةْ 0.05ْْبمستوىْ ْْْو( يشير ماْ داللْْإلىهوْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ واالستنتاجْ الفرضيةْ ةْْقبولْ
الخلويْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ المنتجاْتللتصنيعْ الواديةْْْجودةْ فيْمجموعةْمصانعْسرايوْ

ْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.
ْ

( للتحسين  α≤050.ذو داللة إحصائية عند )  أثروالتي تنص على "يوجد    الفرضية الفرعية الخامسة:  3.6
 المستمر على مستوى جودة منتجات مجموعة سرايو الوادية للصناعات الغذائية ".

ْجودةْالمنتجاْت(ْيتضحْأنْالتحسينْالمستمرْيؤثرْبشكلْإيجابيْوذوْداللةْإحصائيةْعلى6ْْمنْالجدولْ)
(0.232ْْ)أثيرْْحيثْبلغتْقيمةْالتْْ،فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة

( أقلْمنْ داللةْ 0.05ْْبمستوىْ يشيرْْ( ماْ الفرضيةْواالستنتاجْْْْإلىوهوْ داللةْْبقبولْ ذوْ تأثيرْ هناكْ أنْ
فيْمجموعةْمصانعْسرايوْالواديةْْْْجودةْالمنتجاْتللتحسينْالمستمرْعلىْْ 0.05إحصائيةْعندْمستوىْْ

ْللصناعاتْالغذائيةْفيْقطاعْغزة.
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ْ
 النتائج والتوصيات 

 النتائج:
الرشيقْْ متغيراْت فقراْت اتجاه الشركة في البحْث عينة فراْدأل يجابْيا ْوْ واضح باينت ظهور .1 التصنيعْ

لصالحْتنظيمْموقعْالعملْالذيْاحتلْعلىْالوزنْالنسبيْاألكبرْمنْحيثْاهتمامْالمجموعةْوتركيزهاْعليه،ْ
ْْ له النسبيْ الوزنْ بلغْ 86.1ْْحيثْ يليه نسبيْْْوْْالمحدْد الوقْت في نتاجال بعْد هميةاأل حيْث من%،ْ بوزنْ

85.7،%ْْْْ المرتبة الشاملةْ النتاجيةْ الصيانةْ بعدْ احتلْ ثمْ نسبيْْمنْ وبوزنْ بعدْْ%83.8الثالثةْ تالهاْ ْ،
ْ %.81.3،ْوأخيًراْالتصنيعْالخلويْوبوزنْنسبيْ%82.7التحسينْالمستمرْوبوزنْنسبيْ

النسبيْالخاصْْأظهرتْالنتائجْإيالءْالشركةْاهتماًماْكبيًراْبقضاياْجودةْمنتجاتها،ْحيثْبلغْالوزْن .2
ْ.ْْ%87.4باهتمامْوتطبيقْمعاييرْالجودةْفيْالمجموعةْماْنسبتهْ

ذوْداللةْإحصائيةْعندْْإيجابيْْوْأثروجودْأظهرتْنتائجْتحليلْالنموذجْالهيكليْمتعددْالمستوياتْ .3
( داللةْ ْْل (α≤0.05مستوىْ ْْتطبيق على الرشيقْ التصنيعْ الغذائيةْْنظامْ الصناعةْ منتجاتْ جودةْ مستوىْ

ْالغذائيةْفيْقطاعْغزةْْسرايوْْصانعبمجموعةْْم ْللصناعات ْالتأثيرْْ،الوادية ،ْوهوْْ(0.740)ْْحيثْبلغتْقيمة
ْالراهنْستسهمْْْْإلىماْيشيرْْ ْالمستوى ْالرشيقْعن ْالتصنيع ْالمجموعةْفيْتطبيقْمرتكزات أنْمضاعفةْجهود

ْ%.74فيْتطويرْمستوىْجودةْمنتجاتهاْبماْنسبتهْ
ْالنتائجْْ .5 ْالمتْْإلىتشير ْأبعاد ْأكثر ْالجودةْتمثلتْبالتحسينْْأن ْالرشيقْتأثيًراْعلىْمستوى ْالتصنيع غير

بقيمةْتأثيرْبلغتْْ يليهْالصيانةْالنتاجيةْالشاملةْبقيمةْتأثيرْبلغت0.232ْْالمستمرْ ثم0.225ْْ،ْ ،ْومنْ
بينماْكانتْْْْ،0.157غتْْ،ْيليهْالنتاجْبالوقتْالمحددْبقيمةْتأثيرْبل0.192التصنيعْالخلويْبقيمةْتأثيرْْ

ْ.0.106بعادْتأثيًراْتنظيمْموقعْالعمل،ْحيثْبلغتْقيمةْتأثيرهْاألْأقلْتلك
 

 التوصيات
ْل .1 تداولْالموادْوْاألجزاءْبينْْتوصيْالدراسةْإدارةْالمجموعةْبالعملْعلىْاستخدامْطريقةْكانبانْ

ازنْبخطوطْاالنتاجْْمنْخاللْالقيامْبعمليةْربطْتقنيْمتكاملْللمخالمخازنْوْخطوطْالنتاجْوْالموردينْْ
صنفْمعين،ْوبالتاليْْالمخازنْعندْبيعْكميةْمحددةْمنْْْْإلىالمعلومةْآلًياْْالموزعين،ْبماْيضمنْانتقالْْْو

يتمْسحبهاْمنْالمخزنْمنْنفسْْاعْدْلْْمنْخاللْالحاسوْبْْاللكترونيالقيامْبالتسجيلْْ دْالكمياتْالتيْ
نْخاللْالتفاعلْبينْْوذلكْلتمكينْالمجموعةْمنْتعزيزْتطبيقْنظامْاالنتاجْفيْالوقتْالمحددْمْْالصنف

 ْْحدْمعين.ْْإلىالتكنولوجياْوالموردينْلتوريدْالموادْالالزمةْمنْهذهْاألصنافْعندْوصولْالمخزونْ

ضرورةْقيامْالشركةْبتطويرْالنظامْاللوجستيْالمطبقْلديهاْوتفعيلْإدارةْاللوجستيكْلضمانْكفاءةْْ .2
 رتقاءْبمستوىْجودةْمنتجاهاْ.العملياتْلديهاْوبالتاليْاالْأداءسلسلةْاالمدادْبماْيعززْمنْ
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إطارْْضرورةْتبنيْإدارةْالمجموعةْلألفكارْالبداعيةْحتىْولوْكانتْمتعلقةْبأجزاءْمتواضعةْفيْْ .3
ْْْ؛عملهاْوالنظرْإليهاْكجزءْمنْأهدافْالتحسينْالمتسمرْالذيْيجبْمراكمتهْمنْخاللْتحسناتْبسيطْة

ةْمنتجاتهاْعلىْالمدىْالطويل،ْمعْربطْهذهْْولكنْبشكلْمستمرْبماْيفضيْبتعزيزْتنافسيةْالمجموعةْوجوْد
ْالبداعي ْالتفكير ْالعاملينْعلى ْلتشجيع ْالمكافئاتْوالحوافز ْبنظم ْالمستمرْْْْالمبادرات ْالتحسين ْأطر ْفي المنظم

ْلجوانبْالعمليةْاالنتاجية.ْ
ْبتطبيقْْ .4 ْالمجموعة ْالجودةْكمدخلْْْْأساليْبضرورةْقيام ْالمشكالتْْْْإدارْيومفاهيمْحلقات ْلحل حديث
بماْيضمنْالحفاظْعلىْالمستوياتْالراهنةْلجودةْمنتجاتْالمجموعةْوالتحسينْْْْ،رتبطةْبجودةْالمنتجاْتالم

 ذويْاالختصاصْمنْالعاملينْ.ْالمستمرْلهاْبمشاركة

الواديةْللصناعاتْالغذائيةْبنشرْثقافةْإزالةْالهدرْبجميعْْْْاالهتمامْمنْقبلْمجموعةْمصانعْسرايْو .5
همْوالممارسةْلدىْالعاملينْبهاْباعتبارهاْالمدخلْوالهدفْالنهائيْلتطبيقْْأشكالهْوتأطيرهاْفيْمنظومةْالف

ْنظامْالتصنيعْالرشيقْ.
صنيعْْضرورةْتركيزْالمجموعةْعلىْاالهتمامْبتنظيمْموقعْالعملْوتفعيلْاالعتمادْعلىْفكرةْالتْ .6

ْالخلويْبشكلْأكبرْوذلكْلضمانْإيجادْتأثيرْفاعلْلهماْفيْعملياتْتطويرْجودةْالمنتجاتْ.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْ(ْ.2014)ْ.92-71):4)16ْ.واالقتصاديْة
17. ْْ ْْبسام ْْْْإسراء والطائي، التنافسية  السبعاوي، الميزة  تحقيق  في  الرشيق  التصنيع  مرتكزات  دور 

.ْْطبية في نينوي دراسة تحليلية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات ال  –المستدامة  
ورقةْمقدمةْفيْالملتقىْالعلميْالدوليْحولْسلوكْالمؤسسةْاالقتصاديةْفيْظلْرهاناتْالتنميةْْ

ْ(ْ.2012)ْْ.306-287جامعةْقاصديْمرباح،ْورقلة،ْالجزائر:ْْ.المستدامةْوالعدالةْاالجتماعية
ْوْْمحمدوْْالطائي،ْْيوسف .18 اإل ْْالحكيم،ْْليْثالعجيلي،ْ المنظمات  في  الجودة  إدارة  نتاجية  نظم 

  (.2009ْْ)ْاالردن.ْ.دارْاليازوريْالعلميةْللنشرْوالتوزيعْ ْ.الطبعةْالعربية  والخدمية.

مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع  الطيب،ْ"ْْخلوْد .19
ْْلسطينْ.فْْ.غزْةْْ.الجامعةْالسالميْةْْ .رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْْ .ميدانية تحليلية"دراسة  -غزة  

(2017.ْ)ْ
لية جدولة  وآ  JITالتكامل بين نظام اإلنتاج بالوقت المحدد    أثر إبراهيم،ْْْْمحموْد  العازل،ْْوْْمناف .20

مجلةْْْْ.في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية دراسة مقارنة  DBRوضبط العمليات اإلنتاجية  
ْ(ْ.2016)ْ.79-18ْ:49(28)ْ.جامعةْالبعْث
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وتأثيرها في االسبقيات التنافسية دراسة استطالعية آلراء   حياة العمل  الرحمن،ْجودةعبدْْْْماجدة .21
دهوك لمحافظة  المعدنية  للمياه  متين  معمل  في  العاملين  من  الرافْدْْ.عينة  تنميةْ ين،ْمجلةْ

(35)112ْ:38-56.ْ(2011.ْ)ْ
ْْْْنشوان .22 نظام  في  الشاملة  اإلنتاجية  الصبانة  نظام  مرتكزات  دورْْالعالي،عبد  التصنيع  تعزيز 

تكريتْْْمجلةْْنينوى.  محافظة  في  الصناعية  الشركات  عينة من  في  استطالعية  الرشيق دراسة
ْ(2011)ْْ.114-21ْ:98(7)ْْ.واالقتصاديْةْةداريالْللعلوم

ْوْْمحمْد .23 دوررأفتْْالعزاوي،ْ   التسويق  عمليات  تعزيز   في  الرشيق  التصنيع  متطلبات  العبيدي،ْ
دراسة   األدوية   لصناعة  كماءالح  شركة  في  العاملين  من  عينة  آلراء  استطالعية  الريادي 
ْتكريْتنينوى /    الطبية  والمستلزمات  ْالْْالدارْةكليةْْْْ..ْجامعة ْللعلوم ْتكريت ةْْداريواالقتصاد،ْمجلة
 (ْ.2013)ْ.69-53ْ:30(10ْ)ْ.واالقتصاديْة

الوسيط لتقليل المهدرات في تعزيز العالقة بين استخدام   األمير،ْالدورْْسوزانْوعلي،ْْراضيْْ .24
.ْمجلةْالعلومْالعملياتي  داء( وتحسين األ5Sءات االساسية للصيانة )الصيانة الذاتية واالجرا

ْْ(2016)ْ.180ْ-125ْْ:44ْ(11)ْ.االقتصادية
  لألدوية   العامة  للشركة  التنافسية  الميزة  تعزيز  في  الرشيق  التصنيع  مرتكزات  أثرعلي،ْْْْسوزان .25

ْ-314ْْ:(15)8ْْ.ةيداْر.ْمجلةْجامعةْاالنبارْللعلومْاالقتصاديةْوالتحليلية  دراسة  – سامراء  في 
343.ْ(2016.ْ)ْ

ْْْْمنى .26 "قسم الصناعية".    المنتجات   تكلفة  خفض  في  هأثر و   المحدد  الوقت  في  اإلنتاج  نظامهللا،ْ
ْالسودانْ.ْ.كليةْالدراساتْالعليا.ْجامعةْالسودانْللعلومْوالتكنلوجياْ .رسالةْماجستيرْغيرْمنشورْة

(2016.ْ)ْ
مكانية اعتماده في الشركة  Kaizen)التحسين المستمر بأسلوب كلفة كايزن  كاظم،ْْحاتمْْ .27 ( وا 

ْ.188-21ْ:159(1)ْ.مجلةْمركزْدراساتْالكوفةْ.اإلطارات في النجفالعامة لصناعة 
إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة التنافسية دراسة حالة جامعة (.ْْ"2016كحيل،ْ)ْْإسماعيل .28

والسياسةْللدراساتْْْالدارةكاديميةْْكليةْالدراساتْالعليا.ْاْْ.رسالةْماجستيرْغيرْمنشورْةْْ.فلسطين"
 (.2011)ْغزةْفلسطين.ْْ.قصىالعلياْوجامعةْاأل

29. ْْ ْْْْنغم  الالمي،ْوغسان التسليم    أثرالصائغ، اإلنتاجية على سرعة  العمليات   – تحسين مسار 
 (ْ.2015)ْ.129-140ْ:109(83)ْ.واالقتصاْدْالدارةمجلةْْ.دراسة حالة

ْالقانونيينْْ .30 ْللمحاسبين ْالعربي ْْْ.2طْْ.عرفة التنظيمية والمعرفة باألعمالالمالمجمع ْالعربيْْْ المجمع
ْْْْ (ْ.2009)ْاالردن.ْ.للمحاسبينْالقانونيين
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ْْْْنضال .31 المحدد )المصري، ( دراسة ميدانية على JITمقومات تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت 
 :30(5)ْْ.مجلةْجامعةْالنجاحْلألبحاثْ)العلومْالنسانية(ْْ.الشركات الصناعية في قطاع غزة

1074-110.ْ(2016ْ.)  ْ
ْْسليمانْْالمطارنة،ْْوْْغسان .32  JITتطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد    أثرالبشتاوي،ْ

األ الصناعية    داءعلى  الشركات  في  دراساْتْْ.ةاألردنيالتشغيلي  الْْ.مجلةْ ْْ.ةداريالعلومْ
(34)2:300-317.ْْ(2007.ْ)ْ

ْْاالردنْ. .دارْصفاءْللنشرْوالتوزيْعْْْ.1ْطْْ.إدارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت  ْْ.نجمْنجم .33
(2009.ْ) 

  في  التنافسية  الميزة  استراتيجيات  في  الرشيق  التصنيع  مرتكزات  تطبيق  أثرالهشلمون،ْ"ياسمينْْ .34
ْْ.عمانْْ.جامعةْالشرقْاألوسطْْ.رسالةْماجستيرْغيرْمنشورْة ة".األردني  االدوية  صناعة  شركات
ْ(ْ.2017)ْاألردن.
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