تحديد مستوى مرونة التصنيع
دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات القطنية

االستاذ الدكتور غسان قاسم داود الالمي
كلية اإلدارة و االقتصاد-جامعة بغداد

المدرس كاظم احمد جواد
كلية اإلدارة و االقتصاد-الجامعة المستنصرية

15

العدد الحادي واألربعون 4152

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

14

كاظم احمد.م، د غسان قاسم.أ

العما رة تعتر

..تحديد مستوى مرونة التصنيع

:الملخص

تهدف هذه الدراسة الى التعررف لىرى تسرتمر ترمارة الت را ا شرك اللررمة العنترة لى رانلن

 بعد اخت نرلدد تن االبعند الترك تععبررلن ترمارة الت را ا مالترك الرنرا ال هرن لردد ترن البرنا ن شرك هرذا الت رن،بغداد

 مترماررة، مترماررة العتى ررة، مترماررة التاررد ن، و، مترماررة الترر،  مترماررة الا ر،شررك ترماررة التمررنان

مالتررك تت ى ر

.) مترماة التاتمج ال د د،تانملة التما

 متر ذلرد بعرد التعن لرة الت داا رة لىبنارن لتمقرا، هرذه الد ارسرة،مت التتند قناتة الفاص منسىمب را س الا ن
 ت ر اال نبررة لررن تسررن ال، قناتررة الفا رص،اا ررن
)67%

لىرى الىرى اسربة بىغر

تررا الترردراال التعا ر ن لغررر

الد ارسررة متررن خررا ا رراال التعررنبا

الد ارسرة الرى ان تسرتمر ترمارة التمررنان مترمارة الا ر ا رى

 متم رى،الد ارسرة

 مهررك، شررك ا ر ن بى ر اداررى تسررتمر لىترماررة،مهررك اسرربة تعتدلررة تررد لىررى اتررتاد اللرررمة لهررذه االارماي تررن الترماررة
التعترارة شررك

.)43%

 مالتك بىغ،ترماة العتى ة

 رندا ترماررة العتى رة تررن خرا التعنل ررن،  لرذا ابغررك،مهرذا عاررك ترداك تسررتمر ترمارة العتى ررة

. متن النر الى ذلد العد د تن البنا ن، لممن ترماة العتى ة تهتة بنلتعنراة تا االاماي االخرر لىترماة،الدراسة
 تتن عاك ضعف، ) تعر بنً متعد50% لىى تستمر تتمسم
الد ارسرة بربع

 مقرد خر ر،رعب

اتن بنلاسب الى بنقك ااماي الترماة شعد ا ى

اتتاد اللرمة ق د البارن الرى ترمارة الت را ا تترن ضرعهن شرك تمقرف تانشسرك

 ررندا ق رردرتهن، الت ررك ت ررن ل ررتاهن ان تاس ررن تس ررتمر ترما ررة الت ررا ا ش ررك الل رررمة مبنلت ررنلك

مالتم ر ر ن

االس ررتاتن ن
.التانشس ة

Abstract:
This study aims to identify the level of flexibility of manufacturing in the State
Company for Cotton Industries / Baghdad Factory, after selecting a number of
dimensions that reflect the flexibility of manufacturing , and referred to by a number of
researchers in this area, which represented by the (flexibility machinery, flexibility of
size, mix flexibility, flexibility material handling, and flexibility new product ).
Checklist was adopted as a main way to make the study. This was done after a field
cohabitation of the researcher for the study site, and through make interviews with the
managers concerned for the purpose of completing the checklist, the questions of the
study have been answered. So, the study found that the level of flexibility of the
machines and flexibility size obtained the highest rate, which reached at (67%), which is
moderate rate, indicating the possession of the company these types of flexibility, while
the lowest level of flexibility was the process flexibility, which amounted to (43%), this
means the low level of process flexibility.
Therefore, the process flexibility should be increased, through the treatments proposed
in this study, indicating the fact that the process flexibility is important, compared with
other types of flexibility, as pointed out by many researchers.
As for the rest of the kinds of flexibility, it has got a medium level. Which was
almost (50%), as average, which means the weak possession of the company, in
question, of the flexibility manufacturing, which puts it in a difficult competitive
position.
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The study has come out with some conclusions and recommendations, which would
improve the level of manufacturing flexibility in the company, thereby increasing its
competitiveness.
المقدمة:

لع ررد اد

التغ ر ر ار

المب ر ررا مالتتس ررنرلة ش ررك ب ا ررة االلت ررن متب ررد اذماة التس ررتهىم ن بل ررم مب ررر م ،ررندا ا رردا

التانشسررة ،الررى ق ررن العد ررد تررن البررنا ن الررى تم ررو اهتتنتررنته ااررم ترماررة الت ررا ا مررنداا تهتررة شررك تما هررة تىررد
الظرررمف ماالارردان ،مهررذا تررن الررنر ال ررو العد ررد تررن الد ارسررن
التاظتن

اال اب ررة التررك امىررا لى هررن البناررن ،ا ررن تاررنم

شك االسماة التاى رة التانشظرة لىرى ا رتهن السرمق ة متمناتهرن التانشسر ة بترن ر تن م مدهرن شرك االسرماة،

تررن خررا تما هررة تىررد التاررد ن

متعرردارالتات ن

لبررر اتررتاد العرردرا لىررى االسررت نبة الررى تتمىبررن

ال،بررنان التتغ ررا تررن ا ررن اررمي

مبنللررم الررذق اعررة الىررى رضررن لى،بررنان تررا ت ارلررنا ررمدا ممىفررة التات ررن

متسررى تهن شررك المق ر

التادد.
تن تما هة الاتتمد الذق ا

متعد ترماة الت ا ا ااد االسىاة التانشس ة التهتة التك تعتمن التاظتن
ب اررة االلتررن  ،لررذا قررن البناررن بتمب ررة هررذه الد ارسررة شررك اارردر اللرررمن ال ررانل ة تررن ا ر تاد ررد تسررتمر ترماررة
الت ا ا ش هن ،متاد د اسبنب ااخفنضهن ممضا التم

التانشس ة .

الا،تة تن ا

ن

شرك

 ،ندتهن لمماهن االسرنس شرك  ،رندا قردرتهن

لعررد ت ر تاررنم التمضررمي تررن خررا اربعررة تاررنمر ،ا ررن تمرررة التباررن االم الررى تاه ررة الباررن ،شررك ا ر ن
التفرنه االسنسر ة لىتمضرمي  ،اترن

اا رف التبان ال ناك الى ال نارب الاظررق ترن البارن الرذق رت ش رو اسرتع ار

التباررن ال نلررن شررنهت بنل ناررب التمب عررك لىباررن مالررذق ععررد ررمهر الباررن مالررذق هررت بنل ناررب التاى ىررك لتمضررمي

البان ،ماخ اًر اافرد التبان الرابا شك تعد اه االستاتن ن
تاد د تستمر ترماة الت

مالتم

التك تم

ن

ال هن البان مالتك تهردف الرى

ا شك اللرمة ق د البان.

المبحث االول -منهجية البحث
اوالً :مشكلة البحث

تما ررو العد ررد تررن التاظتررن

لىى االست نبة مالتم ف تن ا

شررك لررنل االلتررن العد ررد تررن التاررد ن

التررك تتمىررب تاهررن ان تمررمن ام ررر قرردرا

البعنال شك االسماة متر را اسربنب ذلرد الرى العد رد ترن العضرن ن الترك لرهدتهن الب ارة

تاهررن االافتررنص االقت ررندق ب ر ن دم العررنل تت ررن ادر ال ررى ان ت رربن ها ررند تانشسررة لرسررة ات ررن التات ررن

التاى ررة

مبنللرم الررذق هرردد ااه ررنر هررذه ال ررانلن  ،اضررنشة الرى تغ ررر اذماة ال،بررنان ،مالتعررد التماملررم ك التتسررنري ،لررذا قررن
البنان بتعد هذه الدراسة لتسنلدا ا انب العرار شك اللرمة العنتة لى انلن

لىى تما هة الاتنمد مالتغ ار

التستترا ترن ا ر تما هتهرن بناردر االدما

ذلررد تررن خررا ق ررنس قرردرا اللرررمة لىررى االسررت نبة السررر عة لتتمىبررن

12

العما ة لىتعرف لىى تردر قردرته

التهترة التتت ىرة بترمارة الت را ا ،م رت

السررمة بتعرردار تررن تتتىمررو تررن ترماررة بنللررم
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تحديد مستوى مرونة التصنيع..

الذق تممن ش و قندرا لىى تىب ة رغبن

ال،بنان ،اذ ععد اتتاد التاظترن

لترمارة ت را ا لنل رة سراانً تانشسر نً تهترنً

تمن ان دق الى تاع ة ق تة اللتن التاظتة تن خا  ،ندا رضن ال،بنان .

متسررنلد لتى ررة ق ررنس ترماررة الت ررا ا ش ررك تاد ررد ترردر اسررتفندا التاظتررة تررن تسررتمر الترماررة الت ررك تتتىمه ررن،

اضررنشة الررى مماهررن تععررد لا ررر تهر تمرن اسررتخداتو شررك تاد ررد شنلى ررة الرقنبررة مالتخمر م شررك اتخررنذ العررار مبنللررم
الذق دق الى الا م لىى تغذ ة ار عة لىتعىمتن تمن ان تسه شك تعنل ة االخمنال.
مبعد التعن لة الت داا ة لىلرمة التبام ة تمن التعب ر لن تلمىة الدراسة تن خا التسن ال

االت ة:

 -1تن تستمر ترماة الت ا ا شك اللرمة تمضمي الدراسة.
 -2ه تتتىد اللرمة ق د البان تستمر
 -3تن هك اسبنب ااخفن

د تن ترماة الت ا ا .

تستمر ترماة الت ا ا .

ثانياً :أهداف البحث

سعى هذا البان الى تاع ة االهداف االت ة:

 -1التعرف لىى تفهم ترماة الت ا ا ماه االبعند التك تععبر لاهن.
 -2تاد د ام تلخ ص تستمر ترماة الت ا ا شك اللرمة العنتة لى انلن

العما ة تعت بغداد

 -3تاد ررد الاسرربة التام ررة لمر عبعررد تررن ابعررند ترماررة الت ررا ا شررك اللرررمة ق ررد الباررن بغ ررة اسررتخداتهن منسررنس شررك
تاس ن تستماهن.
 -4ت،م ررد اللرررمة بد ارسررة تع ررشه بتفهررم ترماررة الت ررا ا متسررتمر الترماررة التررك تتتىمهررن تررن ا ر االسررتفندا تاهررن
متات تهن.
 -5تاد د اه اسنل ب  ،ندا الترماة شك اللرمة ق د الدراسة.
ثالثاً :أهمية البحث

تمتن اهت ة البان شك ال مااب االت ة:

الدرسرة ترن ا ر االسرتفندا تاهرن شرك
 – 1تعد دراسة لن ترماة الت ا ا تتت ىتنً بنالبعند التك ت اخت نرهن شرك هرذه ا
تع ، ،العدرا التانشس ة لىلرمة .

 -2تمن لىلررمة االسرتفندا ترن هرذه الد ارسرة لارد اتخرنذ قر ار ار

االلترن ش ترن تعىرة بلرراال تمرنان د ردا ام اضرنشة

خممم ااتن ة تن خا الترم  ،لىى تتتا تىد التمنان مالخممم االاتن ة بنلترماة العنل ة.

 -3تعد امنر تفنه تك سنلد تتخذق العرار شك اللرمة ق د البان شك التعرف لىى تفهم ترماة التت ا ا ماه
االبعند التك تتضتاهن مالدمر الذق تمن ان تىعبو شك تع ، ،العدرا التانشس ة لىلرمة.
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رابعاً :فرضية البحث

تسعى هذه الدراسة الرى تاع رة اهرداشهن لىرى مشرة التاه رة التعتتردا مبارنالاً لىرى الفرضر ة الرا سرة الترك تت ر

اال نبة لىى تسنالمال

نغة الفرض ة منالتك :

الدراسة ،مبذلد تمن

الفرضية الرئيسة  " :اتتاد اللرمة العنتة لى انلن
التانشسة ".

العما ة الى تستمر تع ن تن ترماة الت ا ا بتن هىهن لىى

خامساً :اداة البحث

ت استخدا االسىمب الرا س مهم قناتة الفاص )Check listتن ا

الر ر ر رردادهن تر ر ر ررن خر ر ر ررا الر ر ر ر ررمي الر ر ر ررى لر ر ر رردد تر ر ر ررن الد ارسر ر ر ررن

الا م لىى الب نان

السر ر ر ررنبعة ذا

الا،تة ،مالتك تر

ال ر ر ر ررىة بنلتمضر ر ر ررمي تاهر ر ر ررن د ارسر ر ر ررة

 ،)Awwad,2011 ، )Kara&Kayis,2004 ،)Stockton&Bateman,1995مبغ ر ررة تر ت ر ررة ا نب ر ررن
قماا الفاص الى تعنب ر مت ة مالا م لىى دقة امبر شك تاى

الب نان

اس ر رراىة

الماردا ش هن ،شعد استخد تع نس ل مرر

ال ا ك الذق التت لىى االم،ان التنل ة تتاعة مى نً  ،3متتاعة ،ا نً  ،2مغ ر تتاعة . )1
سادساً :أساليب التحليل

التتررد الباررن شررك تاى ر الب ناررن

ذا

الباررن لرردد تررن االسررنل ب ماالدما

العاقررة بتتغ ر ار

بنلتم ،ا التمرارق مالاسب التام ة ماالمسنم الاسنب ة لىفع ار

الخن ة بعناتة الفاص بغ ة تاد د تستمر ا نبرن

تاهن م تمن تمض اهن منالتك لر ف:)103،2661،
ت تمي التم ار ار

× الم،ن الات ة)

 -1التعد = ------------------------------
ت تمي التم ار ار

ت تمي التم ار ار

× الم،ن الات ة)

 -2الاسبة التام ة = --------------------------------
ت تمي التم ار ار

×3

الاسبة التام ة × التعد
 -3التعد المسمك الفرضك = ----------------------------
الات ة
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سابعاً :محتمع وعينة البحث

تمرة البان الى اللرمة العنتة لى انلن

العما ة تعت بغداد اادر تلم ا

م ا،را ال انلة مالتعرندن مش ترن

ىك ابذا تعر ف ة لن اللرمة:
عررمد تررنر س تتس ر س اللرررمة الررى تات ررف االربع اررن
د انر ،بتم ب التندا الخنتسة ترن قرنامن اللررمن

العمني الخنص اتى

متاد ررداً لررن  )1945ب ررمس تررن قرردره  )150000ملررف

الانشرذ التفعرم ،ارذاد ،ماسرتتر اللررمة بنلعتر متاردر لررمن

دمر قرار التتت لن  )1964لتممن ضتن العمرني العرن متتارم بعرد ذلرد شرك التسرع ان

الى لرمة لنتة لىى مشة اص قنامن اللرمن .
تهدف اللرمة العنتة لى انلن
تن تات رن

العما ة تعت بغداد الى دل االقت ند المماك لسد ان رة االسرماة التاى رة

االقتلرة العما رة مسرد اات ن رن

م ا،را ال راة ترن التات رن

المب رة ممرذلد سرد اات ن رن

م ا،را الردشني

تن الخ ،اض نشة الى تسنهتتهن شك استعمنب اال دق العتىة التم مدا داخ العمر بعد تدر بهن متته ىهن .
تىىال قناتة الفاص ت اخت نر ل اة تن التد ر ن شك اللرمة العنترة لى رانلن

ملغر

العما رة تعتر بغرداد

تدراال التعنت االاتن ة مالتام ى ة ،متدراال االقسن ،مالتهادس ن الفا ن) ،اذ ت تىىال قناتة الفاص بعد الا م
الخن ة بم شعرا تن ذمق االخت نص االقرب لهن.

لىى التعىمتن

المبحث الثاني  -الجانب النظري
أوالً :مرونة التصنيع Manufacturing Flexibility
لعررد ا،داد

اهت ررة ترماررة التا ررا ا شررك ادارا االاتررنج مالعتى ررن

ات ررة لمب عررة التغ ررر الررذق ا ر شررك ب اررة

االلتن مالذق م ر لىى لم التانشسة التك تعتتد بلم مب رر لىرى التاسر ن التسرتتر لىخ رناص الفا رة لىتات رن
مالتررك تمررمن متسررت نبة الررى تختىررف تتمىبررن

ررف  )Beckmanالترماررة بناررو ا" العنبى ررة التررك تسررتن

ال،بررنان ،م

لىتاظتة شك االست نبة ام االستعداد لىتم رف الرى الظررمف التتغ ررا" اذ قرد تمرمن الظررمف التتغ ررا هارن سررلة التغ رر
ال،بر ررنان ام التعىبر ررن

شر ررك ان ر ررن

شر ررك اتنا ر ررة الت ر رماد االمل ر ررة  )Beckman,2008,381-382اتر ررن ) Gerwin

ش عرف ترماة الت ا ا بناهن " العنبى ة لىى االست نبة بمفنالا الرى الظررمف التتغ ررا " ،لرذا تمىرب االترر ترن التردراال

شا ررص ا ررمي ل ررد التتم ررد ال ررذق ر رما هه لم ررك تتمار رما ت ررن تاد ررد ا ررمي الترما ررة ال ررذق تم ررن تبا ررو لتما ه ررة ذل ررد
 ،)Gerwin,2005,1171-1172م تفرة مر ترن  )Judi & Beach ,2008,3340ترا  )Gerwinلىرى ان
ترماة الت را ا ا رى

لىرى اهتترن خرنص ترن التردراال ترن ا ر ان تسرت ب اللررمن

شرك الب ارة الخنر رة ماردد المنتبرنن هارن الترت ار

الترامت ررة الترك تظهرر بمضرمص مهرك التغ ر ار

مالتانشسررة العنلت ررة ،مالتعررد التماملررم ك ،مهاررند تررن
المق ر

شرك تتمىبرن

ال،بررنان،

ررف ترماررة الت ررا ا بناهررن تعاررك االسررت نبة السررر عة متررمش ر

مالتانشظررة لى ررى االلتتند ررة التت ت ررك  )71،2667،م تمررن ان تعرررف ترماررة الت ررا ا هاررن بناهررن " قنبى ررة

التاظتن
تخر ن

ال رانل ة الرى لرد التتمرد

ال انل ة لىى ادارا تماردهن بنللم الذق تماهن تن تعنمتة لد التتمد الب اك م العدرا لىرى التغ رر شرك
التاتمج "  ،) Judi & Beach ,2008,3340مامد الاتك ) لىى ارتبنم الترماة بنلعد ار

ا رراال التغ ر ار

شررك تماملم ررن العتى ررة الاتررنج التاتم ررن

ام تسررى الخرردتن
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متاع ر رة ال ررمدا الات ررك  ،)77،1777،ات ررن  )Lauش

"العنبى ررة لىررى االسررت نبة الررى ام التماشررة تررا الاررنال
الترماة شك االدب ن

ال د رردا" مالررنرا  )Lauالررى اعمررة تهتررة شررك تمررمر تفهررم

الى مرمن التفهرم مرنن بمركال التمرمر بسربب االسرتعرار الب ارك له مر السرمة مااخفرن

الضررغمم التانشس ر ة التررك منا ر
التفه ررم

ررنال ت ررا التغ ر ر ار

تسرتمر

سررنادا اتررى لررن  1706تررن العرررن التنضررك  ،مهررذه الررنر ماضرراة الررى ان تمررمر

الت ررك ا ررى

ش ررك الب ا ررة  ،)Lau,1999,49تت ررن مرد تم ررن الع ررم ان الترما ررة تت رران

التاظتة العدرا لىى تما هة لد التنمد مبنلتنلك شنن ذلد سمف تمن التاظتن
ان ا

ررف ترما ررة الت ررا ا بناه ررن تععب ررر ل ررن

تن التم ف تا التغ رر الرذق تمرن

تا مىب ال،بمن الذق ععد هم الهدف االسنس لم مد اق تاظتة.

ثانياً :أبعاد مرونة التصنيع

اختىف المتنب مالبنا ن شك تاد د ابعرند ترمارة الت را ا مذلرد لىرى مشرة تم هرنته الفمر رة شرك ادارا العتى رن

ماالات رنج ،ملغررر
التاظتن

ا رراال هررذا الباررن ت ر اخت ررنر االبعررند التررك منا ر

ام ررر ل ر ملنً شررك الد ارسررن

اظ ر اًر الهت تهررن شررك

مدمرهن شك تع ، ،العدرا التانشس ة ،لذا تمن التمرة الى االبعند االت ة شك هذه الدراسة ممنالتك:

 -1مرونة المكائن Machin flexibility

تععد ترماة التمنان ااد االبعند التهتة شك ترماة الت ا ا التك النر ال هن العد د تن البنا ن لترن لهرن ترن دمر
ته شك تاع ة االبعند االخرر ،متعرف ترماة التمنان بناهن "لردد العتى رن التختىفرة غ رر التت ناسرة) الترك تمرن

لىتنمارة ان تافرذهن ترن دمن ان تتعررر

ا ارنال التام ر

االاتعررن ) الرى اخمرنال لنل رة ام تغ ررر مب رر شرك اتررناو االداال"

، )Lucas&Kirillova,2011,197 ،شك ا ن لرشهن م ترن  )Pramod and Gargبناهرن " تلر ر الرى تختىرف
اا رماي العتى ررن

التررك تمررن لىتنماررة ان ت د هررن تررن دمن ان تتمىررب هررمد غ ررر تتماررة شررك التاررم تررن لتى ررة الررى

اخررر" ، )Pramod and Garg,2006,200م تفرة ترا هرذا الررمق مر ترن ، )Gindy and Saadاذ م رفن
ترمارة التمرنان بناهرن تتعىرة بتختىرف اارماي العتى رن

الت منا م ررة الترك تمرن لىتنمارة ان ت د هرن ترن دمن م رمد لررناة

تاا لتى ة التارم ترن لتى رة الرى اخررر  ،) Gindy and Saad ,1998,219تضرن هارن التنم رد لىرى ال هرمد

مبنلتنلك ع د بهن لد التن ر لىى مفنالا التمنان لاد اداال لتى ن
 -2مرونة الحجم Volume flexibility

تختىفة،

تمررن تعر ررف ترماررة الا ر بناهررن " تعبرررلن قنبى ررة اظررن الت ررا ا لىررى العت ر بربا ررة لاررد تسررتم ن

التخر ررن

المى ررة" مهررك بررذلد تسررتن لىتاظتررة ب ،ررندا ام تخف ر

التغ ر الذق ا
الى ان ترماة الا

تختىفررة تررن

ا ر االاتررنج اال تررنلك بنللررم الررذق ررتاا تررا

شك مىب ال،بنان  ،)Sethi and Seth,1990,شرك ار ن الرنر )Goyal and Netessine
تمن ان تتان التاظتة العدرا لىى االاتنج بمنقرة الىرى ام ادارى بهردف االسرت نبة الرى المىرب

الاع عررك تررا التانشظررة لىررى المىفررة ،مقررد ارردد البنا ررنن هاررن اررمل ن تررن ترماررة الا ر هتررن ترماررة ال ر،ال االلىررى
،مترماررة ال ر،ال االسررف ) اذ تععبررر االملررى لررن العنبى ررة لىررى العتر بربا ررة لاررد  ،ررندا االاتررنج الىررى تررن المنقررة ،اتررن
ال نا ة شتععبر لن لن العت بربا ة لاد تانقص االاتنج اداى تن المنقة .)Goyal and Netessine,2010,2
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 )Pramodاار ررو تمر ررن  ،ر ررندا ترمار ررة الا ر ر تر ررن خر ررا  ،ر ررندا العر ررد ار

العا ر ررة لاظر ررن

االاتررنج  ،(Pramod &Gary,2006,199اتررن  )Lucas&Kirillovaشعررد م ررفن ترماررة الا ر بناهررن " ترردر تررن
التغ ر ام در ة التعىب شك ا تنلك تستمر التخر ن

ان تتعرر

التك تمن لاظن االاترنج ان د هرن

تم رف تعهرن) ترن دمن

لتى ررة التام ر الرى اخمررنال لنل ررة ام تغ رر مب رر شررك اتررناو االداال" )Lucas&Kirillova,2011,197

م تمن ق نس ترماة الا

تن خا تاد د تدر ا م االاتنج التك تمن لىاظن ان عردتهن ،ام العنبى رة لىرى  ،رندا

ام تاع ررة ا ر االاتررنج اقت ررند نً ،ام تررن تررن خررا العرردرا لىررى  ،ررندا ام تاع ررة ا ر تع ر ن تررن االاتررنج بسرررلة
. )Judi et al.,2004,10-12

 -3مرونة المزيج Mix flexibility

متععبر ر ر ر ر ر ررر لر ر ر ر ر ر ررن العنبى ر ر ر ر ر ر ررة لىر ر ر ر ر ر ررى ت ر ر ر ر ر ر ررا ا تات ر ر ر ر ر ر ررن

تتعر ر ر ر ر ر ررددا بر ر ر ر ر ر ررافس التعر ر ر ر ر ر رردار تر ر ر ر ر ر ررن المنقر ر ر ر ر ر ررة ،

 )Goyal&Netessine,2010,2اا ر ررظ ها ر ررن التنم ر ررد لى ر ررى لاق ر ررة المنق ر ررة ت ر ررا ترما ر ررة الت ر رر ،و ،ب ات ر ررن رم ر رر،
 )Slack&Correa,1992,85لىررى المق ر

معا ررر ته ر ررتبم تررا ترماررة الترر ،و تررن خررا م ررفهتن لترماررة

الترر ،و بناهررن " العنبى ررة لىررى تعررد تاررمي لررنلك تررن التات ررن
 ) al.,2007,1174شربم ترماة التر ،و ترا المقر
التات ن

خررا ترردا تاررددا تررن الرر،تن" ،اتررن

مالمىفرة ترن خرا تعر فهرن بناهرن " تعارك سررلة التغ رر شرك تر ،و

التك تسى الى السمة تا التانشظة لىى شنلى ة المىفة" .

اتن العرلنن ش

Salvador et

رفهن بناهرن " قردرا اظرن الت را ا لىرى تعرد ت تملرن

مشعن " ام تمن ان تعبر لن لدد متلم ىة التات رن

تختفىرة ترن التات رن

بلرم اقت رندق

التختىفرة الترك تمرن ان عردتهن اظرن االاترنج ترن دمن تاتر

مىف ااتعن اضنش ة ام تت ر لىى اداال اظن االاتنج  ،اذ تن لتن ذلد ان دق الى تاس ن رضرن ال،برنان العرلرنن
 ، ) 37-31، 2667،م تمن ق نس ترماة الت ،و تن خرا لردد التات رن

الترك رت التعنتر بهرن ترن قبر التعردا

ام التك تمن لاظن االاتنج ان عدتهن . )Gerwin,2005,1174

 -4مرونة التحديث Modification flexibility

تععبر ترماة التاد ن لن "لردد ماخرتاف لرد ت رناس ) التات رن
دمن التعر ر ر ر ر ررر الر ر ر ر ر ررى اخمر ر ر ر ر ررنال لنل ر ر ر ر ر ررة لار ر ر ر ر ررد التام ر ر ر ر ر ر ام ار ر ر ر ر رردمن تغ ر ر ر ر ر ررر مب ر ر ر ر ر ررر شر ر ر ر ر ررك اتر ر ر ر ر ررناو االداال "
 ،)Lucas&Kirillova,2011,197ات رن  )Dasش
ررنامق شررك ت ررت التاتررمج لتىب ررة اال

ررنا ة ام مىبررن

الترك رت تارد هن مالترك تمرن تاع عهرن ترن

ررف ترماررة التاررد ن بناه ررن تلرر ر الررى " سررهملة ا ررراال تغ ررر
تت ر،ا" اذ قررد مررمن التاررد ن لت ررنت تات ررن

شررك تراىررة

التدهمر تن دمرا الا نا ،)Das, 2001, 4155 ،شك ا ن النر م تن  )Schmenner and Tatikondaالرى
ان ترماررة التاررد ن تعاررك قنبى ررة لتى ررة االاتررنج لىررى ا رراال تغ ر ار مظ ف ررة شررك التاتررمج " م تمررن تررن خررا ترماررة
التاد ن تما هة لد التتمرد الب ارك الرذق تمىرب تااترة خ رناص التاترمج ترا التغ ر ار
.)Schmenner and Tatikonda, 2005,1184
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 -5مرونة العملية Process flexibility

تل ر ترماة العتى ة الى " العنبى ة لىى ا راال التغ ر ا انال لتى ة االاتنج لتعد تات ن

مهررك تعاررك بررذلد تعررد ت تملررة تختىفررة تررن التات ررن
الغر ر ر ر ررر

التاررددا بنسررتخدا ترماد تختىفررة مبم اراررة لتر تختىفررة ،مان

تر ر ر ر ررن ترمار ر ر ر ررة العتى ر ر ر ر ررة متر ر ر ر ررن شر ر ر ر ررك تعى ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ررم دشعر ر ر ر ررن

 ، )Parker&Wirth,1998,430-433م عرف م تن

بناهن" ت تملة تن ااماي التات رن
ار ن

تختىفة تا اداى تتخ ر "

االاتر ر ر ر ررنج متعى ر ر ر ر ر مىر ر ر ر ررف التخر ر ر ر رر،من

 )Stockton&Bateman,1995,28ترمارة العتى رة

التختىفرة الترك تمرن ان عردتهن اظرن االاترنج ترن دمن ته ارة مالرداد را سرة" ،شرك

رفهن مر ترن  )Salvador et al.,2007,1174بناهرن "تلر ر الرى السررلة الترك تمرن لىتاظترة ان تتخرذ

بهررن العر ار ار متغ ررر دملررة االاتررنج خالهررن ام تعررد االماتررر الانل ررة لتىب ررة ان ررن

Judi et al

ال،بررنان " اتررن

شررك

 ).,2004,10-12شنلررنرما الررى ان ترماررة العتى ررة تععبررر لررن" قنبى ررة اظررن الت ررا ا لىررى التم ررف تررا التغ ر ار
لتى ة االاتنج" ،اذ تمن تن خا ترماة العتى ة تاشك العما التك تاردن لىتمرنان ام التغ رر شرك دملرة االاترنج
الق سرربب ،ام اتررى التغ ررر شررك تتررنبا تسررنر خم رما

االاتررنج ،م تمررن ق ررنس ترماررة العتى ررة تررن خررا التسررن ار

التختىفة التك تمن ان تستخد لتعد ااماي التات ن  ،ام العنبى ة لىى التغ ر اقت رند نً لتترنبا الخمرما

شرك لتى رة

االاتنج ،ام تن خا العدرا لىى التغ ر شك سرلة تتنبا لتى ة االاتنج .

 -6مرونة مناولة المواد Material handling flexibility :

تععبررر لررن "قنبى ررة اظررن تانملررة الت رماد لىررى اعر تختىررف الترماد ب ر ن ت ارمرر ،تختىررف ت ارمرر ،التعنل ررة لبررر تسررن ار
تتعددا" اذ تمن ان ت دق الترماة االمبر شك تانملة التماد الى تاع ة ت ه  ،اشض تن التماد الى التمنان ،م تمرن
ق نسهن تن خا االاماي التختىفة تن التات ن

التك تمن لاظرن تانملرة الترماد التعنتر تعهرن  ،ام ترن خرا قنبى رة

الاظر ررن لىر ررى ال ر رربم ب ر ر ن تختىر ررف ت ارمر رر ،التعنل ر ررة al.,2004,10-12

et

، )Judiم عر رررف م ر ر تر ررن

 )Stockton&Bateman,1995,28ترماررة تانملررة الت رماد بناهررن " قنبى ررة اظررن تانملررة الت رماد لىررى تار ررد اا رماي
التات ن

بمفنالا خا اظن االاتنج".

مالررنر العرلررنن  ) 2667،الررى ان تفهررم ترماررة تانملررة الترماد عاررك اع ر امتار ررد التات ررن

داخر التاظتررة ام

ضتن ادمدهن مامد لىى اهت تهن شك ربم ترام ،التعنل ة تا التخن،ن لتن لذلد تن تت ر شرك المىرف مال رمدا ،مهرك
تعب ار ضرنً لررن قرردرا اظررن تانملررة الترماد لىررى تار ررد ام اعر الترماد مالتات ررن

الت رراعة ب ر ن ت ارمرر ،العتر التختىفررة

بعدا مرااة مبلم اقت ندق مشعن  ،ب اترن م رفهن مر ترن  )Lucas&Kirillovaبناهرن تععبرر لرن " لردد التسرن ار
التم ررمدا ب ر ن ت ارمرر ،التعنل ررة ماالخررتاف شررك الت رماد التررك تمررن اعىهررن اررا هررذه التسررن ار تررن دمن ان تتعررر

لتى ة الاع الى اخمنال لنل ة ام تغ ر مب ر شك اتناو االداال " .)Lucas&Kirillova,2011,197
 -7مرونة المنتوج الجديد :
تل ر الى التات ن

ال د دا التعدتة خا اظن االاتنج مالتك تت ف بعد الت ناس متن دمن ان تات اظرن

االاتررنج تمررنل ف ااتعررن ترتفعررة لاررد التاررم تررن تاتررمج الررى ،خررر ،ام التررت ر شررك اتررناو االداال المىررك لاظررن االاتررنج،
مععب ر ررر تفه ر ررم التات ر ررمج ال د ر ررد ل ر ررن التات ر ررمج ال ر ررذق اتر ر ر خ ر ررناص مظ ف ر ررة تختى ر ررف ل ر ررن التات ر ررن
51
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العرلنن ،)2667،م عبر لاهن  " )Sethi and Sethiبنلسهملة التك تمن تعهن اضنشة تات ن

ا ،اال) د ردا

ام اسررتبدا اال ر ر،اال التم ررمدا "  ،مبعب ررنرا اخرررر تعب ررر ل ررن اتمنا ررة تغ ررر الت رر ،و التات ررم ك الاررنلك بس رررلة ممىف ررة
تععملررة ،متسررتن هررذه الترماررة لىتاظتررة شررك االسررت نبة الررى االس رماة تررن خررا تتم اهررن تررن ىررب ت ررنت تات ررن
د دا بسرلة الى االسماة ، )Sethi and Sethi,1990,304مهك تعاك مرذلد لردد ماخرتاف التات رن

التك تمن تعد تهن خرا اظرن االاترنج ترن دمن تعرر

ال د ردا

لتى رة التام ر الرى اخمرنال لنل رة ام تغ رر مب رر شرك اترناو

االداال .
مما ورد في اعاله يمكن التوصل الى بعض المنافع التي يمكن ان تضيفها ابعاد مرونة التصنيع في حال امتالك

الشركات الى مستوى معقول منها وكاالتي :

 ، -1ندا قدرا اللرمن

شك االست نبة الرى التغ ر ار

التختىفرة الترك تا ر شرك ب ارة االلترن ترن خرا قنبى رة اظرن

االاتنج لىى التم ف تا الظرمف ال د دا.
 -2تسنهتة ابعند ترماة الت ا ا شك التانشظة لىى اتناو االداال الاهناك لاظن االاتنج ،مبنللم الرذق ر دق الرى
تع ، ،العدرا التانشس ة لىلرمن

.

 -3ت نشظة ترماة الت ا ا لىى المق
ا اضنشة تات ن

مالمىفة لاد ا راال تغ ر شك اظن االاتنج سماال منن شك  ،ندا ا

االاترنج

د دا .
تررن تما هررة التانشسررة التررك تا ر شررك ب اررة االلتررن تررن خررا تمامبررة التمررم ار

 -4تعتمررن اللرررمن
د دا ام تاد ن التات ن
تات ن

الاتنل ة .

 -5تتان اظن االاتنج العدرا لىى ت نم ،العمىا
استخدا تعدا

ام التمقفن

التك تا

شك بع

لبررر تعررد

ا ،اال ام تماقا االاتنج لبر

ام تسن ار بد ىة ،مبنلتنلك االستترار شك لتى ة االاتنج .

المبحث الثالث  -عرض نتائج قائمة الفحص المتعلقة بابعاد مرونة التصنيع وتحليلها:
تمهيد:

تمرة هذا التبان الى الاتناو الت داا ة لىدراسة التك تهدف الى التعرف لىى تستمر ترماة الت ا ا شك اللرمة
العما ررة ،م تمررن الم ررم الررى ذلررد تررن خررا شاررص متاى ر لرردد تررن االبعررند التهتررة لترماررة

العنتررة لى ررانلن

الت ا ا تن خا ق نسهن بنستخدا قناتة الفاص ،مس ت لر
بنس ررتخدا بعر ر

االس ررنل ب ماالدما

لىفع ار بغ ة تاد د تستمر ا نبن

الاتناو التك ت التم

ال هن لبرر قناترة الفارص

االا ررنا ة مالتتت ى ررة ب ررنلتم ،ا التمر ررارق مالاس ررب التام ررة ماالمس ررنم الاس ررنب ة

م تاهن مش تن ىك تمض ن لذلد :

أوالً :مرونة المكائن

تسرنلد ترمارة التمرنان لتى ررة االاترنج لىرى التعنتر تررا تات رن

تتعرددا دمن ان تترت ر مفررنالا اظرن االاترنج ،متررن

خا اتناو قناتة الفاص لترماة التمنان التك تظهر شك ال دم

 )1تب ن ا م الفعررا  )3لىرى الىرى در رة

بىغ

 )3ترن ا ر

 )21در رة اق باسربة  )%14مهرك الىرى ترن التعرد المسرمك الفرضرك البرنل
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لررذلد تعررد هررذه الاسرربة تعبملررة مهررك تل ر ر الررى م ررمد تسررتمر
متستترا ،شك ا ن ا ى

ررد تررن الترماررة لىتمررنان شررك العت ر لسررنلن

الفعرا  )4لىى اداى در ة مهك  )1ترن ا ر

مم ىررة

 )21متلرم اسربة  )%5مهرك اسربة

ضع فة داً لمماهن اداى تن التعد المسمك الفرضك ،تتن عاك ضعف قدرا التمنان لىى االاتعرن ترن لتى رة الرى
اخرر بسرلة،اتن الفعر ار

شعرا بىغ

 )7،0،5،2،1شعرد ا رى

 )21مباسربة تام رة لمر

مر شعررا لىرى  )2در رة ترن ا ر

 )%7،5مهك تعنربة داً ام تسنم ة لىتعد المسمك الفرضك مهرك اسربة تعبملرة املرن ترن ،مبرذلد بىر

التع ررد الع ررن لترما ررة التم ررنان  )2در ررة ت ررن ا ر ر

 )3در ررن

مباس رربة  ،)%07مه ررذا عا ررك ان اس ررب مقر ر

دا  ،رغ هاند تداك باسربة  )%33تترن قرد

اال نبن لعناتة الفاص التتعىعة بتاد د تستمر ترماة التمنان تععد
دق الى ااخفن مفنالا التمنان ،متر ا اسبنب ذلد الرى مب عرة التمرنان التسرتخدتة مالترك تاترنج الرى مقر

ته ارة

مالداد مب ر لااتعن تن لتى ة الى اخرر ،م ابغك لىى اللرمة ادراد ذلد تستعباً لاد لراال تمنان د دا ،اضنشة
الررى تادمد ررة العتى ررن

التررك ت د هررن التمررنان ،ما ررم بعر

بسرربب بع ر

التمقفررن

اارماي العمررا

التررك تا ر

لاد تغ ر لتى ة االاتنج ،التك تسبب ل مب شك التاتمج.

رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جدول ( )1قائمة فحص مستوى مرونة المكائن
 -1مرونة المكائن
يمكن تنفيذ عدد كبير من العمليات على المكائن.
تنجز المكائن عمليات ومهام جديدة .
تمتلك المكائن القدرة على العمل لساعات طويلة ومستمرة .
تمتلك المكائن القدرة على االنتقال من عملية الى اخرى دون الحاجة الى
وقت كبير للتهيئة واالعداد.

/
/

يمكن للمكائن االنتقال من عملية الى اخرى دون تحمل كلف تشغيل اضافية

يمكن للمكائن التعامل مع عدد كبير من االدوات والبرامج المختلفة.
لديها القدرة على التعامل مع مدى من المدخالت ذات الخصائص المختلفة
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي

ثانياً :مرونة الحجم

تتان ترماة الا

5
5
5

/
/
/
4
1
51
4
1655
16155

5
5
5

اللرمة العدرا لىى التم ف ام االست نبة الى التغ ر شك المىرب لىرى ا ر االاترنج تترن  ،رد

شررك قرردرتهن التانشسر ة شررك االسرماة شررك االسررت نبة السررر عة الررى التعىبررن

قناتة الفاص التتعىعة بترماة الا
ا

متحقق
كليا

متحقق غير
جزئيا متحقق
/
/

 )24در ة اق باسبة

ب ن ال دم

التررك تا ر شررك المىررب ،ملاررد تاى ر اتررناو

 ) 2ا م الفع ار

 )1،2لىرى الىرى در رة بىغر

 )%13لم تاهتن مهك الىى تن المسم الفرضك الذق منا
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 )3ترن

ق تتو  )%1،4مهرذا

أ.د غسان قاسم ،م.كاظم احمد

تحديد مستوى مرونة التصنيع..

د لىى اترتاد اللررمة العردرا لىرى تعرد تسرتم ن
بلم تستتر،اتن الفع ار

 )0،5شعد ا ى

تختىفرة ترن التخر رن

لىى اداى در ة مبىغ

دمن الترت ر السرىبك لىرى مفرنالا الاظرن

 )1در رة لمر تاهترن ترن ا ر  )24در رة

اق باسبة ) %4،2مهك اق تن المسم الفرضك مهذا عاك هاند ضعف لدر اللرمة شك ت ن تغ ر ا

االاتنج

بسرررلة ملررد العرردرا لى ررى ال ررتام ب دملررة االاتررنج خررا ت رردا ،تا ررة ق رر را ،تررن ذل ررد تبرر ن ان قرردرا اللرررمة ش ررك
االسررت نبة الررى التغ ررر شررك ا ر المىررب هررك تتماررة اال ااهررن التا ر بنلسرررلة التمىمبررة ،اتررن ش تررن تعىررة بررنلفع ار
 )7،4،3،1شعد ا ى

 )24در ة مباسبة  ) %3،1مهك تعنربة داً لىمسرم

م شعرا لىى  )2در ة تن ا

الفرضك مهذا رد لىرى اتمنا رة تاع عهرن بنلارد االدارى  ،شرك ار ن بىر التعرد العرن لترمارة الا ر  )22در رة ترن
 )3در ن اق باسبة تام ة بىغ  )%07مهرك اسربة تعتدلرة تمرن ان تعتمرن اللررمة املرن ترن ترن االسرت نبة
ا
الى التغ رشك ا المىب لىى االاتنج ،اال ااو هاند ااخفن شك ترماة الا باسبة  )%33تر ا الى لد قردرا
الل رمة لىى تغ ر دملة االاتنج بسهملة ،اذ تمىب االترر اا ن،دشعرة االاترنج الترك قرد تتمىرب ام رر ترن اسربمي اترى
تتتمن تن تغ ر ا

االاتنج لىى الدشعة ال د دا.
جدول ( )2قائمة فحص مستوى مرونة الحجم

رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

متحقق
كليا

 -2مرونة الحجم
يمكن تحقيق ربحية عند احجام انتاج مختلفة.
يمكن تقديم مستويات مختلفة من المخرجات مع المحافظة او تحسين
كفاءة نظام التصنيع.
يمكن مضاعفة حجم االنتاج دون تحمل تكاليف انتاج اضافية .
توجد قدرة على زيادة حجم االنتاج مع المحافظة او تحسين
مستويات جودة االنتاج.
يمكن تغيير حجم االنتاج بسرعة وسهولة .
هناك قدرة على التحكم بجدولة االنتاج بالزيادة والنقصان خالل مدة
زمنية قصيرة .
لدى نظام التصنيع القدرة على توفير المنتجات كلما كان هناك طلب عليها
يمكن تقديم احجام مختلفة من المنتجات المتنوعة من فترة الى اخرى.

االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي

متحقق
جزئيا
/

غير
متحقق

/
/
/
/
/
/
/
5
4
5

4
2
5
4
1655
16152

5
4
4

ثالثاً :مرونة المزيج
ُتمكن هذه المرونة الشركة على تقديم انواع مختلفة من المنتجات مما يزيد قدرتها التنافسية في االسواق
وتلبية متطلباتة وحاجات الزبائن من خالل تقديم انواع مختلفة من المنتجات ،وبعد تحليل نتائج قائمة
الفحص المتعلقة بمرونة المزيج المبينة في الجدول ( )5يتضح حصول الفقرة ( )5على ( )4درجة من اصل
( )45درجة اي بنسبة ( )%5،2وهي نسب اعلى من الوسط الفرضي البالغ( )%5وبذلك تشير هذه النسبة الى
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وجود مستوى الباس به من القدرةعلى تقديم انواع مختلفة من المنتوجات ،اما الفقرة ( )4فقد حصلت على ( )5
درجة من اصل ( )45درجة اي بنسبة ( )%2تقريبا وهي اقل من الوسط الفرضي ،وتدل على ضعف التعامل مع
مصادر متعددة لغرض تجهيز المواد االولية بفاعلية ،وقد حصلت الفقرة ( )5على ( )5من اصل( )45درجة وهي
ايضا ً نسبة متدنية بالنسبة الى الوسط الفرضي وهي تشير الى ضعف امتالك الشركة القدرة على تقديم منتجات
متعددة في دورة انتاج واحدة بشكل متزامن ،اما الفقرة ( )5،5،1،2فقد حصلت كل منها على ( )4درجة من اصل
( )45اي بنسبة(  )%5،2لكل فقرة وهي نسبة جيدة واعلى من الوسط الفرضي البالغ( )%5وتدل على قدرة
الشركة في استخدام متطلبات معالجة متشابهة عند التحول من منتوج الى آخر،والمحافظة على او تحسين مستوى
الجودة واداء نظام التصنيع عند تقديم منتجات متنوعة مع االخذ بنظر االعتبار التكاليف ،اما الفقرات ( )5،5فقد
حصلت كل فقرة على ( )5درجة من اصل ( )45درجة وبسنبة بلغت ( )%2تقريبا ً وهي نسبة اقل من الوسط
الفرضي ،وتدل على ضعف قدرة الشركة في التحول من مزيج منتوج الى آخر بوقت قصير ،وضعف قدرتها على
المحافظة على مستويات االنتاجية عند تغيير المزيج المنتوج ،وبذلك فقد جاءت االجابات على قائمة الفحص
المتعلقة بتحديد مستوى مرونة المزيج معتدلة ،حيث بلغ المعدل( )5،5درجة وبنسبة مئوية بلغت ( )%14وهي
نسبة م عتدلة تدل على وجود مستوى متوسط من مرونة المزيج ،ينبغي على الشركة ان تأخذ بنظر االعتبار مواقع
الضعف التي تم تشخيصها عند تحليل قائمة الفحص من اجل زيادة مرونة المزيج مستقبالً .
جدول ( )3قائمة فحص مستوى مرونة المزيج
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

متحقق
كليا

 -3مرونة المزيج :
لدى الشركة القدرة على تقديم انواع مختلفة من المنتوجات .
يجري التعامل مع مصادر متعددة لتجهيز المواد االولية بفاعلية.
تمتلك الشركة القدرة على تقديم منتجات متعددة في دورة االنتاج
بشكل متزامن او دوري.

/
/

يتم تصنيع منتجات مختلفة (متنوعة ) مع المحافظة التكاليف.
-7
يمكن التحول من مزيج منتوج الى آخر بوقت قصير .
-8
تحافظ الشركة على مستويات االنتاجية عند التغيير في مزيج المنتوج .
-9
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي
رابعاً :مرونة التحديث
ظهر لان ال دم

در ة ماادا لم شعرا تن ا

البنل

/
/

تستخدم متطلبات معالجة في الشركة متشابهة عند التحول من منتوج الى آخر
يتم تصنيع منتجات متنوعة مع المحافظة او تحسين مستويات جودة
المخرجات .
توجد قدرة على تصنيع منتجات متنوعة مع المحافظة على اداء نظام
التصنيع.

 )4اتناو تاى

متحقق
جزئيا
/

غير
متحقق

قناتة الفاص لترماة التاد ن ،اذ ا رى

/
/
3
0
0

الفعر ار

2
5
10
1.6
0.52
0.06

/
/
1
4
4

 )4،3،2،1لىرى

 )24در ة اق باسبة  )%4،2تعر بنً لم شعرا مهك اسبة اقر ترن المسرم الفرضرك

 )%0م د ذلد لىى ضعف قدرا اللرمة شك تعد تات ن
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مت رنت

د ردا ترا التانشظرة لىرى االاتن رة،
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تحديد مستوى مرونة التصنيع..

ممررذلد لررد تاررد ن تما ررفن
ا ى

ام سررتن

لىى  )2در ة تن ا

التات ررن

الانل ررة بلررم تسررتتر ،اتررن بنلاسرربة الررى الفع ر ار

 )24در ة اق باسربة  )%1،4لمر شعررا مهرك اسربة الىرى ترن المسرم الفرضرك

تلر ر الرى قردرا اظررن الت را ا لىرى التانشظررة لىرى ادااله ملىرى ررمدا التات رن
لىى تعد تمىفة تعتد لىتات ن

الترك رت تارد هن ،شرك ار ن ا رى

الترك ررت تارد هن ،ترا التانشظررة

الفعررا  )1لىرى در رة مااردا ترن ا ر )24

در ة مباسبة  ) %4،2مهك اسبة اق تن المسرم الفرضرك ،م رد ذلرد لىرى تما هرة بعر
التات ررن

الانل ررة ،مقررد سر

التعررد العررن  )1،4در ررة تررن ا ر

تاخفضرة تعنراترنً تررا اارماي الترماررة االخررر ،متلر ر الرى ااخفرن
عاررك لررد قرردرتهن لىررى التانشسررة اتررن التات ررن

اسبنب ذلد الى ااخفن

 )7،0،5شعررد

 )3در ررن

ال رعمبة لارد تارد ن

مباسرربة بىغر

 )%40مهررك اسرربة

تسررتمر قردرا اللرررمة لىرى تاررد ن تات نتهرن ،تتررن
د رردا ،متر ررا

التتن ىررة لهررن شررك السررمة تررن خررا تعررد تات ررن

اداال الرنم قسر البارن مالتمم رات رة القت رنر اللررمة لىرى تسرم ة تات نتهرن الرى م ا ،ار

الدملة االتر الذق ل ل عهن لىى تغ ر ام تاد ن ت نت التات ن

الانل ة ام تمم ر قدراتهن شك هذا الت ن .

جدول (  )4قائمة فحص مرونة التحديث
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-5
-5

متحقق متحقق
جزئيا
كليا

 -4مرونة التحديث:
تقديم منتجات وتصاميم جديدة الى نظام االنتاج مع المحافظة على
االنتاجية او تحسينها.
يتم تحديث سمات او مواصفات المنتجات الحالية باستمرار.
يختلف تحديث المنتجات بشكل كبير عن بعضها البعض .
يتم تحديث المنتجات بفترات زمنية قصيرة.
يحافظ نظام التصنيع على اداءه عند تحديث المنتجات الحالية .
عدم تدني مستوى جودة المنتجات الحالية عند تقديم منتجات تم تحديثها
خالل نظام التصنيع .
تحافظ المنتجات التي تم تحديثها على معدل تكلفة معتدل .
يمكن اجراء التحديث على المنتجات الحالية و بسهولة .
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي

غير
متحقق
/
/
/
/

/
/
/
3
0
0

2
3
6
1.4
0.46
0.06

/
1
5
5

خامساً :مرونة العملية

ظهر ال دم  )5اترناو تاى ر قناترة الفارص التتعىعرة بترمارة العتى رة مالترك تععبرر لرن قردرا لتى رة االاترنج
شك التعنتر ترا متعرد تات رن تختىفرة تترن تمرن اللررمة ترن  ،رندا تعردرتهن التانشسر ة،مقد ا رى الفعررا  )1لىرى

در ة ماادا تن ا

 )21در ة اق باسبة  )%4،1مهك اسبة اق تن المسرم الفرضرك البرنل  )%0،2تترن رد

لىررى ان ررة اظررن االاتررنج الررى ته اررة مالررداد را سررة لاررد تعررد تات ررن
الفعر ار

 )3،2شعررد ا ررى

لىررى  )2در ررة لمر شع ررا تررن ا ر
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تختىفررة مهررذا ر دق الررى ا ررم تررتخ ر ،اتررن
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 )%7،5مهررك اسرربة
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الىررى تررن المسررم الفرضررك مهررذا عاررك اتمنا ررة بسر مة لرردر اللرررمة لىررى تعررد تلررم ىة تررن التات ررن
لىى مفنالا اظن االاتنج ،ماتمنا ة استخدا لدد تن التسن ار
الى الفع ار

 )7،0،5،4شعد ا ى

تررا التانشظررة

التختىفرة لتعرد ارمي تعر ن ترن التات رن  ،اترن بنلاسربة

م شعرا لىى  )1در ة تن ا

 )21در ة مباسربة بىغر

اسبة تاخفضة ماق تن المسم الفرضك ،متلر ر الرى ضرعف العردرا شرك تغ رر تترنبا خمرما

 )%4،1مهرك

لتى رة االاترنج بسررلة،

اضررنشة الررى التررن ر السررىبك لررذلد لىررى مفررنالا لتى ررة االاتررنج ،ممررذلد تلر ر الررى التررن ر لىررى التمررنل ف لاررد اسررتخدا
تسررن ار بد ىررة االتررر الررذق ر ر مررذلد لىررى ررمدا التات ررن  ،تتررن مرد تب ر ن ان التعررد العررن لترماررة العتى ررة بى ر
 )1،3تررن ا ر

 )3در ررن

مباسرربة بىغر

 )%43مهررك اداررى اسرربة لىترماررة ت لررر ضررعف ترماررة العتى ررة لرردر

اللرررمة ،متر ررا االسرربنب شررك ذلررد الررى ضررعف العرردرا شررك تغ ررر تتررنبا لتى ررة االاتررنج تتررن اررددهن بتسررن ار متتررنبا

تع ن ،م ممن الاخفرن

اسربة هرذه الترمارة  ،رنر سرىب نً لىرى االارماي االخررر ترن الترمارة مترن الرنر بعر

البرنا ن

الى ذلد  ،اذ التبر ترماة العتى ة االسنس لبنقك ااماي الترماة.

جدول (  )5قائمة فحص مرونة العملية
 -5مرونة العملية

رقم
الفقرة
 -1يمكن لنظام االنتاج تقديم مجموعة من المنتجات من دون تهيئة واعداد
رئيسة.
 -2تقديم تشكيلة من مزيج المنتجات مع المحافظة او تحسين كفاءة نظام االنتاج
-3
-4
-5
-6
-7

امكانية استخدام عدد من المسارات المختلفة لتقديم نوع معين من المنتجات.
يمكن القيام بتغيير تتابع خطوات عملية االنتاج بسرعة .
يمكن اجراء تغيير في تتابع معين من الخطوات مع المحافظة او تحسين
كفاءة عملية االنتاج .
يمكن استخدام عدد من المسارات البديلة مع المحافظة على كلفة المنتجات .
يمكن استخدام عدد من المسارات البديلة مع المحافظة او تحسين جودة المنتجات .
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي

متحقق متحقق
جزئيا
كليا

غير
متحقق
/

/
/
/
/

5
1
1

4
4
2
565
1625
16154

/
/
5
1
1

سادساً :مرونة مناولة المواد

تت ن هذه الترماة لىلرمة العدرا لىى التعنت تا ااماي تختىفة تن الترماد االمل رة ماال ر،اال خرا لتى رة االاترنج

تن خا تسه

لتى ة اعىهرن ،تترن اسرن ترن اداال الاظرن االاترن ك م  ،رد ترن سررلتو مبنلترنلك مسرب اللررمة ت ا ،رن

تانشسر ة تتماهرن تررن اا رن ،االلترن بسررهملة امبرر ،متررن خرا االمراي لىررى ال ردم

 )0الرذق تعىررة باترناو قناتررة

الفاررص الخن ررة بترماررة اظررن تانملررة الت رماد ظهررر ا ررم الفع ررا  )1لىررى  )2در ررة تررن ا ر
55

 )24در ررة اق
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باسبة بىغ
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 )%1،4مهك اسبة

دا لمماهن الىى تن المسم الفرضك الذق بى

اع متار د ا ،اال تختىفرة ترن الترماد ماال ر،اال الت راعة ،شرك ار ن ا رى
 )24در ررة مباسرربة بىغر
 )3شعد ا ى

الفعررا  )2لىرى در رة مااردا ترن ا ر

 )%4،2مهررك اسرربة ضررع فة تررد لىررى ضررعف العرردرا شررك الرربم بر ن التمنان،اتررن الفعررا

لىى  )2در ة مباسربة  )1،4مهرك الىرى ترن المسرم الفرضرك تترن رد لىرى م رمد قردرا لىرربم

ب ن ترام ،التعنل ة مترام ،التخ ،ن تمن لىلرمة االستفندا تاهن ش تعى
 )4شعد ا ى

لىى  )1در ة تن ا

 )24در رة مباسربة بىغر

التخ،من مالتانشظة لىى التماد ،ات الفعرا
 )%4،2مهرك اقر ترن المسرم الفرضرك تترن

لررر ضررعف العرردرا لىررى تغ ررر تسررنر الاعر بر ن التمررنان بسرررلة،شك ار ن ا ررى
در رة لمر شعررا اق باسرربة بىغر
مت بتن

تا ااماي تختىفة تن التات نتمبمفنالا خا اظن الت ا ا،مبنلتنلك ا ى
 )3در ن

الفعر ار

 )1،7،0،5لىررى )2

 )%1،4مهررك الىررى تررن المسرم الفرضررك تتررن لررر لىررى اتمنا ررة اسررتخدا قمالررد

لنتة ،مالعدرا لىى لىى اع متار د ا م االاتنج التت ا ،ردا،مم مد تعردا

در ة تن ا

 )%7،3تتن لر لىى اتمنا رة

تانملرة لهرن العردرا لىرى التعنتر
)1775

ترماة تانملة التماد لىرى تعرد

مباساة  )%51مهك اسبة تعتدلة ابغك لىى اللرمة تانملة رشعهن تن خا تعنل رة

اسرربنب ااخفنضررهن مالتررك تمررن ان تعررمد الررى لررد العرردرا لىررى تغ ررر تسررنر الاع ر ب ر ن التمررنان ات رة لتتررنبا لتى ررة
االاتنج لىى مشة تسنر تادد اضنشة الرى لرد العردرا لىرى ربرم ت را التمرنان شرك خرم االاترنج متر را اسربنب ذلرد
الى مب عة ت ت خم االاتنج ا ضنً.

رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

جدول ( )6قائمة فحص مرونة نظام مناولة المواد
 -6مرونة مناولة المواد

متحقق
كليا

يتم نقل وتحريك انواع مختلفة من المواد واالجزاء المصنعة بسهولة .

هناك امكانية للربط بين جميع المكائن في خط االنتاج.
امكانية الربط بين مراكز العمليات (المعالجة) ومراكز التخزين .
هناك قدرة على تغيير مسار النقل بين المكائن بسرعة .
تستخدم قواعد ومثبتات نقل ذات غرض عام .
امكانية نقل وتحريك حجوم االنتاج المتزايدة.
تمتلك الشركة معدات مناولة المواد لها القدرة على التعامل مع
انواع مختلفة من المنتجات .
تمتلك معدات مناولة المواد القدرة على نقل انواع مختلفة من
المنتجات بكفاءة خالل نظام التصنيع .
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي
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متحقق
جزئيا
/

غير
متحقق
/

/
/
/
/
/
/
5
1
1

4
5
54
5651
1615
16155

5
4
4
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سابعاً :مرونة المنتوج الجديد
تشير النسبة العالية لهذه المرونة على زيادة قدرة الشركة في المنافسة من خالل تقديم منتجات جديدة  ،وعند
تحليل نتائج قائمة الفحص الجدول ( )5يتبين حصول الفقرات ( )5،4،5على درجة واحدة من اصل ( )51وبنسبة
بلغت ( )%5،2وهي نسبة ضعيفة واقل من الوسط الفرضي البالغ ( )%1،5مما يدل على ضعف القدرة على
تقديم منتجات جديدة او تطوير المنتجات الحالية ،اضافة الى عدم القدرة على ادارة المعلومات عن المنتجات
الجديدة،وقد حصلت الفقرات ( )5،1،2على ( )4درجة من اصل ( )51درجة وبنسبة مئوية بلغت ( )%5،5وهي
اعلى من الوسط الفرضي البالغ(  )%1،5مما يؤشرعلى قيام الشركة بتعليم العملين تصنيع منتجات جديدة من
خالل التدريب،وتعامل الشركة مع مجهزين لديهم امكانية في تقديم مواد اولية جديدة،وامتالك الشركة لخطوط
انتاجيمكن استخدامها في تصنيع منتجات جديدة،اما الفقرة ( )5فقد حصلت على ( )5درجة من اصل ()51درجة
وبنسبة بلغت ( )%5،2وهي نسبة ضعيفة مما يؤشر على عدم قدرة الشركة على تقديم منتجات جديدة تختلف عن
المنتجات الحالية ،في حين حصلت الفقرات( )51،5،5على ( )4درجة من اصل ( )51درجة ممايؤشر على وجود
امكانية لدى الشركة غير مستغلة تقديم منتجات جديدة مع المحافظة على نظام التصنيع ومستوى جودة المنتجات
وبمعدل تكلفة معتدل ،من ذلك يتبين حصول الشركة على معدل ( )565درجة من اصل (  )5درجات وبنسبة
بلغت ( ) %15مستوى لمرونة الشركة في قدرتها على تقديم المنتوج الجديد ،وترجع اسباب انخفاض مستوى
المرونة بنسبة(  )%25الى انخفاض نشاط البحث والتطوير في دعم هذا النوع من المرونة من جهة ،او الى عدم
اهتمام الشركة بهذا النوع من المرونة من جهة اخرى،ومن اجل تحسين مستوى هذه المرونة ينبغي االستفادة من
االبعاد الفرعية التي تمتلكها في دعم االبعاد االخرى لها.
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

جدول ( )7قائمة فحص مرونة المنتوج الجديد
 -7مرونة المنتوج الجديد
يتم تقديم عدد كبير من المنتجات الجديدة سنوياً.
امكانية تطوير منتجات جديدة بمدة زمنية قصيرة.
تتوفر القدرة على ادارة المعلومات عن المنتجات الجديدة فيما يتعلق
بوظائفها .
يتم تعليم العاملين على تصنيع االجزاء والمنتجات الجديدة.
يمتلك المجهزين القدرة على تقديم االجزاء المطلوبة او المواد االولية
الجديدة.
تستخدم خطوط االنتاج الحالية لتصنيع منتجات جديدة .

متحقق
كليا
متحقق جزئيا

/
/
/
/

لدى الشركة القدرة على انتاج منتجات جديدة تختلف عن المنتجات الحالية.

تقديم الشركة لمنتجات جديدة مع المحافظة على اداء نظام التصنيع
تقديم الشركة لمنتجات جديدة مع المحافظة على جودة المنتجات الحالية.
تقديم الشركة لمنتجات وتصاميم جديدة مع المحافظة على متوسط كلفة
الوحدة المنتجة .
االوزان
التكرارات
النتيجة
المعدل
النسبة المئوية
المعدل الوسطي الفرضي
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غير
متحقق
/
/
/

/
/
/
5
1
1

4
5
54
565
1615
16115

5
2
2
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تحديد مستوى مرونة التصنيع..

ثامناً:عرض اجمالي نتائج قائمة الفحص الخاصة بتحديد مستوى ابعاد مرونة التصنيع
لغر

المقمف لىى تستمر ترماة الت ا ا شك اللرمة العنتة لى انلن

الفعىك لهن تن ا

العما ة تعت بغداد ،متاد د الماقا

تراقبتو متاد د سب  ،ندا ذلد ،البد تن تاد د تستمر الترماة لم عبعد مالتستمر اال تنلك

لترماة الت ا ا  ،م ىخص لان ال دم
ماال تنلك ممنالتك:

 )1اتناو قناتة الفاص الخن ة بتاد د تستمر ترماة الت ا ا لم عبعد

جدول ( )8يبين ملخص نتائج قائمة الفحص الخاصة بتحديد مستوى مرونة التصنيع
النسبة المئوية للمعدل
المعدل
ابعاد مرونة التصنيع
67 %
2
 -1مرونة المكائن
67 %
2
 -2مرونة الحجم
52 %
1.6
 -3مرونة المزيج
46 %
1.4
 -4مرونة التحديث
43 %
1.3
 -5مرونة العملية
58 %
1.75
 -6مرونة مناولة المواد
53 %
1.6
 -7مرونة المنتوج الجديد
55 %
1.66
االجمالي
تن خا االماي لىى اتناو قناتة الفاص مالتك ىخ هن ال دم
 .1ا م عبعدق ترماة التمنان مترماة الا
اللرمة لتستمر تتمسم تن الترماة شك التمنان مالا

 )1تمن الخرمج ببع

الاعنم ممتن ىك:

لىى الىى اسب الترماة شك قناتة الفاص ،تتن عاك اتتاد

 .2ا م ابعند الترماة التتت ىة
تستم ن

تتعنربة تن الترماة تراما

شك تع ، ،ترماة الت ا ا ،مااخفن

.

بترماة تانملة التماد ،مترماة التاتمج ال د د ،مترماة الت ،و ) لىى
ب ن  (58% -52%تتن د لىى التسنهتة التاخفضة لهذه االبعند
قدرا اللرمة شك هذه االبعند .

 .3اتن بنلاسبة الى ابعند الترماة التتبع ة مالتتت ىة شك

ترماة التاد ن ،مترماة العتى ة ) شعد ا ى

لىى

اسب ضع فة دمن التتمسم تتن د لىى االسهن الضع ف لهن شك دل ترماة الت ا ا مبنلتنلك ت لر

ضعف قدرا اللرمة شك ت ن ترماة العتى ة مترماة التاد ن.
م ب ن اللم

 )1رستنً ب نا نً لىاسب التام ة البعند ترماة الت ا ا شك اللرمة التبام ة  ،اذ مضن التامر

االشعك شك اللم ابعند ترماة الت ا ا تت ىهن االرقن تن  )1الى  )7ا ن عبر الرق
مالرق )2لن ترماة الا

 )1لن ترماة التمنان،

 ،مالرق )3لن ترماة الت ،و  ،مالرق  )4لن ترماة التاد ن ،مالرق  )5لن ترماة

العتى ة ،مالرق  )0لن ترماة تانملة التماد ،مالرق  )7لن ترماة التاتمج ال د د) ،شك ا ن ب ن التامر العتمدق
اسب الترماة التك ت الا م لى هن بعد تاى

قناتة الفاص.
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شكل ( )1النسب االجمالية البعاد مرونة التصنيع
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النسب المئوية البعاد المرونة

مستوى ابعاد مرونة التصنيع

1

ابعاد مرونة التصنيع

المبحث الرابع  -االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات

شررك ض رمال تاى ر اتررناو الب ناررن

التررك ت ر الا ررم لى هررن تم ر الباررن الررى لرردد تررن االسررتاتن ن

مالتررك تمررن

تمض اهن منالتك:
 -1تب ن اتناو البان ا م اللرمة ق د البان لىى الىى تستمر تن الترمارة تت ر شرك عبعردق ترمارة التمرنان،
مترماة الا
اسبة

) ،ا رن بىر التعرد

 )2در رة ترن ا ر

 )3در رن

لمر تاهترن مباسربة بىغر

 ،)67%مهرك

ردا ترد لىرى اترتاد اللررمة التبام رة لتمرنان لرد هن العردرا لىرى تاف رذ الترن تختىفرة مبتسرتمر

رد ترن

المىب

البعد ن تان اللرمة قدرا تانشس ة شك ت ن االست نبة الى التغ ر شك ا
المفنالا ،مبنلتنلك تمن لهذ ن ع
مالعرردرا لىررى تاف ررذ لتى ررن تتعررددا لىررى التمررنان سررتن لىلرررمة تعررد تات ررن تتعررددا اتررن ش تررن تعىررة بترماررة
الا

شعد دل

الاتناو لىى قدرا اللرمة لىى تعد ا م ااتنج تختىفة دمن ان تت ر اظرن االاترنج بلرم مب رر

تتن عاك  ،ندا قدرتهن شك التعنت تا التعىب الذق ا

 -2ا ى

شك المىب لدر ال،بنان.

ترماة تانملرة الترماد لىرى الترتبرة ال نا رة شرك اللررمة التبام رة ،اذ بىر التعرد

اق باسبة بىغ

 )58%مهك اسربة تععملرة تلر ر الرى اترتاد تسرتمر تعر ن ترن اظرن تانملرة الترماد لد رو العردرا

لىررى تار ررد اال ر،اال مالتات ررن
التانشظة لىى التات ن

 -3مقررد ا ررى

 )1.75ترن ا ر

)3

داخر الخمررمم االاتن ررة ام ش تررن ب اهررن مبر ن التخررن،ن بنللررم الررذق ر دق الررى

شضاً لن اداال العت بمفنالا مهذا عاك التانشظة لىى ال مدا مالمق

ترما رة التاتررمج ال د ررد لىررى الترتبررة ال نل ررة بتعررد بى ر  )1.6اق باسرربة بىغ ر

اتتاد اللرمة التبام ة الى قدرا تتمسمة شك ت ن تعد تات ن

 )53%تتررن عاررك

د دا ،م ابغك  ،ندا هذه الاسبة تن الترمارة

لتن لتعد التاتمج ال د د تن اهت ة شك تع ، ،العدرا التانشس ة شك االسماة.
51

مالمىفة.
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 -4ش تررن تعىررة بترماررة الترر ،و شعررد ا ررى

 )52%تتررن ل ر ر الررى اتررتاد اللرررمة

لىررى الترتبررة الرابعررة مبتعررد

التبام ررة الررى تسررتمر تتمسررم تررن ترماررة الترر ،و ،ابغررك لىررى اللرررمة  ،ندتهررن تررن خررا التعنت ر تررا ت ررندر
تتعددا لت ه  ،تماد امل ة تتاملة تتان اللرمة العدرا لىى تعد ت ،و تاتم ك باسبة امبر.

 -5ا م ترمارة التارد ن لىرى الترتبرة الخنتسرة مباسربة بىغر

 ،) 46%تترن لر ر الرى اترتاد اللررمة تسرتمر

دمن المسررم تررن هررذه الترماررة ،مهررذ عاررك ضررعف العرردرا لرردر اللرررمة لىررى تاررد ن سررتن

متما ررفن

تات نتهررن

الانل ة ،االتر الذق عمد الى ضعف النم البان مالتمم ر شك اللرمة.
 ، )43%تتن عاك ضعف العردرا لردر اللررمة شرك تغ رر تسرنر

 -0تاع ة عبعد ترماة العتى ة الداى اسبة مبىغ
تتنبا لتى ن االاتنج ام تعد تلم ىة تن التات ن
اظن االاتنج لدر اللرمة.

دمن ان تت ر اظن االاتنج ،م ر ا ذلرد الرى مب عرة ت رت

ثانياً :التوصيات

 -1ضرمرا تباك ادارا اللرمة تفهم ترماة الت ا ا مالتعرف لىى اه االبعند التك تمن ان ت ر لىى ادااهن.
 -2األخذ باظر االلتبنر تعدار الترماة التك تتتتا بهن التمنان مالتعدا
تاع ة اللرمة ترماة الت ا ا .

لاد لرااهن  ،لتن لهن تن دمر ته

شك

 ، -3ندا ااماي الترماة التتت ىة بترماة الا  ،مترماة التاتمج ال د د ،مترماة الت ،و ) لبر تعد ااماي تختىفة
تن التات ن
 -4تاد ن ستن

ال د دا مبنا ن تختىفة ،اذ تن لتن ذلد تع ، ،العدرا التانشس ة لدر اللرمة .
متما فن

 -5ادخن العنتى ن بدم ار

التات ن

الانل ة ،تن خا تفع

تدر ب ة تستترا تن ا

لىى اداال التن تتاملة .

مسب تهن ار

النم البان مالتمم ر .
د دا ،مبنللم الذق دق الى  ،ندا قدرته

 -0تام ا ت ندر الا م لىى التماد االمل ة بنللم الذق دق الى تامي التماد التك ت الا م لى هن.
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