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المستخلص
،يمثل الغرض االساس من هذا البحث معرفة مدى مساسهمة ابعسد الريسدة في اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق
وقد اساااات د البحث منسهج متعددة منهس المنهج الوصاااا ي والتحليلي لغرض التأكد من وجود عالقة بين متغيرات
، فضاال عن است دا االستبسنة الختبسر ال رضيست وقد تم تصميم االستبسنة بسالعتمسد على الدراسست السسبقة،البحث
 وقد اظهرت النتس ج وجود دعم واسااانسد من ابعسد،)spss v19( في حين تم تحليلهس بسسااات دا البرنسمج االحصاااس ي
 وكسن مجتمع البحث في الشركة العسمة للصنسعست النسيجية، الريسدة والمسسهمة في اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق
 بغداد وتوصاال البحث إلى مجموعة من االسااتنتسجست مهمهس من المعدل العس ألدراك االفراد قيد البحث جيدا/والجلدية
ازاء متغيرات البحث وبسالتجسه االيجسبي وهذا يؤشر ان االفراد قيد البحث لديهم اهتمس بأبعسد الريسدة إلقسمة متطلبست
 قدمت مقترحست منسجمة مع هذه االستنتسجست، واعتمسدا ً على االستنتسجست التي توصل إليهس البحث،التصنيع الرشيق
لعال من مهمهاس زياسدة اهتماس ادارة الشااااااركاة قياد البحث بتوظيف ابعسد الريسدة التي اعتمدهس البحث الحسلي وتطبيق
 وتقديم منتجست،متطلبست التصانيع الرشايق وبشامل متمسمل من اجل السعي لبلوغ االست دا االفضل لموارد الشركة
جيدا وممتسزة وبشاامل اسااتبسقي لضاامسن الحصااول على العديد من ال رة السااوقية بسعتبسر للح ساابيال للمحسف ة على
.استمرارية وديمومة عملهس

 متطلبست التصنيع الرشيق، ابعسد الريسدة:الكلمات المفتاحية
Abstract
The main purpose of this research is to determine the extent to which entrepreneurship
dimensions contribute to the establishment of the requirements of Lean Manufacturing. The
research has used a number of methods, including descriptive and analytical methods, to ensure
that there is a relationship between the search variables. The results showed the support from
dimensions of Entrepreneurship and contribution to the establishment of lean manufacturing
requirements. The research community in the General Company for Textile and Leather Industries
/ Baghdad, according to the description of study’s variables, has been diagnosed and tested
according to the correlations between the variables. According to its schedule, a number of
conclusions are made, the most important of them are: the results of the applied study on the
variables of study in the survey Company, revealed that the general rate of the perception of
individuals respondents well and in a positive direction. This indicates that the interviewed
individuals have an interest Entrepreneurship dimensions in establishing lean manufacturing
requirements in survey Company. The study indicates a significant correlation and impact
between each variable depending on the conclusions made by the study. The study submitted
compatible suggestions with these conclusions and one of the most the management of the survey
company requires an increasing attention to employment Entrepreneurship dimensions. It was
adopted by the present study and the application of the principles and lean manufacturing
requirements and in an integrated manner in order to optimize the use of company resources
providing innovative and proactive products to ensure that many market opportunities are
available as a way to maintain continuity and sustainability.
Key word : Entrepreneurship dimensions , lean manufacturing requirements
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المقدمـة
تعاد الرياسدة إحادى اهم التوجهاست الحاديثاة التي تقود عملية التغيير في المن مة بستجسه إحداغ تغيرات
في منشاااااطتهس وبمس يدعم مداء عمليستهس بشااااامل مفضااااال وتقديم منتجست ومتجددة .وهذا ال يتم إال بسيجسد مفمسر
ابداعية وجريئة تؤدي إلى كساار قواعد المنسفسااة التقليدية مع انخرين وبسلتسلي تحقيق الت ول والريسدة عليهم،
ولمي يتم هاذا الباد من االعتماسد على تقنياة حاديثاة تركل على االسااااااات ادا الم وء للموارد كتقنية التصااااااانيع
الرشااااايق والتي يممن من خالل م سهيمهس ومبسد هس ومدواتهس تجسوز العديد من الم سهيم واألساااااسليد واألدوات
التقليااديااة في اإلنتااسع لمساااااااسعاادة المن مااست المعااسصااااااارة بااستجااسه انتهااسع وابتمااسر مفضااااااال الطرل والبرامج
والممسرسااست التي ت ي بغسيستهس المنشااودة من مجل تحقيق الريسدة على منسفساايهس واالس اتثمسر الم وء لمواردهس
المتسحة من خالل إزالة مشامسل الهدر كسفة .ولغرض اإلحسطة بموضاو البحث تم تقسايم إلى خمساة محسور
وكمس يأتي:
منهجية البحث
أولا -مشكلة البحث ومسبباته
انطلق البحث الحسلي من مشاااملة تتمحور حول ضاااعف اممسنيست الشاااركست الصااانسعية العراقية على
تقديم افمسر ابداعية جريئة مو اعتمسد تقنية تصااااانيع يممن من خاللهس اضاااااسفة قيمة للمنتج النهس ي من من ور
اللبون ،ممس دفع البسحثسن لمحسولة ربط بأبعسد الريسدة والتي تمثل مرتملا ً مهمس ً لتطبيق التصااانيع الرشاااايق،
وعلى هذا األسااس تتمحور مشااملة البحث الحسلي ومسااببست حول معرفة مدى قدرة تبني الشااركة قيد البحث
لهذه الم سهيم وتطبيقهس عمليسً ،وبسلتسلي يممن صااايساة التساااستالت انتية التي تمثل بمجموعهس مشاااملة البحث
الحسلي:
 .1مس طبيعة ممونست ومبعسد كل من متغيري البحث في الشركة قيد البحث؟
 .2مس هي طبيعة عالقة االرتبسط والتأثير بين (مبعسد الريسدة ومتطلبست التصنيع الرشيق) في الشركة.
ثانيا ا -أهداف البحث
إن األهداف التي يسعى إليهس تركل على مس يأتي:
 .1تحليل معطيست عالقست االرتبسط والتأثير ومعنويستهس للمتغيرين قيد البحث في الشركة.
 .2تحديد مدى تبسين مبعسد الريسدة من حيث األهمية والتأثير في متطلبست التصاانيع الرشاايق في الشااركة قيد
البحث.
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ثالثا ا -مخطط البحث الفتراضي :اعتمدا البحث الم طط االفتراضي الموضح في الشمل 1
ابعاد الريادة
البداع

تحمل المخاطرة

الستباقية

متطلبات التصنيع الرشيق
5s

الصيانة النتاجية
الشاملة

التحسين
المستمر

تشير الى عالقة ارتباط

تقنية
كانبان

التصنيع
الخلوي

تقنية
JIT

تشير الى عالقة التأثير

الشكل 1
مخطط البحث الفتراضي
المصدر :من اعداد البسحثسن

رابعا ا -فرضيات البحث
في ضوء م طط البحث االفتراضي تم اعتمسد ال رضيست التسلية:
الفرضييييييية الر يسيييييية الول" :توجد عالقة ارتبسط لات داللة معنوية بين ابعسد الريسدة (مجتمعة) ومتطلبست
التصاااانيع الرشاااايق (مجتمعة) في الشااااركة قيد البحث" .وتنبثق عنهس ال رضااااية ال رعية التسلية"
توجد عالقة ارتبسط لات داللة معنوية بين ابعسد الريسدة (ان رداً) ومتطلبست التصااااانيع الرشااااايق
(مجتمعة) في الشركة قيد البحث"
الفرضييييييية الر يسيييييية الثانية :يوجد تأثير لو داللة معنوية ألبعسد الريسدة (مجتمعة) في متطلبست التصاااااانيع
الرشااايق (مجتمعة) في الشاااركة قيد البحث" .وتنبثق عنهس ال رضاااية ال رعية التسلية "يوجد تأثير
لات داللة معنوية بين كل بعد من ابعسد الريسدة (ان رداً) في اقسمة متطلبست التصاااااانيع الرشاااااايق
(مجتمعة) في الشركة
الفرضييية الر يس ية الثالثة" :يتبسين تأثير ابعسد الريسدة في اقسمة متطلبست التصاانيع الرشاايق من حيث األهمية
والتأثير في الشركة قيد البحث
خامسا ا -منهج البحث
اعتمد البحث المنهج الوصااا ي في وصاااف مجتمع وعينة البحث ،فضاااالً عن المنهج التحليلي وتحليل
عالقست االرتبسط واألثر بين المتغيرات ،وصوالً إلى االستنتسجست والمقترحست.
سادسا ا -حدود البحث
طبق البحث الحسلي في الشاااركة العسمة للصااانسعست النسااايجية والجلدية/بغداد لل ترة ( 2112/8/1إلى
 )2118/1/1وشمل القيسدات االدارية في الشركة العسمة للصنسعست النسيجية والجلدية/بغداد.
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سابعا ا -أساليب جمع البيانات والمعلومات
الساتممسل ال لس ة ال مرية لالطسر الن ري اعتمد البسحثسن في جمع البيسنست والمعلومست على الرسس ل
واالطسريح والمجالت والمتد لات الصاااااالة بسلموضااااااو  ،امس االسااااااسليد ال سصااااااة بسالطسر الميداني فقد تم
االعتمسد على المقسبالت الش صية ،واستمسرة االستبيسن .
ثامنا ا -وصف مجتمع وعينة البحث
تعد الشاااااركة العسمة للصااااانسعست النسااااايجية والجلدية احدى الشاااااركست الرا دة في صااااانسعة المالب
واالحاذياة بمسفة انواعهس فضاااااااال عن صااااااانسعة الحقس د المدرساااااااية والنساااااااس ية في محسف ة بغداد ،ال كسن
لمنتوجستهس دور كبير في سااد احتيسجست المحسف ة بشاامل خسة والعرال بشاامل عس  ،ون را لتوفر متغيرات
البحث الحسلي بوضاو في ضاوء الدراسة االستطالعية االولية و المقسبالت الش صية مع بعض المسؤولين
وعدد من العسملين فيهس ،فقد ارتأى البسحثسن تنسول هذا الشاااااااركة بسعتبسرهس ميدان البحث :ال تم توزيع ()01
اسااتمسرة اسااتبيسن شااملت القيسدات االدارية بسلشااركة ومعملهس واشااتملت المدراء ورتسااسء األقسااس ومعسونيهم
والمسااؤولين والمشاارفين عن خطوط اإلنتسع فيهس ،وتم الحصااول على ( )81اسااتمسرة صااسلحة للتحليل ،وقد
تبين ان النساابة االكبر من االفراد قيد البحث ضااامن ال ئة العمرية ( )00-01سااانة ،و( )%02من االفراد قيد
البحث يحملون مؤهالت علميس جيده يممنهم من فهم اسئلة االستبسنة واالجسبة عليهس على نحو صحيح ودقيق.
الجدول 1
سمات األفراد قيد البحث في الشركة قيد الدراسة
02-02
%
العدد
0,0
8
دكتوراه
%
العدد
1,2
1
مدير مصنع
%
العدد
7,2
7

توزيع الفراد قيد البحث لحسب (الفئات العمرية (سنة))
 02فأكثر
02-02
02-02
02-02
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
81
0,0
8
22,2
18
0,,4
72
12,0
11
توزيع األفراد قيد البحث حسب (التحصيل الدراسي)
المجموع
اعدادية فما دون
معهد
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
111
81
7,2
7
71,0
2,
,8,8
04
2,0
2
0,0
0
توزيع األفراد قيد البحث بحسب (العنوان الوظيفي)
المجموع
مشرف /مسؤول خط
معاون مدير شعبة  /قسم
مدير شعبة
مدير قسم
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
111
81
28,0
27
2,,0
21
27,,
10
18,7
1,
المجموع
%
111

المصدر :الجدول من اعداد البسحثسن بسالعتمسد على بيسنست استمسرة االستبيسن.

.0الجانب النظري
اولا -الريادة :اطار معرفي
.1المفهوم
تنسول العديد من البسحثين في ميدان االعمسل م هو مصااااطلح الريسدة بسلدراسااااة والتحليل وعرضااااوا
عاددا من الم اسهيم لهاذا المصاااااااطلح ومن وجهاست ن ر متعاددة والجدول  2يعرض مس اتيح للبسحثسن من هذه
الم سهيم.
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الجدول 0
مفهوم الريادة من وجهة نظر عدد من الكتاب والباحثين
الباحث والسنة
محمد112 ،2117 ،

Paunovic, 2014 , 270
الشمري211,،211 ،
الشميمري و المبيريح12 ،2114 ،

النعمة وزكريس87 ، 2114 ،

اسمسعيل و صسلح 02 ،2112 ،

مفهوم الريادة
القدرة على انشاااااسء شااااايء جديد لي قيمة شااااا صاااااية واجتمسعية وتحمل الم سطرة
واالسااااااتقاللياة باستجاسه تحقيق المن عاة االجتماسعياة والقادرة على المبسدرة بتن يذ عمل
جديد
العملية التي تنطوي على جمع الوظس ف واالنشطة واالجراءات المرتبط بهس وادراك
ال رة وابتمسر وتن يم االعمسل
خصس ص وسلوكيست متعلقة بسالبتداء بعمل والت طيط ل وتن يم وتحمل الم سطرة
واالبدا في ادارت
النشااسط الذي ينصااد على انشااسء عمل حر ويقد فعسلية اقتصااسدية مضااسفة ،كمس انهس
تعني ادارة الموارد بم سءة واهلية متميلة لتقديم شيء جديد او ابتمسر نشسط اقتصسدي
واداري جديد ويتسم بنو من الم سطر
عملية اكتشاااااسف ال رة قبل االخرين وحسااااان اسااااات دا الموارد المتوفرة للمن مة
بشامل فريد من اجل انشااسء شاايء جديد لي قيمة مع تحمل الم سطر الن سااية والمسلية
واالجتمسعية المرافقة لهس
عملية اكتشاااسف ال رة و اساااتغاللهس وتطويرهس لتوليد قيمة جديدة مضاااسف للمن مة
من خالل حسن استثمسر اممسنيست المن مة ومواردهس النسدرة

المصدر  :الجدول من اعداد البسحثسن بسالعتمسد على المصسدر الواردة في

تأسايساس على مس تم عرض من م سهيم لمصطلح الريسدة كمس جسء بسلجدول  2يرى البسحثسن بسن الريسدة
هي "عملياة ايجسد او تقديم شااااااايء جديد اير مألوف من قبل (ال رد  /ال ريق  /المن مة) بسعتمسد القدرة على
اكتشااسف تلح االشاايسء وبشاامل اسااتبسقي مع االخذ بن ر االعتبسر هسمر الم سطرة في للح بهدف تحقيق اعلى
مستوى من ارضسء اللبون واسعسده وتحقيق ت ول على منسفسيهس".
 .0ابعاد الريادة
اماس ب صاااااااوة ابعسد الريسدة فسلجدول  7يعرض في مس اتيح من وجهست ن ر للبسحثين بهذا الشاااااااأن
تمهيدا لتحديد مي من تلح االبعسد سيعتمدهس البحث الحسلي.
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الجدول 0
ابعاد الريادة من وجهة نظر بعض الباحثين والكتاب
البداع

تحمل
المخاطرة

الرؤية

الستقاللية

التنافسية

الستراتيجي

التجديد

الستباقية

Falroz, et al ,2010

×

×

Lee ,et al, 2011

×

×

Agco ,et al, 2012

×

×

Raulink, 2012

×

×

Arief, et al, 2013

×

×

×

Sriprasert, 2013

×

×

×

Koe, 2014

×

×

Umrani, et al, 2015

×

×

اسمسعيل و صسلح 2112 ،

×

×

جمسل2112 ،

×

×

×

المرونة

المصدر

المبادرة

البعـــــاد

×
×

×
×
×

×

×

×
×

×

×

×
×

×

×

×
×

المجموع

11

11

2

7

2

1

0

1

2

النسبة المئوية %

111

111

21

71

21

11

01

11

21

المصدر  :الجدول من اعداد البسحثسن بسالعتمسد على المصسدر الواردة في .

وبسعتمسد معيسر حصاااول تلح االبعسد على اعلى نسااابة ات سل بين البسحثين ،وكمس جسء في الجدول 7
يالحظ ان تلح االبعسد تدرجت لتشمل مسيستي.
اولا -البداع
يبين (المرعسوي )80 ،211, ،بسن االبدا يمثل الجهود المبذولة من قبل العسملين في المن مة إليجسد
ال رة الجديدة او الحلول االستثنس ية ،لذلح فهو يشمل احد الجواند المهمة للعملية الريسدية ،كمس يصف
(عليل )84 ،2112 ،االبدا بسن هو انتسع شيء لم يمن موجود من قبل مي شيء جديد يممن االست سدة من
لتطوير المن مة والوصول بهس الى القمة والت ول على المن مست االخرى ،مي الحصول على الميلة التنسفسية
لمواجهة التغيرات البيئية الم تل ة ،ويذكر ( )Alansari, 2014, 93ان االبدا يمثل احد اهم ابعسد الريسدة الن
االبدا النسجح في مجسل العمليست يعطي المن مة شيئس مت ردا ي تقده المنسفسون وبسلتسلي تحقيق الريسدة ،وهذا
مس اكده ( )Annan, 2013, 150حينمس لكر بسن االبدا كأحد ابعسد الريسدة هو امر اسس الستدامة المن مة
ونجسحهس وريسدتهس في بيئتهس ،ممس تقد يممن القول بسن االبدا احد االبعسد المحورية للريسدة من خالل تركيله
على ايجسد االفمسر والرتى الجديدة واير المألوفة من قبل االخرين وتغيير واقع الحسل الى االفضل من خالل
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ادارة وحل المشمالت والمعوقست وبطرا ق اير مطروقة وبسقل مستوى من الجهد والمل ة والوقت وازالة
كسفة م سصل الهدر واضسفة قيمة للمنتج النهس ي.
ثانيا ا -تحمل المخاطرة
يشمل تحمل الم سطرة بعدا جوهريس للريسدة كمس يحمل مصطلحهس ال ال يممن االنطالل بسألعمسل
والمشسريع من دون ان يتحمل الريسدي والمن مة ،قدر معينس من الم سطر وتأثيراتهس الحسلية والمستقبلية،
ويذكر (عبد الل  ) 111 ،2114 ،تحمل الم سطرة بسنهس عبسرة عن استعداد المن مة لتحمل ات سل القرار بجرمة
ومسؤولية سواء على مستوى االفراد او الجمسعست ،ومواجهة التغيرات البيئية التي تحدغ ،في ظروف تتسم
بسلالتأكد ،ولبيسن دور الريسديون في التعسمل مع هذا البعد يشير (الرفسعي )02 ،2112 ،الى ان الريسديون
عسدة يميلون الى الم سطرة عندمس يسعون نحو استغالل ال رة ،واسلبس مس يصسحد للح نشسطست ابداعية
خالقة من خالل دخولهم في مواجهست سواء طوعيس او اجبسريس ،وهي تحديست عد اليقين بسلمستقبل وال سس ر
اال جتمسعية والمسلية المحتملة اثنسء ادارة اعمسلهم  ،وهذا يؤشر ان الريسدي النسجح لي القس م بسلم سطرة ،وانمس
من يت ذ ال طوات الالزمة للتقليل من حجم هذه الم سطر الى ادنى حد من خالل ال هم العميق والدقيق
البعسدهس ،ممس تقد يممن القول بسن تحمل الم سطرة تعم رابة المن مة في الحصول على ال رة بسعتمسد
المجسزفة بسلمجهول عن طريق تقديم او تطوير منتج جديد ،او الدخول الى اسوال اير مجربة من قبل او
استحداغ طرا ق جديدة في االنتسع او است دا تقنيست جديدة ،او اتبس طرا ق تسويقية لم تمن معروفة من
قبل في ظل ظروف عد التسكد التي تحيط بهس.
ثالثا ا -الستباقية
لتسليط الضوء على هذا البعد يبدو من الم يد التطرل الى مس اسهم ب البسحثين ب صوة معنى هذا
البعد ،فقد اشسر (محمد )220 ،2117 ،الى ان االستبسقية ،تعم على نحو اسس ات سل المبسدرة من خالل
توقع واستغالل فرة جديدة والمشسركة في االسوال النسشئة ،ممس يسسعد في منح المن مة القدرة على تقديم
عروض جديدة لالسوال وت ول من خاللهس على المنسفسين .ويذكر (رشيد )210 ،2117 ،ان االستبسقية تشير
الى جهود المن مة في اكتشسف ال رة الجديدة ،فسلمن مست الريسدية تراقد االتجسهست وتحدد الحسجست
المستقبلية لللبس ن الحسليين  ،وتتوقع التغيرات في طلبستهم ،فضال عن التحديست التي قد تبرز فجسءة والتي
يممن تحويلهس الى فرة جديدة ،ممس تقد يالحظ بسن االستبسقية تنطوي على السعي والبحث عن ال رة
النسشئة في السول و استغاللهس مبمرا من خالل تقديم افمسر وحلول حول مجمل انشطة وممسرسست المن مة
لبلوغ مستويست متقدمة في ك سءة است دا مواردهس عبر ازالة م سهر الهدر واالنحراف كسفة والتي التضيف
قيمة للمنتج النهس ي كتقليل عطالت الممس ن والمعدات والح سظ عليهس من اجل تسمين انسيسبية العمل بشمل
اكبر ،وبسلتسلي تحقيق فسعلية افضل تجسه زيسدة حصتهس السوقية وتطوير موقعهس التنسفسي عبر تقديم او تطوير
سلع وخدمست جديدة تتجسوز تطلعست المنسفسين في سوقهس
ثانيا ا -التصنيع الرشيق
اولا -المفهوم
في ساااايسل م هو التصاااانيع الرشاااايق فقد قد العديد من المتس والبسحثين والمهتمين بهذا الموضااااو
تعسريف متبسينة حول م هوم  ،فقد عرف ( العلاوي والعبيدي ),2، 2117 ،التصاااااانيع الرشاااااايق على ان
تحديد والغسء االنشاطة اير لات القيمة المضاسفة لتحقيق استجسبة اسر لللبس ن وان سض الم لون وارت س
في مساااتوى الجودة ،وموارد بشااارية افضااال ،امس ( )Hasan , 2015, 13فقد عرف على ان االزالة المنهجية
للهادر من قبال جميع اعضاااااااسء المن ماة في جميع مجاسالت مجرى القيماة ،من اجل جعل المن مة اكثر قدرة
على المنسفسااااة في السااااول من خالل زيسدة الم سءة وخ ض التمسليف نتيجة إلزالة ال طوات التي ال تضاااايف
قيمة وك سءة في العمليست ،كمس عرف ( )Mittal, 2017, 464على ان ن س تصانيع متمسمل يهدف الى تع يم
القادرات والطسقة واساااااااتغاللهس دون ان تنطوي عليهس مي تمسليف اضاااااااسفية ،وتقليل الم لون االحتيسطي من
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خالل تطبيق م تلف التقنياست واالدوات لتقليال الهادر ،واساااااااتناسدا على ماس تقد يرى البسحثسن ان التصااااااانيع
الرشاااايق عبسرة عن "تقنية تعتمد مجموعة اسااااسليد ووسااااس ل تركل على ازالة م سهر الهدر كسفة واسااااتبعسد
االنشاااطة التي ال تضااايف قيمة للسااالعة او ال دمة او العملية عبر االسااات دا الم وء وال سعل للمدخالت لبلوغ
م رجست قسدرة على اشبس واسع لرابست وحسجست اللبون".
ثانيا ا -متطلبات اعتماد التصنيع الرشيق
امس ب صااوة متطلبست التصاانيع الرشاايق فسلجدول  0يعرض في مس اتيح من وجهست ن ر البسحثين
بهذا الشأن .
الجدول 0
متطلبات اعتماد التصنيع الرشيق من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين
Al-Shemy ,
2011

Al-Aimery ,
2012

Abashaaben,
2012

Jorge , 2014

Marasini,
2014

×
×

×

Canakdeniz,
2015

×
×

×
×
×
×
×

×

عبس ،
211,

×
×
×

×
×

Hasan ,
2015

×

×
×

×

علي 2114 ،

×

×
×
×

×
×
×

×

×

×

×
×
×

×
×

Salonitis ,
2016

متطلبست
التصنيع
الرشيق
التحسين المستمر
التصنيع ال لوي
) )5sتن يم موقع
العمل
االعداد السريع
تقنية كسنبسن
االدارة المر ية
العمل القيسسي
االتمتة مع Jidokot
منع ال طأ Poka

×
×
×

×
×

×

×
×

النسبة المئوية
%
المجمو

المصــدر

8
4
2

81
41
22

0
7
0
0
0
0

02
72
02
02
02
02

yoke

تقنية االنتسع في
×
×
×
الوقت المحدد
الجودة عند المصدر
×
مجرى القيمة
×
×
×
×
الصيسنة االنتسجية
×
×
×
×
×
×
الشسملة ))TPM
المصدر  :الجدول من اعداد البسحثسن بسالعتمسد على المصسدر الواردة في

×

×

×

×

0

02

×

×

1
0
2

12
02
22

وبسعتمسد معيسر حصااااول تلح المتطلبست على اعلى نساااابة ات سل بين المتس والبسحثين ،وكمس جسء في
الجدول  0يالحظ انهس تدرجت لتشمل مس يأتي.
 .1تقنية ( )5sلتنظيم موقع العمل
م هو يسبسني قدم الرواد اليسبسنيون كل من ( )Taiichiohnoو ( )Shigeo shingoتقو على فمرة
بسااااااايطاة هي ان ن اس االنتاسع الجيد يتمثل في ايجسد بيئة عمل امنة ون ي ة ( .)Chi, 2011,11ويذكر
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(الرفسعي )02 ،2111 ،ان هذه التقنية تمثل سابيال لتوفير انسايسبية عمل اكثر ك سءة مع هدر متنسقص وتدفق
مسااااتمر للنشااااسطست والعمليست ،كمس عرفهس (الميمي )27 ، 2117 ،بسنهس مدخل يسبسني للتحسااااين المسااااتمر
للجودة واالنتاسجياة ،العتماسدهس م سهيم التدبير االداري الجيد المرتبط بسلتن يم وترتيد مواقع العمل وتن يمهس
وتهيئتهاس لتمون قاسبلاة ومهيئا للعمال بشااااااامال فاسعال وتحساااااااين االمتثاسل للجداول اللمنية ،وتقليل االعطسل،
وت يض معدالت العيد والمعسلجة ال ورية للمشاامالت اثنسء حدوثهس .وتتجلى اهمية تقنية ( )5Sفي ضااوء مس
تقد هو تركيلهس على فسعلية عمل المن مة واجراءات العمل فيهس ،وتصاااانيف بيئة العمل الى ضاااارورية
واير ضارورية ،والتقليل من الهدر والنشاسطست التي ال تضاايف قيمة ،تحسااين الجودة والساالمة في المن مة
وتقليل االنت سر ،وبسلتسلي زيسدة الرو المعنوية للعسملين وجعلهم يشااعرون بسلرضااس عن بيئة العمل ،وزيسدة
الم سءة والتن يم ،وهذا يؤدي الى زيسدة االربس وتحسااين انتسجية المن مة والحصااول على موقع تنسفساي جيد
( ،)Chi, 2011, 11ويذكر (عبس  )110 ،2114 ،ان ( )5Sتحتسع اربعة عوامل لنجسحهس وهي ،االلتلا
المساتمر والدعم من قبل االدارة العليس ،اعتمسد برنسمج للتعليم والتدريد ،مشسركة الجميع في تطبيق البرنسمج
دون اسااتثنسء ،االسااتمرار في اعسدة دورة ( )5Sمن اجل تحقيق مسااتويست عسلية في االنجسز ويذكر ( Chi,
 )2011, 12ان هذه التقنية تتضاااامن خمسااااة ممسرسااااست لتن يم موقع العمل وهي م تصاااار الحروف االول
للملمست اليسبسنية ) )Seiriالتن يم )Seiso) ،التن يف )Seixetsu) ،الصيسنة او المعيسرية (Seiton( ،الترتيد
او التبساااااايط) Shitsuke( ،االنضاااااابسط او االسااااااتدامة  ،ولهذا عرفت ب ( )5sوفيمس يأتي عرضااااااس موجلا
لمضاااسمين كل ممسرساااة منهس ( ،)Manea, 2013, 167التن يم ( )Seiriوتعني فصااال المواد المطلوبة عن
المواد اير المطلوبة ،الترتيد ( )Seitonوتعني ترتيد وتميل المواد بساااهولة واممسنية اساااتعمسلهس من خالل
وضاااااعهس في االمسكن الم صاااااصاااااة لهس ،الن سفة ( )Seisoوتتعلق بسلمحسف ة على العمل في بيئة ن ي ة من
خالل ابقااسء الممااس ن وامااسكن العماال ن ي ااة من اجاال تجنااد المشاااااااسكاال المتعلقااة بااسلجودة بمااس في للااح جودة
المنتجست او جودة اداء العسملين ،الصاايسنة ( )Seiketsuوتعني التأكد من سااالمة الممس ن والمعدات وضاامسن
القدرة على انجسز العمليست التي تؤدي الى اساااتمرار العمل وتجند حصاااول المعضاااالت المتمررة ومحسولة
الوصاااول الى المساااتوى الصااا ري منهس ،االنضااابسط ( )Shitsukeوتعني العمل على جعل ال طوات االربعة
الساااسبقة ساااالوكس طبيعيس للجميع ،وضاااارورة تدريد المعسملين على هذه ال طوات بحيث تمون جلء ال يتجلم
من سااالوكهم اليومي اثنسء اداء العمل  ،يالحظ ممس تقد ان تقنية ( )5Sتمثل الممسرساااة االولى بستجسه تن يم
وادارة ممسن العمل وتدفق بهدف تحساين الم سءة بسلمن مة الصانسعية الساسعية العتمسد تقنية التصنيع الرشيق
عن طريق ازالة الن سيست وتحسااين بيئة العمل والعمليست اير الم ؤءة ،وبمس يممنهس من تحقيق سابق في تقديم
منتجستهس وبسلتسلي ريسدتهس على منسفسيهس.
.2الصيانة النتاجية الشاملة ()TPM
م هو طبق في الثمسنينست من القرن المسضاااي في بعض الشاااركست اليسبسنية يقو على فمرة التوحيد
بين ممسرسااست الصاايسنة الوقس ية وان مة وم سهيم التصاانيع الحديثة مثل ن س االنتسع في الوقت المحدد ()JIT
وادارة الجودة الشااااسملة ( )TQMوهذا الم هو يتبنى مبسدئ تلح االن مة عبر مشااااسركة العسملين في ات سل
القرار واالعتمسد على العيو الصااااا رية والتركيل على اللبون (الرضاااااس .)180 ، 211, ،ومن نسحية
اخرى فسن الصايسنة االنتسجية الشاسملة تمثل برنسمج يعتمد لضامسن عمل االجهلة بحسلة تشاغيلية جيدة وجسهلة
لالسااات دا عندمس تمون هنسلح حسجة اليهس ،ويعتمد تطبيق تقنية التصااانيع الرشااايق بشااامل كبير على اعتمسد
برامج الصاااايسنة االنتسجية الشااااسملة النهس تهدف الى الح سظ على الممس ن وتقليل عطالتهس وتوق ست خطوط
االنتسع الى ادنى حد مممن ( ،)Paneru, 2011, 32وعلى وفق هذه الصاورة للصيسنة االنتسجية الشسملة يممن
وصاااا هس بسنهس "مجموعة من االدوات التي عندمس تن ذهس المن مة الصاااانسعية كمل تعطي افضاااال اساااات دا
لالالت والمعدات وتقليل عرقلة االنتسع" ( .)Peneru, 2011, 28فهي صااايسنة مساااتمرة تعتمد على التعسون
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بين العسملين ومشاااااغلي االالت والمهندساااااين وال نيين لضااااابط اداء انالت والمحسف ة عليهس (العلاوي و
العبيدي.),8 ،2117 ،
 .2التحسين المستمر
تعبير يشاااير الى ممسرساااست النهس ية لهس من التحساااينست في م تلف اوج عمل المن مة الصااانسعية،
والهدف من بلوغ الممسل الذي ال يدرك فيسااااتمر ،وادامة السااااعي الي (العبيدي .)04 ، 2110 ،وقد ظهر
التحسااااين المسااااتمر كممسرسااااة وتطور نتيجة الحسجة والضاااارورة التي شااااعر بهس اليسبسنيون للت ول على
منسفساايهم ،وبهذا الشااأن اشااسر ( )Nazaruk, 2011, 211الى ان التحسااين المسااتمر يعد احد ادوات اعتمسد
التصاانيع الرشاايق بسعتبسره مدخل او برنسمج يسااعى بسسااتمرار لتحسااين جميع العمليست عبر تحس اين مسااتوى
الجودة ،التسااااليم ،االنتسجية ،والا كسنت التصاااانيع الرشاااايق تمثل المرتبة االولى في ازالة الضاااايسعست فسن
التحساااااين المساااااتمر يستي ليمثل المرتبة الثسنية لتحقيق الممسل ،ويذكر (احمد )70، 2114 ،ان التحساااااين
المساااتمر يعبر عن جهود تحساااين م طط ومن ذه بطريقة من مة ،ومساااتمرة وبشااامل جمسعي تهدف الى
تحساااااين الم سءة وزيسدة ال سعلية من خالل تع يم فسعلية العملية عبر تقليل االختنسقست بت عيل االجراءات
الوقس ية لغرض تحسااين خصااس ص جودة المنتج وزيسدة كل من االنتسجية والرو المعنوية للعسملين ،وحمسية
المعدات فضااال عن ازالة الجهود الضااس عة في االنتسع ،وهو عنصاار اسااسسااي في ن م التصاانيع الحديثة مثل
التصنيع الرشيق ,ممس تقد يتبين مدى اهمية التحسين المستمر ومديست اسهسم في اعتمسد المن مة الصنسعية
لتصاانيع الرشاايق من خالل تركيل كل انشااطة المن مة بمس في للح االدارة والعسملين سااعيس لتحسااين الم سءة
وزيسدة ال سعلية ،فضااال عن تعليل الرو المعنوية للعسملين من اجل تح يل قدراتهم االبداعية وتحقيق ت ول
استبسقي على المنسفسين.
 .7تقنية كانبان ()Kanban
تم اسااااااات دا هذه التقنية ألول مرة من قبل اليسبسني ( )Tailchiالذي طور ن س تويوتس االنتسجي
لصاانسعة الساايسرات والمعروف بـااااااا ( )TPSفي عس  10,1واسااتوحي للح من محالت السااوبر مسركت في
الواليست المتحدة حيث يبدم اللبون ب لق الطلد من خالل ن س من االشااسرات المتتسلية وصااوال الى المنتج،
كن س سااحد بدال من ن س الدفع حيث ان المنتجست يتم صاانعهس دون طلد اللبون ال علي (Fitzgerald et
).al., 2014, 2ان تقنية كسنبسن تعمل على انشاااسء مؤشااارات او لوحست مر ية بمس يممن العسملين من تحديد
الوقت الالز لتن يذ العملية ،ومتى تتوقف كمس يممنهم من معرفة مس يجد القيس ب  ،ومن يجد االتصاااسل ب
الا مس وجدت مي مشااملة وبسلتسلي تممن المن مة الصاانسعية من انتسع منتجست على اسااس الطلد ال علي بدال
من الطلد المتوقع ( ،)Marasini, 2014, 154وعلى وفق مس تقد يرى البسحثسن ان تقنية كسنبسن هي اداة
تسااسهم بستجسه االنجسز في الوقت المحدد ،النهس سااتعتمد على قسعدة تسمين المعلومست المطلوبة عن المنتج من
كل مرحلة من مراحل االنتسع ،واي االجلاء من مطلوبة في العمليست الالحقة ،وبمس يسااااهم من تقليل كل
صور الهدر والضيس وبسلتسلي تحسين انتسجية المن مة الصنسعية.
 .0تقنية التصنيع الخلوي
هي نمط من التصاانيع يعتمد مبدم ترتيد المصاانع داخليس وبطريقة تضاامن انساايسبية العملية االنتسجية،
عبر اسااتبعسد االنشااطة التي ال تضاايق قيمة و بموجب يمون المصاانع الواحد عبسرة عن عدة مصااسنع ص اغيرة
داخلية لمعسلجة عوا ل المنتجست المتشاااسبهة والتي تسااامى احيسنس تمنلوجيس المجسميع )(Group technology
) )Abushaaban, 2012, 22وحتى يتم للح يتم تجميع العمليست المتشاسبهة في بعض خصاس ص التصاميم او
االنتسع وبمس يعرف بسلعوا ل وكل عس لة تشااترك ب سصااية معينة او اكثر وتجميع انالت والمعدات تبعس لتلح
المجسميع ( ،)Hamza, 2017, 132ويشااااير (الشاااامري )80 ،211, ،الى اممسنية تحديد تلح العوا ل وفقس
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(للحجم ،الشااامل ،التصااانيع ،متطلبست التطوير ،الطلد) والهدف من للح تحديد او تجميع مجموعة منتجست
لعمليست متشااسبهة من اجل ت يض وقت التحويل واالعداد للمسكنة .والتصاانيع ال لوي وفقس لمضااسمين اعاله،
فسن يلتقي مع مبسدئ التصاانيع الرشاايق الن يسااعى لليسدة اسااتقرار وساارعة ونوعية االنتسع ،كمس يقلل وقت
ومساسحة التدفق ،والتصانيع ال لوي يبدو بسايطس ولمن مهم جدا في الترتيد الداخلي للمصنع ،ممس سبق يتبين
مدى التطسبق بين كل من مضااسمين التصاانيع ال لوي مع مبسدئ التصاانيع الرشاايق من خالل مس يوفره ترتيد
المصانع داخليس بطريقة تضامن انسايسبية العملية االنتسجية واستبعسد كل اشمسل االنشطة او الممسرسست التي ال
تضيف قيمة.
 .,تقنية النتاج في الوقت المحدد ()JIT
هذه التقنية ت رض ن ساهس بسعتبسرهس احد متطلبست اعتمسد التصانيع الرشيق ن را لتركيلهس على ازالة
مصاسدر الضايس النستجة عن عدد من االنشاطة اير المضاي ة للقيمة فهي تساتند بسلدرجة االولى الى ضرورة
الوصاااول الى مساااتويست الم لون عند حدهس االدنى ساااواء كسن للح بسلنسااابة للمواد االولية او االنتسع تحت
الصاانع او التس على اعتبسر ان مي تراكم للم لون فيهس يعني تحمل المن مة الصاانسعية تمسليف مرت عة يممن
تجنبهس الا مس وصاال للح الم لون الى الصا ر ،ف ي ظل ال روف المثلى تشااتري المن مة التي تطبق ()JIT
يوميس كمية من المواد االولية الالزمة الحتيسجست هذا اليو فقط بحيث ال يمون هنسلح رصاايد من االنتسع التس
في الم سزن ،مي ان المواد االولية التي يتم اساااتالمهس في الوقت المحدد لتجميعهس على شااامل منتوجست ويتم
االنتهسء منهس في الوقت المحدد وتشااحن لللبس ن (الرحسوي .),0 ،2112 ،وهذا يعني ان تقنية ( )JITتركيل
على مبدم جعل اللبون نقطة انطالل لهس ،ويؤكد هذه الحقيقة ( )Kumar, 2010: 41عندمس اشااسر الى ان هذه
التقنية للتصااانيع تركل على تن يذ دفعست انتسع صاااغيرة وخ ض زمن االعداد للعملية واالعتمسد على الطلد
الحقيقي لللبون والت لص من كاسفاة انوا الهادر ،وباسلتاسلي فسن الهدف من اعتمسدهس على حد وصاااااااف
( )Malseyenke, 2016, 14هو الوصاااول الى مس يعرف بسلعيو الصااا رية والم لون الصااا ري ووقت
االعداد والتهيئة الصا رية ،وقت االنت سر الصا ري ،العطالت الصا رية ،المنسولة الصا رية ،ممس سابق يتأثر
مدى اسااهس تقنية االنتسع في الوقت المحدد ( )JITفي اعتمسد المن مة الصاانسعية لتصاانيع الرشاايق من خالل
ممسرستهس والمنسفع واالهداف التي تسعى الى تحقيقهس .
 .0الجانب الميداني
 .1نتا ج اختبار عالقات الرتباط بين ابعاد الريادة (مجتمعة) ومتطلبات التصيييينيع الرشيييييق (مجتمعة) في
الشركة قيد البحث ،والتي نصت عليهس ال رضية الر يسة (األولى)
الجدول 0
نتا ج اختبار عالقات الرتباط بين ابعاد الريادة مجتمعة ومتطلبات التصنيع الرشيق (مجتمعة) في الشركة
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
متطلبست التصنيع الرشيق
المصدر :الجدول من اعداد البسحثسن في ضوء م رجست البرمجية spss

ابعاد الريادة
*0,870
N= 81 P < 0.05

يالحظ من الجادول  ,وجود عالقاة إرتباسط لات داللاة معنوياة بين ابعاسد الريسدة (مجتمعة) ومتطلبست
اقسمة تقنية التصااااانيع الرشااااايق (مجتمعة )على مساااااتوى الشاااااركة قيد البحث ،بداللة قيمة معسمل االرتبسط
(المؤشااااااار الملي) الباسلغااة ( )*0,870عناد مساااااااتوى معنوياة ( ،)0,05وفي هااذا داللاة على قوة العالقاة بين
المتغيرين ،بمعنى من كلمس وجهت الشاااااركة قيد البحث اهتمسمستهس بأبعسد الريسدة ادى للح الى اممسنية اقسمة
متطلباست التصااااااانيع الرشااااااايق التي اعتمادتهاس الادراساااااااة الحسلية ،وتت ق هذا النتيجة مع دراساااااااة (الحميم،
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 ) ,2،2112التي اشااااااسر فيهس الى دور الريسدة في حيسة المن مست المعسصاااااارة ن را لدورهس في عرض اهم
االسسليد التي يجد على المن مست ان تمتسبهس من اجل البقسء والنمو في البيئة المنسفسة
تأسيسا على ما تقدم تقبل الفرضية الر يسة (األولى) على مستوى الشركة قيد البحث.
 .0نتا ج اختبار عالقات الرتباط بين كل بعد من ابعاد الريادة (انفرادا) ومتطلبات التصنيع الرشيق
(مجتمعة) في الشركة قيد البحث والتي نصت عليها الفرضية الفرعية (الولى) المنبثقة عن الفرضة
الر يسة (الولى)
الجدول 0
نتا ج اختبار عالقة الرتباط بين ابعاد الريادة (انفرادا) ومتطلبات التصنيع الرشيق (مجتمعة) على
مستوى الشركة قيد البحث
المتغير المعتمد
المتغير المستقل
ابعاد الريادة

متطلبات التصنيع الرشيق
االبدا
تحمل الم سطرة
االستبسقية

المصدر :الجدول من اعداد البسحثسن في ضوء م رجست البرمجية spss

*0,810
*0,685
*0,787
P≤0.05

N=81

أ .العالقة بين بعد (االبدا ) ومتطلبست التصاانيع الرشاايق (مجتمعة) على مسااتوى الشااركة قيد البحث :يُشااير
الجادول  4إلى وجود عالقاة إرتباسط معنوياة بين بعاد (االبادا ) بوصااااااا متغيرا ً (مساااااااتقالً) ومتطلبست
التصاااانيع الرشاااايق (مجتمعة) بوصاااا هس متغيرا ً (معتمدا ً) ،بداللة قيمة معسمل االرتبسط البسلغة ()*0,810
عند مساااااتوى المعنوي( .)0,05وهذا يعني ان اهتمس إدارة الشاااااركة قيد البحث لت عيل بعد (األبدا ) في
ممسرسستهس سيسهم في اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق (مجتمعة).
 .العالقة بين بعد (تحمل الم سطرة) ومتطلبست التصانيع الرشيق (مجتمعة) على مستوى الشركة قيد البحث:
يُشااااير الجدول  4إلى وجود عالقة إرتبسط معنوية بين بعد (تحمل الم سطرة) بوصاااا متغيرا ً (مسااااتقالً)
ومتطلبست التصاااانيع الرشاااايق (مجتمعة) بوصاااا هس متغيرا ً (معتمدا ً) ،بداللة قيمة معسمل االرتبسط البسلغة
( )*0,685عند مسااتوى المعنوي ( .)0,05وهذا يدل على ان سااعي إدارة الشااركة قيد البحث الحتواء بعد
(تحمل الم سطرة) في التطلع بستجسه تحقيق ت ول على منسفسااااايهس سااااايساااااهم في اقسمة متطلبست التصااااانيع
الرشيق (مجتمعة).
ت .العالقة بين بعد (االساااتبسقية) ومتطلبست التصااانيع الرشااايق (مجتمعة) على مساااتوى الشاااركة قيد البحث:
يُشير الجدول  4إلى وجود عالقة إرتبسط معنوية بين بعد (االستبسقية) بوص متغيرا ً (مستقالً) ومتطلبست
التصاااانيع الرشاااايق (مجتمعة) بوصاااا هس متغيرا ً (معتمدا ً) ،بداللة قيمة معسمل االرتبسط البسلغة ()*0,787
عند مساااااتوى المعنوي ( .)0,05ويساااااتدل من للح ساااااعي إدارة الشاااااركة قيد البحث لتحقيق السااااابق في
استراتيجيستهس وممسرسستهس سيمون ل االسهس الواضح في اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق (مجتمعة).
تأسييسيا ا على ما تقدم تقبل الفرضيية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الر يسة (األولى) على مستوى
الشركة قيد البحث.
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 .0عرض نتا ج اختبار (عالقات التأثير) بين متغيرات الدراسة ومناقشتها
أ .نتا ج اختبار تاثير ابعاد الريادة (مجتمعة) في متطلبات التصيييينيع الرشيييييق (مجتمعة) في الشييييركة قيد
البحث والتي نصت عليها الفرضية الر يسة الثانية.
الجدول 7
نتا ج تأثير ابعاد الريادة متجمعة في اقامة متطلبات التصنيع الرشيق مجتمعة
المتغير المعتمد

المتغير المستقل

متطلبات التصنيع الرشيق

ابعاد الريادة
Bo

B1

0,918
(*)15,863

0,870

R2
0,756

F
المحسوبة

الجدولية

251,640

4,001

الجدول :إعداد البسحثسن بسالعتمسد على نتس ج البرمجية ).(SPSS
)P < 0.05 d.f (1,80
( )15, 863يشير إلى قيمة  tالمحسوبة

N = 81

يتب َين من الجدول  2وجود تسثيرا ً لي داللة معنوية البعسد الريسدة (مجتمعة) بوصا هس متغيرا ً (مستقالً)
في متطلبست التصاااانيع الرشاااايق (مجتمعة) بعدّهس متغيرا ً (معتمدا ً) .إل بلغت قيمة  Fالمحسااااوبة ()251,640
وهي مكبر من قيمتهاس الجادولياة الباسلغاة ( )4,001عناد درجتي حرياة ( )1,80وبمساااااااتوى معنوية (.)0,05
وبلغت قيمة معسمل التحديد ( )0,756( )R2وهذا يعني من ( )%75,6من االختالفست الم سااااارة في متطلبست
التصااانيع الرشااايق (مجتمعة) تعود إلى تأثير ابعسد الريسدة (مجتمعة) ويعود البسقي إلى متغيرات عشاااوا ية ال
يممن السااااااايطرة عليهاس مو منهس اير داخلة في إنمولع االنحدار مصاااااااالً .ومن متسبعة قيمة معسمل  β1البسلغة
( )0.870وإختباسر ( )Tلهاس تبين من قيماة ( )Tالمحساااااااوباة بلغت ) *)15,863وهي قيمة معنوية ومكبر من
قيمتهس الجدولية البسلغة( )1,761عند مسااااتوى معنوية ( )0,05ودرجتي حرية ( .)1,80وهذه النتيجة تشااااير
إلى من االهتمس من قبل ادارة الشااااااركة قيد البحث بسبعسد الريسدة (مجتمعة) والتي اعتمدتهس الدراسااااااة الحسلية
ستسهم في اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق(مجتمعة) التي اعتمدهس
اتساقا مع ما تقدم تقبل الفرضية الر يسة الثانية على مستوى الشركة قيد البحث.
ب .نتا ج اختبار ثاثير ابعاد الريادة (انفرادا ا) في متطلبات التصنيع الرشيق (مجتمعة) على مستوى الشركة
قيد البحث والتي نصت عليها الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الر يسة (الثانية)
الجدول 8
نتا ج اختبار تأثير ألبعاد الريادة (انفرادا) في متطلبات التصنيع الرشيق (مجتمعة)
المتغير المستقل

ابعاد الريادة
B0

المتغير المعتمد
متطلبات التصنيع الرشيق

0,752

تحمل المخاطرة

الستباقية

البداع
B1

B2

B3

0,801
)(12,040

0,685
))8,462

0,787
))11,475

الجدول :إعداد البسحثسن بسالعتمسد على نتس ج البرمجية ).(SPSS
)d.f (1,77
( )1,761يشير إلى قيمة  tالمحسوبة

P < 0.05

F
R2

0,642

المحسوبة

الجدولية

144,95

2,758

N = 81

يتضح من معطيست الجدول  8وجود تسثير لي داللة معنوية البعسد الريسدة (ان رادا) بوص هس متغيرات
مساتقلة (ت سايرية) في متطلبست التصانيع الرشايق (مجتمعة) بسعتبسرهس متغير معتمد (مستجيبس) بداللة قيمة
( )Fالمحساااااااوبااة والبااسلغااة ( (144,95وهي اكبر من قيمتهااس الجاادوليااة البااسلغااة ( (2,758عنااد درجتي حريااة
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( )1,77وضااامن مساااتوى معنوية ( )0,05وقد بلغت قيمة معسمل التحديد ) (R2) (0,642وهذا يشااااير إلى من
( )%64,2من اإلختالفست الم سااارة في متطلبست التصااانيع الرشااايق مجتمعة ت سااايرهس ابعسد الريسدة ،ويعود
البسقي إلى متغيرات عشاااوا ية ال يممن السااايطرة عليهس ،مو منهس اير داخلة في انمولع اإلنحدار مصاااالً .ومن
متاسبعاة قيماة ( )Bوإختباسر ( )Tلهاس وجاد من هنسلح تسثيرا ً معنويس ً كل بعد من ابعسد الريسدة (ان رادا) في اقسمة
متطلبست التصنيع الرشيق مجتمعة على مستوى الشركة قيد البحث ونقد فيمس يستي عرضس لنتس ج للح التسثير
على اسس اولوية التسثير:
م .تسثير بعد (االبدا ) في متطلبست التصاااانيع الرشاااايق (اجمسال) :يالحظ من الجدول  8ان اعلى تأثير البعسد
الريسدة في متطلبست التصااانيع الرشاااايق يتمثل في بعد االبدا الذي احتل المرتبة األولى من حيث التسثير
مقسرنة ببقية االبعسد بداللة قيمة ( )B1المحسااوبة ( )0,801وقيمة ( )Tالمحسااوبة (* )12,040وهي قيمة
معنويااة مكبر من قيمتهااس الجاادوليااة البااسلغااة ( )1,761عنااد درجتي حريااة ( )77 ،1و مساااااااتوى معنويااة
(.)0,05
 .تسثير بعد (االساتبسقية) في متطلبست التصانيع الرشيق (اجمسال) :يالحظ من الجدول  8ان بعد (االستبسقية)
احتل المرتبة الثسنية من حيث التسثير في متطلبست التصانيع الرشيق (اجمسال) بداللة قيمة ( )B2المحسوبة
( )0,787وقيمااة ( )Tالمحساااااااوبااة (* )11,475وهي قيمااة معنويااة ومكبر من قيمتهااس الجاادوليااة البااسلغااة
( )1,761عند درجتي حرية ( )77 ،1و مستوى المعنوية (.)0,05
ت .تسثير بعد (تحمل الم سطرة) في متطلبست التصااااااانيع الرشااااااايق (اجمسال) :يالحظ من الجدول  8ان بعد
(تحمل الم سطرة) احتل المرتبة الثسلثة من حيث التسثير في متطلبست التصااااانيع الرشااااايق (اجمسال) بداللة
قيماة ( )B3المحساااااااوباة ( )0,685وقيمة ( )Tالمحساااااااوبة (* )8,462وهي قيمة معنوية مكبر من قيمتهس
الجدولية البسلغة ( )1,761عند درجتي حرية ( )1 ،77و مستوى المعنوية (.)0,05
بنا اء على ما تقدم تقبل الفرضيييية الفرعية المنبثقة من الفرضيييية الر يسييية (الثانية) على مسيييتوى
الشركة قيد البحث.
 .0عرض نتا ج اختبار (تباين التأثير) المتغيرات المسيييييتقلة (ابعاد الريادة) من حيث األهمية والتأثير في
المتغيرات المعتمدة (متطلبات التصنيع الرشيق) بالدراسة ومناقشتها
تم اسااااااات ادا تحليال اإلنحدار المتدرع  Stepwiseلهذا االختبسر وقد ظهرت نتس ج التحليل المبينة في
الجادول  0التي تشاااااااير إلى وجود تبسين من حيث االهمية والتأثير للمتغيرات المساااااااتقلة (ابعسد الريسدة) في
المتغيرات المعتمدة (متطلبست التصنيع الرشيق) وعلى النحو انتي:
الجدول 2
نتا ج اختبار (تباين التأثير) المتغيرات المستقلة (ابعاد الريادة) من حيث األهمية والتأثير في المتغيرات
المعتمدة (متطلبات التصنيع الرشيق) بالعتماد النحدار المتدرج Stepwise
المتغيرات المستقلة الداخلة (ابعاد الريادة)

المرحلة
االبدا
األولى
االبدا  ،االستبسقية
الثسنية
االبدا  ،االستبسقية  ،تحمل الم سطرة
الثسلثة
المصدر :الجدول من إعداد البسحثسن بسالعتمسد على نتس ج البرمجية (.)SPSS

R2
*0,642
*0,745
*0,766

يُالحظ من الجاادول  0من بعااد (االباادا ) بوصااااااا ا ا محااد ابعااسد الريااسدة يُ سااااااار لوحااده ُ ( )%64,2من
التغييرات الحسصالة في متطلبست التصانيع الرشيق والبسقي ) (%35,8تعود الى متغيرات عشوا ية متضمن
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او اير متضااااااامنا انمولع هذه المرحلة ،وإلا مس مُدخل بعد (االساااااااتبسقية) إلى جسند بعد االبدا فإن القدرة
الت سااااااايريااة لرنمولع ساااااااترت ع من ( )%64,2إلى ( .)%74,5وفي الوقاات لاتا إلا مااس مُدخاال بعااد (تحماال
الم سطرة) إلى جسند البعدين السااااسبقين (االبدا  ،االسااااتبسقية) فإن القدرة الت ساااايرية لذنمولع سااااترت ع من
( )%74,5الى) )%76,6ولاذا يُممن القول إن ابعاسد الريسدة الثالثة (االبدا وتحمل الم سطرة واالساااااااتبسقية)
ت سار ( )%76,6من التغييرات الحسصالة في متطلبست التصانيع الرشايق ومن ( )%23,4من التغييرات تعود
إلى متغيرات مُخرى لم يتضمنهس م طط البحث.
تأسيسا ا على ما تقدم تقبل الفرضية الر يسة (الثالثة) على مستوى الشركة قيد البحث.
 .0الستنتاجات والمقترحات
اولا -الستنتاجات
 .1وجود عالقة إرتبسط لات داللة معنوية بين ابعسد الريسدة (مجتمعة) ومتطلبست التصاااااانيع الرشااااااايق
(مجتمعة) في الشاركة قيد البحث ممس يدل على ان زيسدة اهتمس ادارة الشااركة بسبعسد الريسدة سايسااهم في
اقسمة ومتطلبست التصنيع الرشيق
 .2وجود عالقاة ارتباسط لات داللاة معنوياة بين كال بعاد من ابعاسد الرياسدة( ان رادا) ومتطلبست التصااااااانيع
الرشاااااايق (مجتمعة) ،وعلى الرام من ارتبسط كل بعد من ابعسد الريسدة ان رادا مع متطلبست التصاااااانيع
الرشااااااايق مجتمعة اال ان قدرة االرتبسط االكبر كسنت لبعد االبدا حيث كسنت قيمة معسمل االرتبسط لهذا
البعد هي القيمة االكبر مقسرنة بقيم معسمالت االرتبسط لمل بعد من ابعسد الريسدة التي اعتمدتهس الدراسااااة
الحسلية مع متطلبست التصاانيع الرشاايق حيث حل بسلمرتبة االولى  ،تبع بسلمرتبة الثسنية بعد االسااتبسقية،
ثم حل بعد تحمل الم سطرة في المرتد الثسلثة هذا يدل على ان ادارة الشااركة قيد البحث عليهس االهتمس
بشمل جدي ببعد تحمل الم سطرة وبعد االستبسقية .
 .7وجود تسثير لي داللة معنوية بين ابعسد الريسدة (مجتمعة) في متطلبست التصاانيع الرشاايق (مجتمعة) في
الشااااركة قيد البحث هذا يدل على ان ادارة الشااااركة قيد البحث كلمس ركلت على ت عيل الشااااركة بسبعسد
الريسدة التي اعتمدتهس الدراسة سيممنهس من اقسمة متطلبست التصنيع الرشيق .
 .0وجود تاسثير لي داللاة معنوياة بين كل بعد من ابعسد الريسدة (ان راد) في متطلبست التصااااااانيع الرشااااااايق
(مجتمعاة) في الشاااااااركة قيد البحث ،وكسن اعلى تسثير معنوي لبعد االبدا وهذا يؤشااااااار ان على ادارة
الشركة ان تعلز بعد االبدا لمس ل من دور في تقديم افمسر مبدعة وجديدة تسهم في سعي ادارة الشركة
قيد البحث العتمسد التصانيع الرشيق  ،في حين كسن اقل تسثير لبعد تحمل الم سطرة وهذا يعني ان على
ادارة الشركة قيد البحث ان تهتم اكثر بهذا البعد لمس ل من دور في الوصول الى الريسدة
 .,احتل بعد (االبدا ) المرتبة االولى من حيث االهمية والتسثير في متطلبست التصنيع الرشيق
ثم ح ي بعد (تحمل الم سطرة) المرتبة الثسنية من حيث االهمية والتسثير في متطلبست التصانيع الرشيق
وجسء بعد (االستبسقية) المرتبة الثسلثة من حيث االهمية والتسثير في متطلبست التصنيع الرشيق
ثانيا ا -المقترحات
 .1دعوة ادارة الشااااركة قيد البحث الى انتسع وتطوير منتجست مبدعة وبشاااامل اسااااتبسقي لترصااااين موقعهس
السااوقي بسلتركيل على الم سءة في اساات دا الموارد عبر ازالة كسفة اشااامسل الهدر في عمليستهس من خالل
اسااااااات اادا االالت والمعاادات واالجهلة والتقنيااة الحااديثااة التي تعماال على تقلياال الهاادر وسااااااارعااة تقااديم
المنتجست
 .2على ادارة الشاااااركة قيد البحث االهتمس بنشااااار ثقسفة الترشااااايد في اسااااات دا الموارد اشااااامسلهس كسفة بين
العسملين في الشاركة قيد البحث عبر التركيل على ازالة الهدر وفق مس جسءت ب المبسدئ االساسسية التقنية
التصنيع الرشيق التي اعتمدهس
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 .7تادريد االفراد العسملين على تقنية التصااااااانيع الرشااااااايق بهدف تقليل التمسليف وازالة كسفة انوا الهدر
وال طوات اير ضرورية في العملية االنتسجية
 .0يتطلد من ادارة الشاااركة قيد البحث زيسدة االهتمس بتوظيف ابعسد الريسدة التي اعتمدتهس الدراساااة الحسلية
وتطبيق مبسدى ومتطلبست التصااانيع الرشااايق وبشااامل متمسمل من اجل الوصاااول الى االسااات دا االمثل
للموارد الشااااركة وتقديم منتجست مبدعة وبشاااامل اسااااتبسقي لضاااامسن الحصااااول على العديد من ال رة
السوقية بسعتبسر للح سبيال للمحسف ة على استمرارية وديمومة عملهس
 .,ضااااااارورة اهتماس ادارة الشاااااااركاة قياد البحاث ب لق بيئاة عمال مح لة على االبدا وسااااااالوكيست تحمل
الم اسطرة واالساااااااتباسقياة في تقاديم االفمسر المبدعة او تلبية رابست والوال اللبس ن من خالل تبني ن س
الحوافل والممسفئست للمبسدرين ووضع خطط تمون ك يلة بنجسحهس
المصادر
أولا -المصـــادر باللغة العربيـة
.1
.2
.7
.0
.,
.4
.2
.8
.0

اسااامسعيل ،حمر مصاااط ى ،صاااسلح ،مسجد محمد ،نوري ،ره نج محمد  ،2112را المسل البشاااري ودوره في
تحقيق متطلبست الريسدة :دراسااة اسااتطالعية الراء عينة من التدريسااين في جسمعة زاخو ،مجلة العلو االنسااسنية
لجسمعة زاخو ،كلية االدارة واالقتصسد ،جسمعة زاخو ،العرال.
الدفسعي ،زيند كسمل ، 2111 ،اعسدة تصاااااميم ال دمة بتطبيق مدخل االنتسع الرشااااايق :دراساااااة حسلة في دا رة
البعثست والعالقست الثقسفي ة بوزارة التعليم العسلي والبحث العلمي ،رسااسلة مسجساااتير ،اير منشاااورة ،كلية اإلدارة
واالقتصسد ،جسمعة بغداد ،العرال.
الرضس ،نغم يوسف ،211, ،إعداد خطة للصيسنة المنتجة الشسملة في ضوء الهندسة المتلامنة :بحث تطبيقي في
الشااركة العسمة للصااانسعست الميمسنيمية/االسااامندرية ،ومحطة توليد الطسقة المهربس ية ،مجلة العلو االقتصاااسدية
واإلدارية ،المجلد ( ،)21العدد ( ،)80جسمعة بغداد ،العرال.
الرفسعي ،سااااعد عبد الل  ،2112 ،اثر ابعسد الريسدة في تطبيق مبسدئ سااااتراتيجية المحيط األزرل :دراسااااة
اساتطالعية نراء عينة من القيسدات اإلدارية في مصاارف الموصاال للتنمية واالساتثمسر ،رساسلة مسجساتير ،اير
منشورة ،كلية االدارة واالقتصسد ،جسمعة الموصل ،العرال.
الشاامري ،ابراهيم ساامران ،211, ،تحسااين عملية خط التجميع بسساات دا بعض مدوات اإلنتسع الرشاايق :بحث
تطبيقي في الشاااركة العسمة لصااانسعة السااايسرات/االسااامندرية ،رساااسلة مسجساااتير ،اير منشااااورة ،كلية االدارة
واالقتصسد ،جسمعة بغداد ،العرال.
العبيدي ،عمر فال  ،2110 ،اممسنية تطبيق متطلبست االنتسع الرشاايق في تعليل فسعلية ساالساالة التجهيل :بحث
تطبيق ي في شاركة ديسلى العسمة للصانسعست المهربس ية ،رسسلة مسجستير ،اير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصسد،
جسمعة بغداد ،العرال.
العلاوي ،محمد عبد الوهس والعبيدي ،رافت ،2117،دور متطلبست التصاااانيع الرشاااايق في تعليل عمليست
التساويق الريسدي دراساة اساتطالعية نراء عينة من العسملين في شاركة الحممسء لصنسعة االدوية والمستللمست
الطبية\نينوى ،مجلد تمريت للعلو االدارية واالقتصسدية ،المجلد ( ،)11العدد ( ،)71جسمعة تمريت ،العرال.
المرعاسوي ،محماد ثاسبات ،211, ،اسااااااتراتيجياة رياسدة األعماسل لتبني انمولع المن ماست الذكية من خالل بنسء
قدرات الموارد البشااارية :دراساااة ميدانية في شاااركست االتصاااسالت المتنقلة في العرال ،مطروحة دكتوراه ،اير
منشورة ،كلية االدارة واالقتصسد ،جسمعة كربالء ،العرال.
النعمة ،عسدل لاكر ،وزكريس ،عبد العليل بشاسر ،2114 ،دراسة ال صس ص الش صية للريسديين في دعم األداء
المن مي :دراسااااة اسااااتطالعية في معمل األلبسااااة الجسهلة في الموصاااال ،مجلة جسمعة كركوك للعلو اإلدارية
واالقتصسدية ،المجلد ( ،)4العدد (،)1جسمعة كركوك ،العرال.
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 دور التوجي الريسدي في تحقيق األداء الجسمعي،2117 ، صاابس حسااين، الليسدي، صااسلح عبد الرضااس، رشاايد.11
 مجلة القسدسااااية، دراساااة تحليلية نراء القيسدات الجسمعية في عينة من كليست جسمعست ال رات األوسااااط:المتميل
.العرال،  جسمعة القسدسية،)2(  العدد،)1,(  المجلد،للعلو اإلدارية واالقتصسدية
: مبعسد التصااانيع الرشااايق وتأث يرهس في تحقيق الميلة التنسفساااية للمن مة الصااانسعية،2114 ، طسهر حمد،  عبس.11
 العدد،)18(  المجلد، مجلة القسدسااية للعلو اإلدارية واالقتصااسدية،دراسااة اسااتطالعية في معمل نساايج الديوانية
. العرال، جسمعة القسدسية،)0(
 دراسااة اسااتطالعية في المديرية:  دور المنسخ التن يمي في تعليل عملية اإلبدا،2112 ، ريسض ضاايسء، عليل.12
جسمعة القسدساااية،)1(  العدد،)10(  المجلد، مجلة القسدساااية للعلو اإلدارية واالقتصاااسدية،العسمة لتربية ميساااسن
.العرال،
: إممسنية تعليل إساتراتيجيست الريسدة من من ور العالقة مع التوج اإلستراتيجي،2117،  ساعيد عبد الل، محمد.17
،دراساة استطالعية نراء عينة من المديرين في الشركة العسمة لصنسعة األدوية والمستللمست الطبية في نينوى
.العرال،  جسمعة الموصل،112 مجلد،7,  العدد، دورية تنمية الرافدين
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