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املستخلص
يعـد موضـوع االنتاج الرشـيق مـن املوضوعات
الحديثـة التـي القـت االهتمام واالنتبـاه يف
عـامل االعمال خصوصـا بعـد التحديـات التـي
شـهدها العـامل ومنهـا عوملـة االقتصـاد ،تطـور
تقانـة املعلومـات وشـبكات االنرتنـت .مما
حتـم على الشركات الصناعيـة مواجهـة هـذه
التحديـات وتحسين عملياتهـا االنتاجيـة مـن
خلال اسـتخدام انظمـة االنتـاج الحديثـة ومنهـا
نظـام االنتـاج الرشـيق.
ان الهـدف مـن هـذا البحـث هـو تسـليط الضوء
على مفهـوم االنتـاج الرشـيق ومعرفـة التقنيـات
او املبـادئ املكونـة للنظـام االنتاجـي و مـدى
امكانيـة تطبيقـه يف املنظمات الصناعيـة العاملة
يف العـراق ومنهـا رشكـة املنتجـات الغذائيـة
التابعـة لـوزارة الصناعـة واملعـادن .وتـم اعتامد
منهـج الدراسـة االسـتطالعية للبحث واسـتخدام
اداة االسـتبانة يف منهـج الدراسـة لتحليـل اراء
عينـة البحـث بشـأن مرتكـزات نظـام االنتـاج
الرشـيق املتوفـرة يف الرشكـة املبحوثـة ومـن
خالل اسـتخدام بعـض األسـاليب االحصائية يف
التحليـل وهـي اسـتخراج التكرارات واملتوسـط
الحسـايب واالنحراف املعيـاري وكذلك األهمية
النسـبية  ,واهـم االسـتنتاجات التـي توصـل لهـا
البحـث هـي تحقيـق مرتكـزات االنتـاج الرشـيق
اهمية نسـبية جيـدة فقد حققت الصيانـة االنتاجية

الشـاملة املرتبة االوىل يف االهمية النسـبية قياسا
مبرتكـزات االنتـاج الرشـيق االخـرى بحسـب
اجابـات عينة افـراد البحث يف الرشكـة املبحوثة
وايضـا هنـاك محدوديـة يف االهتمام بالبحـث
والتطويـر واجراء الدراسـات املسـتقبلية من قبل
الرشكـة املبحوثـة  ,وابرز التوصيـات هي رضورة
قيـام ادارة الرشكـة باالهتمام بتنظيـم موقع العمل
والتصنيـع الخلـوي كونهما حققـا اقـل اهميـة
نسـبية من بني مرتكـزات االنتاج الرشـيق االخرى
وكذلـك رضورة قيام الشركات الصناعيـة بصورة
عامـة بتبني نظام االنتاج الرشـيق باعتباره فلسـفة
تصنيعيـة حديثة ومتطـورة يهـدف اىل ازالة جميع
االنشـطة غير الرضوريـة والتـي ال تضيـف قيمة
اىل املنتـج النهـايئ.

Abstract
The issue of lean production is one of the
modern topics that have been received attention in the business world. This topic
has got a special attention after the challenges that the world witnessed, including the globalization of the economy, the
development of information technology,
and internet networks. Therefore, the
industrial companies have started to address these challenges and improve their
production processes through the use of
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sonnel in the investigated company. There
is also a limited interest in improvements
and future studies from the investigated
company. The most important recommendations are the need for the management of the company to pay attention to
the organization of the work site and cellular manufacturing as they achieved less
relative importance among the pillars of
other lean production. Also, the industrial companies in general and the company
under consideration in particular should
adopt the system of lean production as
philosophy of modern manufacturing
which aims to remove all unnecessary activities that do not add value to the final
product.

❊

❊

❊

modern production systems such as, the
production system. The aim of this research is to highlight the concept of lean
production and to study the techniques
or principles that make up the productive system. Also, its applicability is investigated in the industrial organizations
operating in Iraq, including the food
products company of the Ministry of Industry and Minerals. The methodology
of the exploratory study was used in this
research. Likewise, questionnaire tool
was used to analyze the opinions of the
research sample depending on the bases
of the lean production system available
in the investigated company. Some statistical methods were used in the analysis, namely, extraction of frequencies,
arithmetic mean, standard deviation,
and relative importance
The main conclusions of the research are
that the achievement of the pillars of the
production of lightness of relative importance. The total productivity maintenance
achieved the first rank in the relative importance compared to the other lean production concentrates according to the
answers of the sample of the research per-
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املقدمة

املبحث االول

يعـد نظـام االنتـاج الرشـيق أحـد األنظمـة
والفلسـفات االداريـة املسـتخدمة يف الصناعـة
اليابانيـة وتحديـدا ً يف رشكـة تويوتـا لصناعـة
السـيارات والـذي يهدف اىل التخلـص من الهدر
او تقليـل الضيـاع يف اسـتخدام املـوارد اثنـاء
عمليـات االنتاج فقد أسـهمت الشركات اليابانية
اسـهاماً قيماً يف هـذا الصـدد مـن اجـل االرتقاء

أوالً :منهجية البحث
 -1أهمية البحث
تتجىل اهمية البحث بتحقيق اآليت :
أ -يتنـاول البحـث موضوعـاً حديثـاً يف بيئـة
اعمال الرشكات الصناعيـة العراقيـة ومنها رشكة
املنتجـات الغذائيـة كمحاولـة للتخلـص مـن
الهـدر يف املوارد بكل اشـكاله مـن أجل االرتقاء
بـأداء تلـك الشركات.
ب -تحديـد واقـع حـال الشركات الصناعيـة
العراقيـة بشـأن مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة
يف بيئـة التصنيـع العامليـة واسـتخدام االنظمـة
الحديثـة يف مجـال ادارة العمليـات ومنها االنتاج
الرشـيق.
جــ -يقـدم البحـث جهـدا ً متواضعـا لالرتقـاء
مبسـتوى اداء الرشكـة املبحوثـة مـن خلال
التعريـف مبفهـوم االنتاج الرشـيق وكل مـا يتعلق
بـه يف حالـة امكانيـة تطبيقـه واملعوقـات التـي
تحـول دون ذلـك.
د -يسـهم البحـث يف تقديـم مجموعـة مـن
االستشـارات واملقرتحـات اىل االدارات العليـا
للرشكات العراقية بشـكل عـام والرشكة املبحوثة
بشـكل خاص لتحفيزها نحو تطبيـق نظام االنتاج
الرشيق.
 -2مشكلة البحث
تسـعى الشركات الصناعيـة اىل الرتشـيق يف

مبسـتويات االنتـاج والتفـوق على املنافسين
بالتحسين والتطويـر املسـتمر لجـودة منتجاتها.
األمـر الـذي يعـود عليهـا بتحقيـق الكفـاءة
والفاعليـة يف ميـدان العمـل ورفـع مسـتوى
االنتاجيـة لهـا.
وفيما يخـص بيئـة الصناعـة العراقيـة جـاء هـذا
البحـث كمحاولـة متواضعة ملعرفة مـدى التوافر
واإلحاطـة بـكل مـا يتطلبـه تطبيـق هـذا النظـام
يف املنظمات العراقيـة ومنهـا رشكـة املنتجـات
الغذائيـة قيـد البحـث .ومـن اجـل ذلـك فقـد
تـم تقسـيم البحـث اىل اربعـة مباحـث أختـص
املبحـث االول مبنهجيـة البحـث وبعـض
الدراسـات السـابقة وتنـاول املبحـث الثـاين
االطـار املفاهيمـي لإلنتـاج الرشـيق ومبادئـه
وتقنياتـه تطبيقه يف الرشكـة املبحوثة اما املبحث
الثالـث فقـد أختـص بالجانـب العملي واخيرا ً
ضـم املبحث الرابـع مجموعة من االسـتنتاجات
والتوصيـات.
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اسـتخدام املوارد يف عملياتهـا االنتاجية اي عدم
التبذير يف املوارد امللموسـة وغري امللموسة اي
القضـاء عىل كل مظاهـر الهدر والتلف وبالنسـبة
اىل املنظمات الصناعيـة العاملـة يف العـراق
ومنهـا رشكـة املنتجـات الغذائيـة ال تأخـذ بنظـر
االعتبـار االملـام مبعرفة نظام االنتاج الرشـيق اي
ان هنـاك قصـور يف معرفـة املدراء مبفهـوم نظام
االنتـاج الرشـيق وكيفيـة تطبيقـه يف املنظمات
الصناعيـة ومـن خلال ذلـك تتضمـن مشـكلة
البحـث التسـاؤالت االتيـة:
أ -مـا مـدى تصـور افـراد عينـة البحث عـن نظام
االنتـاج الرشـيق ومـدى توافـر تقنياتـه يف الرشكة
املبحوثة.
ب -ماهـي األليـات التي تتبعهـا الرشكة املبحوثة
لكي تصـل اىل التطبيـق الناجح لتقنيـات االنتاج
الرشيق.
 -3فرضية البحث
يـؤدي توفر مرتكـزات االنتاج الرشـيق يف الرشكة
املبحوثـة اىل رفـع وارتقاء مسـتوى االداء فيها .
 -4هدف البحث
أ -يقـدم البحـث اطـار مفاهيمـي حـول مفهـوم
االنتـاج الرشـيق ومبادئـه وتقنياتـه وفوائـده.
ب -التعـرف على البيئـة الصناعيـة املالمئـة من
اجـل تطبيق نظام االنتاج الرشـيق واالسـتفادة من
مزاياه.
جــ -نرش الوعـي واالدراك وتوجيـه االهتامم نحو
مرتكزات االنتاج الرشـيق يف الرشكـة املبحوثة.
د -قيـاس اسـتجابة وتوجـه افـراد عينـة البحـث

املبحوثـة للتعـرف على مرتكـزات االنتـاج
الرشـيق.
 -5اساليب جمع البيانات
أ -الجانـب النظـري :تـم االعتماد عىل مـا متوفر
مـن االدبيـات ذات الصلـة مبوضـوع البحـث
وهـي (الكتـب والرسـائل الجامعيـة والدراسـات
والبحـوث) العربيـة واالجنبيـة .
ب -الجانـب التطبيقـي :تم اعتامد اداة االسـتبانة
بشـكل رئيسي يف قيـاس متغيرات البحث وهي
مرتكزات االنتاج الرشـيق وباالعتامد عىل دراسـة
(الهشـلمون  )2017 ،باإلضافـة اىل املقابلات
الشـخصية مع رؤسـاء االقسـام واملسـؤولني يف
الرشكـة املبحوثة.
 -6مجتمع وعينة البحث
تـم اختيـار الرشكـة العامـة للمنتجـات الغذائيـة
التابعـة لـوزارة الصناعـة واملعـادن مجتمعـاً
للبحـث ملـا تتميـز بـه مـن دور مهـم يف تلبيـة
حاجـات افـراد املجتمـع املختلفـة.
امـا عينـة البحث فتمثلـت باملدراء واملهندسين
ورؤساء االقسـام والوحدات يف الرشكة املبحوثة
وتـم اختيار  30مفـردة احصائية.
 االسـباب التـي دعـت اىل اختيـار افـراد عينـةالبحـث.
 متتلـك القيـادات االدارية يف الرشكـة واملتمثلةبــ( املـدراء واملهندسـون ) بعـد وتصور واسـع
عـن عمـل الرشكـة والـذي ميكنهـم مـن صياغـة
استراتيجية الرشكة.
 -يعـد املـدراء واملهندسـون املسـؤولني عـن
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تحديـد مسـتقبل و توجه الرشكة بحكـم موقعهم
الوظيفـي مما يتطلـب البحـث عـن نظـم انتـاج
حديثـة يف التصنيـع.
 ميتلـك املـدراء واملهندسـون صالحيـاتمتكنهـم مـن صياغـة واتخـاذ القـرارات الصائبـة
والتـي تسـهم يف اجـراء التغيير املطلـوب يف
الرشكـة.
 -7االساليب االحصائية
تـم اعتماد االسـاليب االحصائيـة االتيـة يف
الجانـب التطبيقـي للبحـث وهـي التكـرارات
واملتوسـط الحسـايب واالنحـراف املعيـاري
اضافـة اىل مقيـاس األهميـة النسـبية وباالعتماد
عىل الربنامج االحصايئ الجاهز (.)SPSS.V.10
ثانيا :الدراسات السابقة
تنـاول البحـث عـددا مـن الدراسـات السـابقة
العربيـة واالجنبية والتي سـيتم اسـتعراضها و كام
يأيت :
أ – الدراسات العربية
 – 1دراسـة بـدران( 2010 :فلسـفة التصنيـع
الرشـيق يف املنظمات الصناعيـة والخدميـة)
هدفـت الدراسـة اىل تحديـد ماهيـة التصنيـع
الرشـيق يف املنظمات الصناعيـة والخدميـة
يف سـوريا وكذلـك معرفـة الفوائـد التـي ميكـن
للمنظمات تحقيقهـا يف حالـة تبنيهـا لفلسـفة
التصنيـع الرشـيق يف ادارة عملياتهـا االنتاجيـة
وان مـن ابـرز االسـتنتاجات التـي توصلـت اليها
الدراسـة ان االهتمام بـإدارة االنتـاج والعمليـات
هـو نتيجـة ومدخـل اسـايس للمنظمات العامـة

والخاصـة الصناعيـة والخدميـة ملواجهـة
التحديـات الداخليـة والخارجية التـي تفرزها بيئة
العمـل.
 – 2دراسـة سـعيد( 2011 :مسـتويات تطبيـق
نظـام االنتـاج الرشـيق يف املنظمات الصناعية.
دراسـة حالـة يف رشكـة الـزوراء).
•ان هدف الدراسة هو:
 تقديـم اطـار نظري لإلنتـاج الرشـيق واملفاهيماملتعلقـة به.
 تحديـد واقـع حـال الرشكـة موقـع البحـث يفتطبيـق هـذا النظـام.
 تحديـد موقـع الرشكـة مـن مسـتويات تطبيـقانشـطة النظـام.
•ومن ابرز استنتاجات الدراسة هي:
 تجـاوز الرشكـة املسـتوى االول والثـاين مـنمسـتويات تطبيـق االنتـاج الرشـيق.
 تقـع الرشكة املبحوثة يف املسـتوى الثالث وهوالرتكيـز على الشـمول يف تطبيـق انشـطة االنتاج
الرشـيق -.مـا زالـت الرشكـة بعيـدة نسـبيا عـن
بلوغهـا املسـتوى الخامـس (التطوير املسـتمر)
وهـو ميثـل اخـر مرحلـة مـن مراحـل النظام .
 –3دراسـة السمان( 2012 :التكامـل بين
انظمـة ادارة الجـودة الشـاملة والتصنيـع الرشـيق
والتصنيـع الفعـال).
ان هـدف الدراسـة تجلى بتكوين امنـوذج لبيت
الفعاليـة لتحقيـق التكامـل بين فلسـفة التصنيـع
الفعـال والتصنيـع الرشـيق وانظمـة ادارة الجـودة
االمـر الـذي يـؤدي اىل تحقيـق مزايـا كبيرة
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للشركات الصناعيـة وذلـك باالسـتفادة مـن
الفلسـفات الثلاث مبـا يؤمـن تحقيـق املرونـة
واالسـتجابة والكلفـة املنخفضـة واعـادة هيكلية
الرشكات .
ومن اهم ما توصلت اليه الدراسة هو ان تطبيق
النظام املتكامل يؤدي اىل االستجابة الرسيعة
لطلبات الزبائن ومبستوى الجودة املطلوب ،اذ
ان الرسعة ال تكون عىل حساب الجودة وامنا
تسري بصورة متوازية وايضا الربط بني انظمة ادارة
الجودة والتصنيع الرشيق ترتبط سببا مع التصنيع
الفعال من اجل تحقيق االداء املتميز لألعامل.
 -4دراسة الطايئ والسبعاوي( 2012 :دور
مرتكزات التصنيع الرشيق يف تحقيق امليزة
التنافسية املستدامة)
هدفـت الدراسـة اىل التعريـف مبفهـوم التصنيـع
الرشـيق ومرتكزاتـه وكذلـك امليـزة التنافسـية
املسـتدامة وايضـا التحضري إليجـاد بيئة تطبيقية
مالمئـة لتطبيـق مرتكـزات التصنيـع الرشـيق
وتحقيـق فوائـده ومـن اسـتنتاجات الدراسـة
تحقـق وجـود عالقـة ارتبـاط معنويـة موجبـة بني
مرتكـزات التصنيـع الرشـيق مجتمعـة وامليـزة
التنافسـية املسـتدامة على مسـتوى املنظمة قيد
البحـث.
 -5دراسـة شالش والحسـناوي( 2014 :اثر نظام
االنتاج الرشـيق يف اداء العمليات)
ان هـدف الدراسـة هو تحديـد مـدى التوافق بني
ابعـاد االنتـاج الرشـيق وابعـاد اداء العمليـات يف
املنظمـة املبحوثـة و توضيـح طبيعـة العالقـة

ونـوع التأثير بين ابعـاد االنتـاج الرشـيق وابعاد
اداء العمليـات يف املنظمـة ومـن اسـتنتاجات
الدراسـة ان نظـام االنتـاج الرشـيق مـن األنظمـة
الحديثـة يف االنتـاج والـذي يهـدف اىل
االسـتخدام االمثـل للمـوارد املتاحة عـن طريق
جميـع العنـارص غير الرضورية والتـي ال تضيف
قيمـة للمنتـج النهـايئ.
 –6دراسة الهشلمون( 2017 :اثر تطبيق
مرتكزات التصنيع الرشيق يف اسرتاتيجيات
امليزة التنافسية)
يتجلى هـدف الدراسـة يف بيـان اثـر مرتكـزات
التصنيـع الرشـيق(تنظيم موقـع العمـل ،التصنيـع
الخلوي ،التحسين املسـتمر ،الصيانـة االنتاجية
الشـاملة ،اإلنتاج االين ) يف استراتيجيات امليزة
التنافسـية (قيـادة الكلفـة ،التاميـز ،الرتكيـز) يف
رشكات صناعـة االدويـة االردنيـة وايضـا معرفـة
مسـتوى تطبيـق مرتكـزات التصنيـع الرشـيق يف
رشكات صناعـة االدوية االردنية ومن اسـتنتاجات
الدراسـة يوجـد اثـر عنـد تطبيـق مرتكـزات نظام
التصنيـع الرشـيق مجتمعة متمثلة بـكل من (موقع
العمـل ،الصيانـة االنتاجيـة الشـاملة ،االنتـاج يف
الوقـت املحـدد ،التحسين املسـتمر) باسـتثناء
التصنيـع الخلوي يف استراتيجيات قيـادة الكلفة
التنافسـية يف رشكات صناعـة االدويـة.
ب – الدراسات االجنبية
 –1دراسة
Fuentes,et.al: 2012 (Cooperation in the
supply chain and lean production: Evi-
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dence from the Spanish automotive industry).
هدفـت الدراسـة اىل اختبـار اثر مسـتوى التعاون
يف سلسـلة التجهيـز يف تبنـي االنتـاج الرشـيق
وكذلـك اثـر التعاون مع املورديـن وايضا التعاون
مـع العملاء يف تبنـي االنتـاج الرشـيق ،وتكـون
مجتمع الدراسة من  84مصنع لصناعـة اجـزاء
السـيارات يف اسـبانيا ،ومـن ابـرز االسـتنتاجات
التـي توصلـت اليهـا الدراسـة هـي اهميـة وجود
نظرة شـمولية عرب سالسـل التجهيز لتبني وتطبيق
االنتـاج الرشـيق وان توافر مسـتوى عايل من تبني
االنتـاج الرشـيق له اثـر ايجايب كبير يف تخفيض
التكاليـف عبر سالسـل التجهيز وكذلـك تحقيق
االستجابة الرسيعة للعمالء		 .
 -2دراسة:
Alves ,et. al, 2012 (Lean production as
promoter of thinkers to achieve compa)nies agility
تجلى هدف الدراسـة بتقديم اطـار نظري يخص
مفهـوم االنتـاج الرشـيق يف رشكة تويوتـا وكذلك
نظـام االنتـاج الواسـع ونظـام التصنيـع الفعـال
وايضـا التفكير باملـزج او الجمـع بين االنظمـة
االنتاجيـة اكتشـاف منوذج لتبني االنتاج الرشـيق
كمحفـز لألبـداع او التفكير املحتمـل لألفـراد
العاملين مـن اجـل تنظيـم اطـار عمـل يحقـق
النمـو والنجـاح للشركات يف تحقيقهـا الفعاليـة
الرضوريـة اكتشـاف منوذج لتبني االنتاج الرشـيق
كمحفـز لألبـداع او التفكير املحتمـل لألفـراد

العاملين مـن اجـل تنظيـم اطـار عمـل يحقـق
النمـو والنجـاح للشركات يف تحقيقهـا الفعاليـة
الرضوريـة ومن ابرز اسـتنتاجات الدراسـة وجود
عالقـة بين االنتـاج الرشـيق والرتويـج للتفكير
بـه منـذ مـدة طويلـة وحتـى االن وان تبنـي نظـام
االنتـاج الرشـيق بـكل مبادئـه او ادواتـه يف
الشركات سـوف يقـود بالشركات للوصـول اىل
مرحلـة الفعاليـة .
 –3دراسة:
Jurado،et. al، 2013 (Human resources
management during lean production
adoption).
ان هـدف الدراسـة تحديـد عنـارص النجـاح التي
تربـط املـوارد البرشيـة يف نجـاح تطبيـق االنتاج
الرشـيق و تصميـم امنـوذج يوضـح العالقـات
املتداخلـة التـي تفـرض اجـراء تغيير يف الثقافة
التنظيميـة فبل تطبيق االنتاج الرشـيق اما اسـتنتاج
الدراسـة فهـو تصميم امنـوذج يوضـح العالقات
املتداخلـة التـي تفـرض اجـراء تغيير يف الثقافة
التنظيميـة فبـل تطبيـق االنتـاج الرشـيق توجـد
ثالثـة مسـتويات تسـبق عمليـة التطبيـق الكامـل
لإلنتـاج الرشـيق :املسـتوى االول وهـو ما يعرف
بقبـول الفلسـفة اي مرحلـة مـا قبـل تبنـي االنتاج
الرشـيق اما املسـتوى الثـاين فهو ما يعـرف بتبني
االنتاج الرشـيق بشـكل جـزيئ يف املصنع بعدها
يـأيت املسـتوى الثالـث وهـو تطبيـق االنتـاج
الرشـيق بشـكل تـام يف املصنـع وكذلـك تتوفـر
اهميـة تدريـب وتطوير وتحفيـز املـوارد البرشية
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وتنظيمهـم مـن اجـل تبنـي االنتاج الرشـيق.
 –4دراسة:
Arnas،et.al, 2013 (Relationships between operations strategy and lean man)ufacturing: An exploratory study
هدف الدراسة هو تحليل العالقات بني االسبقيات
التنافسية السرتاتيجية العمليات وادوات التصنيع
الرشيق يف رشكات صناعة السيارات  ،ومن ابرز
استنتاجات الدراسة هو توجد عالقات ايجابية
بني االسبقيات التنافسية السرتاتيجية العمليات
وادوات التصنيع الرشيق.
 – 5دراسة:
Kumar، 2015 (Lean manufacturing
)strategyies:An operational approach
هدفـت الدراسـة اىل تقييـم مـدى تجـاح
استراتيجيات التصنيـع الرشـيق يف التخلـص
مـن عـوادم االنتـاج وايضـا تحديـد العالقـة بين
استراتيجيات التصنيـع الرشـيق وعـوادم االنتـاج
ومـن اسـتنتاجات الدراسـة هـو مـن املمكـن
تطويـر االنتـاج الرشـيق مـن خلال التوافـق بين
مفهـوم القيمـة والعـوادم اذ يؤدي هـذا اىل اتخاذ
قرارات رشـيدة يف اسـتخدام كفاءة املـوارد االمر
الـذي يـؤدي للتخلـص مـن التلـوث البيئـي.
 – 6دراسة:
Uhrin, et.al, 2016 (Lean production،
workforce development and operational
)performance
ان هـدف الدراسـة هـو تحديـد اثـر مامرسـات

االنتـاج الرشـيق على االداء العمليـايت تحديـد
العالقـة بين مامرسـات االنتـاج الرشـيق واالداء
العمليـايت ومن اسـتنتاجات الدراسـة هـو وجود
اثـر ذو داللـة معنويـة بين مامرسـات االنتـاج
الرشـيق واالداء العمليـايت وايضـا وجـود عالقـة
احصائيـة ذات داللـة معنويـة بين تطويـر القوى
العاملـة واالداء العمليـايت.

املبحث الثاين
الجانب النظري
أوالً :نشأة ومفهوم نظام االنتاج الرشيق
ظهر نظام االنتاج الرشـيق ألول مرة يف اليابان بعد
الحـرب العاملية الثانية وأول من اسـتخدمه رشكة
تويوتـا لصناعـة السـيارات .وكان يدعـى أنـداك
بنظـام تويوتـا االنتاجـي (Toyota Production
 )systemوقـام املهندسـون (Kiichiro Toyoda
 )onho Taiich, EJi Toyodaباالطلاع على
صناعـة السـيارات االمريكيـة مـن اجـل تطويـر
هـذا النظـام يف صناعـة السـيارات اليابانيـة  ،فقد
اطلعـوا على نظـام فـورد االنتاجـي الـذي القـى
نجاحـاً كبيرا ً يف مواجهـة الطلـب العـايل على
منتجاتهـم .باملقارنـة مـع نظـام تويوتـا الـذي
يتسـم بالطلـب املنخفـض والتنوع العـايل الذي
امتـازت به السـوق اليابانية يف تلـك الفرتة  ،ومن
خلال ذلـك متكـن الفريـق مـن تحديـد نقـاط
القـوة والضعـف يف النظـام االنتاجـي االمريكي

«نظام اإلنتاج الرشيق وآفاق تطبيقه يف املنظامت الصناعية العراقية»
.....................................................................م .ماجد جودة جاسم | 363
فتـم تبني نظـام حديث بـدل النظـام التقليدي يف
االنتـاج وعـرف بنظـام تويوتـا االنتاجـي ()TPS
. )(Alves ، et.al ، 2012: 222
ولقـد ظهرت فلسـفة االنتاج الرشـيق يف الصناعة
اليابانيـة نتيجة للسمات التـي تحلت بهـا االدارة
اليابانيـة وادارتهـا يف كافـة املجـاالت واعتامدها
على مبـدأ التحسين املسـتمر يف العمليـات
االنتاجيـة  ،فاإلنتـاج الرشـيق مل يكـن بعيـدا ً
عـن نظـام تويوتـا االنتاجـي ،لذلـك فـأن غالبيـة
االداريين واملهندسين يف مجـال الهندسـة
الصناعيـة يعدونـه الشـكل االخـر لنظـام تويوتـا
االنتاجـي (بـدران .)9 :2010 ،
تعـددت اراء الباحثين بشـأن مفهـوم االنتـاج
الرشـيق فقـد وضـح على أنه ذلـك النظـام الذي
يعمـل عىل ازالـة الهدر مـن العمليـات االنتاجية
مـن خالل تحسين العمليـات وتقليـل املخزون
وتحسين الجـودة وزيـادة مشـاركة العاملين
(. )Finch، 2008: 574
وعـرف ايضـاً بأنـه عبـارة عـن مجموعـة مـن
االنشـطة املتكاملـة واملصممة إلنجـاز وتصنيع
كميـات كبيرة مـن املنتجـات وباقـل مـا ميكـن
مـن مخـزون املـواد االوليـة ،واملـواد نصـف
املصنع�ة )Chase ، et.al ، 2002( ،أم�ا (uhrin
 )، et.a ,2016: 104فيقولـون أن االنتـاج الرشـيق
هـو نظـام تقنـي اجتامعـي يسـتند اىل مبـادئ
رئيسـية تهدف اىل تخفيـض الضياع يف العمليات
االنتاجيـة وخلـق القيمـة وتنظيـم الكفـاءة مما
يـؤدي اىل تحسين جـودة املنتجـات .

واشار ( )Slack، et.al ، 2004: 522اىل االنتاج
الرشيق بأنه فلسفة تتضمن مجموعة من االدوات
يتم من خاللها عمل االشياء بشكل صحيح
واالستمرار بالعمل بشكل أفضل يف ظل هذه
االدوات والتي يطلق عليها ادوات االنتاج األين.
وميز ( )Heizer & Render ، 2008: 642بني
االنتاج الرشيق ( )L.Pواالنتاج االين ( )JINاذ ا
شاروا اىل أن نظام االنتاج االين يؤكد عىل الحلول
االجبارية للمشكلة يف حني االنتاج الرشيق يؤكد
عىل فهم الزبون .أما ()Schroeder, 2007: 14
فقد أكد عىل أن االنتاج الرشيق هو ذلك االنتاج
الذي يتضمن ازالة الهدر واالنشطة غري الرضورية
والتي ال تضيف قيمة للعمليات واالعامل يف كل
جزء منها .وعرفه (شالش والحسناوي :2014 ،
 )76بأنه نظام يستخدم مجموعة من التقنيات
واالدوات التي تركز عىل ازالة كافة اشكال الهدر
والضياع والتخلص من النشاطات التي ال تضيف
قيمة للمنتج النهايئ من خالل االستعامل الفعال
للموارد املتاحة وعدم التبذير فيها وتحقيق
اكرب قدر ممكن من املخرجات باستعامل اقل
ما ميكن من املدخالت والتأكيد عىل الكلفة
املنخفضة والجودة العالية واملرونة املناسبة
والتسليم الرسيع للمنتج النهايئ.وترى (سعيد ،
 )183 :2011أن االنتاج الرشيق هو نظام يهدف
اىل تعظيم القيمة املضافة يف كل نشاط من
انشطة االنتاج من خالل الغاء املوارد واملراحل
والتأخريات غري الرضورية من نظام االنتاج .اما
(الهشلمون  )14 :2017 ،فقد عربت عن التصنيع
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الرشيق بأنه عبارة عن فلسفة او منهجية تهدف
اىل تعظيم قيمة املنتج املقدم للزبون من خالل
التخلص من الهدر وتحقيق تحسينات كبرية يف
الجودة  ،والكلفة والوقت .
ثانياً :أنواع الهدر يف االنتاج
يقصـد بالهـدر أو الضيـاع وفقـأ ملفهـوم االنتـاج
الرشـيق بأنـه أي نشـاط أو اي كلفـة ال تضيـف
قيمـة للمنتـج النهـايئ ،فالزبـون ينظـر اىل القيمة
التـي يتـم تحقيقهـا مـن خلال املنتـج النهـايئ
بغـض النظـر عـن طبيعـة التكاليـف املرتبطـة
بعمليـة انتاجـه والتـي تعـد هـدرا ً ليـس للمنظمة
فحسـب أمنا يعد هـدرا ً للمجتمـع يف حالة انتاج
منتجـات ال تلبـي الطلـب باسـتخدام املـوارد
ومبـا ال يناسـب بيئـة النظـام الرشـيق( ،النعمـة ،
 )22 :2006وقـد حـددت االدارة اليابانيـة ثالثـة
انـواع للهـدر اطلـق عليهـا باللغـة اليابانيـة ()M3
وهـي( :سـعيد .)184 :2010 ،
  : Mudaويعنـي الهـدر يف الفكـر اليابـاين يفكل نشـاط ميثـل كلفـة وال يضيـف قيمـة.
  : Muraويعنـي التغيير والتذبـذب  ،أي عـدماالسـتقرار يف االنتـاج.
  :Muriوتعنـي ضعـف الحكمـة او الالعقالنيـةمـن خلال الرتكيز عىل املحاسـبة على االخطاء
والتوبيـخ املسـتمر عليهـا اكثر من اتخـاذ الفعل
الصحيح.
ويتف�ق كل م�ن ()Slack, et . al, 2004: 526
(و( )Heizer & Render, 2008: 653و (�Steven
 )son, 2012: 623و (.)Porter, 2011: 131

عىل تحديد مثانية انواع للهدر وكاآليت :
 -1الهـدر يف االنتـاج :ويتمثـل باإلنتـاج الزائـد
عـن حاجـات الزبائـن.
 -2االفـراط يف العمليـات االنتاجيـة :ويعنـي
وجـود عمليات انتاجيـة ال تضيف قيمـة للمنتج.
 -3االفـراط يف املخـزون :اي خـزن املـواد
االوليـة او املـواد نصـف املصنعـة او منتجـات
نهائيـة زائـدة عـن الحاجـة.
 -4االفـراط يف الحركـة :وتتمثـل بالحـركات
الزائـدة مـن العامـل والتـي ال تضيـف قيمـة
لعمليـات االنتـاج.
 -5األفـراط يف النقـل :أي النقـل الزائـد للمـواد
بين مراحل االنتـاج مام يـؤدي اىل حدوث رضر
يف املنتج.
 -6االفـراط يف االنتظـار :ويتمثـل بوقت االنتظار
للمـواد اثنـاء تدفقهـا بين مراحـل االنتـاج االمـر
الذي يـؤدي اىل زيادة املخزون تحت التشـغيل.
 -7االفـراط يف املعيـب :وهـو الهـدر الناتـج
بسـبب تـدين مسـتوى الجـودة نتيجـة محدوديـة
معايير قيـاس الجـودة االمـر الـذي يـؤدي اىل
زيـادة كلـف الجـودة.
 -8االفـراط يف املعرفـة :وهـذا النـوع مـن الهدر
ينجـم مـن عـدم اسـتثامر مهـارات العاملين
وابداعاتهـم وعـدم ارشاكهـم يف عمليـة اتخـاذ
القـرار.
ثالثاً :مرتكزات االنتاج الرشيق
تطلـق عـدة مسـميات على مبـادئ االنتـاج
الرشـيق ،فمنهـم من يطلق عليهـا ادوات ()Tools
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ومنهـم مـن يسـميها تقنيـات ( )Techniquesواخـر يطلـق عليهـا أبعـاد ( )Demissionواخـر يطلـق
عليهـا مبـادئ ( )Principlesوهنـاك من يسـميها مرتكـزات (( )Fundamentalsالطايئ والسـبعاوي ،
 )293 :2012وأيـا كان املصطلـح فهـو يعطـي نفـس املعنى .ويعـرض الجـدول ( )1وجهات نظر
الكتـاب والباحثـون حـول مرتكـزات االنتـاج الرشـيق.
•الجدول ( )1وجهات نظر مجموعة من الباحثني حول مرتكزات االنتاج الرشيق
ت

الباحث والسنة

1

(Heizer & Render,
)2008

ابعاد

2

(بدران )2010 ،

مبادئ

نظـام السـحب  ،كانبـان  ،خاليـا العمـل،
الصيانـة االنتاجيـة الشـاملة  ،ادارة الجـودة
الشـاملة تحديـد نقـاط اسـتعامل املخزون،
مرونـة تخفيـض حجـم الدفعـة ( ،السـينات
الخمـس) موقـع االنتـاج املـريئ ،الهندسـة
املتزامنـة.

ادوات

نظـام السـحب مقابل نظـام الدفـع  ،الجودة
الشـاملة احجـام دفعـة صغيرة ،تحميـل
منظـم ملحطـات العمـل ،منذجـة االجـزاء
واسـاليب العمـل ،بنـاء عالقـات قويـة مـع
املجهزيـن  ،عاملين ذوي مهـارة متعـددة ،
التدفـق الخطـي ،االمتتـة ،الصيانـة الوقائية،
التحسين املسـتمر  ،كانبـان.

3

(سعيد )2011 ،

املصطلح
املرادف

املرتكزات
العمل القيايس ،الرتتيـب الداخيل ،تخفيض
حجـم الدفعـة ،االعـداد الرسيـع ،كشـف
الخطأ ،الفحـص الذايت ،التصنيـع الخلوي،
 ، JITمجـرى القيمـة ،فريق العمـل ،الصيانة
االنتاجيـة الشـاملة ،كانبـان ،دائـرة التغيري.
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6

4

(الطايئ والسبعاوي،
)2012

مرتكزات

5

(الهشلمون )2012 ،

مرتكزات

()ALves، et.al،2012
والحسـناوي،

7

(شلاش
)2 0 1 4

8

()Uhrin، et.al، 2016

مبادئ

الصيانـة املنتجـة الشـاملة  ،تنظيـم موقـع
العمـل ،االعـداد \ التغيري الرسيـع  ،التصنيع
الخلـوي  ،التحسين املسـتمر.

تنظيـم موقـع العمـل  ،الصيانـة االنتاجيـة
الشـاملة االنتـاج يف الوقـت املحـدد ،
التصنيـع الخلـوي ،التحسين املسـتمر.

خلـق قيمـة للزبـون  ،خارطـة تدفـق القيمة،
نظـام سـحب االنتـاج  ،نظـام دفـع االنتاج.

أبعاد

( )5Sلتنظيـم موقع العمـل ،الصيانة االنتاجية
الشـاملة  ،التحسني املسـتمر ،مجرى القيمة
 ،كانبـان )JIT( ،االنتـاج يف الوقت املحدد.

مبادئ

نظـام االنتـاج يف الوقـت املحـدد ،التصنيع
الخلـوي ،الصيانـة الوقائيـة الشـاملة  ،ادارة
الجـودة الشـاملة.

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل املصادر اعاله
وسـيتم يف هـذا البحـث تبنـي املرتكـزات التـي طرحتهـا الهشـلمون يف دراسـتها وهي( :الهشـلمون ،
)18 :2017
 -1تنظيم موقع العمل . )Work place organizing (5S
 -2الصيانة االنتاجية الشاملة .)Total preventive Maintenance (TPM
 -3االنتاج يف الوقت املحدد .)Just in time (JIT
 -4التصنيع الخلوي )Cellular Manufacturing (CM
 -5التحسني املستمر )Continues improvement (Kaizen
 -1تنظيم موقع العمل ()5S
وتدعـى ايضـاً بـاإلدارة املرئيـة وهـي منهجيـة عمـل تتضمن خمـس خطوات يتـم من خاللهـا تنظيم
وتطويـر بيئـة العمـل وتهـدف اىل بقاء االشـياء منظمـة ونظيفـة وتعد هـذه االدارة احد نتاجـات الفكر
االداري اليابـاين وتتكـون مـن خمـس خطوات (مصطلحـات يابانيـة) وهي كاآليت (سـعيد :2011 ،
:)188
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أ -التصنيـف :ويقصـد به متييز االشـياء الرضورية
مـن غير الرضوريـة واهمال االشـياء غير
الرضوريـة.
ب -الرتتيـب والتنميـط :أي ترتيب االشـياء الهامة
بشـكل منظم يسـهل الوصول اليها.
جــ -النظافـة :أي تنظيـف موقـع العمـل لجعـل
االرض والتجهيـزات يف موقـع العمـل مرئيـة.
د -النمذجـة :ونعنـي بها تنظيم اسـلوب منوذجي
وثابـت ألداء االعامل.
هــ -االنضبـاط وااللتـزام :ويعني التـزام العاملني
مبفـردات ( )5Sلتكـون منهج عمـل لهم.
وتشري (الهشـلمون  )19 :2017 ،اىل ان تأسيس
موقـع العمـل املثـايل وفـق رشوط االنتـاج
االساسـية يسـهم يف نجـاح تطبيق مبـادئ االنتاج
الرشـيق ،وأن الكثير مـن الرشكات يطبقـون نظام
االدارة املرئيـة مـن اجـل تحسين موقـع العمـل
وهـذا يتطلـب قيـادات اداريـة عليـا تعمـل على
الرتكيـز بتنفيـذ هـذه الخطـوات من أجل تبسـيط
بيئـة العمـل وتقليـل الهـدر وتحسين الجـودة
واالهتمام بعوامـل األمـان.
 -2الصيانة االنتاجية الشاملة
تزايـد االهتمام مبفهـوم الصيانـة بسـبب عوامـل
املنافسـة وتزايـد االهتمام باملتغيرات البيئيـة
خلال السـنوات االخيرة فيمثـل مفهـوم الصيانة
عالقـة بين جميـع الوظائـف يف املنظمـة مـن
اجـل تحقيـق التحسين املسـتمر يف جـودة
املنتـج النهـايئ وكذلـك توفير رشوط السلامة
واألمـان وتركـز ادارة الصيانـة على توفري اآلالت

واملعـدات واملحافظـة عليهـا بشـكل مسـتمر
والبحـث عن العطلات والتوقفـات التي تحدث
يف اآلالت واملعـدات وايجاد الحلول للمشـاكل
التـي تحـدث اثنـاء العمـل وتتألـف الصيانـة يف
بيئـة االنتـاج الرشـيق مـن ثالثـة عنـارص رئيسـية
هـي الصيانـة العالجيـة والصيانـة الوقائيـة
والصيان�ة العادي�ة ( )Faber، 2009:5و (الطـايئ
والسـبعاوي .)295 :2011 ،
 -3االنتاج يف الوقت املحدد ()JIT
وهـو نظـام انتاجـي ظهـر ألول مـرة يف اليابـان
وتحديـدا ً يف رشكـة تويوتـا يف سـبعينيات القـرن
املـايض ويهـدف اىل اسـتخدام املـواد الداخلة
يف االنتـاج بالكميـة والوقت املحدد اسـتنادا ً اىل
متطلب�ات الزبائ�ن (،)Kootanee et. al،2013:8
واش�ار ( )Matanrnch، 2012: 55اىل نظـام
االنتـاج يف الوقـت املحـدد بأنـه نظـام يهـدف
اىل تخفيـض الضائعـات يف االنتـاج عـن طريـق
االسـتغالل األمثـل يف املدخلات وتخفيـض
الكلـف مـن خالل ازالـة األعامل غير الرضورية
يف عمليـة االنتـاج .يف حين اكـد (سـمور ،
 )22 :2014ان االنتـاج يف الوقـت املحـدد هو
فلسـفة تسـعى اىل تخفيـض املخـزون اىل اقـل
مـا ميكـن وايضـاً الحـد مـن الهـدر يف املـوارد
الداخلـة يف العمليـة االنتاجيـة مـن خلال القيام
بالشراء يف الوقـت والكميـة املناسـبني ومن ثم
االنتـاج بالكميـة والوقت املحـدد لتلبية حاجات
الزبائـن ويؤكد ()Kootanaee،et . al ، 2013: 15
ان لنظـام االنتـاج يف الوقـت املحـدد مجموعـة
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مـن االهـداف يسـعى لتحقيقهـا وهي:
 -5التحسني املستمر ()Kaizen
 تحقيق الرشكة للمنافسة طويلة األجل.يعـد مبـدأ التحسين املسـتمر مـن االسـاليب
 زيادة انتاجية الرشكة.االداريـة التـي مارسـتها رشكات التصنيـع اليابانية
 تخفيض املعيبات من االنتاج.مـن اجل زيـادة االنتاجية والجـودة والكفاءة لهذه
 تحقيق رضا الزبون.الشركات  ،ولقـد ابتدع هذه االسـلوب يف االدارة
 تحقيق الجودة للمنتجات.اليابانيـة نتيجـة الحاجـة لـه مـن اجـل تحقيـق
 االستغالل االمثل ملوارد الرشكة.التفـوق والتمييـز يف االعمال ويعني بالتحسين
 تحقيـق املرونـة يف االنتـاج من خلال الرتتيب املسـتمر التغيير نحـو األفضـل مـن خلالالداخيل للآالت واملعدات.
تحقيـق مسـتويات اداء عاليـة (، Chase ، et. al
 -4التصنيع الخلوي ()CM
 )2002:223ويهـدف التحسين املسـتمر اىل
ويدعى ايضـاً بتكنولوجيـا املجاميـع التي تعتمد تطويـر العمـل واالداء مـن خالل مشـاركة جميع
على تخطيـط وترتيب محطـات العمـل وتجميع االفـراد العاملين يف كل خطـوات التحسين.
قسـم مـن اآلالت غالبـاً مـا يكـون عددهـا (مـن هـذا وتحـدد مكونات التحسين املسـتمر االيت
 )8-2آلـة يف خليـة واحـدة تتخصـص يف تصنيع (الهشـلمون :)29 :2017 ،
مجموعـة مـن السـلع املتشـابهة فيما يخـص  -توثيق االجراءات.
الشـكل واملتطلبـات االخـرى للتصنيـع وتدعـى  -تخصيـص فرق العمـل لتحديـد العمليات التي
هـذه املجاميـع (بعوائـل املنتـج) (عبيـدات  ،تحتاج اىل تحسين.
( ، )2008الهشـلمون  . )27 :2017 ،وايضـاً  -استخدام طرق التحليل وادوات حل املشاكل.
متـت االشـارة اىل التصنيـع الخلـوي بأنـه عبـارة  -اسـتخدام مدخـل ( )PDCA cycleاي خطـط ،
عـن تحليـل ومقارنـة االجـزاء واملنتجـات مـن اعمـل  ،افحص .
أجـل تصنيفهـا يف مجموعـة (عائلـة) منتجـات ثالثاً :فوائد نظام االنتاج الرشيق
تتسـم بحاجاتهـا لنفـس العمليـات واملكائـن اش�ار ( )Stevenson ، 2012: 705اىل الفوائـد
واملسـار التكنولوجـي (نجـم . )124 :2013 ،املتحققـة مـن تطبيـق نظـام االنتـاج الرشـيق
واشـارت (النعمـة  ) 66 :2006 ،اىل صفـات وكااليت:
التصنيـع الخلـوي االتيـة:
 -1تخفيـض او الحـد مـن كل اشـكال الهـدر يف
 التدفق املستمر للمواد واالجزاء.العمليات.
 تعدد مهارات وخربات االفراد العاملني. -2تحقيـق التحسين املسـتمر يف كل اجـراءات
 تقليل حركة املواد يف خاليا النظامالعمليـات التصنيعية.
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 -3رفـع مسـتويات االنتاجيـة  ،ومراقبـة جـودة
املنتجـات  ،وتخفيض نسـبة العيوب يف االنتاج.
 -4تحقيق املرونة العالية عند تغري الطلب.
 -5تقليل الكلف اىل ادىن ما ميكن.
 -6زيادة املعنوية لدى االفراد العاملني.
 -7بناء عالقات جيدة مع املوردين.
رابعـاً :تطبيـق نظام االنتاج الرشـيق يف املنظامت
الصناعية
اشـارت (سـعيد  )188 :2011 ،اىل ان نسـبة
املنظمات التـي نجحـت يف تطبيـق النظـام تقل
عـن  %10ويعـود السـبب اىل فشـل املنظمات
يف قدرتهـا على التغيير واملنظامت التـي تتبنى
نظام االنتاج الرشـيق يجب عليهـا تبني خصائص
ثقافيـة جوهريـة متيزها عـن املنظمات االخرى
وهـذا النظـام ال يسـتند يف تطبيقـه على مبـادئ
او ادوات فحسـب وامنـا بنـاء ثقافـة تنسـجم مع
فلسـفة النظـام وان تطبيـق هذا النظام يسـتلزم بناء
ثقافـة جديـدة تتضمن :
 النظـر اىل االخطـاء على انهـاء فـرص ألجـراءعمليـة التحسين.
 السامح ببعض االخطاء. ثقـة متبادلـة بين االدارة والعاملين تسـهم يفرصـد االخطـاء.
 ان االفـراد العاملين ليسـوا هـم املشـكلة بـلهم الذيـن يقومـون بايجاد حلول للمشـاكل التي
تحد ث .
 الرتكيـز على ايجـاد حـل للمشـكلة اكثر مـنالرتكيـز على مـن هـو السـبب فيهـا.

وأن التحـول يف االنتـاج اي من االنتـاج التقليدي
اىل االنتـاج الرشـيق يعنـي األبـداع يف العمل ولو
أن التطبيـق محـدود كما ارشنـا انفـاً اال ان بعض
الشركات الصناعيـة تقـوم باالعتامد على طريقة
التجربـة والخطـأ بينما قسـم اخـر منهـا يعتمـد
على احـداث عمليـة التحسين املسـتمر وهناك
اتجـاه أخـر يؤكـد على الخطـوات االتيـة يف
تطبيـق نظـام االنتـاج الرشـيق وهي :
 االستقرار. التدفق املستمر. تنميط العمل. نظام السحب.ففـي واقع الحـال هذه الخطوات ال يتـم تطبيقها
بصـورة تامة  ،لكـن ممكن للمنظامت االسـتفادة
منهـا يف التطبيـق .كما ان املنظامت مثـل ماهو
معـروف تتبايـن يف الخصائـص واالمكانات وان
لـكل منظمـة استراتيجية خاصـة بها فيما يتعلق
بالتسـويق واالنتـاج حيـث ان تطبيـق هـذا النظام
ال يتـم دون االخذ بنظـر االعتبار االستراتيجيات
املصممـة يف املنظمة ثم يأيت بعـد ذلك تصميم
استراتيجية خاصـة تعنـى مبرتكـزات االنتـاج
الرشـيق لكي تكـون داعمـة اىل االستراتيجيات
املصممـة يف املنظامت (بـدران.)16 :2010 ،
خامسـاً :رشوط النجـاح والعقبـات لتطبيق االنتاج
الرشيق
هنالـك العديـد من العوامـل الرئيسـية التي تؤدي
لنجـاح عمليـة تطبيـق االنتـاج الرشـيق وهـي
كاأليت (:)Kovach, 2010, 33
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أ -تأكيـد االدارة العليـا يف املنظمات بشـأن تبني
نظـام االنتـاج الرئييس.
ب -تبنـي االدارة العليـا يف املنظمات
استراتيجية االنتـاج الرشـيق لكي تكـون داعمـة
لالستراتيجيات االخـرى يف املنظمـة.
جــ -القدرة عىل احـداث عملية التغيير يف ثقافة
املنظمة .
د -العمل بروح الفريق الجامعي.
هـ -االهتامم بالتعلم والتدريب.
و -انشاء شبكة عالقات مع املوردين والزبائن
وبخصـوص عقبـات تطبيـق االنتاج الرشـيق فقد
اش�ار الباحث�ون ()chash، et.al،2002، 205
و (.)Finch، 2008: 580
اىل هذه العقبات:
 التفاوت يف مستوى الطلب عىل املنتجات. الضغوط من قبل الزبائن واملوردين. ضغوط االدارة العليا. ضعف يف مستويات التدريب. -عدم وجود رؤية مشرتكة.

املبحث الثالث
الجانب التطبيقي
قيـاس اسـتجابات افـراد عينـة البحـث بشـأن
مرتكـزات نظـام اإلنتـاج الرشـيق يف الرشكـة
ا ملبحوثـة .
 -1تنظيـم موقـع العمـل :يوضـع الجـدول ()2
إجابـات افـراد عينـة البحـث وفـق متغير تنظيـم
موقـع العمـل اذ حقـق وسـط حسـايب عـام بلـغ
( )3،15وهـو اعلى مـن (الوسـط الفـريض)*
بانحـراف معيـاري مقـداره ( )1،65وبلغـت
(األهميـة النسـبية) ** (.)%63،06
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•الجدول ( )2إجابات افراد عينة البحث ملتغري موقع تنظيم العمل

املقياس

اتفق

متاماً

اتفق

غري
متأكد

ت
مضمون
العبارات

غري
غري
موافق
موافق
متاماً

الوسط االنحراف
الحسايب املعياري

األهمية
النسبية

التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

تختار
الرشكة
املكان
 -1الذي
يناسب
طبيعة
العمل.

7

تصنف
الرشكة
عنارص
اإلنتاج اىل
 -2عنارص
كثرية
األستعامل
وقليلة
االستعامل

8

10

9

2

4

1

5

10

4

3،1

3،4

1،58

1،64

%62

%68
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تحتفظ
الرشكة
بكمية
املواد
-3
الخام
املناسبة
للعمل
فقط.

4

تسمي
الرشكة
األدوات
واالجزاء
-4
املستخدمة
باإلنتاج
ببطاقات
معنونة.

2

توفر الرشكة
أدوات
السالمة
6
-5
املهنية
يف موقع
العمل.

5

9

7

12

2

4

7

10

6

3

11

2

2،83

2،43

3،56

1،59

1،70

1،70

%56،6

%48،6

%71،2
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تستخدم
الرشكة
قواعد
 -6معيارية
لتنظيم
موقع
العمل.
املتوسط
العام

7

10

9

2

2

3،6

1،71

%72

5،7

9،6

5،1

3،1

6،5

3،15

1،65

%63،06

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل نتائج الحاسوب
تشير معطيـات الجـدول أعلاه ان الرشكـة تـويل اهتمام واضـح بشـأن تنظيـم موقـع العمـل لديها،
اذ حصـل هـذا املتغير على وسـط عـام مقـداره(  )3،15نقطـة مـن أصـل خمسـة نقـاط بأنحـراف
معيـاري ( )1،65نقطـة اذ يعتقـد ( ) %63،06مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة لديهـا توجـه يف
تنظيـم موقـع العمـل ويعـد مـن أولويـات نشـاطها يف تطبيـق اإلنتاج الرشـيق ،وقـد حصلـت العبارة
رقـم ( )6على اعلى وسـط حسـايب اذ بلـغ( )3 ، 6نقطـة مـن اصل خمسـة نقـاط بانحـراف معياري
مقـداره ( )1،71نقطـة ويعتقـد ( )%72مـن افراد عينـة البحث ان الرشكة تسـتخدم قواعـد معيارية يف
تنظيـم موقـع العمـل لديها .وبلغ الوسـط الحسـايب للعبـارة رقـم ( )3،56( )5نقطة من أصل خمسـة

نقـاط بانحـراف معيـاري مقـداره ( )1،70نقطـة ويعتقـد ( ) %71،2من أفـراد عينة البحـث ان الرشكة
تـويل اهتمام بتوفريهـا ألدوات السلامة املهنيـة يف موقع العمـل  ،وكذلك حصلت العبـارة رقم ()2
على وسـط حسـايب بلـغ ( )3،4نقطـة مـن اصـل خمسـة نقـاط بانحـراف معيـاري مقـداره ()1،64
نقطـة ويعتقـد ( ) %68مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكة تقـوم بتصنيف عنـارص اإلنتـاج اىل عنارص
كثيرة االسـتعامل وعنـارص قليلـة االسـتعامل .أمـا العبارة رقـم ( )1فقد حصلت عىل وسـط حسـايب
بلـغ ( )3،1نقطـة مـن أصل خمسـة نقـاط بانحـراف معيـاري مقـداره (  )1،58نقطة ويعتقـد( ) %62
مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تقـوم باختيار املـكان املناسـب لطبيعـة العمل .وايضـاً حصلت
العبـارة رقـم ( )3على وسـط حسـايب بلـغ ( )2،83نقطـة مـن اصل خمسـة نقـاط بانحـراف معياري
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مقـداره ( ) 1،59نقطـة ويعتقـد(  ) %56،6مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكة تقـوم باالحتفـاظ باملواد
الخـام املناسـبة للعمـل فقـط ،أما العبـارة رقم ( )4فقد حصلت عىل ادىن وسـط حسـايب بلـغ( ) 2،43
نقطـة من اصل خمسـة نقـاط بانحراف معيـاري مقـداره ( )1،70نقطة ويعتقـد ( )%48،6مـن افراد عينة
البحـث أن الرشكـة تسـمي األدوات واالجـزاء املسـتخدمة باإلنتـاج ببطاقـات معنونة .
 -2الصيانة اإلنتاجية الشاملة.
•الجدول ( )3إجابات افراد عينة البحث ملتغري الصيانة اإلنتاجية الشاملة
املقياس
ت
مضمون
العبارات

اتفق

متاماً

اتفق

غري
متأكد

غري
غري
موافق
موافق
ً
ا
متام
الوسط االنحراف األهمية
الحسايب املعياري النسبية

التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

-7

تستخدم
الرشكة نظام
محوسب
لقسم
الصيانة.

10

-8

توفر الرشكة
األدوات
واملعدات
الالزمة
إلجراءات
الصيانة.

11

10

9

5

4

3

3

2

3

3،76

3،73

1،80

1،78

%75،2

%74،6
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-9

-10

تدرب الرشكة
العاملني
عىل مهارات 12
الصيانة
األساسية.
تتبع الرشكة
نظام شامل
للصيانة
الوقائية
بشكل
مستمر.

9

10

6

تطبق الرشكة
 -11برامج الصيانة 10
املخططة.

10

تدعم الرشكة
أنشطة
املجموعات
الصغرية
9
-12
(تحليل
املشاكل
وتطوير
املعدات)

8

املتوسط
العام

5

8

4

9

5،83 8،83 10،16

2

5

4

2

1

2

2

4

3،5

3،73

1،93

1،72

1،78

%80

%70

%74،6

2

3،66

1،75

73،2

2 3،16

3،73

1،79

%73،83

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل نتائج الحاسوب.
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يبين الجـدول أعلاه ان الرشكـة تقـوم بتوفري نظـام الصيانة اإلنتاجية الشـاملة بشـكل واضـح وهذا ما
عكـس إجابـات افـراد عينة البحـث اذ حصل هذا املتغري عىل وسـط حسـايب عام بلـغ ( )3،73نقطة
مـن اصل خمسـة نقـاط بأنحراف معياري مقـداره ( )1،79ويعتقـد ( )%73،83من افـراد عينة البحث
ان الرشكـة لديهـا نظـام صيانة جيـد يلبي إمكانيـة تطبيق نظام االنتاج الرشـيق.
فقـد حصلـت العبـارة رقـم ( )9على اعلى وسـط حسـايب بلـغ ( )4نقطـة مـن اصـل خمسـة نقـاط
بأنحـراف معيـاري مقـداره(  )1،93نقطـة ويعتقـد(  )%80مـن افـراد عينـة البحـث أن الرشكـة تقـوم
بتدريـب العاملين على اكتسـاب مهـارات الصيانـة األساسـية .وكذلـك حصلـت العبـارة رقـم ()7
على وسـط حسـايب بلـغ ( )3،76نقطـة من اصل خمسـة نقـاط بأنحـراف معيـاري مقـداره ()1،80
ويعتقـد ( )%75،2مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكة تسـتخدم نظام محوسـب لقسـم الصيانـة فيها،
وايضـاً حصلـت العبـارات رقـم ( )8ورقـم ( )11على وسـط حسـايب بلـغ ( ) 3،73لـكل منهما
بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،78نقطـة ويعتقـد ( ) %74،6مـن افراد عينـة البحـث ان الرشكة تقوم
بتوفير األدوات واملعـدات الالزمـة إلجـراءات الصيانـة وكذلـك تقوم الرشكـة بتطبيق برامـج الصيانة
املخططـة ،وايضـاً حصلـت العبارة رقم ( )10عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،5نقطة من اصل خمسـة
نقـاط بأنحـراف معيـاري مقـداره(  )1،72نقطـة اذ يعتقـد ( )%70مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكة
تتبـع نظـام شـامل للصيانـة الوقائية بشـكل مسـتمر .يف حين حصلت العبـارة رقم ( )12عىل وسـط
حسـايب بلـغ ( )3،66نقطـة من اصل خمسـة نقـاط بأنحـراف معياري مقـداره ( )1،75نقطـة ويعتقد
( )%73،2مـن افـراد عينـة البحـث أن الرشكـة تقـوم بدعـم املجموعـات الصغيرة (فـرق العمل) من
اجـل تحليـل املشـاكل وتطويـر املعدات.
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 -3نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد
•الجدول ( :)4إجابات افراد عينة البحث ملتغري نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد
املقياس

اتفق

متاماً

اتفق

ت
مضمون
العبارات

-13

غري
غري
موافق
غري متأكد
موافق
متاماً

التكرار التكرار التكرار

تزيل
الرشكة
األخطاء
6
للوصول
اىل العيب

8

10

الوسط االنحراف األهمية
الحسايب املعياري النسبية

التكرار التكرار

5

1

3،43

1،65

%68،6

الصفري.

-14

تخفض
الرشكة
9
جميع أنواع
املخزون.

8

-15

تعتمد
الرشكة
نظام
جدولة
اإلنتاج.

9

10

5

4

4

6

4

1

3،46

3،7

1،66

1،76

%69،2

%74
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-16

تتبع الرشكة
نظام
ملراقبة
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(بدءا ً من
عملية
استالم
8
املواد
األولية
وانتهاء
بعملية
تسليم
املنتج
بشكل
نهايئ
للزبون)

7

10

3

2

3،53

1،69

%70،6

تتخلص
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اإلنتاج
5
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6

8

8

3
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%61،2
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-18

تختار
الرشكة
موردين
ذوي
موثوقية
عالية.

7

5

املتوسط
العام

7،5

7،83 7،16

10

5

3

3،26

1،60

65،2

5،16

2،33

3،40

1،65

%68

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل نتائج الحاسوب
تشير معطيـات الجـدول أعلاه ان الرشكـة لديهـا مقومات لتطبيـق اإلنتـاج االين من خلال إجابات
افـراد عينـة البحـث اذ حقـق متغير اإلنتـاج األيت وسـط حسـايب عـام بلـغ ( )3،40نقطـة مـن اصل
خمسـة نقـاط بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،65وأهمية نسـبية بلغـت ( ) %68فقد حصلـت العبارة
رقـم ( )15على وسـط حسـايب بلـغ ( ) 3،7نقطـة بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،76نقطـة ويعتقد
( )%74مـن افـراد عينـة البحث ان الرشكـة تعتمد نظـام لجدولة اإلنتـاج ،وحصلت العبـارة رقم ()16
عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،53نقطـة بأنحراف معيـاري مقـداره ( )1،69نقطة اذ يعتقـد () %70،6
مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكة تبع نظـام ملراقبـة الجودة الشـاملة.
أمـا العبـارة رقم ( )14فقد حصلت عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،46نقطـة بأنحراف معيـاري مقداره
( )1،66نقطـة ويعتقـد ( )%69،2مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تقـوم بتخفيـض جميـع أنـواع
املخـزون وايضـاً حصلـت العبـارة رقـم ( )13على وسـط حسـايب بلـغ ( ) 3،43نقطـة مـن اصـل

خمسـة نقـاط بانحـراف معيـاري مقـداره ( )1،65نقطـة ويعتقـد ( ) %68،6مـن افـراد عينـة البحـث
ان الرشكـة تقـوم بإزالـة األخطـاء مـن اجـل الوصـول اىل العيـب الصفـري .وكذلك حصلـت العبارة
رقـم ( )18على وسـط حسـايب بلـغ(  )3،26نقطـة من اصل خمسـة نقاط بأنحـراف معيـاري مقداره
( )1،60نقطـة ويعتقـد ( )%65،2مـن افـراد عينة البحـث ان الرشكة تعتمد عىل مورديـن ذوي موثوقية
عاليـة .أمـا العبـارة رقـم ( )17فقـد حصلت عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،06نقطة من اصل خمسـة
نقـاط بانحـراف معيـاري مقـداره ( )1،57نقطـة ويعتقـد ( )%61،2مـن افـراد عينة البحـث ان الرشكة
تتخلـص من األنشـطة التـي ال تضيـف قيمـة اىل املنتج .
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 -4التصنيع الخلوي
•الجدول ( :)5إجابات افراد عينة البحث ملتغري التصنيع الخلوي

ت

املقياس
مضمون
العبارات

اتفق

متاماً

اتفق

التكرار التكرار

-19

تقسم
الرشكة
3
موقع
العمل اىل
خاليا.

7

-20

توضع
املعدات
الالزمة
بطريقة
تقلل من
الجهد
والوقت
املبذول.

6

5

غري
غري
غري
موافق
متأكد موافق
متاماً

الوسط االنحراف األهمية
الحسايب املعياري النسبية

التكرار التكرار التكرار

6

8

9

7

5

4

2،8

3،03

1،59

1،58

%56

%60،6
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-21

تنتج الرشكة
منتجات
4
متشابهة
يف نفس
الخلية.

7

9

8

2

3،1

1،58

%62

تدرب
الرشكة

-22

-23

العاملني
عىل تشغيل
6
أنواع
مختلفة من
املعدات
بنفس
الوقت.

تقوم الرشكة
باستخدام
معدات
7
تصنيع
صغرية
ومرنة.

5

4

10

9

3

3

6

7

3،23

3،03

1،6

1،58

%64،6

% 60،6

»نظام اإلنتاج الرشيق وآفاق تطبيقه يف املنظامت الصناعية العراقية«
 | 382م .ماجد جودة جاسم ....................................................................

-24

تختار
الرشكة
عاملة ذات 5
مهارات
متعددة.

املتوسط

العام

5

7

5

3،06

9

4

6،33

3،04 4،83 6،16 7،66

1،57

%61،2

1،58

% 60،8

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل نتائج الحاسوب
توضـح نتائـج الجـدول أعلاه حصول متغير التصنيع الخلوي عىل وسـط حسـايب عـام بلـغ ( )3،04نقطة
مـن اصـل خمسـة نقـاط بأنحراف معيـاري مقـداره ( )1،58نقطـة ويعتقـد(  ) %60،8من افراد عينـة البحث
ان الرشكـة تـويل أهتمام جيـد بالتصنيـع الخلـوي ،فقـد حصلت العبـارة رقم ( )22عىل وسـط حسـايب بلغ
( )3،23نقطـة مـن اصـل خمسـة نقـاط بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،6نقطـة اذ يعتقـد ( ) %64،6مـن
افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تقوم بتدريب العاملني عىل تشـغيل أنـواع مختلفة مـن املعدات بنفس
الوقـت كما حصلـت العبـارة رقم ( )21عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،1نقطة من أصل خمسـة نقاط
بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،58نقطـة ويعتقـد ( )%62مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تقـوم
بإنتـاج منتجـات متشـابهة يف نفـس الخليـة ،وكذلك حصلـت العبارة رقم ( )24عىل وسـط حسـايب
بلـغ ( ) 3،06نقطـة مـن اصل خمسـة نقـاط بأنحراف معيـاري مقـداره(  )571،نقطـة ويعتقد ()%62
مـن افـراد عينـة البحث ان الرشكـة تختار عاملـة ذات مهارات متعـددة ،وايضاً حصلـت العبارات رقم
( )20و ( )23على وسـط حسـايب بلـغ ( ) 3،03نقطة لكل منهما بأنحراف معياري مقـداره ()1،58
نقطـة ويعتقـد ( )%60،6مـن افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تقـوم بوضح املعـدات الالزمـة لإلنتاج
بطريقـة تقلـل مـن الجهد والوقـت وكذلك تقوم الرشكة باسـتخدام معـدات التصنيع الصغيرة واملرنة
يف نفـس الوقـت ،وحصلـت العبـارة رقـم ( )19على وسـط حسـايب بلـغ ( ) 2،8نقطـة مـن اصـل
خمسـة نقـاط بأنحـراف معيـاري مقـداره ( )1،59اذ يعتقـد ( ) %56من افـراد عينة البحـث ان الرشكة
تقـوم بتقسـيم العمل اىل خاليـا تصنيع.

«نظام اإلنتاج الرشيق وآفاق تطبيقه يف املنظامت الصناعية العراقية»
.....................................................................م .ماجد جودة جاسم | 383
 -5التحسني املستمر
•الجدول ( :)6إجابات افراد عينة البحث ملتغري التحسني املستمر
املقياس
ت
مضمون
العبارات
تشجع
الرشكة
 -25العاملني
عىل
األبتكار.
تشجع
الرشكة
العاملني
-26
عىل تطبيق
األفكار

اتفق

متاماً

اتفق

التكرار التكرار

8

10

10

9

غري
متأكد

غري
غري
موافق
موافق
متاماً الوسط االنحراف األهمية
الحسايب املعياري النسبية

التكرار التكرار التكرار

5

4

4

5

3

2

3،53

3،66

1،69

1،75

%70،6

%73،2

الجديدة.

تقيم الرشكة
األداء
8
-27
بأستمرار من
اجل تطويره.

12

5

2

3

3،66

1،75

%73،2
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تويل الرشكة
أهمية
5
 -28لجهود
البحث
والتطوير.

5

تنمي الرشكة
مهارات
التحسني
املستمر
لدى
8
-29
العاملني
(حل
املشاكل
واتخاذ
القرار).

9

-30

تتبع
الرشكة آلية
للتعامل مع
الشكاوي
واقرتاحات
الزبائن.

املتوسط
العام

6

7

9

3

5

3

2،86

3،53

1،59

1،69

%57،2

%70،6

9

9

6

5

1

3،66

1،75

%73،2

8

9

5،5

4،6

2،9

3،48

1،70

%69،6

املصدر :اعداد الباحث باالستناد اىل نتائج الحاسوب
تشير معطيـات الجـدول أعلاه اىل حصـول متغير التحسين املسـتمر على وسـط حسـايب عـام
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بلـغ ( )3،48نقطـة مـن أصـل خمسـة نقـاط
بانحـراف معيـاري مقـداره(  )1،70نقطـة اذ
يعتقـد ( )%69،6مـن افـراد عينـة البحـث ان
الرشكـة تـويل اهتامماً جيدا ً بالتحسين املسـتمر
يف عملياتهـا اإلنتاجيـة ،فقـد حصلـت العبارات
رقـم ( )26و ( )27و ( )30على وسـط حسـايب
بلـغ ( ) 3،66نقطـة لـكل منها بأنحـراف معياري
مقـداره ( )1،75نقطـة اذ يعتقـد ( )%73،2مـن
افـراد عينـة البحـث ان الرشكـة تشـجع العاملين
على تطبيـق األفـكار الجديـدة يف التصنيـع
وكذلـك تقـوم بأتبـاع آليـة للتعامل مع الشـكاوي
ومقرتحـات الزبائـن بخصـوص منتجـات الرشكة
وايضـاً تقـوم الرشكـة بتقييـم األداء بأسـتمرار
وتطويـره .وحصلت العبارات رقـم ( )25و ()29
عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )3،53نقطـة من اصل
خمسـة نقـاط بانحراف معيـاري مقـداره ()1،69
نقطـة ويعتقـد ( ) %70،6مـن افـراد عينـة البحث
ان الرشكـة لديهـا القـدرة على تشـجيع العاملني
على األبتـكار وكذلـك تنميـة مهاراتهـم بأتجـاه
التحسين املسـتمر بخصـوص حـل املشـاكل
واتخـاذ القـرارات  ،امـا العبـارة رقـم ( )28فقـد
حصلـت عىل وسـط حسـايب بلـغ ( )2،86نقطة
من أصل خمسـة نقـاط بأنحراف معيـاري مقداره
( )1،59نقطـة اذ يعتقـد ( )%57،2مـن افراد عينة
البحـث ان الرشكـة تـويل أهميـة لجهـود البحث
والتطويـر.
ومـن خالل ذلـك ميكن ترتيب مرتكـزات اإلنتاج
الرشـيق وفقـاً ألهميتهـا النسـبية التـي ينظـر اليها

افـراد عينـة البحـث كما هـو موضـح بالشـكل
ادناه .
الشـكل ( )1ترتيـب مرتكـزات االنتـاج الرشـيق
حسـب االهميـة النسـبية
املصدر :اعداد الباحث
ومـن خلال هـذا يتـم تحقـق فرضيـة البحـث
مـن ان توفـر مرتكـزات نظـام االنتاج الرشـيق يف
الرشكـة املبحوثة يؤدي اىل ارتقاء مسـتوى االداء
فيها .

املبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
 – 1يعـد نظـام االنتـاج الرشـيق مـن االنظمـة
الحديثـة يف االنتاج الذي يهـدف اىل ازالة جميع
مظاهـر الهدر والتخلـص من الضيـاع يف املوارد
املتاحـة .
 – 2يتكـون نظـام االنتـاج الرشـيق مـن مجموعة
مقومـات تشـكل مبـادى او عنـارص او مرتكـزات
او ادوات اساسـية لـه والتـي اختلـف الكتـاب
والباحثين يف تحديدهـا وعددهـا وتسـميتها
تبعـا الختلاف خلفياتهـم العلميـة واختلاف
املسـميات لديهـم .
 – 3حققـت مرتكـزات االنتـاج الرشـيق بحسـب
اجابـات افـراد عينـة البحـث اهميـة نسـبية جيدة
فقـد احتلـت الصيانـة االنتاجيـة الشـاملة املرتبة
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االوىل يف الرتتيـب ثـم التحسين املسـتمر
وتالهما نظـام االنتـاج يف الوقـت املحـدد ومن
ثـم تنظيم موقع العمـل وجـاء يف املرتبة االخرية
التصنيـع الخلـوي .
 – 4حققـت الفقـرات الخاصـة مبرتكـزات نظـام
االنتـاج الرشـيق مسـتوى اهميـة نسـبية جيـدة
وبحسـب اجابـات افـراد عينـة البحـث
فقـد حققـت الفقـرة(  )6يف تنظيـم موقع العمل
مسـتوى اهميـة نسـبية بلـغ  % 72مـن اجابـات
افـراد عينة البحـث ،اما الفقـرة رقـم ( ) 9والتابعة
اىل بعـد الصيانـة االنتاجية الشـاملة فقد حصلت
على اعلى اهميـة نسـبية بلـغ ( ) % 80مـن
اجابـات العينـة  ،يف حني حصلت العبـارة ()15
الخاصـة ببعـد االنتـاج االين على اهميـة نسـبية
بلغـت ( ) % 74مـن اجابـات العينة  ،اما بالنسـبة
لبعـد التصنيع الخلـوي فقد حققـت الفقرة ()22
الخاصـة بـه اهميـة نسـبية بلغـت () % 64 6.
مـن اجابـات العينـة وبالنسـبة لبعـد التحسين
املسـتمر فقـد حصلـت الفقـرات فيـه رقـم (26
و 27و) 30على اعلى اهميـة نسـبية اذ بلغـت
(  )% 73 2.من اجابات افراد العينة.
 – 5تتوفـر لـدى الرشكـة املبحوثـة الرغبـة يف
تبنـي نظام االنتـاج الرشـيق يف عملياتها االنتاجية
كونـه فلسـفة تصنيعيـة حديثة ومتطـورة .
 – 6محدوديـة قيـام ادارة الرشكـة املبحوثـة يف
اجراء الدراسـات املسـتقبلية واالهتمام بجوانب
البحـث والتطوير .
ثانيا :التوصيات

 -1رضورة قيـام ادارة الرشكـة املبحوثة باالهتامم
بتنظيـم موقـع العمـل والتصنيع الخلـوي كونهام
حققـا اقل اهمية نسـبية قياسـا مبرتكـزات االنتاج
الرشـيق االخـرى بحسـب اجابـات افـراد عينـة
ا لبحث .
 -2رضورة قيـام ادارة الرشكة املبحوثة باالسـتفادة
مـن تجـارب الشركات العامليـة يف تطبيقهـا
لنظـم االنتـاج الحديثـة ومنهـا االنتـاج الرشـيق
واالسـتفادة مـن نتائـج تلـك الشركات واجـراء
الدراسـات بخصـوص تكييفها وفق بيئـة التصنيع
للشركات العراقيـة .
 – 3حث ادارة الرشكة املبحوثة عىل القيام باجراء
دورات تدريبية للعاملني يف خارج القطر لتنمية
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واكتساب املعرفة
بخصوص االنظمة الحديثة يف االنتاج .
 – 4حـث ادارة الرشكـة املبحوثـة اىل االهتمام
بنشر ثقافـة التخلـص مـن جميـع مظاهـر الهدر
والضيـاع يف اقسـام العمـل كونها مـن املقومات
االساسـية لنظـام االنتاج الرشـيق .
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