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  المستخلص
 اھتمام مختلف الم ستویات اإلداری ة        على خذ موضوع مواصفات التصنیع العالمیة یستحوذ     أ

 م ن  بوص فھا  وذل ك ألھمی ة ھ ذه المواص فات         ،في الشركات الصناعیة في الدول المتقدمة والنامی ة       
ومن خالل . أكبر والتي من خالل تطبیقھا تضمن الشركة حصة سوقیة         ،التنافسیة للشركة األسلحة  

الرؤیا النظریة والمیدانیة ل صناعتنا الی وم ن رى أن ھن اك فج وة عل ى م ستوى مواص فات الت صنیع               
 تق دیم مع الم نظری ة      إل ى ن البح ث یھ دف      إوم ن ھن ا ف      . العالمیة وتطبیقاتھا ف ي ش ركاتنا ال صناعیة       

ف ضًال  ، لشركات قید الدراسة حول مفھوم وأھمیة مواصفات التصنیع العالمیة ومتطلباتھ ا   إلدارات ا 
 أن ال شركات  إل ى  البح ث توص ل  . فر ھذه المتطلبات في الشركات قی د الدراس ة     اعن دراسة مدى تو   

 أن اطالعھا عل ى التط ورات الحاص لة ف ي       إّال،   مقبولة عن ھذه المواصفات    ة لھا معرف  الدراسةقید  
یة ساس  فر معظ م المتطلب ات األ  افضًال ع ن ت و  ،  نسبیًاًاواصفات التصنیع العالمیة یعد ضعیف    مجال  م  

  .لتطبیق مواصفات التصنیع العالمیة في بیئة الشركات قید الدراسة
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Abstract 

World Class Manufacturing has attracted the attention by different managerial levels of 
industrial companies in almost the developed and the growing countries. It is considered 
one of the company competitive tools. If it is applied, it will ensure a greater market share. 
Through the theoretical and field concepts in industry nowadays, it is seen that there is a 
gap on the level of World Class Manufacturing and its application on industrial companies. 
Hence, this research aims at introducing the theoretical concepts to company managements 
studied including the concept and the importance of World Class Manufacturing and its 
requirements in addition to study the availability of these requirements in companies 
studied. The research concluded that the companies studied have a fair knowledge 
concerning World Class Manufacturing, in addition to the availability of basic requirements 
to apply World Class Manufacturing in the environment of the companies studied.  

  
  المقدمة

حاضر مستويات عالية من المنافـسة وعلـى         في الوقت ال   اإلعمالتشهد بيئة   
ـ أية مما يحتم على   ،الصعيد العالمي   إعـادة  اً شركة صناعية ترغب بالتنافس عالمي

النظر في استراتيجيات التصنيع ونظمه وفلسفاته الحالية وفي القدرات والمهـارات           
 مـام ألصمود  ثير على قدرات الشركة في ا     أنه الت أ وكل ما من ش    إلدارتها ةالمطلوب

عليه قامت الشركات بتبني منظور دولي في مجـال         . مواجهتهاالمنافسة العالمية و  
 وقـد   .التصنيع العالميـة  مواصفات   الشركات بالشركات ذات     هذهالتصنيع وسميت   

  : وفق المحاور اآلتية علىتأطرت منهجية البحث
  

  البحثمسببات  -أوالً
م مختلـف  وع مواصفات التصنيع العالمية يـستحوذ علـى اهتمـا         ضخذ مو أ

وذلك للدور   ، في الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والنامية       اإلداريةالمستويات  
 ،معـايير الجـودة   تطوير واستدامة رضا الزبون من خـالل     في مجال  ؤديهالذي ي 

وبشكل عام يمكن التعرف علـى      . والتسليم،  واإلبداع ،المعوليةو ،المرونةو ،الكلفةو
  :تياآل مضامين المشكلة من خالل طرح

اطالع على مفهوم مواصفات التصنيع العالميـة       قيد الدراسة   هل لدى الشركات      . أ
 ؟     اوأهميته

 إداراتهل هناك تصور واضح عن متطلبات مواصفات التصنيع العالمية لدى             . ب
 ؟قيد الدراسةالشركات 
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  وأهدافه البحثأهمية  -ثانياً
هميته فـي تطـوير     إن مفهوم مواصفات التصنيع العالمية يستحق الدراسة أل       

فر ا األمر الذي يتطلب تحليل مدى تو      ،شركاتنا وزيادة قدرتها على المنافسة والبقاء     
بشركتي سـامراء   متطلبات مواصفات التصنيع العالمية في الصناعة العراقية ممثلة         

أن نقدم نحاول من خالل هذا البحث و.  والمستلزمات الطبيةاألدويةلصناعة  ونينوى
 في مجال مفهـوم مواصـفات       الميدانيةفي الدراسات النظرية و    مساهمة متواضعة 
  :تيآلامن خالل التصنع العالمية 

 مواصـفات   وأهمية عن مفهوم     قيد الدراسة   الشركات إلداراتتقديم معالم نظرية      . أ
  .التصنيع العالمية ومتطلبات تطبيقها

لعالمية  تطبيق مواصفات التصنيع اإلمكانية يةساساألفر المتطلبات  ادراسة مدى تو   . ب
  .في الشركات قيد الدراسة

  
   فرضية البحث-ثالثاً

  :تيكلة البحث تحديد فرضية تتمثل باآلتتطلب المعالجة المنهجية لمش
ـ األ المتطلبـات     قيد الدراسـة   تتوفر في الشركات    تطبيـق   إلمكانيـة  يةساس

  .مواصفات التصنيع العالمية
  

   منهج البحث-رابعاً
. التحليلي في اختبار فرضية البحث    وصفي   الو ينمنهجالاعتمد الباحثان على    

وقد تم جمع البيانات ذات العالقة بالشركات قيد الدراسة واألفراد المبحـوثين مـن              
  كافـة   على جميع المدراء في المستويات اإلدارية      )*(خالل توزيع استمارة االستبانة   

مثـال  االستبانة على آراء بعض الكتـاب أ واعتمد في إعداد   ات قيد الدراسة،    للشرك
(Evans, 1997)و (Micheal, 2003)و (John & George, 2004) والمراكـــز 

  .(Mapics,2002)المتخصصة في هذا الموضوع منها 
  

   محتويات البحث -خامساً
  :تياآليتضمن البحث 

  :تي الجانب النظري ويتمثل باآل-
   .وأهميتها مفهوم مواصفات التصنيع العالمية -أوالً
  .ات التصنيع العالمية  متطلبات مواصف-ثانياً

  :تي الجانب الميداني ويتمثل باآل-
  .وصف مجتمع البحث -أوالً

                                                 
  ).١(ستبانة موضح في الملحق   أنموذج استمارة اال)*(
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  . وتشخيصهامتغيرات البحث وصف -ثانياً
  .االستنتاجات والتوصيات -

  
  الجانب النظري

   وأهميتها مفهوم مواصفات التصنيع العالمية -أوالً
تبني منظور  في ظل مفهوم العولمة وازدياد حدة المنافسة قامت الشركات ب         

دولي في مجال التصنيع وسميت هذه الشركات بالشركات ذات مواصفات التصنيع           
 تطبيـق  إلـى للشركات التي تسعى يمكن و. )Aquilano, et.al,1995, 25( العالمية

أن تصبح من الشركات الرائدة في السوق العالميـة إذا          عالمية  التصنيع  المواصفات  
 والجـودة والوقـت     ،ائن بالسعر المناسـب   الزب ورغبات    تلبية حاجات  تمكنت من 
 الشركات ذات مواصفات التصنيع العالميـة هـي تلـك           إن ببساطة   أو،  المناسبين

الشركات التي تتمكن من تحقيق التميز في التصنيع ووضع المقاييس التي تحـاول             
ويستخدم مصطلح  . )Evans,1997,23( اعتمادها    عدم أو اعتمادها األخرىالشركات  

 يتمال   التصنيع ذات المستوى العالي والذي       أداءصنيع العالمية لوصف    مواصفات الت 
 ,Buker) لـشركة  ومجاالت اأنشطةتكامل جهود التحسين في جميع عن طريق إال 

 تكـون جميـع   أن الدرجة العالمية يجـب      إلىنه لكي تصل الشركة     أأي  . (2005,2
،  وزبائنها،أسواقهاو ، ومواردها،عملياتها أي مسيطرة على ، تحت السيطرةأنشطتها

 تكـون   أن لكـن و ، تتخذ جميع القرارات   أنهايعني بالضرورة    ال وهذا   .ومعلوماتها
 ، والتقانـة  ،تحصل تغيرات غير متوقعة في الطلب     مستعدة التخاذ القرارات عندما     

 مـن المنـافع   ويحقق هذا المفهوم عـدداً . )Mapics, 2002, 1(والمنافسة، وغيرها 
 سيطرة على عملياتها  تحققأن اإلدارة تستطيع  إذ حملة األسهم  و ،والعاملين ،لإلدارة

طور من مهارات العاملين ومـستويات المعرفـة لـديهم          ت وسوف   ،وبشكل مستمر 
 مـن   أعلـى  سيحصلون على معدل عائد      فإنهم األسهم حملة   أما ،وقدراتهم المنتجة 

ركات ذات   من الخصائص التي تتمتع بها الش       وهناك عدد  .عتيادي على االستثمار  اال
  :(Buker, 2005, 3)  الخصائص هيوهذهمواصفات التصنيع العالمية 

 أجـل  على التعليم والتدريب المستمر لغرض تنمية الموارد البشرية مـن            التأكيد  . أ
  بعـض  فقد بينـت  ،  السماح لكل فرد بالمشاركة وبشكل فاعل في عملية التحسين        

ت التـصنيع العالميـة      العاملين في الشركات ذات مواصـفا      األفراد أنالدراسات  
  .ساعة تدريب وتعليم في السنة )٤٠( األقليتلقون على 

 اإلدارة تهـتم    إذ ، الـشركة  أنشطةاالهتمام الكبير بالتحسين المستمر وفي جميع        . ب
 هدف التحسين   إلىمن خاللها يمكن الوصول      التشغيلي التي    لألداءبوضع مقاييس   

 .المستمر في كل من العملية والمنتج
 إذ، ماد على الجودة العالية للمنتجات    تطوير الميزة التنافسية وذلك باالعت    االهتمام ب  . ت

، تلبيـة طلبـاتهم    ترضي زبائنها فقط من خالل       أنتستطيع الشركات العالمية     ال
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 يركز مفهوم مواصفات التصنيع العالمية على       إذ ،ولكن من خالل تجاوز توقعاتهم    
  . فقطإرضائه الزبون وليس إسعاد

متكامل داخل الشركة   الدارية  اإلمعلومات  الورة االنتفاع من نظام      على ضر  التأكيد . ث
  . بالعمليةاألفراديربط الذي 

ن مفهوم مواصفات التـصنيع العالميـة       يرى الباحثان أ   على ما سبق     تأسيساً
 ،اإلنتـاجي تهتم وبشكل مستمر بتحسين نظامها      مصطلح يطلق على الشركات التي      

 التصنيع  إستراتيجيةالضياعات وتعتمد على     أشكالوتعمل على القضاء على جميع      
بـل  ،  فقطترضي زبائنها   ال   تقديم منتجات     بهدف اً استراتيجي اً تنافسي اًسالحبوصفها  

 وفق معـايير الجـودة       على  من منافسيها  أكبروبشكل  تحاول أن تتجاوز توقعاتهم     
 بلدوالومواردها   بغض النظر عن حجم الشركة       واإلبداعوالمرونة والتسليم   والسعر  

  . من التميز في مجال عملها قياساً بمنافسيهاوسعياً نحو تحقيق مزيد الذي تعمل فيه
  

   متطلبات مواصفات التصنيع العالمية -ثانياً
 يةأساس الدرجة العالمية هناك عدة متطلبات  إلى تصل   أنلكي تستطيع الشركة    

 هـذه و تصبح الشركة ذات مواصفات تصنيع عالميـة         أن تطبيقها   يمكن من خالل  
  )Mapics,2002,2()*(المتطلبات هي

  Reduce Lead-Timeتخفيض المهل الزمنية : أوالً
  Reduce Operational Costs تخفيض الكلف التشغيلية: ثانياً
  Increase Visibility ةزيادة درجة وضوح الرؤي: ًثالثا
  Reduce Time- to-Markets لألسواقتخفيض زمن الدخول : رابعاً

  Satisfy Customer Expectations توقعات الزبونتلبية : خامساً
  Outsourcingريد الخارجي التو: سادساًُ
  : المتطلباتلهذه توضيح مختصر تياآلو

  
  تخفيض المهل الزمنية-أوالً

تأخـذ  إذ ،األداءللحكم على مـستوى      المهل الزمنية من المقاييس الجيدة       تعد 
غم من الدور الرئيس    روعلى ال  الشركة وشعب   أقسام جميع   بالحسبان ما يحدث في   

 معظـم   أننـرى   ،   للـشركة  تنافسيال المهل الزمنية في تعزيز المركز       ؤديهالذي ت 
 ليس لديهم المعرفة الكافية عن المهل الزمنيـة فـي الـشركات       أوالمدراء يجهلون   

 من  أكبر لطلبات الزبائن وبصورة     ركات التي تستطيع االستجابة   ن الش أو .المنافسة
 نمنافسيالب على منتجاتها مقارنة     مكن من تحقيق زيادة في حجم الطلب       ستت منافسيها

                                                 
 وبما يتالءم مـع البيئـة       (MAPICS)اعتمد الباحثان على هذه المتطلبات التي أوردها مركز         )  *(

العراقية بوصفه مركزاً متخصصاً في مجال مواصفات التصنيع العالميـة ويقـدم الخـدمات            
  .االستشارية للشركات الراغبة بتطبيق هذه المواصفات
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)Nicholas, 1998, 755( . ألنهـا تنافسية مهمـة  المهل الزمنية ميزة ويعد تخفيض 
ة ـاالستجاب عن فضالً ، السوق بسرعة  إلىدة  ـجدي منتجات   بإدخالتسمح للشركة   

 فق كـل مـن    ـويت. هالى منتجات ع للتغيرات الضرورية في الطلب ع     ـوبشكل سري 
)Evans, 1993, 120( و )Leong, et.al, 1990, 115( و (Aquilano, et.al,1995, 47-

 الزبائن إلى المهل الزمنية تعبر عن قدرة الشركة على تسليم منتجاتها        أن على   (227
 تشخص مدى مرونة الطاقة     أنهاكما  ،  اآلخرين بالمنافسين   قياساً زمنية قصيرة    بمدة

وبذلك  ، بمواعيد التسليم المجدولةلإليفاء اإلنتاج أحجامتغييرات في  إجراءمن خالل 
 إجمالي بأنهاوتعرف المهل الزمنية     . للتسليم والمرونة معاً   تعد المهل الزمنية مقياساً   

 منذ  تبدأ الزمنية التي    المدة أنها أي   ، وحدة واحدة من المنتج    نجازإلالوقت المطلوب   
وتمر عملية خفض المهل    . للمنتجاتاستالم الزبائن   وتنتهي ب ،  استالم طلبات الزبائن  

  :)Bushclintonkatrinafund.org, 2006, 8( الزمنية بعدة خطوات هي
  .تحديد المنتج .١
  . النهايةإلى جميع الخطوات المطلوبة النجاز المنتج من البداية إدراج .٢
  . كل خطوةإلتمامتحديد الوقت المطلوب  .٣
  .  للمنتج التي لها قيمة مضافة الخطواتتحديد .٤
  .رسم العملية .٥
  .واستبعادهاتحقق قيمة مضافة  تحليل وقت الخطوات التي ال .٦
  .والعمل على تخفيضه تحقق قيمة مضافة التيتحليل وقت الخطوات  .٧
  .رسم هذه العملية .٨
  .قل وقت مطلوب النجاز المنتجأ ذات األفضلتحديد العملية  .٩
  . والعمل على تطبيقهااألفضلرسم العملية  .١٠

  
  فيض الكلف التشغيلية تخ-ثانياً

 هدف خفـض    يكون في المنافسة    اًأساس تعتمد على السعر     التيالشركات  إن  
 بكلف منخفـضة    اإلنتاج نإ إذ . لديها  والعمليات اإلنتاجالكلف هدف مهم في وظيفة      

 التـي  وهذا الكالم ينطبق على الـشركات        ، بالنسبة للزبون  األسعاريعني انخفاض   
 جميع الشركات تسعى دائمـا      نإ إذ .يأساس وبشكل   في منافستها على السعر   تعتمد  
 معظم المنتجات في الوقـت  إنو. )Slack, et.al, 1998, 69(  بكلف منخفضةلإلنتاج

 إجمـالي  يبلغ مجموعهـا مـن    إذ ، فيها انخفاض كلفة العمل المباشر     الحاضر نرى 
 كلفـة   إجماليمن  % ٥٠ من   أكثر األوليةاد  و تحتل كلف الم   في حين % ٢٠الكلف  

 معظم كلف العمل المباشرة     أنوبما  . إضافية الباقي فهي كلف     أما ،منتجات المباعة ال
 العاملة الفاعلة في خفـض زمـن التـصنيع          األيدي يمكن ان تسهم   لذلك   ،هي ثابتة 
 من الكلف فهي كلـف المـواد    خراآل فيما يخص النوع     أما،   غير المخطط  اإلضافي

 ، خاللها خفض الكلف التـشغيلية      يمكن من  التي الفرص   أو المجاالت   أهموتعد من   
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 والتـي وكذلك تحليل استراتيجيات التعاقد     ،   الحالية ل التكاليف وذلك من خالل تحلي   
  .)Mapics, 2002, 2( تخص المواد

  
  زيادة درجة وضوح الرؤية -ثالثاً

على تـسليم المنتجـات ذات      ال يعتمد   ح الشركات في الوقت الحاضر      انجإن  
 وجود حلـول    إلىبل يحتاج هذا النجاح     ،  المناسب فقط الجودة المناسبة وفي الوقت     

ومات الدقيقة وفـي    ل وتقديم المع  ،اإلسنادوعمليات  ، تقديم الخدمات متكاملة تتضمن   
 وكل ذلك يفرض على الـشركات       ، ومتى ما وكيفما يريدها الزبون     ،الوقت المناسب 

 تحقق  ولكي،   الحلول  تلك إلى العمليات لغرض الوصول     أداء تحسينات على    إجراء
تتبـادل  يجـب عليهـا أن      . الشركة أفضل رضا للزبائن وأفـضل أداء لعملياتهـا        

 ما إلىلذلك فهي بحاجة  ،المعلومات وبأسلوب صحيح مع كل من مجهزيها وزبائنها   
ويقصد بها القـدرة  . )John & George, 2004 ,1(  التصنيعيةيعرف بوضوح الرؤية

 واستخدام  ، مفيد وبأسلوب المتباينة   على مشاهدة المعلومات الخاصة بموارد الشركة     
 في التعرف على    ضوح الرؤية ساعد و  ي إذ ، القرارات أفضل المعرفة في اتخاذ     هذه
 مـن   أفـضل  ولماذا تعمل بعض العمليات بشكل       ، المنجزة وغير المنجزة   عمالاأل

 Advantage) األداء وكل هذا يصب بالنهايـة باتجـاه تحـسين    .األخرىالعمليات 
Industrial Automation, 2003, 1) اإلداريـة   جيدة لنظام المعلومات إدارة وجود إن

 ، تـصور واضـح حـول الـشركة        أو هناك رؤية واضحة     أنداخل الشركة يعني    
 وإدارة األداء تزويد هذا النظام بمعلومات متعلقـة بمقـاييس          فضالً عن  ،وعملياتها

 إلى يؤديها وهذا    تواجه التيالعملية ومعلومات تساعد الشركة على تحديد المشاكل        
 ,Mapics, 2002)  بشكل جيدأعمالها تفهم أن وكذلك يمكن للشركة ،تحسين العوائد

3).  
  

  سواق األإلىتخفيض زمن الدخول  -رابعاً
 السوق  إلىيعد إدخال منتجات جديدة ذات جودة وسعر مناسبين وبشكل سريع           

وفي ،  وذلك بسبب زيادة توقعات الزبون وزيادة حدة المنافسة       ،  ةمن األمور الحاسم  
 لبقاء واسـتمرار ونمـو      ياًأساسعامالً  هذا الجانب يبرز دور قسم البحث والتطوير        

ن وسائل االتصال الحديثة كاالنترنت أعطت للزبـائن        إ من جانب آخر ف    ،الشركات
 حدوث تغييرات   إلىدى ذلك   وأ،   والمقارنة فيما بينهم   ،القدرة على االتصال بالبائعين   

 فضالً عن مساعدتها في تبني مفاهيم جديدة كاإلبـداع          ،في سلوك وتوقعات الزبائن   
وإن مصطلح ). Mapics, 2002, 4(والمرونة لغرض تحقيق النجاح في أسواق اليوم 

(time-to-market)          الذي يعني وقت الدخول للسوق ال يقصد بـه دراسـة الحركـة
عة االستخدام في الثالثينات من القرن الماضي، وإنما يقصد         والوقت التي كانت شائ   

وينصب اهتمامه نحو تحديد إجمـالي الوقـت        ،  به إيجاد نظام تسليم شامل للشركة     
عليه فإن سرعة تطوير المنتجات . (Nahmias, 1997, 14)المطلوب لتسليم المنتجات 
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ية خاصة بعد أن    ن الشركة من الحصول على ميزة تنافس      الجديدة وبشكل مستمر يمكّ   
 ,Heizer & Render)أصبحت دورة حياة المنتج أقصر مما كانت عليه في الـسابق  

1999, 202).  
  

  تلبية توقعات الزبون  -خامساً
 هـذه قارنـة    وبعدها يتم م   ، التوقعات حول المنتجات تسبق عملية الشراء      إن

ديـد مـستوى    وعندها يـتم تح    الفعلي للمنتج بعد عملية الشراء       األداءالتوقعات مع   
 تفوق توقعـات    أو حالة الرضا عندما تكون المنافع المستلمة تقابل         تنشأ إذ ،الرضا
 من المنافع المستلمة تكون هناك حالة عدم أكبرما كانت التوقعات إذا ولكن ،  الزبون
ومن األمور الواجب أخذها بنظر االعتبـار  . )Dennis, et. al., 2001, 159(الرضا 

 ولغـرض   ، الحتياجات الزبائن  اًهو أن يكون هذا المنتج ملبي     عند تصميم المنتجات    
  (Nahmias, 1997, 276):  ذلك يجب األخذ باآلتيإلىالوصول 

  .الحصول على البيانات الخاصة بحاجات الزبون .١
 .توصيف تلك الحاجات .٢
 .وضع أسبقية لتلك الحاجات .٣
 .ربط الحاجات مع التصميم .٤

إيجاد اآللية  نحو   ينصب التركيز    وحالما يتم تحديد حاجات الزبون وتوصيفها     
، أو األسلوب المناسب لربط تلك الحاجات مع عمليات تصميم وتصنيع المنتجـات           

وهذا يتم باالعتماد على مفهوم نشر وظيفة الجودة والذي يهتم بترجمـة حاجـات              
      .    (Greg, et.al,1997, 276)   مواصفات فنيةإلىالزبون 

  
   التوريد الخارجي-سادساً

بوصـفه  ايد االهتمام في الوقت الحاضر بما يعرف بالتوريـد الخـارجي         يتز
 مـن الكلـف      وكذلك الـتخلص   ، من خالله االستجابة لضغوط السوق      يمكن سلوباًأ

 زيادة التحسينات على العمليـة وتطبيـق    نفسه  وفي الوقت  ،ءةووالعمليات غير الكف  
ت قـد زادت مـن    الشركاأن ومن المالحظ .)Patton, 2003, 1(  الممارساتأفضل

درجة اعتمادها على الموردين الخارجيين في الحـصول علـى احتياجاتهـا مـن              
 داخليـاً صنعها   وهنا يثار تساؤل كيف تقرر الشركة أي المنتجات سيتم           ،المنتجات

 بنظر االعتبار   أخذها هناك عدة عوامل يجب      إن نقول   لإلجابة؟  ىمنها ستشتر  وأي
  :(Hammed & Radford, 1995, 585-586) ها الصنع منأوعند اتخاذ قرار الشراء 

  .داخلياًالمنتجات  لعملية صنع اإلستراتيجية األهمية .١
  متذبذب؟أم مستقر؟ أم منخفض؟ أم؟  وهل هو عاٍلالمنتجطبيعة الطلب على  .٢
  .الخبرات التقنية بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للمورد الخارجي .٣
 .ين منتجات الشركةتطوير وتحسدرجة مساهمة المورد في عمليات  .٤
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 المنتجات وخاصة   إنتاجوكذلك قدرة المورد على     ،  القدرات المتوفرة في الشركة    .٥
 .تكون الكمية من المتطلبات المهمةعندما 

 . كانت مشتراةإذاالمنتجات  هذه وجودة  المنتجة داخلياًالمنتجاتجودة  .٦
  . مقابل كلفة تصنيعهاالمنتجكلف شراء  .٧

: مـا فـي عمليـة التوريـد الخـارجي همـا            يمكن اعتماده  انأسلوبوهناك  
)Mapics,2002,5(  
 المرحلة الواحدة ويقصد به االعتماد على الموردين في تقديم جزء معـين             أسلوب  . أ

  .من المنتج
 للشركة  وتسليمه يقوم طرف ثالث بتصنيع كامل للمنتج        أنالمراحل المتعددة وهو     . ب

رصة لكي تركـز علـى       تتاح لها الف   من ثم و،   بدورها تقوم بتسليمه للزبون    والتي
 الدرجة العالميـة    إلىهدف الشركة هو الوصول     كان   وإذا. اختصاصاتها الدقيقة 

 إلى للوصول   أسلوب وأسهل أسرع فإن،  والقدرة على المنافسة في السوق العالمية     
 مع شركات ذات قابليات متفوقة فـي عملياتهـا          يةتشارك عالقات   إقامة هو   ذلك

 الحصول على منافع باإلمكان مع مثل هكذا شركات  من خالل التعاقدإذ، اإلنتاجية
 األداء وزيـادة مـستوى      ،والتسليم في الوقت المحـدد    ،  عديدة مثل الجودة العالية   

 التي من خاللها يمكن     األمور الموارد نحو    توجيه سيكون بمقدور الشركة     وأيضاً
وزيع  المنتج والتصميم والتسويق والت    إبداع ما يمكن في مجال      أفضل إلىالوصول  
    . والتصنيع

  
  الجانب الميداني

دراسة وتحديد البد من ،  تطبيق مواصفات التصنيع العالميةإمكانيةبهدف بيان 
 تطبيـق   إمكانيةوتشخيص    وصف إن إذ ،استجابة الشركات قيد الدراسة لمتغيراتها    

 إمكانياتها الدراسة يستلزم التعرف على مواصفات التصنيع العالمية في الشركات قيد
 وقبـل  .هذه المواصـفات  تطبيق   إلمكانية المساعدة   أويما يتعلق بالعوامل المحددة     ف

نرى مـن   ،  الدخول في وصف وتشخيص المتغيرات المعتمدة في استمارة االستبانة        
  .مجتمع البحثالضروري تقديم نبذة عن 

  
   وصف مجتمع البحث-أوالً

  :تيوعلى النحو اآليعرض هذا المحور وصفاً لمجتمع البحث 
   صف الشركات قيد الدراسة ومبررات اختيارهاو .١

 ية ميداناً والمستلزمات الطب  االدوية لصناعة   شركتي سامراء ونينوى  تم اختيار   
 أهمهـا  الشركات لجملة مـن المـسوغات        هذهويعود سبب اختيار     . البحث إلجراء

  :تياآل
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 األدويـة كونها من الشركات الكبيرة نسبياً في العراق والمتخصصة بـصناعة            .١
  .والتي تحظى بدعم مستمر من قبل الدولة، المستلزمات الطبيةو

 . كبيرة تغطي معظم احتياجات السوق المحليةأهمية ذات ات الشركهذهمنتجات  .٢
  . يعطي تعريفاً مبسطاً للشركات المبحوثة١والجدول 

 
  

  ١ جدولال
 )*(تعريف مبسط للشركات المبحوثة

  منتجات الشركة  نبذة مختصرة عن الشركة  الشركة  ت
١  

الشركة العامة 
 األدويةلصناعة 

والمستلزمات 
الطبية في 
  سامراء

  في سامراء بعد صدور    ١٩٩٧ عام   تأسست
 .١٩٩٧ لـسنة    ٢٢قانون الشركات رقـم     

 سامراء ومصنع بغداد    أدويةوتضم مصنع   
 إلنتاج الغازات الطبية ومصنع بابل      إلنتاج

  .المحاقن النبيذة  والغازات الطبية

 البـشرية كـالحبوب     ةاألدوي .١
ــراهم  ــرات والمـ والقطـ

  .والكبسول
ــاز   .٢ ــة كغ ــازات الطبي الغ

  . وغاز التخديراألوكسجين
المستلزمات الطبية كـالقطن     .٣

  .والشاش
٢  

الشركة العامة 
 األدويةلصناعة 

والمستلزمات 
  الطبية في نينوى

 وفقاً لقانون الـشركات     ٢٠٠٢ عام   تأسست
 المعـدل فـي     ١٩٩٧ لسنة   ٢٢رقم  العامة  

 نينوى ومصنع   أدويةوتضم مصنع    .وىنين
 إلنتـاج المحاليل الوريدية والوحدة الريادية     

  . المضادة للسرطاناألدوية

 البـشرية كـالحبوب     األدوية .١
والكبـــسول والقطـــرات 

  والشرابات والمراهم
   المضادة للسرطان األدوية .٢
  .المحاليل الوريدية .٣

  . الكراس التعريفي للشركات قيد الدراسة)*(
  

  
   المبحوثين                                                                األفراد وصف .٢

يشاركون في  و،   يمتلكون معلومات عن مهام الشركة     الذينالمدراء  تم اختيار   
فقـد شـملت عينـة      .  تقديم االستشارات الضرورية التخاذهـا     أوصنع القرارات   

حدات  ومدراء المعامل والو   اإلدارةس   مجل وأعضاءالمبحوثين المدير العام للشركة     
 وتم اسـترجاع    ،استبانه استمارة   أربعون وزعت   إذ. الرئيسة والفرعية في الشركة   

 إلـى  ٢ ويشير الجـدول   %).٩٢,٥ ( بلغت  نسبة االستجابة  أنأي  ،  استمارة) ٣٧(
  .خصائص األفراد المبحوثين في الشركات قيد الدراسة
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   ٢ جدولال
  مبحوثين في الشركات قيد الدراسةخصائص األفراد ال

  المركز الوظيفي للمبحوثين
  مدراء الخط األول  إدارة عليا للشركة

  %  العدد  %  العدد
٦٢,٢  ٢٣  ٣٧,٨  ١٤  

  مدة الخدمة في المنصب الحالي
  فاكثر١٦  ١٥ -١١  ١٠-٦  ٥-١

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
٥١,٣  ١٩  ٢١,٦  ٨  ١٨,٩  ٧  ٨,٢  ٣  

  سي للمبحوثينالتحصيل الدرا
  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فني

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
٨,١  ٣  ١٠,٨  ٤  ٦٢,٢  ٢٣  ١٨,٩  ٧  

  
%) ٣٧,٨(   أن اإلدارة العليا للشركات قيد الدراسة تمثـل        ٢ تبين من الجدول  

مدة الخدمة في المنصب الحـالي      أما  . %)٢٦,٢ (األولفي حين يمثل مدراء الخط      
ن عـشر سـنوات فـي        م ألكثرمنهم لديهم خبرة    %) ٧٢,٩ (أنتبين  مدراء فقد   لل

 عـن  المعرفة والدرايـة  المدراءوهي سنوات يكتسب من خاللها     ،  مناصبهم الحالية 
 تطبيـق موضـوعات معاصـرة كمواصـفات         إمكانيةن  أكيفية اتخاذ القرارات بش   

  .التصنيع العالمية
 ٢لمبحوثين يتبين من الجدول     لتحصيل الدراسي ل  اومن خالل تحليل مؤشرات     

مؤهالً جيداً يمكنهم من فهم مكونات االستبانة  والتعامل منهم يحملون %) ٨١,١ (أن
  .معها بشكل صحيح

  
    وتشخيصها وصف متغيرات البحث-ثانياً

 تطبيق مواصفات التصنيع العالمية في الـشركات قيـد          إمكانيةبهدف تحديد   
تحليـل  وصـف و   هذا الموضوع من خالل      وبيان اتجاهات المدراء نحو   ،  الدراسة

تـم  .  الشركات قيد الدراسة للمتغيرات المتعلقة بالموضـوع       فيإجابات المبحوثين   
  المبحوثين في  األفراد  التحليل من خالل استخدام التوزيع التكراري الستجابة       إجراء

الشركات قيد الدراسة والتوزيع النسبي المئوي والوسـط الحـسابي واالنحـراف            
 لبيان واقع المتغيرات ذات العالقة بتطبيق مواصفات التـصنيع العالميـة            يالمعيار

  :٣كما مبين في الجدول  (SPSS) اإلحصائية الجاهزة البرامجوباستخدام 
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  ٣الجدول 
  التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

   استمارة االستبانةتلمتغيرا
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    نية ض المهل الزميخفت .١
 أن المبحوثين يتفقون علـى  األفرادمن %) ٦٢,١٦ (أن ١ جدولنالحظ من ال  

 ويؤكد  . منتجاتها باستمرار  إلنتاج ةالالزم خفض المهل الزمنية     إلىتسعى  شركتهم  
 و) ٣,٥٦( والبالغـة    )X1( ذلك قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير      

 ةالالزم خفض المهل الزمنية     أنحوثين   المب األفرادمن   %)٦٧,٥٧( وأكد. )١,١١(
وبلغ الوسط الحـسابي    .  المنتجات يسهم في تعزيز المركز التنافسي للشركة       إلنتاج

مـن  %) ٧٢,٩٧(ويرى  . )٠,٨٣( و )٣,٧٥) (X2(واالنحراف المعياري للمتغير    
.  شركتهم تسلم طلبات الزبائن بالوقت المحدد لهم باسـتمرار         أن المبحوثين   األفراد

والبالغـة  ) X3(لك قيمة الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري للمتغيـر         ويدعم ذ 
 العـاملين فـي   أن المبحـوثين   األفرادمن  %) ٦٢,١٦(ويشير   .)١,٠٩(و )٣,٧٥(

وبلغ .  المنتجات باستمرار  إلنتاج ةالالزم خفض المهل الزمنية     إلىالشركة يسعون   
أما فيمـا    .)١,٠٧( و )٣,٤٨() X4( واالنحراف المعياري للمتغير     الحسابيالوسط  
 للحكم على   ت المؤشرا أحد إلنتاج المنتجات    ة خفض المهل الزمنية الالزم    عديخص  

 المبحـوثين وبنـسبة     بـاألفراد  الخاصـة    اإلجابـات فكانت  ،   الشركة أداءمستوى  
) X5( وبلغت قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري للمتغيـر        ،  %)١٨,٩٢(
 المتغيرات والخاصة بخفـض المهـل       هذهئج  وتتفق معظم نتا  . )٠,٨٠( و )٢,٨٩(

 األمـور  التي تعد خفض المهل الزمنية مـن  )Mapics, 2002(الزمنية مع دراسة 
شركة على  وهذا يعني تفوق ال   ،  األسرعوتعطي للشركة القدرة على التسليم      ، الجيدة

  . مشابهة خصائص تحملهم منتجات الذين لديو السيمامنافسيها 
  لية تخفيض الكلف التشغي.٢

 شركتهم تعـد خفـض الكلـف        أن المبحوثين   األفرادمن  %) ٩١,٠٨(يؤكد  
وبلغـت قيمـة الوسـط      . أعمالهـا  أولويات منتجاتها من    إلكمال ةالالزمالتشغيلية  

 وأبــدى. )٠,٦٨( و )٤,٠٨) (X6(الحــسابي واالنحــراف المعيــاري للمتغيــر 
 خفض الكلـف  أن شركتهم تؤكد  علماً أن  المبحوثين اتفاقهم    دمن األفرا  %)٧٨,٣٧(

وبلغت قـيم   ،   اإلنتاج والعمليات  ةالتشغيلية لعملياتها يعد من األهداف المهمة لوظيف      
ويـرى  ). ٠,٧٩( و )٣,٩٧( )X7(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيـر       

 مـن   األولية شركتهم تعد خفض كلف المواد       أن المبحوثين   األفرادمن  %) ٦٧,٥٧(
وبلـغ الوسـط الحـسابي      . ا خفض الكلف التشغيلية    الفرص التي تتم من خالله     أهم

 األفرادمن  %) ٦٤,٨٦ (وأكد). ٠,٩٦(و )٣,٧() X8(واالنحراف المعياري للمتغير  
 . الكلف التشغيلية في شركتهم منخفضة مقارنة بالـشركات المنافـسة          أنالمبحوثين  

والبالغـة  ) X9(ويؤكد ذلك قيمة الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري للمتغيـر          
 شركتهم تعتمـد    أن المبحوثين   األفرادمن   %)٧٠,٢٧(ويرى  ). ٠,٩٩( و )٣,٧٣(

 الوسـط الحـسابي   عم ذلـك قيمتـا  ويد . تخفيض الكلف التشغيلية باستمرار    ةسياس
 هـذه وتتفق نتائج    ).٠,٨١( و )٣,٧(والبالغة  ) X10(واالنحراف المعياري للمتغير    

 خفض الكلف التـشغيلية  أند والتي تؤك )Slack, et.al,1999(مع دراسة المتغيرات 
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وينطبـق هـذا الكـالم علـى        ،   والعمليات اإلنتاج المهمة لوظيفة    األهدافيعد من   
الشركات التي تعتمد على السعر في المنافسة وكذلك على الشركات التي ال تعتمـد              

 وبكلـف   اإلنتاج إلى جميع الشركات تسعى دائماً      نإ إذ.  للمنافسة اًأساسعلى السعر   
  .منخفضة

   يادة درجة وضوح الرؤية ز.٣
 العمليات التصنيعية للـشركة  أن إلى من األفراد المبحوثين%) ٧٠,٢٧(يشير  

 وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري      ضوح الرؤية تمتاز بدرجة مناسبة من و    
 أن المبحـوثين     األفـراد  من %)٧٥,٦٨ (وأكد ).١,٠٤( و )٣,٤٥) (X11(للمتغير

 المنجـزة وغيـر   األعمـال  يسهم في تعرفها علـى        الشركة إلدارة ةوضوح الرؤي 
 )٣,٩٤) (X12(وبلغت قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير        . المنجزة

 إلدارة  وضـوح الرؤيـة    نأ المبحوثين   األفرادمن  %) ٨١,٠٨(ويتفق   ).٠,٨٨( و
وبلـغ الوسـط الحـسابي واالنحـراف        .  باستمرار ائهأداالشركة يسهم في تحسين     

 األفـراد مـن   %) ٦٧,٥٦(ويـرى   ). ١,٠٤( و )٣,٨٩ ()X13(ري للمتغير   المعيا
مـن   يعـزز  في الشركة    اإلدارية ن وجود إدارة جيدة لنظام المعلومات     أالمبحوثين  

ويؤكد ذلك قيمة الوسط الحسابي واالنحراف      .  الشركة إلدارة درجة وضوح الرؤية  
مـن  %) ٧٨,٣٨( وأكـد . )١,٠٣( و )٣,٧٥(والبالغـة   ) X14(المعياري للمتغير   

 لدى العاملين في شركتنا يسهم في انجاز         زيادة درجة وضوح الرؤية    أنالمبحوثين  
) X15(وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري للمتغيـر          . بشكل جيد  أعمالهم

 Advantage Industrial) النتيجـة مـع دراسـة    هـذه وتتفق ). ٠,٦٤( و )٣,٩٧(
Automation, 2003)  األعمال يساعد في التعرف على  الرؤية وضوحأنالتي تؤكد 

 مـن العمليـات     أفضلولماذا تعمل بعض العمليات بشكل      ،  المنجزة وغير المنجزة  
  .األخرى

   لألسواق تخفيض زمن الدخول .٤
 شركتهم تقدم منتجات متطورة أن  على  المبحوثين األفرادمن  %) ٨٩,١٩ (أكد

) X16(ف المعياري للمتغيـر     وبلغ الوسط الحسابي واالنحرا   .  السوق باستمرار  إلى
  شـركتهم ال   أن إلى  المبحوثين األفرادمن  %) ٤٣,٢٥( وأشار. )٠,٨٤( و )٤,٠٥(

ويؤكـد ذلـك قيمـة الوسـط الحـسابي          .  الزبائن عند تطوير منتجاتها    بآراء تأخذ
ــاري للمتغيــر  ويــرى ). ٠,٧٢( و )٣,٤٣(والبالغــة ) X17(واالنحــراف المعي

 إلى منتجات جديدة    إدخال إلى شركتهم تسعى    أن من األفراد المبحوثين  %) ٨٣,٧٩(
للمتغير   المعياري فوبلغ الوسط الحسابي واالنحرا   . السوق لتحقيق الميزة التنافسية   

)X18) (شـركتهم  أن إلى  المبحوثين األفرادمن  %) ٤٨,٦٥(ويشير  ). ٠,٥٧( و )٤ 
ـ   ) التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسـوب    (تستفيد من التقانة الحديثة      وير فـي تط

 )X19(  المعيـاري للمتغيـر  فوبلغ الوسط الحسابي واالنحـرا    . باستمرارمنتجاتها  
 نشاط البحث أن  على المبحوثينداألفرامن  )%٨٣,٧٨(واتفق ). ١,١٣( و )٣,١٣(

وبلغت قيمـة   .  المنتجات رباستمرار لتطوي  جديدة   أفكاراً الشركة يقدم    يوالتطوير ف 
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ويـرى  . )٠,٥٢( و )٣,٩٤( )X20(متغير  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لل    
 اإلبـداع  شركتهم تحفز العاملين لديها علـى        أن المبحوثين   األفرادمن  %) ٧٥,٦٧(

 و )٤( )X21( وبلغ الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري للمتغيـر            ،باستمرار
 تحقيـق   إلى شركتهم تسعى    أن المبحوثين   األفرادمن   %)٤٣,٢٥(ويرى  ). ٠,٧٠(

وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير      . ياتها باستمرار المرونة في عمل  
)X22( )(ج مع دراسـة  ائ النتهذه  معظموتتفق. )١,٠٨( و )٣,٣٢Mapics, 2002( 

 والمرونة لغرض تحقيق النجاح كاإلبداعالتي تؤكد على ضرورة تبني مفاهيم جديدة 
  . اليومأسواقفي 
   تلبية توقعات الزبون.٥

 شـركتهم تعمـل علـى تحقيـق         أن المبحوثين   األفرادمن   )%٧٨,٣٧ (أكد
وبلـغ الوسـط الحـسابي      .  يرغبها الزبائن في منتجاتها باستمرار     التيالمواصفات  

مـن   %)٨١,٠٨ (وأشار). ١,٢٣( و )٣,٥٦) (X23(واالنحراف المعياري للمتغير    
  شركتهم تعمل على بناء عالقـة متميـزة مـع الزبـائن            أن إلى  المبحوثين األفراد

) ٤,٠٢() X24( وبلغ الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري للمتغيـر        ،  باستمرار
 تـصاميم منتجـات     أن  علـى   المبحوثين األفرادمن   %)٣٥,١٤(ويتفق  ). ٠,٦٤(

ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي واالنحـراف       ،  شركتهم تتوافق مع توقعات الزبائن    
مـن   %)٧٠,٢٧(ويـرى    ).٠,٧٧( و )٣,٠٨(والبالغـة    )X25(المعياري للمتغير   

. مناسبة للزبائن مقارنـة بالمنافـسين      منتجات شركتهم    أسعار أن  المبحوثين األفراد
 .)٠,٦٨( و )٣,٥٩( )X26( المعيـاري للمتغيـر      فوبلغ الوسط الحسابي واالنحرا   

والتي تـشير   (Leong & Stouebracker, 1994)وتتفق معظم هذه النتائج مع دراسة 
 تحدد الشركات حاجات    أن ينبغي   إذ،  األولىون بالمرتبة    يك أن الزبون يجب    أن إلى

والتي تحقق  قيمة مضافة ،  يجدها في المنتجاتأن يتوقع  التيوالمواصفات  ،  الزبون
    . لتحقيق تلك المواصفاتومن ثم بناء العمليات الالزمة ، لتلك الحاجات

   التوريد الخارجي.٦
ـ  أن إلى  المبحوثين األفرادمن   %)٧٥,٦٨ (أشار ركتهم تعتمـد التوريـد      ش
 واألجـزاء ،  األوليـة  للحصول على معظم احتياجاتها من المـواد         أسلوباًالخارجي  

وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري للمتغيـر        .  لعملياتها المختلفة  ةالالزم
)X27) (أن إلـى  األفـراد المبحـوثين   من   %)٧٢,٩٧( ويشير   ).١,١٨( و )٣,٦٢  

 صـنعها   أو للمقارنة بين قرار شراء المواد من الخارج         اًأسلوبشركتهم تعتمد الكلفة    
 و )٣,٥٤( )X28(وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير . داخل الشركة

 شركتهم تفضل التعاقد مـع      أن المبحوثين   األفرادمن   %)٨٣,٧٨( ويرى). ٠,٨٠(
بي واالنحـراف   وبلغ الوسط الحسا  . المورد الذي يوفر احتياجاتها بالسرعة الممكنة     

 األفـراد مـن   ) %٧٥,٦٧(ويبـين   ). ٠,٥٢( و )٣,٩٤( )X29(المعياري للمتغير   
،  شركتهم تفضل التعاقد مع المورد الذي يوفر المواد بالجودة المناسبة          أنالمبحوثين  

 وأشـار . )٠,٧٠( و )٤( )X30( ابي واالنحراف المعياري للمتغير   وبلغ الوسط الحس  
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 الـذي يـوفر     لمـورد  شركتهم تتعاقد مـع ا     أنين   المبحوث األفرادمن   %)٧٥,٦٨(
وبلـغ الوسـط الحـسابي واالنحـراف        . احتياجاتها من المواد بالكلفة المناسبة لها     

 النتـائج مـع دراسـة       هـذه  وتتفق   ).١,١٨( و )٣,٦٢( )X31(المعياري للمتغير   
)Richard, 2005 ( لشركة للدور المهم لمتخصـصي  إدراك ا ضرورة إلىالتي تشير

المختلفـة  بالكلفـة     والذين يمكن أن يوفروا احتياجات الشركة من المـواد          التوريد  
وبذلك يمكنهم التعاون مع متخصصي الجـودة فـي الـشركة           . والجودة المناسبتين 

 التي تشير )Becca, 2001(وكذلك تتفق معظم هذه النتائج مع دراسة . ائهأدالتحسين 
 ومن ثـم  . تلفة بالجودة المناسبة   توفير احتياجات الشركة من المواد المخ      أهمية إلى

  .تلتزم الشركة بالتعامل معهم في المستقبل
المبحـوثين فـي      األفـراد  آراء على ما سبق ومن خالل اسـتطالع         تأسيساً

 تتوفر في هذه     التصنيع العالمية  تنرى أن متطلبات مواصفا   ،  الشركات قيد الدراسة  
   .وعليه يمكن قبول فرضية البحث. الشركات

  
  ت والتوصياتاالستنتاجا

   االستنتاجات-والًأ
  :تمثلت باآلتي مجموعة من االستنتاجات إلىتوصل الباحثان 

إن امتالك الشركات لمقدرة فريدة في مجال التصنيع يمكنها من تقديم منتجـات              .١
 . وهذا ما يجعلها تصمد أمام الشركات المنافسة، بجودة مناسبة وبأسعار مالئمة

دراسة متطلبات تبني مفهوم مواصفات التـصنيع       يتوفر في بيئة الشركات قيد ال      .٢
 . العالمية

 نتائج وصف متطلبات مواصفات التصنيع العالمية وتشخيصها اتفـاق          أظهرت .٣
 :األتي المبحوثين على إجاباتمعظم 

ـ  خفض المهل الزمنية     إلى شركاتهم تسعى    نإ  . أ  منتجاتهـا   إلنتـاج  ةالالزم
  .باستمرار

 .شغيلية باستمراراسة تخفيض الكلف التيتعتمد شركاتهم س . ب
 لدى العاملين في الشركات قيد الدراسة يسهم    زيادة درجة وضوح الرؤية    أن . ت

 .  بشكل جيدأعمالهمفي انجاز 
فكـاراً جديـدة     أ يقدم نشاط البحث والتطوير في الشركات قيـد الدراسـة          . ث

 .باستمرار
 .تعمل شركتهم على بناء عالقات متميزة مع الزبائن باستمرار . ج
 للحصول على معظم احتياجاتها من    أسلوباًتوريد الخارجي   التعتمد شركاتهم    . ح

  .  الالزمة لعملياتها المختلفةواألجزاء األوليةالمواد 
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 التوصيات -ثانياً
  :تيفي ضوء استنتاجات البحث نوصي باآل

 ت للشركات قيد الدراسة بتبني مفهوم مواصـفا       اإلداريةضرورة قيام القيادات     .١
 لكي تضمن    استراتيجي مستقبلي  أساس وفق    على ليهوالنظر إ ،  التصنيع العالمية 

  . الشركة بقاءها ضمن أجواء المنافسة المتنامية
وبـشكل   والمعاهد العراقيـة      وذلك بالتنسيق مع الجامعات    تنظيم برامج تدريبية   .٢

 إقامتهاومتطلبات  مواصفات  هذه ال  تتناول مفهوم    مستمر للعاملين داخل الشركة   
 . ومهاراتهم الوظيفيةمعارفهمتنمية وتطوير  إلىبما يؤدي 

ضرورة قيام الشركات قيد الدراسة بالعمل على توفير المستلزمات الـضرورية          .٣
لتسهيل عملية تطبيق هذا المفهوم وبالـشكل        )وغيرها ... ،فنية ، مادية ،بشرية(

 .ه الصمود بوجه المنافسة العالميةالذي تستطيع الشركة من خالل
باالطالع على عملية تطبيق مفهوم      الدراسة    الشركات قيد  إداراتضرورة قيام    .٤

واالستفادة من في الشركات التي أخذت بهذا المفهوم مواصفات التصنيع العالمية 
 .خبرات تلك الشركات في هذا المجال

ع على عاتقـه تـسهيل      تشكيل فريق متخصص بمواصفات التصنيع العالمية يق       .٥
 .الشركةداخل اد العاملين   ويعمل على زيادة الوعي لدى األفر      س،عملية التطبيق 

  علـى   ما طبقت هذا المفهوم    إذاوالمزايا المتحققة التي ستحصل عليها الشركة       
 .  المناسبة والسليمةاألسسوفق 
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