
  2010 لسنة 32 جملد 97مية الرافدين العدد  تن                           جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
  ]115-99[                                                                      ص ص  

 

  
 30/10/2008تأريخ قبول النشر                                              11/8/2008 تأريخ استالم البحث

 
 
 

  متطلبات تطبيق التصنيع الرشيق في الصناعة العراقية
استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات  دراسة

  نينوى/الطبية
 

يب محمود ا  غ سن م محمد   حصفوان  سني 
سا د سم-ممدرس  يةق  نا ع اإلدارة ا  لص

قية  دارة و  صاد   امعة املوصل-لك
mhmddnb@yahoo.com 

سمسا دممدرس  يةق  نا ع اإلدارة ا  لص
قية  دارة و  صاد   امعة املوصل-لك

 
  

  
  صستخلالم

 تطبی ق الت صنیع الرش یق ف ي ال شركة العام ة ل صناعة              إمكانیةجاء ھذا البحث محاولة لتحدید      
خ  ذ ھ  ذا المفھ  وم ی  ستحوذ عل  ى اھتم  ام العدی  د م  ن      أ إذ.  نین  وى- والم  ستلزمات الطبی  ة  األدوی  ة

 ءایف  اإلوالخدمی ة ف ي البل دان النامی ة والمتط ورة وخ صوصًا تل ك الت ي تح اول          الشركات الصناعیة  
ویختل ف ھ ذا المفھ وم    . وبأقل ما یمكن من الھ در      وبالجودة المناسبة    آنيباحتیاجات زبائنھا بشكل    

 كون  ھ یرك  ز عل  ى الق  ضاء عل  ى الھ  در وزی  ادة س  رعة الت  سلیم للمخرج  ات   ع  ن المف  اھیم التقلیدی  ة
طر نظری ة لل شركة   من ھنا فإن ھدف البحث ھو تقدیم أ . مستویات المخزون  الشكل الذي یخفض  وب

 التع رف عل ى م دى       فضًال ع ن   ، ومتطلبات تطبیقھ  وأھمیتھالمبحوثة حول مفھوم التصنیع الرشیق      
 ال شركة ل دیھا معرف ة مقبول ة     نأ إل ى وتوص ل البح ث     . توافر ھذه المتطلبات في الشركة المبحوث ة      

 األس الیب تطب ق     ال وأنھ ا  ، لتطبیق ھ فیھ ا    األساس یة  ت وافر المتطلب ات      ىإل   إض افة عن ھ ذا المفھ وم      
  . في الرقابة على الجودةاإلحصائیة
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Abstract 

    This research came to explain the possibility of applying lean manufacturing on State 
Company for Drugs Industries and Medical appliances-Nineveh. This approach drew the 
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attention to different managerial levels at the industrial and service companies in the 
progressed and developing countries, especially those who try to meet the demands 
instantaneously with perfect quality and reduced wastes. It is an approach which differs 
from traditional concept as much as it focuses on waste reduction and fast throughput, both 
of which contribute to decrease inventories. Hence, this research aims at introducing 
theoretical concepts to company management studied including the concept importance of 
lean manufacturing and its requirements in addition to studying the availability of these 
requirements in studied company. The research concluded that the company has an 
acceptable knowledge concerning Lean Manufacturing, in addition to the availability of 
basic requirements to apply Lean Manufacturing, and it doesn't  used statistical quality 
control. 

  المقدمة 
 التصنيع المعاصرة والحديثة والذي من خالل       أنظمةالرشيق من   يعد التصنيع        

ن تكون  خفض كلف اإلنتاج وأ   تن جودة منتجاتها، و   أن تحس تطبيقه تستطيع الشركة    
األولى في السوق واألسـرع فـي االسـتجابة الحتياجـات الزبـائن ورغبـاتهم               

إذ يركـز    ،واحتياجاتهم، وهذه األمور تعد أساساً للنجاح، والتنافس داخل الـسوق         
وعملية بتصميم المنتجات   التصنيع الرشيق أساساً على بناء ثقافة داخل الشركة تهتم          

 العلمية في صـيانة     األساليب  وإتباع  عالقات متميزة مع المجهزين    وإقامةتصنيعها  
لتسليط الضوء على مضامين هـذا      ا البحث    هذ ومن هنا جاء  . اإلنتاجيةالموجودات  

  : اآلتيةجوانبوفق العلى  و لتطبيقهألساسيةاوتحديد المتطلبات المفهوم 
  

  الجانب المنهجي
  مشكلة البحث

 وقت  ألطول ومربح    متميز ي تبقى في وضع تنافس    أن جاهدةًتحاول الشركات   
ومن تحقيق ذلك،   تعطي للشركة القدرة على      حديثة   تصنيع نظمن تطبيق   أ، و ممكن

مقابلة مع مسؤولي الوحـدات      ال وإجراء التي قام بها الباحثان      األوليةخالل الزيارة   
ـ  على سير العمليـات      واالطالع اإلنتاجيةوالشعب   وللفتـرة مـن     فيهـا    ةاإلنتاجي

 لكـي   ، تطبيق هذا النظام   إلى وجود حاجة    تأشر 5/2/2008 ولغاية   23/12/2007
 التحـسينات كخفـض الكلـف       إجراء عدد من   من   اعتمادهخالل  يمكن الشركة من    

يحـاول البحـث    ، وبشكل عام     الزبائن وغيرها  ىإلوزيادة سرعة تسليم المنتجات     
  :اإلجابة على التساؤالت اآلتية

هل تمتلك الشركة إدراكاً واضحاً عن مفهوم التصنيع الرشيق؟ وهل يختلف هذا             .1
 المفهوم عن المفاهيم التقليدية؟ 

 الواجب توافرها للوصول بالشركة قيد البحث إلى ما   ةما هي المتطلبات األساسي    .2
  الرشيقة؟يعرف بالشركة

  
   البحثأهداف
 ع بماهيـة التـصني     البحـث  ةالشركة عين  وتعريف   يهدف البحث إلى توضيح        

 تحققها الشركة جراء التطبيق الناجح لهذا المفهـوم،         أنالرشيق والمنافع التي يمكن     
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 تطبيق مفهوم التصنيع  القدرة علىهالمتطلبات الضرورية والتي تعطي   وكذلك تحديد ا  
  .فرها داخل بيئة الصناعة العراقيةا التعرف على مدى تونفضالً ع، الرشيق

  
   فرضية البحث-ثالثاً
فر في الـشركة المبحوثـة المتطلبـات        اتتو": تيباآلتتمثل الفرضية األساسية        

  ".األساسية للتصنيع الرشيق
  

   منهج البحث-رابعاً
  .عتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي في اختبار فرضية البحثإ

  
   جمع البياناتأساليب -خامساً

تم جمع البيانات ذات العالقة بالشركة واألفراد المبحوثين من خالل توزيـع            
على جميع المدراء في كافة المستويات اإلدارية، وقد تم صـياغة            استمارة استبانه 

أسئلة االستمارة باالعتماد على آراء عدد من الكتاب المتخصصين بهذا الموضـوع            
ــال  ــض ) Cheng, et.al, 1996(و) Nahmias,1997(و ) Evans, 1997(أمث وبع

 ,Manufacturing Engineering)و) IFS  R& D, 2004(المراكز المتخصصة أمثال 
2007).  

  
   حدود البحث-سادساً

 والمـستلزمات  األدويةالشركة العامة لصناعة    الحدود المكانية للبحث    تتضمن  
 وتم  ،1/6/2008 إلى 1/9/2007للبحث من   وتمتد الحدود الزمانية    . نينوى/الطبية  

 واألدوات اإلحصائية وبـشكل خـاص النـسب المئويـة           األساليباالعتماد على   
 وتـم إجـراء التحليـل       ،ات المعياريـة  اإلنحرافوالتكرارات واألوساط الحسابية و   

    SPSS .               اإلحصائية الجاهزة يةباالعتماد على البرامج
  

  الجانب النظري
   مفهوم التصنيع الرشيق ونشأته -أوالً

 في   في اليابان وتحديداً في شركة تويوتا للسيارات       بدءاًلقد ظهر هذا المفهوم     
، إذ واجهت الشركات الصناعية اليابانية خـصوصاً        األربعينات من القرن الماضي   

بحث عن نظـم إنتـاج      ل مما دفعها  ل    ،بعد الحرب العالمية الثانية عجزاً في الموارد      
 هذا العجز، فجاء هذا المفهوم كأحد الحلول أو السبل التي           ةن خاللها مواجه  يمكن م 

 )Eiji Toyoda( ويعد كل من ،يمكن االعتماد عليها لمواجهة حالة الندرة في الموارد
من األفراد الذين لهم الدور الكبير فـي تطـوير هـذا المفهـوم     ) Taiich Ohno(و
)Abdullah, 2003, 1 .(صائص التي اتصفت بها اليابان أرضاً ن الخإإضافة لذلك ف

مـن  % 80ن أكثـر مـن      أ في نشوء وتطور التصنيع الرشيق، إذ        أسهمتوشعباً  
 ،أراضي اليابان مناطق جبلية، وهي أيضاً من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية           
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هم القيود فيها، إلى جانـب      حد أ  على أن المساحة تعد أ     وهذا يعطي مؤشراً واضحاً   
 ندرة الموارد فيها جعل أهلها يميلون إلى تجنب جميع أشكال الهدر وفـي              نذلك فإ 

كما أن تبني اليابان لهدف قومي متمثل  ).Evans, 1997, 600(جميع مجاالت الحياة 
 ومنذ الحرب العالمية الثانية أسهم    بالتشغيل الكامل للقوى العاملة من خالل التصنيع        

 : تي المفهـوم بـاآل  دئ الرئيسة لهـذا وتتلخص المبا. في ظهور التصنيع الرشيق
Nahmias, 1997, 337) (  

 .مصنعة والمنتجات النهائيةالخفض مخزون المواد األولية ونصف  .1
 .يعد هذا النظام اإلنتاجي نظام سحب .2
 بل يمتد ليشمل األطراف خارج      ،إن تطبيقه ال يقتصر فقط داخل حدود الشركة        .3

مجهزين لضمان اسـتالم المـواد      حدودها والمتمثلة بإقامة عالقات جيدة مع ال      
 .واألجزاء وقت الحاجة إليها

يحقق هذا المفهوم منافع في مجال خفض كلف المخـزون وتحـسين الجـودة               .4
 .وخفض نسبة الفحص والعمل المعاد

 .يحتاج تطبيقه إلى دعم مستمر من قبل اإلدارة العليا .5
ز نجـا يقصد بالتصنيع الرشيق مجموعة األنشطة المتكاملـة والمـصممة إل         

وتصنيع منتجات بكميات كبيرة وبأقل ما يمكن من مخزون المواد األولية، والمواد            
نصف المصنعة والمنتجات النهائية، إذ تصل األجزاء والمكونات إلى محطة العمل           
وقت الحاجة إليها، وتتم معالجتها وتحريكها إلى المحطة األخرى داخـل العمليـة             

ة التي تؤكد عدم القيام باإلنتاج ما لم تكن          الفكر ، وهو بذلك يستند إلى    وبشكل سريع 
  ).Davis, et.al, 2003, 5338(هناك حاجة 

 يهدف بالدرجة األساس إلـى      قيالحظ من العرض السابق أن التصنيع الرشي      
 (Abdullah, 2003, 8):  أو أكثر ممـا يـأتي  اًالقضاء على الهدر والذي يأخذ واحد

 (Kilpatrick, 2003, 1-2) و )U.S Environmental Protection Agency, 2003, 9(و
  ) IFS R & D, 2004, 11(و
 .المخزون أي االحتفاظ بمواد أكثر من الحاجة .1
كبر من حجم الطلب الفعلي أو تـصنيعها         اإلضافي أي تصنيع منتجات أ     اإلنتاج .2

 .في وقت مبكر قبل أن يطلبها الزبون
 .تهمعدم االنتفاع وبالشكل المناسب من قدرات العاملين ومهارا .3
العيوب والمتمثلة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات، واألنقاض والعمل المعاد    .4

 .والمواد األولية المعيبة
 . دون تحقيق أي قيمة مضافة منالنقل أي حركة المواد والعاملين بين العمليات .5
االنتظار بسبب توقف المكائن، وظاهرة االختناق وحاالت العجز والتأخير فـي            .6

 .ة الدفعاتعملية معالج
عمليات المعالجة أو األنشطة األخرى غير الضرورية والتي ال تحقق أي قيمة             .7

 .مضافة
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 يهدف  اً إداري ن التصنيع الرشيق يعد مدخالً    أتأسيساً على ما تقدم يمكن القول ب      
نشطة والعمليات التـي ال     للقضاء على الهدر والضياع في الموارد وإزالة جميع األ        

 وفق الحاجة الفعليـة لطلـب الزبـون،          على التصنيع يتم ن  أتحقق قيمة مضافة، و   
ـ          من وبالكمية المناسبة، والوقت المناسب     ن دون الحاجة إلى مـستويات عاليـة م

تي االختالف بين أنظمة التصنيع التقليدية والتصنيع       ويوضح الجدول اآل  . المخزون
 ,Kilpatrick) و )Stevenson, 1993, 704-705( و )Zimmer, 1998, 7(الرشـيق  
  .)Manufacturing engineering, 2007, 2( و (5 ,2003
  

  1الجدول 
  مقارنة بين األنظمة التقليدية والتصنيع الرشيق

  أنظمة التصنيع التقليدية  التصنيع الرشيق  العوامل

   على التنبؤباالعتمادتتم   نتتم باالعتماد على الطلب الفعلي للزبو  الجدولة

  طويلة  قصيرة  المهل الزمنية

  حجم الدفعة
كمية صغيرة بحيث تسد النقص سواء في اإلنتاج 

  أو الشراء
 مع إجراء كبيرة نسبياً

مفاضلة بين كلف المخزون 
  وكلف التهيئة

  الجودة
العيوب الصفرية وإذا لم يكن مستوى الجودة 

  فهذا يعني أن اإلنتاج في خطر% 100
  نسبة محددة من التالف

  على أساس العملية  على أساس المنتج  الترتيب الداخلي
  منخفض  عاٍل  تمكين العاملين

  موجوداتبوصفه يعامل   اً أو هدراًيعد ضياع  المخزون

ـ ين إعداد الباحثم :المصدر  )(Stevenson, 1993, 704-705)و )Zimmer, 1998, 7 (نن باالستفادة م
  )Manufacturing engineering, 2007, 2(و )Kilpatrick, 2003, 5(و

  
  افع المتحققة من التطبيق الناجح للتصنيع الرشيق المن-ثانياً

  :ع الرشيق عدداً من المنافع أهمهايحقق التصني
)U.S Environmental Protection Agency, 2003, 8 (و(Cheng, et.al, 1996 

  )Stevenson, 1993, 706-707(و  (Nahmias, 1997, 375)  و( 12,
 .تحسين عالقات العمل بين األفراد العاملين .1
 .بناء عالقات جيدة وقوية مع المجهزين .2
 .خفض مستويات المخزون .3
 .خفض المساحة المطلوبة لإلنتاج والتخزين .4
 .تحسين مستويات الجودة .5
 .زيادة درجة المرونة وسرعة االستجابة للتغيرات في المنتج .6
 .تدفق منتظم لإلنتاج .7
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 .زيادة اإلنتاجية .8
إذ اسـتطاعت   .خفض الكلـف تقليل الحاجة إلى العمل غير المباشر، مما يعني       .9

 والمتمثلـة   ،شركة تويوتا أن تحقق عدداً من المنافع جراء تطبيق هذا المفهـوم           
وزيادة معدل إنتاجية العمـل       إلى يوم واحد،   اً يوم 15بخفض وقت اإلنتاج من     

وعلى مدى عشر سنوات من تطبيقه، كذلك الحال لباقي الشركات          % 40بنسبة  
السيارات والدراجات النارية وااللكترونيـات     اليابانية والمتخصصة في صناعة     

)Evans, 1997, 613 .(   أما على صعيد الشركات األوربية فقد أجريـت دراسـة
 اتضح من خاللها أن هذه الـشركات حققـت          ، شركة أوربية  80على أكثر من    

  :)Davis, et.al, 2003, 560(جملة من المنافع أبرزها 
 %.50خفض مستويات المخزون بنسبة  .1
 %.50ض وقت التهيئة واإلعداد إلى أكثر من انخفا .2
 %.50-20زيادة اإلنتاجية بحدود  .3

قتها عـدد مـن الـشركات       ويعرض الجدول اآلتي عدداً من المنافع التي حق       
  :األمريكية

  
  2الجدول 

  ن الشركات األمريكيةفع تطبيق التصنيع الرشيق في عدد ممنا

  
  : للمزيد انظر:المصدر

- Davies, Aquilano & Chase (2003), "Fundamental of  Operation Management", 
4thed, Irwin, inc, U.S.A, p561 

  
   متطلبات تطبيق التصنيع الرشيق-ثالثاً

 بعين االعتبار إذا ما أرادت      اخذه من المتطلبات البد للشركة أن تأ      هناك عدد 
 ,Davis) و ) Evans, 1997, 600: (تيأن تطبق هذا المفهوم ويمكن تحديدها بـاآل 

et.al, 2003, 553) و )Stevenson, 1993, 694 ( و)Chase, et.al, 2001,403(.  
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  . تصميم المنتج-أوالً
  . تصميم العملية-ثانياً
  . العالقة مع المجهزين-ثالثاً
  . خفض مستوى المخزون-رابعاً
  . الصيانة الوقائية-خامساً
  . الرقابة الشاملة على الجودة-سادساً

  .يح لهذه المتطلبات توضيأتيوفيما 
  

   تصميم المنتج-أوالً
يعد تقديم منتجات معيارية مع استخدام أجزاء نمطية فـي عمليـة تـصميم              
المنتجات من المتطلبات األساسية لتطبيق التصنيع الرشيق، فعندما يكـون الهـدف            

خذ الجوانب المتعلقة بخفض التبـاين فـي        أإيجاد عملية تصنيع بسيطة، عندئذ يتم       
ن التكامل بين تصميم المنتج     تجات النهائية على محمل الجد، وإ     ولية، والمن المواد األ 

وتصميم العملية يعني أن هناك مشاركة مبكرة مابين مهندسي المنـتج ومهندسـي             
ن تبسيط التصميم أإذ ). Davis, et.al, 2003, 559(العملية والقائمين بعملية التصنيع 
نه أن يجعـل    متعددة في الوقت نفسه من شأ     نتجات  واعتماد مبدأ التنميط مع تقديم م     

 إلى عمال ذوي مهارات     جعملية التغيير والتهيئة واإلعداد للمكائن أسرع، وال يحتا       
 اعتمـاد  أنه في حال) Chase, et.al, 1995, 57(وأكد ). Evans, 1997, 607(عالية 

مبدأ التصميم لغرض التصنيع يجب أن ال تتجاهل الشركة مفهوم التصنيع لغـرض             
تلبية احتياجات الزبون، بحيث تحاول وبشكل مستمر البحث عن تصاميم بـسيطة،            

  . هوباإلمكان تصنيعها وتلبي احتياجات الزبون ورغبات
  
   تصميم العملية -ثانياً

يحتاج نظام التصنيع الرشيق إلى أن يكون الترتيب الداخلي للعمليات اإلنتاجية          
ازن وبأقل ما يمكن مـن مخـزون    بطريقة تضمن تحقيق تدفق منتظم ومتو   اًمصمم
 وفق ما يعرف بخاليا التصنيع يعـد   علىن ترتيب المصنع   تحت التشغيل، وأ   المواد

و  ) Davis, et.al, 2003, 553( التي تساعد في تطبيق هـذا المفهـوم   حد المتطلباتأ
)Evans, 1997, 606 .( إذ يجمع هذا النوع من الترتيب ما بين المرونة الموجودة في

تيب على أسـاس المنـتج،      ب على أساس العملية والكفاءة الموجودة في التر       الترتي
ن غير المتشابهة في مجاميع داخل مراكـز العمـل          ئ فكرة تجميع المكا   ويستند إلى 

 المتشابهة  األشكالوالتي يطلق عليها بالخاليا لغرض معالجة المواد واألجزاء ذات          
تم األخذ بنظـر االعتبـار عنـد      أو ذات متطلبات معالجة وتشغيل متشابهة، وكما ي       

قل ما  أترتيب الخاليا عالقتها مع الخاليا األخرى وهذا بالطبع سيجعل حركة المواد            
يمكن، أما فيما يخص المكائن كبيرة الحجم والتي يصعب تحريكها، ففي هذه الحالة             

خاليا مشابه للترتيـب     ويكون ترتيب المكائن داخل      .يتم وضع الخلية بالقرب منها    
 وبهذا يمكن االعتماد على اإلجراءات الخاصة بموازنة الخـط          ،ساس المنتج على أ 



 ]106[الدباغ وحسن 
 

أما المنافع ). Russell & Taylor, 1999, 296(اإلنتاجي مع إجراء بعض التعديالت 
و               ) K & R, 1993, 387(هـي  فالمتحققة من جراء تطبيق هذا النوع من الترتيـب  

)Chase, et.al, 2001,189(:  
 . وقت التهيئة واإلعدادانخفاض .1
 .انخفاض المخزون تحت التشغيل .2
 .انخفاض عملية المناولة .3
 .انخفاض زمن الدورة .4
 .كبر لالستفادة من األتمتةفرص أ .5

  
   العالقة مع المجهزين -ثالثاً

 إن إقامة عالقة جيدة مع المجهزين تعد من المتطلبات الرئيسة والمهمة لتبني           
ن ترتبط  طويلة األجل، وأ   أن تكون     من العالقةذه  وتطبيق التصنيع الرشيق، والبد له    

هذه الشركات بشكل مباشر بالزبائن لغرض تبادل المعلومـات الخاصـة بجـداول             
اإلنتاج لألجزاء والمكونات، وهذا يسمح لكليهما بتعديل خططهم اإلنتاجية، وتطوير          

تمادية في  ن زيادة مستوى الثقة واالع    ذات معدالت إنتاج ثابتة، كذلك فإ     جداول إنتاج   
 تحديـد  أنكمـا   مستوى المخـزون،   ض انخفا إلىيؤدي  التجهيز من  قبل المجهز      

 المقبول من قبل التصنيع الرشيق يزيد من         المستوى ومتابعة مستويات المخزون إلى   
أن ) Evans, 1997, 609( ويؤكـد ). Chase, et.al, 2001, 407( عدد مرات الـشراء 

  :ق يعني وفق مفهوم التصنيع الرشي علىالشراء
ي لإلنتاج وبشكل متكرر    تتسليم دفعات بحجم صغير وباالستناد إلى االحتياج اآل        .1

 .عدة مرات في اليوم الواحدلقد يكون 
 .تتزامن عمليات التسليم مع جداول اإلنتاج الخاصة بالمشتري .2
انخفاض الحاجة إلى المخزون بسبب تكرار عمليات التسليم وبالوقت المناسـب            .3

 .والجودة الناسبة
 .اتفاقيات الشراء غالباً ما تكون طويلة األجل .4
 . زيادة مستوى تبادل المعلومات الخاصة بجداول اإلنتاج، وعمليات التصنيع .5
قيام وكيل الشراء بدور المسهل للعديد من نقاط االتصال بين كل من مهندسـي               .6

 . التصميم، ومهندسي اإلنتاج وغيرهم
 . بين كل من المجهز والزبوناألخذ بنظر االعتبار عامل الموقع الجغرافي .7
التعاون المشترك والمستمر بين الزبون والمجهز في مجال خفض كلف التجهيز            .8

  . على األسعارمما ينعكس إيجاباً
  
   خفض مستوى المخزون-رابعاً

 من أكثر الموجودات كلفة للعديد من الشركات، إذ يمثل          اًيمثل المخزون واحد  
، ولهذا نرى أن العديد من الشركات تهـتم         من رأس المال المستثمر   % 40 مايقارب
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هم فـي خفـض      مهماُ يس  ن إدارته تمثل أمراً   ، أل لبهذا الموجود وعلى المدى الطوي    
ن خزون، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإإجمالي الكلف من خالل خفض كمية الم

 البـد للـشركات مـن     عليه خفض المخزون قد يؤدي إلى توقف العملية اإلنتاجية،       
 & Heizer)ازنة مابين مقدار االستثمار فيـه ومـابين خدمـة الزبـون     إجراء مو

Render,2001,474) .ذها بنظر االعتبار والمتمثلة  أخبجاووهناك عدد من األمور ال
  : )Slack, et.al, 1998, 438(تي باآل

 ما الكمية الواجب االحتفاظ بها؟ .1
 متى سيتم إصدار الطلب؟ .2
 كيف ستتم الرقابة عليه؟ .3

  : )Hill, 2000, 367(ف المخزون إلى ويمكن تصني
 .مخزون المواد األولية .1
 .مخزون المواد تحت التشغيل .2
 .مخزون المنتجات النهائية .3

ويمكن تحقيق عدة منافع في حالة انخفاض المخزون إلـى القـدر المناسـب              
والمتمثلة بانخفاض حجم المساحة المطلوبة للخزن، وزيادة حالة االستقرار والحفاظ          

 إذ يستخدم المخزون للحد من المشاكل التي تحـصل          ،ر عملية اإلنتاج  على استمرا 
بسبب عطل المكائن وتوقفها عن العمل، أو بسبب المجهزين، أو جـداول اإلنتـاج              

 ).Stevenson, 1993, 698(وغيرها 
  

   الصيانة الوقائية-خامساً
بما أن التصنيع الرشيق ال يسمح بوجود كميات كبيرة من المخزون وخاصة            

خزون تحت التشغيل وبالقدر الذي يمكن من خالله التعويض عن النقص الحاصل الم
درجة عالية من المعولية يعد أمراً       ن وجود معدات إنتاج ذات    إأثناء عطل المكائن، ف   

حاسماً ومهماً وهذا يحتاج إلى وجود نظام صيانة يمكن االعتماد عليه للوصول إلى             
ن اعتمدت أنه حتى وإ) Stevenson, 1993, 698(ويرى ). Evans, 1997, 609( ذلك

ن حاالت العطل والتوقف في المكائن يمكـن أن         إالشركة أسلوب الصيانة الوقائية، ف    
، وهذا يتطلب االستعداد لذلك وإعادة المكائن إلى الوضع الطبيعي          يكون أمراً وارداً  

ء  يحتاج إلى االحتفاظ بقطع الغيار وخاصة لألجزا       هذاومرة أخرى وبشكل سريع،     
الحرجة، مع وجود مجموعة من األفراد العاملين ذوي مهارات عالية لهـم القـدرة              
على إصالح العطالت والتأكيد على ضرورة تدريب العاملين وبمـا يمكـنهم مـن              
اكتساب المهارة والمعرفة الالزمة النجاز أعمال الصيانة على المكائن التي يعملون           

  .عليها في حالة حدوث العطالت
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  الرقابة الشاملة على الجودة -سادساً
 وال يركز   ،يركز هذا المفهوم على ضرورة بناء الجودة داخل عملية التصنيع         

على تحديدها من خالل الفحص، ويقصد به األسلوب الذي يجعل األفراد العـاملين             
ن عن الجودة داخل مراكز عملهم، فعندما يكون هؤالء العمال هم            مسؤولو هم أيضاً 

نهم سيقومون بمعالجة المواد واألجزاء والمكونـات فقـط         إالمسؤلون عن الجودة، ف   
ذات الجودة المطابقة للمواصفات والتي سحبت من محطة العمـل الـسابقة داخـل              

لتي ستجري عليها   النظام اإلنتاجي، وفي حالة كون جميع هذه األجزاء والمكونات ا         
عملية المعالجة مطابقة للمواصفات، فهذا يعني عدم الحاجة إلى وجـود مخـزون             

وهنـاك عـدة أدوات   ). Chase, et.al, 2001,406(إضافي من المواد تحت التشغيل 
يمكن االعتماد عليها في جمع البيانات وتحليلها وتمثيلها والخاصة بأي نـوع مـن              

 معرفة وإلمـام بـبعض      إلىخر يحتاج   ، واآل اضحأنواع العمليات بعضها بسيط وو    
 ,Davis, et.al)و) Slack, et.al, 2004, 674: (المفاهيم اإلحصائية وهذه األدوات هي

2003, 249)  
 .تحليل المدخالت والمخرجات .1
 .خرائط التدفق .2
 .مخططات التبعثر .3
 .مخطط السبب والنتيجة .4
 .مخطط باريتو .5
 .المدرجات التكرارية .6
 . على العمليةالرقابة اإلحصائية .7

  
   الميدانيالجانب

بغية التعرف على مدى إمكانية تطبيق مفهوم التصنيع الرشيق، يستلزم األمر           
ن وصف إمكانيـة  أدراسة وتحديد مدى استجابة الشركة عينة البحث لمتغيراتها، إذ         

تطبيق هذا المفهوم وتشخيصه في عينة البحث يتطلب التعرف على إمكانياتها فيمـا         
وقبل البدء في وصف المتغيرات المعتمـدة فـي         . وامل المساعدة لتطبيقه  يتعلق بالع 

  .االستمارة وتشخيصها، نرى من المناسب عرض نبذة عن الشركة عينة البحث
  
   وصف عينة البحث-أوالً

 .وصف الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى .1
جملة من األسباب كونهـا مـن       ار هذه الشركة ميداناً للبحث ل     ييعود سبب اخت  

الشركات الكبيرة نسبياً في محافظـة نينـوى، والمتخصـصة بـصناعة األدويـة              
والمستلزمات الطبية، والتي تحظى بدعم مستمر من قبل الدولـة، وأيـضاً أهميـة              

تـي  والجدول اآل. اجات السوق المحلية معظم احتي يوالتي تغط منتجات هذه الشركة    
  :حوثةيعطي تعريفاً للشركة المب
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   3 الجدول
  *تعريف مبسط للشركة المبحوثة

  منتجات الشركة  نبذة مختصرة عن الشركة  الشركة
الــشركة العامــة 
لصناعة األدويـة   
ــستلزمات  والمـ

  الطبية

م ووفقاً لقانون الشركات    2002 سنةتأسست  
 المعـدل فـي     1997 لسنة   22العامة رقم   

وتـضم مـصنع أدويـة  نينـوى،         . نينوى
 الوريدية والوحدة الريادية    ومصنع المحاليل 

  .إلنتاج األدوية المضادة للسرطان

ــسول  .1 ــوب والكبـ الحبـ
ــشرابات  ــرات وال والقط

  .والمراهم
 .األدوية المضادة للسرطان .2
  .المحاليل الوريدية  .3

  .الكراس التعريفي للشركة عينة البحث* 
  

  وصف األفراد المبحوثين .2
 في أداء مهـام الـشركة،       تم اختيار المدراء الذين يمتلكون معلومات وخبرة      

إذ شملت عينة المبحوثين المـدير العـام للـشركة          . ويشاركون في اتخاذ القرارات   
. وأعضاء مجلس اإلدارة ومدراء المعامل والوحدات الرئيسة والفرعية في الـشركة        

، أي بنسبة  استمارةنيأربع وأربعون استمارة استبيان، وتم استرجاع  خمس وزعتو
 إلى خصائص األفراد المبحوثين في الشركة 4يشير الجدول و%). 88.88(استجابة 

  .عينة البحث
  

  4الجدول 
  *خصائص األفراد المبحوثين

  المركز الوظيفي للمبحوثين
  مدراء الخط األول  إدارة عليا للشركة

  %  العدد  %  العدد
16  40  24  60  

  مدة الخدمة في المنصب الحالي
  فاكثر16  15 -11  6-10  1-5

  %  العدد  %  العدد  %  عددال  %  العدد
3  7.5  8  20  9  22.5  20  50  

  التحصيل الدراسي للمبحوثين
  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فني

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
8  20  24  60  5  12.5  3  7.5  

  . باالعتماد على استمارة االستبياننمن إعداد الباحثا* 
  

 في حين يمثـل     ،%)40(عليا للشركة تمثل     أن اإلدارة ال   4يالحظ من الجدول    
أما فيما يخص مدة الخدمة في المنصب الحالي للمدراء         %). 60(مدراء الخط األول    

منهم لديهم خبرة ألكثر من عشر سـنوات فـي مناصـبهم            %) 72.5(فقد تبين أن    
الدراية الالزمة التخـاذ    والحالية، وهي سنوات يكتسب من خاللها المدراء المعرفة         
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 عن قدرتهم على فهـم       فضالًً ،ن مدى إمكانية تطبيق التصنيع الرشيق     أات بش القرار
  .فقرات االستبانة ومضامينها

  
  5 الجدول

 التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي لمتغيرات استمارة
الستبيانا

  
  

   وصف متغيرات البحث وتشخيصها -ثانياً
ركة عينة البحـث مـن      بهدف تحديد إمكانية تطبيق التصنيع الرشيق في الش       

 نحو هذا المفهوم    اخالل التعرف على مدى توافر متطلباته، وبيان اتجاهات مدرائه        
من خالل وصف إجابات المبحوثين وتحليلها في الشركة عينة البحـث للمتغيـرات            

وتم إجراء التحليل من خالل اسـتخدام التوزيـع التكـراري           . الخاصة بالموضوع 
 في الشركة والتوزيع النسبي المئوي والوسط الحسابي         األفراد المبحوثين  اتالستجاب
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واإلنحراف المعياري لبيان واقع المتغيرات ذات العالقة بتطبيق التصنيع الرشـيق           

  .5  وكما مبين في الجدولSPSSوباستخدام البرنامج اإلحصائي 
 تصميم المنتج .1

جـزاء  من األفراد المبحوثين أن شركتهم ال تقلل من عـدد األ          %) 70(يرى        
 المعيـاري   اإلنحراف الوسط الحسابي و   موالمكونات الخاصة بالمنتج، ويؤكد ذلك قي     

من األفراد  %) 77.5(وأكد  ). X1(للمتغير  ) 1.06(و) 2.47(والبالغة على التوالي    
عينة البحث أن شركتهم تصمم منتجاتها وفقاً العتبارات نمطية العمـل وخطـوط             

) X2( المعيـاري للمتغيـر      اإلنحـراف ابي و  ويدعم ذلك قيمة الوسط الحس     ،اإلنتاج
من المبحـوثين أن    %) 60(في حين أشار    ). 0.89(و) 3.77(والبالغة على التوالي    

ـ      ءمكائن ومعدات شركتهم تتال     ذلـك قـيم     دم مع التصاميم الحالية للمنتجات، ويؤك
 و) 3.65(والبالغة على التوالي    ) X3( المعياري للمتغير    اإلنحرافالوسط الحسابي و  

  على من األفراد المبحوثين أن تصاميم المنتجات ال تتغير       %) 85(ويرى  ). 0.83(
 اإلنحـراف  الوسـط الحـسابي و     ، ويدعم ذلك قيمتا   وفق حاجات الزبائن ورغباتهم   

أما فيمـا يخـص     ). 0.46(و) 1.87(والبالغة على التوالي    ) X4(المعياري للمتغير   
م المنتجات بسهولة، فقد أشـار      امتالك الشركة لعاملين ذوي قدرة على تنفيذ تصامي       

 ويؤكد ذلـك الوسـط الحـسابي        ،من المبحوثين أن شركتهم تمتلك ذلك     %) 62.5(
  رأي  وتلتقي هذه النتيجة مع    ،)1.3(وبانحراف معياري   ) 3.5(والبالغ  ) X5(للمتغير  

)Evans,1997( .يط مع تقديم منتجات متعددة فـي      ؤكد أن اعتماد مبدأ التنم    ي والذي 
  . نه أن يجعل عملية التهيئة واإلعداد أسرعمن شأ ذاته الوقت

 تصميم العملية  .2
من األفراد المبحوثين أن شركتهم تحقق مستويات مناسبة من     %) 67.5(أشار  

 اإلنحـراف ويؤكد ذلك قيمة الوسط الحسابي و      فرة لديها، ااالنتفاع من المساحة المتو   
مـن  ) 72.5( وأكد   ،)1.24(و) 3.5(والبالغة على التوالي    ) X6(المعياري للمتغير   

فرة ا من المساحة المتواً مناسباًاألفراد المبحوثين أن شركتهم تستطيع أن تحقق انتفاع
 المعياري والبالغة على التوالي     اإلنحرافلديها، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي و      

من األفـراد المبحـوثين أن   %) 70(في حين يرى ). X7(للمتغير  ) 1.19(و) 3.6(
دفق بين محطات العمل بسهولة وبأقل ما يمكن من االختناقات، ويدعم ذلك            المواد تت 

) 3.57(والبالغـة علـى التـوالي       ) X8( المعياري للمتغير    اإلنحراف و طقيمة الوس 
من األفراد عينة البحث أن الترتيب الداخلي للـشركة         %) 52.5(واتفق  ). 1.23(و

ية، وبلغ الوسط الحـسابي     يتصف بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف البيئ       
مـن  %) 72.5(وأشـار   ). 1.24(وبانحراف معياري قـدرة     ) X9) (3.2(للمتغير  

 يسمح للقائمين بأعمـال الـصيانة       األفراد المبحوثين أن الترتيب الداخلي لشركتهم     
 المعيـاري   اإلنحـراف  الوسط الحسابي و   ، ويدعم ذلك قيمتا   نجاز أعمالهم بكفاءة  بإ

وتتفق نتائج تحليل هذه المتغيرات     ). 1(و) 3.6( على التوالي    والبالغة )X10(للمتغير  
يب داخلـي  توالتي تؤكد أن اعتماد الشركة على تر) Davis, et.al, 2003 (رأيمع 
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 غير  ، والسيما قل ما يمكن  ونة والكفاءة يجعل حركة المواد أ     للتسهيالت يمتاز بالمر  
  . الضرورية والتي ال تحقق أية قيمة مضافة

  المجهزينالعالقة مع  .3
من األفراد المبحوثين أن شركتهم تمتلك القدرة على التعامـل          %) 67.5(يرى       

 اإلنحـراف و) X11) (3.57(مع أكثر من مجهز، وبلغ الوسط الحـسابي للمتغيـر           
من األفراد المبحوثين أن شركتهم تقيم عالقة       ) %52.5( وأشار). 1.15(المعياري  

) X12( المعياري للمتغيـر     اإلنحرافابي و شراكة مع المجهزين، وبلغ الوسط الحس     
 تعدمن األفراد المبحوثين أن شركتهم ال   %) 70(وأكد  . على التوالي ) 0.9(و) 3.5(

 اإلنحـراف  الوسط الحـسابي و    يدعم ذلك قيمتا  المجهز جزءاً من هيكلها التنظيمي،      
مـن  %) 75(في حين اتفـق     . على التوالي ) 1.01(و) X13) (2(المعياري للمتغير   

 أن لشركتهم القدرة على تغييـر المجهـزين فـي الوقـت              على فراد المبحوثين األ
بانحراف معياري قدرة   ) 3.87(المناسب، ويؤكد ذلك قيمة الوسط الحسابي والبالغة        

 أن لـشركتهم     علـى  من األفراد المبحوثين  %) 70(واتفق  ). X14( للمتغير) 0.88(
 المعيـاري   اإلنحرافسابي و وسائل اتصال مناسبة مع المجهزين إذ بلغ الوسط الح        

 آراءوتلتقي نتائج هذا التحليـل مـع        . على التوالي ) 1.26(و) X15) (3.5(للمتغير  
)Chase, et.al, 2001 (  والتي تشير إلى أن إقامة عالقة جيدة مع المجهزين تعد مـن

  .المتطلبات األساسية والمهمة لتطبيق مفهوم التصنيع الرشيق
  خفض مستوى المخزون  .4

نه نـادراً مـا تتوقـف الخطـوط         أمن األفراد المبحوثين على     %) 80(اتفق  
اإلنتاجية نتيجة انتظار المواد من مخزون المواد األولية، وبلغ الوسـط الحـسابي             

%) 75(ويرى . على التوالي) 0.85(و) X16) (3.87( المعياري للمتغير اإلنحرافو
 ميدع، نب حالة النفاد بحجم خزين يكفي لتجظمن األفراد المبحوثين أن شركتهم تحتف

) 0.85(و) X17) (3.7( المعيـاري للمتغيـر      اإلنحراف الوسط الحسابي و   ذلك قيمتا 
 أن شـركتهم تتـابع       علـى   المبحوثين دفرامن األ %) 72.5(واتفق  .  التوالي على

 المعياري  اإلنحرافو) 3.25(باستمرار مستويات المخزون، وبلغ الوسط الحسابي       
فراد المبحوثين أن السياسة المخزنيـة      من األ ) 57.5(د  وأك). X18(للمتغير  ) 0.94(

 من المواد األولية باستمرار،     ةلشركتهم تعمل على توفير احتياجات العملية اإلنتاجي      
على ) 0.25(و) X19) (3.25( المعياري للمتغير    اإلنحرافإذ بلغ الوسط الحسابي و    

المخزنيـة لـشركتهم    من األفراد المبحوثين أن السياسة      %) 57.5(وأشار  . التوالي
 زين وبين تكاليف االحتفاظ به، يؤكد ذلك قيمتا       توازن بين تكاليف الحصول على الخ     

. على التوالي ) 0.96(و) X20) (3.5( للمتغير   اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي و  
 انخفـاض   أن والتي تؤكـد (Stevenson, 1993)  ما أشار إليهوتتفق هذه النتيجة مع

وى المناسب يحقق جملة من المنافع التي تساعد في تبني مفهوم           المخزون إلى المست  
  .  أكثر واستمرار عملية اإلنتاجرالتصنيع الرشيق كانخفاض المساحة، واستقرا
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  الصيانة الوقائية  .5

 في شركتهم يتمتعون نمليامن األفراد المبحوثين أن األفراد الع%) 77.5(يرى      
 لصيانة، وبلغ الوسط الحسابي واإلنحرافمال ابمستوى مناسب من الخبرة للقيام بأع 

من األفراد  %) 60(واتفق  . على التوالي ) 0.89(و) X21( )3.77(المعياري للمتغير   
 أن لشركتهم القدرة على إصالح العطل لحظة حدوثـه، وقـد بلـغ            على المبحوثين

وأكـد  ). 1.06( المعيـاري    اإلنحـراف و) X22) (3.5(الوسط الحسابي للمتغيـر     
 أن شركتهم تعمل على توفير المـستلزمات الـضرورية          نمن المبحوثي ) 62.5%(
 المعياري للمتغير   اإلنحرافوبلغ الوسط الحسابي و    نجاز مهام الصيانة باستمرار،   إل
)X23) (3.47 (و)إلى من األفراد المبحوثين  %) 57.5(ويشير  . على التوالي ) 0.98  

 الحالية، وقد بلغ    موجوداتهاق وأساليب صيانة تتناسب مع      ائأن شركتهم تستخدم طر   
واتفـق  ). 0.81(وبانحراف معياري قدره    ) X24) (3.52(الوسط الحسابي للمتغير    

عمال الـصيانة   اً مسبقة أل   أن لشركتهم خطط    على من األفراد المبحوثين  %) 62.5(
) X25) (3.77( المعيـاري للمتغيـر      اإلنحـراف الوقائية، وبلغ الوسط الحـسابي و     

  والذي أشار)Evans,1997 (ما طرحهوتتفق هذه النتيجة مع . على التوالي) 0.89(و
 جود كميات كبيرة مـن المخـزون والسـيما        إلى أن التصنيع الرشيق ال يسمح بو      

المخزون تحت التشغيل وبالقدر الذي يمكن من خالله التعويض عن النقص الحاصل 
لية يعد أمراً    درجة عالية من المعو     معدات إنتاج ذات   ن وجود ثناء عطل المكائن، فإ   أ

 وهذا يحتاج إلى وجود نظام صيانة وقائية يمكـن االعتمـاد عليـه              ،حاسماً ومهماً 
  . للوصول إلى ذلك

  الرقابة الشاملة على الجودة  .6
من األفراد أن شركتهم تستخدم إشارات ضوئية للكـشف عـن         %) 55(يرى        
) 0.9(ري   المعيـا  اإلنحـراف و) 3.52(ات، وبلغ الوسط الحـسابي      اإلنحرافحالة  

 أن شـركتهم ال تعتمـد        إلى من األفراد المبحوثين  %) 55(وأشار   ).X26(للمتغير  
 تعرف على أماكن حدوث المشكالت، يـدعم ذلـك قيمتـا          أسلوب البطاقات كأداة لل   

) 2.65(والبالغ على التـوالي     ) X27( المعياري للمتغير    اإلنحرافالوسط الحسابي و  
 أن شركتهم تعد نسب المعيب       على لمبحوثينمن األفراد ا  %) 82.5(واتفق  ). 0.8(و

 المعيـاري   اإلنحـراف هدفاً أساسياً للرقابة على الجودة، وبلغ الوسط الحـسابي و         
مـن األفـراد    %) 82.5(ويـشير   . على التوالي ) 0.63(و) X28) (4.05(للمتغير  
صائية للرقابة علـى الجـودة،       اإلح األساليب أن شركتهم ال تستخدم       إلى المبحوثين

 )X29) (2.25( المعيـاري للمتغيـر      اإلنحـراف  الوسط الحسابي و   لك قيمتا يؤكد ذ 
من األفراد المبحوثين أن العـاملين      %) 80(في حين يرى    . على التوالي ) 0.58(و

 لرقابة على الجودة وبشكل واضح، يدعم ذلك قيمتـا        في شركتهم يفهمون إجراءات ا    
) 1.07( و) 3.77(لي   المعياري والبالغة علـى التـوا      اإلنحرافالوسط الحسابي و  
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 والتي أشارت إلى) Slack, et.al, 2004 (آراءالنتيجة مع ه وتلتقي هذ. )X30(للمتغير 
ـ   مهارات   لمستويات مناسبة من ال    أن امتالك العاملين    م مـع   يـتالء  اوالخبـرة وبم

 وفق ما هـو      على مطلوب منهم   ما نجازمن إ يمكنهم  إجراءات الرقابة على الجودة     
  .ةمخطط من قبل الشرك

  
   والمقترحات االستنتاجات

  ستنتاجات اال-أوالً
 للعمليات التي تحاول اإليفـاء      يالحظ مما سبق أن التصنيع الرشيق يعد مدخالً        .1

  .بالطلب وبشكل آني 
يتمثل الهدف األساسي للتصنيع الرشيق بالقضاء على جميع أشـكال الـضياع             .2

 . سواء أكانت في الوقت أو الكلفة أو المواد 
 وهـذا مـا يـدعم       ،لشركة عينة البحث متطلبات التصنيع الرشيق     فر في ا  اتتو .3

 .فرضية البحث
 :يأتي اتبين من نتائج الوصف والتشخيص لمتغيرات التصنيع الرشيق م .4

 وفق اعتبارات نمطية العمل وخطوط       على إن تصميم الشركة لمنتجاتها يتم     •
 .اإلنتاج لديها

 عـن  ، فـضالًً لمكائنأعلى انتفاع من المعدات وا تستطيع الشركة أن تحقق      •
كون الترتيب الداخلي لتسهيالتها اإلنتاجية يسمح للقائمين بأعمال الـصيانة          

 .  أعمالهم بالشكل المناسبزنجاإب
 . تغيير مجهزيها في الوقت المناسبفر لدى الشركة القدرة علىاتتو •
نادراً ما تتوقف خطوط اإلنتاج في الشركة نتيجة انتظار المخـزون مـن              •

 .يةالمواد األول
امتالك الشركة أفراد عاملين في مجال الصيانة ذوي خبرة وكفاءة تتناسب            •

 .مع المعدات والتسهيالت الموجودة فيها
 . ن تقليل نسبة المعيب يمثل هدفاً أساسياً في الشركةإ •

 في الرقابة على جودة منتجاتها وهـذا        اإلحصائية لألساليبعدم تطبيق الشركة     .5
 . المبحوثين للشركة عينة البحثاألفراد إجاباتل  من خالين لدى الباحث تأشرما

 العلمية للسيطرة علـى المخـزون       األساليب متستخد الشركة عينة البحث لم      إن .6
  . المبحوثيناألفراد إجابات من خالل ين لدى الباحثتأشروهذا ما 

   المقترحات-ثانياً
ونهـا   اإلحصائية للرقابة على الجودة، لك     األساليبق و ائضرورة استخدام الطر   .1

 .ات في الجودةاإلنحرافأداة رئيسة لكشف 
ضرورة سعي الشركة نحو إقامة عالقات شراكة طويلة األجل مع المجهزين لما  .2

 وفق المواصفات المحددة     على لها من دور كبير في خفض الكلف وتجهيز مواد        
 .من قبل الشركة
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ريتو  العلمية في الرقابة على المخزون كتحليـل بـا         األساليبضرورة استخدام    .3
وأسلوب الكمية االقتصادية للطلب والتي تساعد الشركة في تحديد المـستويات           

 .اسبة من المخزونالمن
استخدام أسلوب البطاقات والمعروفة ببطاقات كانبان لغـرض تحقيـق رقابـة             .4

ات الحاصلة فيـه كمـاً      اإلنحرافأفضل على اإلنتاج وتوفير القدرة على كشف        
 .ونوعاً
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