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 المستخلص
رتقاء بمستوى إلوذلك لتقليل الهدر وا ،نحرافات الستةواإل تعتمد شركات التصنيع الرشيق

لسفة التصنيع الفعـال والتصـميم   وحديثا تم إدخال ف ،الجودة المطلوبة الستباق توقعات الزبائن
 المرجـوة ائـدة  حقـق الف يال أن استخدام أي من هذه الفلسفات لوحدها ال إ ،نحرافات الستةلإل

البحث فلسفة اإلنتاج والجودة  اونفرض في هذ ،لتنافس الشركات بنجاح على المستوى العالمي
نها وهذه الفلسفة مـن شـأ  ) نيع التفاعلينظرية التص(لتحقيق التنافسية العالية والتي أسميناها 

ذه الفلسـفات  وذلك عن طريق ربط ه ،تحقيق فائدة تنافسية في السوق العالمية الدائمة التغيير
  .ستجابةواإلجل تحسين الجودة والكلفة والمرونة أمن 
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Abstract 
 

Each company uses Lean Manufacturing and Six Sigma to decrease waste, in order to 
quality and to preempt the customers' assumptions. Recently, the philosophies of Agile 
Manufacturing and Six Sigma have been introduced, but the unique use of one would not 
consequently achieve the required benefit of competitive advantage among companies 
globally. Hence, the Production and Quality Philosophy has been hypothesized in this paper 
named "The House of Lean Agile Reconfiguration". This philosophy would almost achieve 
the global competition benefits in changeable national markets. This can be fulfilled via 
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connection with these types of philosophies to improve quality, cost, flexibility and quick 
response. 
  
Key words: 

Quality Management System, Lean Manufacturing, Agile Manufacturing, 
Sigma, Manufacturing Interact Theory.  

  مقدمةال
الخيـارات   بوصـفه أحـد  يتناول البحث بالمناقشة والتحليل تصميم بيت الفعاليـة  

وذلك من خالل تحقيـق   ،اإلستراتيجية للشركات الصناعية لتحقيق الفعالية العالية بالتصنيع
ويقـيس البحـث    ،التكامل بين أنظمة إدارة الجودة والتصنيع الرشيق والتصـنيع الفعـال  

مع التصـنيع  ) نحرافات الستةاإلنحرافات الستة والتصميم لإل(ة الجود تأثيرات نظام إدارة
أضف إلى ذلك العالقة غير المباشرة لنظم إدارة  ،الرشيق ثم التصنيع الفعال وأداء األعمال

   .وذلك باستخدام تقنية تحليل المسار ،الجودة مع التصنيع الفعال من خالل التصنيع الرشيق
  

  مشكلة البحث
ة للبحث في ضعف القدرات التكنولوجيـة والمعلومـات فـي    يسلة الرئتتمثل المشك

الشركات الصناعية الستخدام وإدخال الفلسفات الصناعية الحديثة التي تمكنها من مواجهـة  
المنافسة الدولية لتتمكن من تعزيز موقعها التنافسي في األسواق المحلية والعالمية واختراق 

 .ار األمثل لمواردها المختلفةستثماألسواق الخارجية وتحقيق اإل
  

  هدف البحث
نموذج لبيت الفعالية بتحقيق التكامل بين فلسـفة التصـنيع   أيهدف البحث إلى تكوين 

إذ إن ذلك سيؤدي إلى تحقيق مزايا كبيـرة   ،الفعال والتصنيع الرشيق وأنظمة إدارة الجودة
ن تحقيـق المرونـة   بمـا يـؤم   ك باالستفادة من الفلسفات الثالثللشركات الصناعية وذل

والكلفة المنخفضة وإعادة هيكلية الشركات الصناعية والسـيما فـي الوقـت     ستجابةواإل
التسويقية في العديد من المشكالت اإلنتاجية و شركاتنا الصناعية فيه الحاضر الذي تعاني 
 األمر الذي يستلزم من ،للعراق متاحةن األسواق أصبحت أالسيما وظل المنافسة العالمية 

مين مجاالتها للمنافسة العالميـة مـن خـالل    الصناعية السعي الحثيث والجاد لتأالشركات 
بين على الفكرة الجديدة القائمة على تحقيق التكامل  ىاالعتماد على الفلسفة الحديثة التي تبن

  .األنظمة اإلنتاجية المختلفة
  

  فرضيات البحث
ظامي بين التصنيع الفعـال والرشـيق   تحقيق التكامل الن يؤدي :الفرضية الرئيسة األولـى 

من هذه الفرضـية   من أداء األعمال وتتفرع دارة الجودة إلى تحقيق مستوى عاٍلوأنظمة إ
 :الفرضيات اآلتية

  .أنظمة إدارة الجودة وتؤثر على نظام التصنيع الرشيق ترتبط: الفرضية الفرعية األولى
  يق ويؤثر على نظام التصنيع الفعالنظام التصنيع الرشيرتبط : الفرضية الفرعية الثانية

  نظام التصنيع الفعال ويؤثر على أداء األعمال يرتبط: الثالثة ةالفرضية الفرعي
  .نظام إدارة الجودة ويؤثر على نظام التصنيع الفعاليرتبط  : الفرضية الرئيسية الثانية
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  ١الشكل 

  جودة والتصنيع الرشيق والفعالنموذج البحث والذي يتضمن أنظمة إدارة الأ
  

  الجودة أنظمة
  نحرافات الستةاإلنحرافات الستة والتصميم لإل -أوالً

لكـي  ، نحرافات الستة منهجية لتحسين الجودة لتخفيض مشكالت النوعيةاإلتستخدم 
وتكون منهجية  ،نحرافات معيارية عن المتوسطإيكون باإلمكان مراقبة اإلنتاج ضمن ستة 

دخـار مـوارد   إزة بشكل كبير على تحقيق نتائج مالية ومعنويـة ب الستة مركّاالنحرافات 
ـ   فاإل ،سن أداء المشروع وتنافسية السوقالمنظمة الثمينة والتي تح  ينحرافـات السـتة ه

يقارب الكمال في تطـوير   هدف للوصول إلى ماتمقياس إحصائي إلدارة المنتج والعملية و
 ,Jamie) مسـتوى عـالٍ   وة إدارية مسـتديمة وأداء ذ وهو نظام إدارة لتحقيق قياد ،األداء

Kovach, 2005, 1-10) .الستة  في الثمانينات فـي    تنحرافاوكان قد تم وضع وتطوير اإل
Motorola ومنذ ذلك الحين استخدم مـن   ،لتزام الشركة بتحسين جودة منتجاتهامن خالل إ

نوعيةنحاء العالم للمساعدة في السيطرة الأبل الشركات في كل ق.  
والتي تدعم هدف نحرافات الستة على تقليل المعيـبات لكل مليون فرصة وتركز اإل

من العيـوب   ٣.٤قل من أنحرافات الستة إلى تنفيذ ، وتهدف اإلالرشيق في تخفيض الهدر
نحرافـات السـتة   إن اإل.من المنتجات الجيدة % ٩٩.٩٩٩٩٦٩لكل مليون من الفرص أو 

فإذا ما تمكنت الشركة مـن القضـاء    ،التغيرات في العمليات بعبارة أخرى تقود إلى تقليل
   .نك تحصل على عمليات إنتاجية مناسبة ورشيقة، فإعلى الهدر والتغيرات

              عنـد مسـتويات األداء وتعـد طبيعيـة  أو     ٣.٤ ب ـ إن الشركات التقليديـة تقبـل   
العمليـات  ، األمان، جويةالخطوط ال إال أن الصناعات مثل ،لكل مليون)  ٧٠٠ إلى ٢٠٠(

  دارة الجودةأنظمة إ 
 اإلنحرافات الستة، التصميم لإلنحرافات الستة

 

   
 التصنيــع الرشيق

 

   
 التصنيع الفعال
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نحرافـات  ب أن تكون عند أو أكثر من مدى اإليج) األدوية(الجراحية أو الوصفات الطبية 
مشكلة لكل مليون مـن الفـرص    ٣.٤القياس لها  σ 6ن فإفي مجاالت أخرى . σ6الستة 

يتبـع اسـتخدام   و ،لزيادة توقعات الزبائن وزيادة التعقيـد فـي المنتجـات    اًيكون مستجيب
 ,DMAIC (Define, Measurer, Analyzeسـم  المنهجيـة المعروفـة بإ   نحرافات الستةاإل

Improve, Control)  )،وكـان   .لقيادة فرق تحسين الجـودة ) حسن، راقب ،حلل حدد، قس
جداً بحيث انتشرت فلسفته بأثر  اًمعنوي ةنحرافات الستة على عالم السيطرة النوعيتأثير اإل

لجديدة سـرعان مـا   وهذه المنهجية ا .ع إلى تصميم المنتجسلسلة التصني رجعي من خالل
نحرافات الستة التي تم تطويرها من خالل جهود مشتركة بـين وزارة  عرفت التصميم لإل

ندسة أنظمة موجهة نحو تأكيد متطلبات الزبون خالل عمليـة  هكأداة   NASA ـال  الدفاع و
ـ التصميم لإلوتكون المنهجية المستخدمة من قبل  ،التصميم لتلـك  بهة انحرافات الستة مش

على الرغم من وجود عدد من االختالفـات فـي    ،نحرافات الستةأثناء تنفيذ اإلالمستخدمة 
هما تهدف بصورة عامة إلـى  لإلنحرافات الستة وكلتا التصميم  المنهجية المستخدمة لتنفيذ

  : (Jami, Kovach et al., 2005, 1-10) اآلتيةانجاز األهداف 
  .ت الزبونتحديد متطلبا .١
 .تحليل هذه المتطلبات ووضع أسبقياتها .٢
  .ستناد على احتياجات الزبونتطوير تصميم المنتج باإل .٣
، وكل مستوى منهـا قـائم علـى    ستويات المختلفة لعمليات اإلنتاجوضع وتطوير الم .٤

 أساس احتياجات الزبون 
أدنى حـد  نحرافات عن متطلبات الزبون إلى اإل تخفيضتعديل عمليات اإلنتاج بهدف  .٥

  .ممكن
  .(Jami, Kovach et al., 2005, 1-10) وضع خطة لرقابة اإلنتاج .٦
 .تقليل زمن دورة العمل .٧
  .تقليل العيوب .٨

  )١ ،أحمد مسلمترجمة أسامة ، الري هولب، بيت الند(
اإلدارة ، تركيز صادق وحقيق مع الزبـون ( هي على ستة مبادئ رئيسة  σ6وتقوم 

منظمـة علـى   ، اإلدارة بالمبـادات ، تكون حيث يكون الفعل العمليات، انات والحقائقبالبي
   ).السعي إلى الكمال مع القدرة على تحمل الفشل، حواجز

  
  نحرافات الستةاإلنحرافات الستة والتصميم لإلالمقارنة بين  -ثانياً

ن التصميم أل ،أساساًالستة مترابطين  تنحرافاتكون اإلنحرافات الستة والتصميم لإل
نفسها التي تجعل اإلنحرافات السـتة   ضم الكثير من األفكار واألساليبيالستة  تنحرافالإل

السـتة   تنحرافـا نحرافات الستة والتصـميم لإل اإلإن كل من  واألكثر أهمية،. فاعلة جداً
نحرافات الستة من وفلسفة اإل. الشركة للتحول نحو تقييم الجودة ضمن اًثقافي اًتتطلب تغيير

 االسـتجابة وليس مجرد  ،مين على التفكير بمحتوى البيانات ككلن تشجع المستخدأشأنها 
 ،لتفكيـر ااألكبر قيد  نها حدث غير اعتيادي وبهذه الرؤيةوكأ ،لنقطة واحدة خارج السيطرة

 ،ومن ثم طرحها وتصحيحها ،ن السبب الجذري لفرص الجودة يكون باإلمكان تحديدهاإف
 من تبني عقيدة إدارية جديدة التي نتحـول  بدال ،لجودة هذهلأي منظمة  عند اعتمادوبالتالي 
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ن أعلمـاً  ) أي صفر من العيوب(من عقلية تحمل الخطأ إلى عقلية غير متحملة للخطأ  بها
 ال  أنهماالإ ،الستة تنحرافااً من المشتركات بين اإلنحرافات الستة والتصميم لإلهناك عدد

، فمثالً إن اإلنحرافـات السـتة   ودةخر لتحسين الجأحدهما عن اآليزاالن نظامين متميزين 
، ثناء اإلنتـاج أأداة قائمة على أساس رد الفعل الذي يستجيب للحوادث خارج السيطرة  هي

كون أداة فعالة ألنها تندرج وعلى نحـو  يالستة  تنحرافاإن التصميم لإلف ،وعلى أي حال
إن وأيضاً ف  ،تعطي مستوى أعلى من رضا الزبون والربح ومن ثمأسرع في حياة المنتج 

أن يندمج في منهجيـة تطـوير    يجب ألنه اًسريع اًتثبيت ال يعدالستة  تنحرافاالتصميم لإل
  .(Jami, Kovach et al., 2005,1-10) منتج جديد ويكون مستخدماً خالل حياة المنتج

عد حجـر  نحرافات الستة ويالتصنيع الرشيق هو جزء مهم في اإلأضف إلى ذلك أن 
،          نحرافات الستة على العمليـات الثابتـة  إذ تركز اإل، ل اإلنحرافات الستةفي مدخالزاوية 
                       تركز التكنولوجيـات الرشـيقة علـى االرتباطـات الداخليـة بـين العمليـات        في حين

)Markus l. Stamn et al., 2009, 5.(   
 

  نظام التصنيع الرشيق والفعال :أنظمة اإلنتاج
كل أنواع توضح التي ) التطبيقات(يع الرشيق هو مجموعة من الممارسات إن التصن
االستخدام األقصى للمواد، ويستخدم مجموعة من األساليب من بفهو يتنبأ  ،الهدر في النظام

JITتقليص وقـت الـدورة فـي السـحب      ،، كايزن، كانبان، فرق التمكين، حلقات الجودة
اليدوي إلى  من يوضح التحول ٢مرونة والشكل ، الالسوقي وحجم دفعة التصنيع الصغيرة

  .الواسع ثم الرشيق ثم الفعال
  

  

  
  

  الفعال                                         
  
  

 

Craft 
  ٢الشكل 

  تطور النظم اإلنتاجية
Source: Rick Dove, 1996, Tools for Analyzing and Construction Agility, 1-

13.ww.Parshift.com. 
  

قل كلفـة مـن اإلنتـاج    أحجام الصغيرة في الحقيقة األإن شركة تويوتا اكتشفت أن 
وهذا يـؤدي  . تخفيض كل من تكاليف االحتفاظ بالخزين والوحدات المعيبةيتم  إذ ،الواسع

قود الطريق إلى نظام الكانبان واستثماره بمرونة وفاعلية، ت والتي  JITإلى استخدام  مفاهيم
األمر الـذي   ،تخاذ القرارات من خالل تمكين العاملينالتكون ضرورية  الفرق الماهرة إن

التمكين لقنـوات التوزيـع والزبـائن     ومن ثم ،يؤدي إلى تكوين حلقات الجودة والكايزن
اسـتجابة لضـغط المنافسـة للمـواد      هـو ن الرشيق إ ،باحتوائهم على عمليات القرارات

ـ . من خالل االستجابة للتغير الثابت أما الفعالية فهي استجابة للتعقيد ،المحدودة ن إوكذلك ف
لى الفعالية هي قيادة األعو. نموذج اإلنتاج الواسعأالرشيق هو قيادة األدنى لألعلى وزيادة 

علـى   تركيـز  يليـه الرشيق هو تجميع لألساليب العليا و. لألسفل استجابة للقوى الكبيرة

Mass  lean 

  الرشيق
  الواسع  

    اليدوي
Agile 

Lean Mass 



  ]١٤[                                                            ...التكامل بني أنظمة إدارة اجلودة والتصنيع الرشيق 
 

 

كلية تركز على مواجهة التهديدات  ةراتيجيالفعالية فهي إست أما ،االستخدام اإلنتاجي للمواد
   .في البيئة غير المتنبأ بها

الفعال يؤكد علـى   في حين ،التصنيع الرشيق يؤكد على المواضيع العملياتية والفنية
على مستوى المشـروع  يطبق (الفعال واسع المجال كما أن . المواضيع التنظيمية والفردية

 .ال المرحلة الالحقة للرشيق في المضمون التطوريالفععد وي). فتراضيةوالمشروعات اإل
يسـتجيب   نـه إأي (بينما الفعال يوسع من التغيرات  ،التغيرات ويعمل الرشيق على تدنية

 ,www. lean production, 1999) )المرونة ،ة والتغيرات غير المتوقعةللتعديالت المستمر
Agile Manufacturing, 1997)   

فالنظم  ،الخيارات الجديدة والمهمة للمنظمات الصناعية أحدل ن التصنيع الفعال يمثإ
الرقابية المستخدمة في ورش العمل تتضمن إعادة الترتيب أو الهيكلية لألقسـام والشـعب   

مة األكثر مالءالخاصية األخيرة  تُعدإذ  ،اإلنتاجية والخدمية والمرونة والقياسية والشمولية
وكذلك مساعدة كبيرة في  ،رونة واالستجابية والقياسيةللتصنيع الفعال والذي يربط بين الم

 ات الصناعية وعدم االسـتخدام الكـفء  حذف الهدر والضياعات التي تعاني منها المنظم
 ,Rick Dove, Tools of Analyzing and constructing للمـوارد والمعـدات اإلنتاجيـة   

Agility.   
كلياً بحد ذاته، فيجـب أن تكـون    ن برنامج التصنيع الرشيق الفعال ال يكون ناجحاًإ

الفعالية قد يكـون مـن    إلىن التحول إالمنظمة رشيقة، فمن دون مطلب الترشيق المسبق ف
وقـد حاولـت    )GuanaseKaran Turliroglu and Wolsten Croft, 2002(نجازه إالصعب 

كفـاءة  لللحصول على توليفة المنـافع  اوالتصنيع الرشيق الربط بين التصنيع الفعال  أنظمة
ويبنـى  ) Kovach, Jami et al, 2005, 4(ة لتقديم ميزة تنافسية يالتصنيع الضرور ومرونة

كبيـرة ومتنوعـة مـن المنتجـات     مجموعة  بإنتاجالتصنيع الفعال على التصنيع الرشيق 
السمان، (التصنيع الرشيق  اإلنتاج الكفء التي تم تطويرها من خالل فلسفةباستخدام قاعدة 

١٦٨، ٢٠٠٨.(  
الذي  األمرالخزين  إلبقاءالرشيق التصنيع الفعال تستخدم تطبيقات الخزين  ن فلسفةإ

السـريع  والتغييـر  وكذلك مفاهيم حجوم الكمية الصغيرة  ،يساعد في تخفيض خطر التقادم
كميـة   إنتـاج ولكن تكيف لالستخدام في  ،للمنتجات والتصنيع الخلوي في التصنيع الرشيق

المعلومات، تبنى فلسفة التصنيع الفعـال   اوباستخدام تكنولوجي كبيرة متنوعة من المنتجات
فكـرة   أساس علىالتصنيع الفعال يبنى  أن فضالً عن. لتصنيع الرشيقلم السحب اعلى نظ

تستخدم الشراكات لـدعم تطـوير المنـتج     إذ ،الشراكة مع المجهزين في التصنيع الرشيق
ـ ناجحة يستخدم التصنيع ال الجديد ولتحقيق شراكات المعلومـات لتسـهيل    افعال تكنولوجي
    .)١٦٨ ،٢٠٠٨ السمان،(االتصال بين الشركات 

   .)الجمال، الجودة والوقت ،الكلفة(وهناك أربعة أبعاد أساسية للفعالية التي تتضمن 
إلـى التشـابه بـين    ) Barlow, 1998(و )Naylor et al, 1999(وقد أشار كل مـن  

لمفيدة للربط بنماذج الرشيق والفعال هـو أن نأخـذ   والطريقة ا .نموذجي الرشيق والفعالأ
 .الفرق للتأكيد النسبي لكـل أنمـوذج   يظهر ١الجدول  .االعتبار التسليم للقيمة الكلية بنظر

الـذي حـدد أن التصـنيع      Barlowو Naylorوهذه الوجهة لتسليم القيمة نوقشت بواسطة 
درجة تركيـز   تزيداإلنتاج الفعال إدخاالت و ،لزبائنياالفعال يدخل درجة إضافية للتركيز 

  .الزبون
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عتماد على نموذجين، كذلك حددت بواسطة تايلور باإلالعديد من الصفات الرئيسة لأل
 وكذلك تمتلك وفقاً ٢الرؤية الشمولية لألدبيات المتاحة وهذه الصفات وضعت في الجدول 

لزاويـة لكـال   صفات هـي حجـر ا   أول ثالث .أنموذجللتأكيد على إحاللهم بدالً من كل 
ـ نموذجين كال األو ،نموذجينخر أربعة تختلف عن األآ في حين ،نموذجيناأل إلـى  دعو ي

  .تطوير التكامل
  

  ١الجدول 
  س المختلفة للرشاقة والفعاليةييمقالمعدل األهمية ل

  الرشيق  الفعال  المقياس
  √√√  √√√  نتظاروقت اإل
  √√  √√√  الخدمة

  √√√  √√  التكاليف
  √√√  √√√  الجودة

Source: M. Naim J. Naylor and J. Barlow, (1999), Developing lean and Agile Supply 
chains in the UK house building Industry, processdings 7th  Ann.Int.ca;iforina, 
(http://www.Agile Manufacturing.com), p162.  

  

  ٢الجدول 
  ألهمية للصفات المختلفة للرشاقة والفعاليةمعدل ا

  الفعال  الرشيق  )الرئيسة(الكلمة المفتاحية 
  √√√  √√√  استخدام المعرفة السوقية

  الشركة المرئية، تدفق القيمة
  √√√  √√√  )تكامل سلسلة التجهيز(

  √√  √√√  نتظارتقليل وقت اإل
  √√  √√√  حذف الهدر

  √√√  √  عادة الترتيب السريعإ
  √√√  √  المتانة

  √  √√√  مستوى الجدولة /الطلب المستمر 
  قياسي عشوائي √  قياسي ثانوي √√  قياسي رئيس √√√

Source:  M. Naim J. Naylor and J. Barlow, (1999), Developing lean and Agile Supply 
chains in the UK house building Industry, processdings 7th  Ann.Int.ca;iforina, 
(http://www.Agile Manufacturing.com), p162.      

 

  نظرية التصنيع التفاعلي
  الفعال المرن جنموذاأل -أوالً

ـ  ،ستجابةاً لتطوير اإلكبير اًمعظم الشركات الناجحة تواجه تغيير ن خـالل  وذلك م
مة مميزة للشركات الناجحة لمواكبـة  الفعالية هي س /، فالمرونة التفاعل السريع مع البيئة

  .السرعة والكفاءة
وفق التغييرات على إن المرونة هي قابلية نشر وإعادة نشر المواد اإلنتاجية بكفاءة 

وترتبط مع األهـداف   ،وتشكل المرونة إحدى الصفات األساسية ألي عملية إنتاجية ،البيئية
ك عدة أنـواع مـن المرونـة لمواجهـة     وهنا ،التنافسية األخرى المتمثلة بالكلفة والجودة

، فالمصـدر  التغييرات المتعددة كتلك التي تحدث في الموارد الداخلية للشركة أو من بيئتها
 ،عتماد على طبيعة المنتجـات ، ويتنوع الطلب باإلللتغيير هو الطلب والتكنولوجيا الرئيس

http://www.Agile
http://www.Agile
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ينبغي أن تكون هنـاك   نهالمنتجات ونظراً لتذبذب الطلب فإ األمر الذي يتطلب المرونة في
ن الشركات تمتلك مصادر أخرى للتغييـر كـل منهـا    إذلك  فضالً عن ،مرونة في الحجم

طرة علـى  ، عـدم السـي  إنتاج المواد األوليةمن المرونة مثل موسمية  اًخاص اًيتطلب نوع
  .)(Beckman, S.L., 1990، دوران العمل أوقات االنتظار للمجهزين، التوقفات، الغياب

ذلك يجب تبني التغيير السريع أو التحول مثل تغيير المـواد األوليـة أو    عنفضالً 
، مرونة المنظمة هي القابلية لتبني لـيس فقـط   في المدى القصيرالتغييرات التكنولوجية و

   .التغييرات في الطلب ولكن العديد من التغييرات األخرى في البيئة
    ي أمريكا علـى المنتجـات  التي أعدت تقرير عن عبارة صنع ف MISمؤسسات إن 

             إلـى تعيـين الفعاليـة لتسـليم     ، ذهبـت من استعمال المرونـة الكليـة  بعد أذهبت إلى 
كل مسـتهلك بأسـعار اإلنتـاج    بصار بها مع ذات جودة عالية تتالءم أو يتم اإلالمنتجات 

                       .Der touzos, M.L., Lester , R.K. and Solow , R .M., 1998, 11 الواسع
 القابلية للتغيير السريع من وجهـة  وقد عرفت المؤسسة العلمية القومية الفعالية بأنها

 ,GOHlieb. D.W., 1994) ستجابة للتغيير في الطلبات السوقيةناعي باإلنظر المشروع الص
                    فهـي تتضـمن القابليـة لتبنـي السـرعة والتغييـر السـريع        الفعالية المرنة أما ،(33

Richards, C.W ., 1996, 60)(.  
ستجابة للتغييرات وفي حقيقة إن المرونة تؤكد على التنوع أما الفعالية فتؤكد على اإل

ــى تحفإاألمــر  ــاج إل ــا نحت ــة، نن ــة والمرون ــدراتســينات لكــل مــن الفعالي                    وق
Wadhwad Roa, 2003  إلى ما يسمىFlexagility )نوع الذي يركز على الت) ة المرنةالفعالي

يصاء الواسع التحرك باتجاه اإل  flexagilityويمكن من خالل. الواسع واإلستجابة للتغييرات
   .الذي ينبغي أن يكون مرناً

الواسـع  لإلنتاج التكييف  أوهو التهيؤ إن اإلنتاج المرن بوصفه نظاماً للنوع الواحد 
يتصـف  نتـاج واسـع   إبوصفه نظام  كفءويكون ة والمرون الجودة عندما تكون متطلباته

، العـزاوي (، االنسجام والتوافـق  ببخصائص الفورية، عدم زيادة الكلفة، الخلو من العيو
  .عد جزء من مصطلح المرونةبدورها تُن التكيفية إو) ٨١-٨٠، ٢٠٠٠الساعاتي،

ي تكـون  ن هناك بعض المفاهيم ذات العالقة المتبادلة فلكإالمرونة ف إلىوباإلضافة 
التـي تركـز علـى تطـوير     ) وإعادة الترتيب(مصنع فعال يجب تقديم متطلبات التكيفية 

تكيف مع الطلبات السـوقية وبتكامـل العناصـر    لالصلبة والبرمجيات ل األجزاءمكونات 
فهـذا   .التكنولوجيـا ويعدل لمتطلبات الطاقة  أنالوظيفية الفردية فان نظام التصنيع يجب 

 ز على وجهات النظر الفنية للتصنيع بينما المواضـيع التنظيميـة ال  المفهوم نموذجيا يرك
األلمانيـة   األدبيـات التغيرية فيستخدم بشكل خاص فـي   مفهوم أما .تؤخذ بنظر االعتبار

قـل  أوتعديل في الشركة للظروف الجديدة ويمكن تعريفها على أنها القابلية على التغير وال
على نظـام اإلنتـاج الكلـي    يركز  نهأبسبب   وقت وتكاليف وهو مفهوم أوسع من مفهوم

تغيير الشـركة   أنوهو أوسع من المرونة بسبب ) نظام المعلومات والـعمليات، اإلدارة(
   .يكن تكييفها للتغيرات غير المتوقعة

ستجابة السريعة للتغييرات في البيئـة  ومن وجهة النظر هذه، الفعالية هي القابلية لإل
لـب التغييـرات   ن الفعالية هي طريقة لجإمن جانب أخر ف نهال أإالمتغيرة وغير المؤكدة 

  .)Shanifi and Zhang, 2001(المرغوبة للمنظـمة 
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عنـدما   نهأأي  ،وإمكانية التنبؤوفي بيئة األعمال التي تتصف باالستقرارية والتأكد 
ل عنـدما  ن االهتمام بالفعالية يكون قليل وكيفما كان الحـا إف ،يكون التغيير الهيكلي بطيء
ن إو .ريق للنظام لتغيير الهيكل الثابـت التنبؤ تأخذ الط وإمكانيةتكون االستقرارية والتأكد 

وتعطـى للفعاليـة   ، ونيةالتنبؤ يحدث كذلك نتيجة األعمال االلكتر إمكانيةعدم التأكد وعدم 
الفعالية سالح مقابـل للتغييـر الهيكلـي مثـل األعمـال       Kiddوقد اعتبر. أهمية عظمى

ترونية وعرف الفعالية بأنها القابلية لتكييف التغييرات الهيكلية التي تحدث فـي بيئـة   االلك
  :أنموذج الفعاليةالكلمات الرئيسة التي ترتبط ب Kiddاألعمال وقد لخص 

  Jerry) ، الفرق الديناميكيـة إعادة الترتيب، السرعة، المتانة، الشركات االفتراضية
Kilpatrick, 2003, 5).  

  

  المقترحة ظرية التصنيع التفاعلين -ثانياً
المهارات المتنوعة مـن خـالل التعلـيم     تهيئةن نظرية التصنيع التفاعلي تتضمن إ

وتتميز نظرية التصـنيع التفـاعلي    ،المفتوح والمكائن المتنوعة والمواد المصنعة المتنوعة
  : اآلتيةمجموعة من الخصائص بسم بيت التصنيع التفاعلي أوالتي أطلقنا عليها 

 .بالكلفة والجودة والوقت املة والمتمثلالتحسين المتكامل لمعيار األداء المتك .١
 .ورغبات الزبائناستباق توقعات الزبائن والبقاء بشكل متكامل مع حاجات  .٢
والتركيـز علـى معـايير األداء    متكاملة معهم تقليص عدد المجهزين وإقامة عالقات  .٣

 .ار المجهزينيالمتكاملة في اخت
 .نولوجيا كميزة إستراتيجيةالتكاعتماد  .٤
تبسيط وتقليل التقسيمات التنظيمية وإلغـاء الهـرم التنظيمـي واعتمـاد التنظيمـات       .٥

 .المسطحة
عتمـاد  إو ،عتماد سياسات إبداع الموارد البشرية من خالل تنشيط التدريب المسـتمر إ .٦

 .فرق العمل والمشاركة الفاعلة
لجودة الشـاملة واإلنتـاج فـي الوقـت     ستفادة من ميزات التقنيات الحديثة كإدارة ااإل .٧

 .المحدد
بيت التصنيع التفاعلي والذي يجمع بين خصـائص   إقامةمن  أعالهالصفات وبتوفر 

الجـودة   وأنظمةالمتمثلة بالتصنيع الرشيق والتصنيع الفعال  اإلنتاج أنظمةومزايا كل من 
   .)نحرافات الستةاإلنحرافات الستة والتصميم لإل(

عالية ورشاقة وبمرونـة عاليـة   بفالتصنيع من اإلنتاج  فيالجديدة وتمكننا النظرية 
في التصنيع تسـاعد فـي تحقيـق    ن النظرية الجديدة إمع ما تقدم ف اًوبأقصى جودة واتساق

  : اآلتي
وتكاملهـا فيمـا   ) بالكلفة والجودة، الوقت( األداء اإلستراتيجي المتمثلتحسين عوامل  .١

 .بينها
رقابـة   وإجراءقيمة المنتجات لدى الزبائن  إدراكوزيادة نحو الزبائن  التوجه الرئيس .٢

 .واستباق توقعات الزبائنالتفصيلية بتتبع الجودة عند المصدر  اإلنتاجيةالعمليات 
 .التحسين المستمر .٣
فرق العمل عتماد األنواع المختلفة من ، وذلك إللعملياتياتمكين العاملين عند المستوى  .٤

الالزمـة لتنفيـذ   ل المواجهة ذاتياً  وتولي المسؤولية والتنظيم الذاتي ومجموعات العم
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المهام بما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج والعمل على شكل شبكات متنوعـة تركـز   
المهارات ويتميـزون  ب يجعل العاملين يتمتعوناألمر الذي  ،على المعالجات التنظيمية

 .بالمرونة العالية
 بإقامـة والتكامـل جمعهـم    اإلنتاجفي  الدقة في اختيار المجهزين وتوسيع مشاركتهم .٥

 نوذلك بتعزيز العالقات المستمرة بين البائعين والزبائن الذي ،فتراضيةالمشروعات اإل
المعالجات الالزمة لتكامـل العمليـات   خالل  نالشبكة ميشاركون بصورة مباشرة في 

 نجـاز إلاً التجهيز وسالسل القيمة باستخدام التبادل االلكتروني للبيانات سـعي وسالسل 
 .والمستمرةستجابة السريعة اإل

 إذ ،بعالقتها مع البيئة أي مع زبائنهـا ومجهزيهـا   مفتوحجعل المنظمة تعمل كنظام  .٦
لتقليدية التي الوظيفية ا األقساميساعد النظام المفتوح على تكوين الهياكل الوظيفية بدل 

ـ يتمكنون من تكوين النتائج  الذينالمهام  تتمكن من تكوين قوى اغتنـام فـرص    يف
وهذه الهياكل ضرورية لتكوين القدرات الجوهرية الالزمـة لتغييـر الـوالء    . الزبائن

المنظمـات االفتراضـية    تأسيس أنناهيك عن  ،من خالل تكوين التحالفاتالمطلوب 
 ،التغيرات التكنولوجيـة  لتسريعيساعد في تميز الشركات بالفعالية والمرونة المطلوبة 

 ،لآلخـرين على الخبرات التكنولوجيـة   األساسفات يعتمد بالدرجة التحالتكوين  نإ إذ
كل شركة تمتلك قدرات جوهرية يمكن  أن إذ ،وذلك بإعادة ترتيب الوحدات المتنوعة

 إلـى الشبكة المعقدة بكفاءة بواسطة تكنولوجيا المعلومات المسـتندة   إدارةمن خاللها 
ن إفومن الواضح  ،بالمعلوماتوالتي تسمح للمنظمات المسطحة باالشتراك الحاسوب 

هـذا التحسـين    أن إال ،اإلنتاج أداءحسن ي أن الحالية من شأنه لألنظمةالشامل  التأثير
 .يكون حصراً على ميادين معينة

الشركة وتنسق بشكل كلـي   ةالخيارات التكنولوجية ترتبط مع إستراتيجيالتكنولوجيا،  .٧
التكيف للتقلبـات فـي اإلنتـاج وبقيـة     مع التغيرات المنظماتية للسماح لقوى العمل ب

لتحالفات مع المشاريع األخرى باالعتماد اويجب أن ال ننسى محدودية مدة  ،المعالجات
يمكـن   F/Aوهذه الطريقة في منتج  ،على الخبرات التكنولوجية للمعالجة مع اآلخرين

ن المنتجين وهذا النوع م. من خاللها تجنب عدم التكامل التي تهدد المنتجين المتكاملين
 ، حيث تمتلك كـل شـركة  تطور بالتقدم التكنولوجي بإعادة ترتيب الوحدات المتنوعة

قدرات جوهرية ويمكن إدارة الشبكة المعقدة بكفاءة بواسطة تكنولوجيـا المعلومـات   
الحاسوب والتي سمح بالمنظمـات المسـطحة باالشـتراك بالمعلومـات      إلىالمستندة 

 .ت الرشاقة للمنظمات المختلفةطلباواالعتماد على مفاهيم ومت
ـ  فضالً عن ،تقييم األداء يهدف االستدامة لكل من اإلبداع  والتحسين المستمر .٨ ن إذلك ف

عد مؤشرات كمية أخرى تستخدم من خالل التوجه المتعـدد للتقيـيم   تُ، البيانات المالية
 .تكيف بوزن موقعي لمعيار األداء تويات المنظماتية المتنوعة والتيعند المس

  

  )بيت التصنيع الرشيق(بين أنظمة اإلنتاج والجودة التكامل 
، لكن اإلنتاجيحسن أداء  أن التأثير الشامل لألنظمة الحالية من شأنه أنمن الواضح 

قائمة فحص مختصـرة التـي    ٣ويقدم الجدول . سين يكون حصراً على ميادين معينةالتح
  .أنظمة اإلنتاج والجودةئص قائمة فحص خصا ٣وكما في الجدول  ،يعرضها كل نظام
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  ٣الجدول 
  قائمة فحص خصائص أنظمة اإلنتاج والجودة

  أنظمة الربط  األنظمة التقليدية
النظام الشامل 

  الجديد

خصائص نظام 
  التنافسية

التصنيع 
  الرشيق

التصنيع 
  الفعال

نحرافات اإل
 الستة

التصميم 
نحرافات لإل

  السنة

سيكما 
  الرشيق

التصنيع 
الرشيق 
 والتصنيع
  الفعال

بيت 
  اإلنتاجية

التصنيع بيت 
  التفاعلي

نتاج إجودة  .١
  عالية

    P  P  P    P  P  

سقف زمني  .٢
 P  P      P  P P P  قصير

تنوع كبير  .٣
  للمنتج

  P        P    P  

 P    P  P P P P P  كفاءة عالية .٤
ــة  .٥ مرونـ

  عالية
  P        P    P  

اســـتجابة  .٦
ــريعة  سـ
ــرات  للتغي

  في السوق

  P        P    P  

  P        P        ابتكار .٧
  P          P      الخدمة .٨

  P              P  قلة التكاليف .٩
ــتخدام . ١٠ اس

ــة  المعرفــ
  السوقية

  P   P P  P    P  

  P P P   P    P    المنافسة. ١١
  P        P    P    التسليم. ١٢
  P  P      P        البيئة. ١٣

  )Jamie, Kovach,  et al., 2005, P1-15(الباحث باالعتماد على  إعدادمن الجدول  :المصدر
  

قدرتها  هو تحفيزللسبعة أصفار  التصنيع الرشيق ن هدفإوكما يالحظ من الجدول ف
ميـة المنـتج   على كل من ك اًويفرض هذا الهدف قيود ،بدرجة عاليةالكفء  اإلنتاجعلى 

يكون التصنيع الفعال  أنوعلى الرغم من . نسيابي المطلوب للمنتجونوعه بسبب التدفق اإل
 ,Gunasekaran and Yusuf) ة إال أنفلسفات التصنيع في عالم الكفاءأكثر مرونة من بقية 

 التي تحققهـا فلسـفة   الكفاءةق يتحقالتصنيع الفعال  ليس بإمكان فلسفة  أن الحظا  (2002
أن كـال نظـامي   وعلى الرغم مـن   ،وذلك بسبب خصائصها األساسية ،التصنيع الرشيق

، كثر تركيزاًطريقة حل المشكلة األ، إال أنها تفتقر إلى اإلنتاج يطرح قضايا تحسين أساسية
 أنـه  ٤الحظ في الجدول . الرئيسية وعلى أية حال نحرافات الستةاإلوالتي هي نقطة قوة 

 هـذه  أن فضالً عـن . على ابتكار منتج جديد المذكورة آنفاً ما يحفز األنظمة يوجد أي من
                     .السـتة  تنحرافـا التصـميم لإل نؤيـد   ، مـن هنـا  بتكارإلى اإلتفتقر  األخرىالفلسفات 

)Yang and El-Haiki, 2003 ( التـي الحظهـا    الستة تنحرافاللتصميم لإلوالفائدة األخرى
Yang and El-Haik, 2003     تكمن في تركيزها على كفـاءة عمليـة التصـميم ويوضـح                                               

Hill and Kearney, 2002),( Smich, 2003)(  ظمـة  أنعمل أنLeansigma   ال ما،وسـك 
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لم يحسب حساب الخصائص  نهأفي حين  ،والسقف الزمني والكفاءة ،تطرح سوى  الجودة
يشـمل   أن هنأمن ش التصنيع الرشيق والتصنيع الفعالن ربط  كل من إو .الحيوية األخرى

  . يتعلق بجودة وابتكار المنتج ما ءاباستثن اإلنتاجكل خصائص نظام 
 أنظمـة للبحث الخصائص الجزئية لكل مـن   AMRاجية لمؤسسة ويطرح بيت اإلنت

التنـوع الكبيـر للمنـتج     مثـل هناك خصائص، ، وعلى كل حال اإلنتاج والجودةتحسين 
يوجـد أي   ال نهأوربما نالحظ لدى الفحص ) Krivda, 2004(والمرونة لم يحسب حسابها 

يبقـى   أوتنافسياً كليـاً   يشتمل على كل ما مطلوب لكي يصبح المذكورة آنفاً األنظمةمن 
ن الحاجة إلى نظام شـامل  إف ومن ثم، الراهنة المستمرة التغييرتنافسياً في السوق العالمية 

وقد تـم وضـع   . ية من هذه الخصائص هي حاجة واضحةكلياً والذي سيطرح كل خاص
في العمـود األخيـر مـن     وتطوير مثل هذا النظام الشامل في هذه الدراسة وتم إيضاحه

  .٣دول الج
يهدف إلـى إلغـاء    التصنيع الرشيق  نأل ،مع ذلك )٢٠٠٨ السمان،(في حين أشار 

فهـي   تقنياتـه  أمـا ، والجودة العالية وتقليل المعينـات بتكار ، وهذا بدوره يشجع اإلالهدر
  .مساعدة في تأمين الجودة المتميزةال

ـ  ،لكفـاءة لتصنيع عالي اان هناك حاجة إلى أنظمة إدارة الجودة إلسناد أبما و ن إف
وربـط   .يد من كفاءة التحسينمزلتحقيق الجودة ن تترافق مع أنظمة أأنظمة اإلنتاج يجب 

وتصـبح أداة قويـة   ، يخلق فكرة موحدة للتحسين المسـتمر أن  هاتين الفلسفتين من شأنه
فـي  و ،نجازه لوحدهإيستطيع أي من النظامين  وتنجز أكثر بكثير من ما، لمهاجمة المشكلة

حدهما األخر فقد تم عرض أالدليل للكيفية التي يكمل بها أنظمة اإلنتاج والجودة ضوء هذا 
 Dfss, ss, am فلدى اسـتخدام . ٣ الشكلفي  واإلنتاجالجودة خارطة طريق لتوحيد أنظمة 

lm فإنها ستسهم في إشباع حاجات السوق الراهنة وخصـائص  ، بيت التنافسية يمعاً كما ف
  : ائق اآلتيةتدفق من هذه الطلبات أو االحتياطات وبالطروالتي ت ،التصنيع المطلوبة

  

  نظام البيت التنافسية  النتائج  األهداف  خصائص التصنيع  طلبات السوق
تنوع كبيـر   -

  للمنتجات 
سقف زمني  -

  قصير
جودة عاليـة   -

ــتج   للمنـــ
كلفــــة  -

  منخفضة 

   كفء -
  مرن  -
  بتكاري إ -
ستجابي لتغيرات إ -

  السوق

  النفايات إزالة
  زيادة المرونة

ــر  - تصــميم لتغي
ــتمر  ــادة  –مس زي

  تنوع المنتج 
  العيوب إزالة -
  
نوعية التصـميم   -

  في المنتجات 

  كفءنتاج إ
  
للكثير  كفءنتاج إ -

  من المنتجات 
  بتكارإ -

منتجات وعمليـات  
  عالية الجودة 

ــدة   ــات جدي منتج
  بنوعية عالية 

  التصنيع الرشيق
  

  التصنيع الفعال
  

  تةالس اتنحرافاإل
      σ 6  

  
نحرافات التصميم لإل

  الستة

  ٣ شكلال
  خارطة طريق توحد أنظمة بيت التنافسية األربعة

  )نحرافات الستةالتصنيع الرشيق، التصنيع الفعال، اإلنحرافات الستة، التصميم لإل(
Source: Jami Kovach, Paris String fellow, Jennifer Turner and B. Rae Cho, (2005), The House of 

competitiveness: The Marriage of Agile Manufacturing, Design for six sigma a, and Lean 
Manufacturing with Quality Considerations, Journal of Industrial Technology, Vol.21, 
No.3, PP 2-10. 



  ]٢١[نالسما
 

وعلى أيـة حـال   ، ع الرشيق تحدد وعلى نحو فاعل مسائل الجودةإن طبيعة التصني
فيما لم يتم حل المشكلة المطروحة منذ البدء فإن التصنيع الرشيق ال يطرح المزيـد مـن   

ات حل المشكلة، ومن ثم فإن المزيد من مشاكل الجودة المعتمدة تستدعي طريقة حـل  وأد
فـي طـرح قضـايا مثـل المرونـة      تفشل  ss, lm، ومع ذلك ألن ssمشكلة محددة، مثل 

فإن استخدام هذين النظامين فقط ال يخلق نظاماً شامالً للتنافسية، وعلى أية حال ، واإلبتكار
  . فأن هذا الربط ال يقدم أساساً جيداً لبناء نظام إنتاج وجودة شامل

 وجودة تنافسي شـامل كليـاً   إنتاجلنظام  اآلتية المطلوبةتطرح كتل البناء  أنيجب 
نحرافـات  م لإل، التصـمي التصنيع الفعال بتكار المنتج كما فيإو اإلنتاجة المرونة في مسأل
التصـنيع الفعـال، اإلنحرافـات السـتة، التصـميم      ن مرافقة إوفي بيت التنافسية ف الستة

أن  مـن شـأنه    نحرافات الستةالتصنيع الرشيق، اإل ـلمع األساس القوي  نحرافات الستةلإل
تنوع أكبر من خـالل   إلدخالالقاعدة المعتمدة تقدم المنصة المثالية  وهذه. يسد هذه الفجوة
الموظفين المدربين فـي   بإمكانأن  فضالً عن ،من دون التضحية بالكفاءة التصنيع الفعال

SS ـل  مطلـب أساسـي   ( خبراتهم على تطوير المنتج الجديد واقأن يطبAM  ( باسـتخدام 
DFSS .ق ائمن خالل طر نتاجاإليديم الجودة في يزال  ما في حينSS التقليدية.  

بهـدف     AMأن يسمح للشركة بممارسة وتطبيـق بـرامج    DFSSومن شأن نظام
من حيث الكلفة المطـورة فـي   ، والمنتجات الجديدة الفاعلة، الناجح للجودة العالية اإلنتاج
لمجـال  ا منال القليل إتترك  الالتي  AMاألساسية والطبيعة السريعة الخطى لبيئة  كفاءتها
  .للخطأ

 ومن ثـم ، لتصميم الجودة في منتجات جديدة DFSS باإلمكان استخداميكون  ومن ثم
 أن يؤكـد  ال لوحـدهما   AM, LMوألن ،السوق إلىتخفض الزمن المطلوب لنقل المنتج 

أن يجعـل   في بيت التنافسية من شأنهDFSS, ASS ن دمج منهجيات فإ، جودة المنتج إدامة
وبالتـالي   ،ممكناً أمراً اإلنتاجي لجودة المنتج المركبة في كامل عملية توحيد المستوى العال

عملية مرنة ودقيقة بدرجة عالية والتي تتكيـف   األربع ينتج عنهإن مزاوجة هذه األفكار ف
  .)Jami, Kovach et al.,2005, 1-10(بسهولة وتلتصق بمتطلبات الزبون دائمة التغيير 

  

  )رية التصنيع التفاعلينظ(نموذج المقترح اختبار األ
  في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الموصل 

تم تصميم استمارة اسـتبيان  ، الرموز المستخدمة في نتائج التحليل ٥ يوضح الجدول
وهي أنظمة الجودة والتصـنيع الرشـيق والتصـنيع     ،واعتمد على ثالثة تصنيفات أساسية

أمـا  ) نحرافات الستةصنفت إلى اإلنحرافات الستة والتصميم لإل نظمة الجودةن أإ. الفعال
في حين ) VC, SUPL, CUST, TECT, TQM, TPM, JIT(التصنيع الرشيق فقد صنف إلى 

  .AGوالتكنولوجيا الفعالة  HRرية الفعالة شالموارد الب إلىالتصنيع الفعال فقد صنف  أن
  

  ٥جدول ال
  الرموز المستخدمة في نتائج التحليل

  داللة الرمز  الرمز المستخدم
X1 أنظمة إدارة الجودة.  

SS  نحرافات الستة اإل)SS1 – SS6(  
DFSS  نحرافات الستة التصميم لإل)DF1 – DF7(  

X2 التصنيع الرشيق.  
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  داللة الرمز  الرمز المستخدم
JIT )JIT1 – JIT4(  

LM  

TPM )TPM1 – TPM4(  
TQM )TQM1 – TQM4(  

TECH )TECH1 – TECH4(  
CUST )CUST1 – CUST3(  
SUPL  )SUPL11 – SUPL14 ( 

VC  تكامل سلسلة التجهيز)VC1 – VC11(  
Y التصنيع الفعال.  

HR  الموارد البشرية(التصنيع الفعال ((HR1 – HR13)   
AG  التكنولوجيا الفعالة)AG1 – AG17(  

  
يتباين تأثير كـل مـن أنظمـة إدارة الجـودة،     ، إذ البحث وقد تم اختبار فرضية

نظريـة التصـنيع   (التصنيع الفعال فيما بينهم في النمـوذج المقتـرح   و التصنيع الرشيق
  .٤ويتضح ذلك من خالل تحليل المسار والشكل  ).التفاعلي

  
  )X1(أنظمة إدارة الجودة 

SS DFSS 
SS1 SS2 DF1 DF2 
SS3 SS4 DF3 DF4 
SS5 SS6 DF5 DF6 
  DF7  

  
  

  )LM )X2 التصنيع الرشيق            

  
  

   )Y( التصنيع الفعال                
HR AG 

HR1 HR2 HR3 HR4 AG1 AG2 AG3 AG4 
HR5 HR6 HR7 HR8 AG5 AG6 AG7 AG8 
HR9 HR10 HR11 HR12 AG9 AG10 AG11 AG12 

HR13    AG13 AG14 AG15 AG16 

  ٤الشكل 
  نتائج اختبار فرضيات البحث

  .وفق نتائج الحاسبة االلكترونية على الشكل من إعداد الباحث: المصدر

JIT TPM TQM TECH CUST SUPL VC 
JLT1 TPM1 TQM1 TECH1 CUST1 SUPL11 VC1 VC2 VC3 

JLT2 TPM2 TQM2 TECH2 CUST2 SUPL12 VC4 VC5 VC6 
JLT3 TPM3 TQM3 TECH3 CUST3 SUPL13 VC7 VC8 VC9 
JLT4 TPM4 TQM4 TECH4  SUPL14 VC10 VC11  

٠.١٠٩ - 

٠.١٦٣ ٠.١٨٧ 
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% ٨١.٣ن إفي حين  ،%١٨.٧التصنيع الفعال قد بلغ  فيق ن تأثير التصنيع الرشيإ
السبب في قلة المتغيرات يعود بحسب وذج، ونميتضمنها األ تعود إلى متغيرات عشوائية ال

المسـتلزمات  و األدويـة الدراسة المعمقة التي أجراها الباحث في الشركة العامة لصناعة 
هناك ف ،مليات التصنيعية في الشركةطالع على تفاصيل العمل والعالطبية في الموصل واإل

قـدرة  عدم  ليل على ذلكالمتقدمة والد اإلنتاجضعف واضح في الشركة في تطبيق أنظمة 
) الصيادلة والمذاخر والمرضى(ستجابة السريعة لحاجات ورغبات الزبائن الشركة على اإل

خزونـة  وكثرة الهدر والضياعات الموجودة في الشركة وبخاصة ما يتعلـق الكميـات الم  
ويعزز ذلك التأثير السـلبي   ،التقادم أوالكبيرة الموجودة في المخازن التي تتعرض للتلف 

دل داللـة واضـحة علـى    يوذلك  ،التصنيع الرشيق في) ٠.١٠٩-(ألنظمة إدارة الجودة 
ا زيادة الهدر والضياعات وتدني مستوى الجودة في الشركة والدليل على ذلك عدم حصوله

ـ يزو لمنتجاتها وعدم قـدرتها علـى منا  المطابقة األ على متطلبات شهادة ة الشـركات  فس
فيبـين   ٦أما الجـدول  . األجنبية في تقديم منتجات متميزة ملبية لحاجات ورغبات الزبائن

 و) ss(نسبة بـين   أعلى أنحيث  ،التأثير المباشر بين متغيرات الدراسة الكلية والتفصيلية
JIT  ٠.٠٨٤(هي ( وHR  هي)عكانت العالقة سلبية موقد %) ٢٩.٥ TPM،TQM،VC.  

  
  ٦جدول ال

  يمثل التأثير المباشر بين أبعاد متغيرات الدراسة

1 -.062 .084 -.134 -.109 -.019 .114 .080 -.233 .295 .186
-.062 1 .193 .039 -.005 -.389 -.059 -.026 .104 -.180 .222
.084 .193 1 .128 -.024 -.195 -.059 .005 .116 .070 .154

-.134 .039 .128 1 .000 -.197 -.160 .021 .126 -.110 -.219
-.109 -.005 -.024 .000 1 .015 .131 .026 .318 -.158 .133
-.019 -.389 -.195 -.197 .015 1 -.015 -.102 -.116 -.016 -.049
.114 -.059 -.059 -.160 .131 -.015 1 -.042 .181 .290 .061
.080 -.026 .005 .021 .026 -.102 -.042 1 .270 .301 .087

-.233 .104 .116 .126 .318 -.116 .181 .270 1 .086 .202
.295 -.180 .070 -.110 -.158 -.016 .290 .301 .086 1 .129
.186 .222 .154 -.219 .133 -.049 .061 .087 .202 .129 1

SS
DFSS
JLT
TPM
TQM
TECH
CUST
SUPL
VC
HR
AG

SS DFSS JLT TPM TQM TECH CUST SUPL VC HR AG

 
  

 AGو  DFSSو % ٢٩.٥ هي SS ،HRالمباشر بين كل من  للتأثيرأعلى عالقة ن إ
هـي   JITو  JPMو  ١٥.٤هي  AGو  JITو % ٢٢.٢هي  AGو  JITو % ٢٢.٢هي 

هـــي  HRو  CVSTو % ١.٥ TQMو  TECHو %) ٣١.٨( VCو  TQMو % ١٨.٥
هــي  SUPLو  HRو % ٢٧هــي  SUPLو  VCو % ٣٠.١ HRو  SUPLو % ٢٩

ويظهر من الجدول وجود الكثير من العالقات العكسية  .22.2هي  JITو  AGو % ٣٠.١
وحـدد  . ٤ثبات لما تم ذكره فـي تفسـير الشـكل    إوهذا  ،بين عدد من متغيرات الدراسة

المباشرة وغير المباشرة لتأثير أنشطة أنظمة الجودة على التصنيع التأثيرات  قيم ٧الجدول 
   .الفعال
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  ٧جدول ال

  يمثل قيم التأثير المباشر وغير المباشر
  لتأثير أنشطة أنظمة إدارة الجودة على التصنيع الفعال

  قيمة المعامل  نوع التأثير
  القيمة الرقمية  العمليات الحسابية

 ٠.٢٤٩ Y P SS Yى عل SSالتأثير المباشر لـ 
  ٠.٠٠٠٤٩٦ DFSS   r DFSS SS PDFSS Yالتأثير غير المباشر من خالل 

 ٠.٢٤٩٤٩٦  المجموع الكلي
 ٠.٠٠٨  Y P DFSS Yعلى  DFSSالتأثير المباشر لـ 

 ٠.٠٧٠٢١٨  SS  r SS Y PSS Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٧٨٢١٨  المجموع الكلي

  ٠.٣١٤  HR P SS HRعلى  SSالتأثير المباشر لـ 
 ٠.٠١٧٨٥٦ AG r AG SS PAG HRالتأثير غير المباشر من خالل 

  ٠.٣٣١٨٥٦  المجموع الكلي
  ٠.١٤٥ AG P SS AGعلى  SSالتأثير المباشر لـ 

  ٠.٠١٩١٧٥ HR  r HR SS PHR AGالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.١٦٤١٧٥  المجموع الكلي

  -٠.١٣٨ HR P DFSS HRعلى  DFSSالتأثير المباشر لـ 
  ٠.٠٤٩٥٠٦ AG  r AG DFSS PAG HRالتأثير غير المباشر من خالل 

 - ٠.٠٨٨٤٩٤  المجموع الكلي
 ٠.١٢٧ AG P DFSS AGعلى  DFSSالتأثير المباشر لـ 

  - ٠.٠٢٥٠٢ HR r HR DFSS PHR AGالتأثير غير المباشر من خالل 

 ٠.١٠١٩٨  المجموع الكلي

  
ر المباشـر وغيـر المباشـر لتـأثير أنشـطة      فيوضح قـيم التـأثي   ٨أما الجدول 

(JIT,TPM,TQM,TECH) على التصنيع الفعال.  
  

  ٨جدول ال
) JIT, TPM, TQM & TECH( يمثل قيم التأثير المباشر وغير المباشر لتأثير أنشطة
  على التصنيع الفعال

  قيمة المعامل  نوع التأثير
  القيمة الرقمية  العمليات الحسابية

 Y PJIT Y 0.062على  JITلـ التأثير المباشر 
  -٠.٠١٣٠٥٦  TPM   r TBM JIT P  TPM Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٠٠٩٨٤  TQM  r TQM JIT P TQM Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٠٠٣٩  TECH  r TECH JIT P TECH Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  -٠.٠٠٦٨٤٤ CUST  r CUST JIT P CUST Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٠٠٥٢ SUPL  r SUPL JIT P SUPL Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٠٧٧٧٢ VC r VC JIT P VC Yالتأثير غير المباشر من خالل 

 ٠.٠٥١٧٦٦  المجموع الكلي
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  قيمة المعامل  نوع التأثير
  القيمة الرقمية  العمليات الحسابية

 -٠.١٠٢  Y P TPM Yعلى  TPMالتأثير المباشر لـ 
 ٠.٠٠٧٩٣٦  JIT   r JIT TPM P JIT Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٠٠٠  TQM  r TQM TPM P TQM Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٠٣٩٤  TECH  r TECH TPM P TECH Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 -٠.٠١٨٥٦ CUST  r CUST TPM P CUST Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٢١٨٤ SUPL  r SUPL TPM PSUPL Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٨٤٤٢ VC r VC TPM P VC Yالتأثير غير المباشر من خالل 

  - ٠.١٠١٦٠٤  المجموع الكلي
  -٠.٠١٤  Y P TQM Yعلى  TQMالتأثير المباشر لـ 

  -٠.٠٠١٤٨٨  JIT   r JIT TQM P JIT Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٠٠٠  TPM  r TPM TQM P TPM Yالتأثير غير المباشر من خالل 

 -٠.٠٠٠٠٣  TECH  r TECH TQM PTECH Yثير غير المباشر من خالل التأ
 ٠.٠١٥١٩٦ CUST  r CUST TQM PCUST Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٠٢٧٠٤ SUPL  r SUPL TQM P SUPL Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 ٠.٠٢١٣٠٦ VC r VC TQM P VC Yالتأثير غير المباشر من خالل 

  ٠.٠٢٣٦٨٨  المجموع الكلي
  -٠.٠٠٢ Y P TECH Yعلى  TECHالتأثير المباشر لـ 

  -٠.٠١٢٠٩  JIT   r JIT TECH PJIT Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  ٠.٠٢٠٠٩٤  TPM r TPM TECH P TPM Yالتأثير غير المباشر من خالل 
  -٠.٠٠٠٦١٥  TQM  r TQM TECH P TQM Yالتأثير غير المباشر من خالل 

  -٠.٠٠١٧٤ CUST  rCUST TECH PCUST Yشر من خالل التأثير غير المبا
 -٠.٠١٠٦٠٨ SUPL  r SUPL TECH PSUPL Yالتأثير غير المباشر من خالل 
 -٠.٠٠٧٧٧٢ VC r VC TECH PVC Yالتأثير غير المباشر من خالل 

 - ٠.٠١٤٧٣١  المجموع الكلي
  

 أنشـطة  فيوضح التأثير المباشر وغير المباشـر لتـأثير   ٩في حين يشير الجدول 
(CUT, SUPL, VC) على التصنيع الفعال.   

% 13.5448حيث بلغ اإلجمالي  ،Y في CUSTالتأثير المباشر  ٩يتضح من الجدول 
ن القيمة كانـت  إ ، إذJITوهذه النسبة تألفت من خالل التأثيرات الفرعية غير المباشرة من 

 أما  TQM،SUPLوكذلك  وهذه تدل على أن العالقة التأثيرية غير المباشرة عكسية ،سالبة
TMP و  TECHو VC أن هذه النسب ضعيفة جداً إال ،يجابية طردياًإن التأثيرات فإ.  

لنسبة اوهذه ، %11.45 اإلجماليةالتأثيرات   بلغتحيث ، Y في SUPL ل ـ وكذا الحال 
يجابيـة  إ التأثيراتكانت  إذ ،المباشر وغير المباشر للمتغيرات الفرعية التأثيرنتيجة  تجاء

ـ  ، JIT ،cteccllc ،Vcبين كل متغير من المتغيرات  ن التغيـرات  إأما باقي المتغيـرات ف
 Y فـي  VC ل ـ المباشـر   التأثير أما CUST ،TQM ،TPMوشملت هذه المتغيرات  ،سلبية

على المستوى الفرعي فقـد تضـمن مجموعـة مـن      أما ،على المستوى الكلي 0.079%
أمـا التـأثيرات    JIT  ،VSTC، TECH، SUPLااليجابية وهي  التأثيراتالمتغيرات ذات 

  .)TQM, TPM(غير المباشرة السلبية فقد تضمنت المتغيرات 
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  ٩جدول ال
  على التصنيع الرشيق VC, SUPL, CUSTالمباشر وغير المباشر ألنشطة  التأشير

 قيمة المعامل
  نوع التأثير

  العمليات الحسابية  القيمة الرقمية
٠.١٦٦  Pcusty  مباشر لـ  التأثير الCUST   علىY 

-٠.٠٠٣٦٥٨  rjit  cust pjit y  التأثير غير المباشر من خاللJIT 
٠.٠١٦٣٢  RTPM  cust pTPM y  التأثير غير المباشر من خاللTPM 

-٠.٠٠٥٣٧١  RTQM  cust pTQM y  التأثير غير المباشر من خاللTQM 
٠.٠٠٠٠٣  RTECH  cust pTECH y اللالتأثير غير المباشر من خ TECH 

-٠.٠٠٤٣٦٨  RSUPL  cust pSUPL y  ٍالتأثير غير المباشر من خاللSUPL 
٠.٠١٢١٢٧  RVC  cust pVC y  التأثير غير المباشر من خاللVC 

  المجموع الكلي  ٠.١٣٥٤٤٨
٠.١٠٤  Psupl Y  ـلالتأثير المباشر  SUPL   علىY 

٠.٠٠٠٣١  rjit  SUPL  pjit y ل التأثير غير المباشر من خالJIT 
-٠.٠٠٢١٤٢  RTPM  SUPL pTPM y  التأثير غير المباشر من خاللTPM 
-٠.٠٠١٠٦٦  RTQM  SUPL pTQM y  التأثير غير المباشر من خاللTQM 

٠.٠٠٠٢٠٤  RTECH  SUPL pTECH y التأثير غير المباشر من خالل TECH 
-٠.٠٠٤٨٧٢  RSUPL  SUPL pSUPL y  ٍالتأثير غير المباشر من خاللSUPL 

٠.٠١٨٠٩  RVC  SUPL pVC y  التأثير غير المباشر من خاللVC 
  المجموع الكلي  ٠.١١٤٥٢٤

٠.٠٦٧  Pvc Y   التأثير المباشر لـVC   علىY 
٠.٠٠٧١٩٢  rjit  VC  pjit y  التأثير غير المباشر من خاللJIT 

-٠.٠١٢٨٥٢  RTPM  VC pTPM y  التأثير غير المباشر من خاللTPM 
-٠.٠١٣٠٣٨  RTQM  VC pTQM y  التأثير غير المباشر من خاللTQM 

٠.٠٠٠٢٣٢  RTECH  VC pTECH y التأثير غير المباشر من خالل TECH 
٠.٠٢٠٩٩٦  RSUPL  VC pSUPL y  ٍالتأثير غير المباشر من خاللSUPL 
٠.٠٢٨٠٨  RVC  VC pVC y  التأثير غير المباشر من خاللVC 

  المجموع الكلي  ٠.٠٩٧٦١
 

  حاتالمقتر
دارة الجودة والتصـنيع الفعـال   إتبين لنا من تحليل نظرية التصنيع التفاعلي ونظم 

  :أنظمة التصنيع وذلك لتحقيق اآلتيمن تحقيق التكامل بين  البد نهأوالتصنيع الرشيق 
نحرافات الستة يسهم بصورة مباشرة فـي  لتصنيع والتصميم لإلإن التكامل بين أنظمة ا .١

 .ة الالزمة والتي تفي بمتطلبات الزبون وحاجاته المختلفة تحقيق مستويات الجود
 الضياعووذلك لتقليل الهدر  ،يساعد النظام المتكامل من تحقيق وفر كبير في التكاليف .٢

 .ةحصل في العمليات اإلنتاجية والمراحل المختلفي الذي
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 ستجابة لطلبـات الزبـائن وبمسـتوى   لنظام المتكامل يؤدي إلى سرعة اإلن تطبيق اإ .٣

وإنما تسـير بصـورة    ،تكون على حساب الجودةال ن السرعة إإذ  ،الجودة المطلوب
  .متوازنة

ـ ال نفراد إن تطبيق أي نظام من النظم المشار إليها على إ .٤ ؤدي إلـى تحقيـق األداء   ي
 .ل الشركاتستراتيجي األمثل ألداء أعمااإل

٥. ين وخاصة فيما يتعلق تاب والباحثبل الكُتم معالجة القصور في النظم المستخدمة من ق
دون اإلشـارة   من بالدراسات التي ربطت بين التصنيع الفعال والتصنيع الرشيق فقط

، وبمـا  المناسبة ةإلى نظم الجودة وفاعليتها في تحقيق مستويات اإلنتاج المثلى بالجود
 . تكاليف اإلجمالية لإلنتاجال يساعد في تدنية

لمتكاملة تفوق التكاليف المقترنة بتطبيق هـذه  من تطبيق النظم ا ةإن اإليرادات المتحقق .٦
ن كل نظام من األنظمة يساعد في تحقيق التكـاليف وتحقيـق   إإذ  ،األنظمة المتكاملة
النظم تمكن الشركات من تحقيق فوائد كبيرة في  إن هذهف جماالًوإ ،وفورات للشركات

 . علق بالتكاليف واإلنتاج والتسويقما يت
مقابلـة سلسـلة    إلـى تصنيع الرشيق التصنيع والفعال يؤدي ن تحقيق التكامل بين الإ .٧

يحدد  الفشل في سالسل التجهيز تقريباً أو النجاح المكان السوقي حيث أن يالتجهيز ف
بالسـعر   ،سـب في المكان السوقي بواسطة المستهلك النهائي وبحصول المنـتج المنا 

هـو   نافسة لكن أيضـاً والوقت المناسب للمستهلك ليس هو الوحيد لنجاح الم ،المناسب
 ن رضا المستهلك وفهم المكان السوقي عنصـر محـوري  إف من هنا .مفتاح الديمومة

  .ئهوفق االعتبارات عند محاولة إنشا على
 ستناد على الكثير من مبادئ التصنيع الرشـيق صنيع الفعال في الحقيقة يبنى باإلإن الت .٨

التـي يحتاجوهـا   ن بالمنتجات والهدف األساسي ألي نظام إنتاج يكمن بتجهيز الزبائ
ضوء هذا الهدف يكون باإلمكان تحديـد  في و ،من حيث الكلفة بأسلوب موثوق وكفء

فكال النظامين يتطلب  ،الكثير من حاالت التشابه بين التصنيع الرشيق والتصنيع الفعال
، لكن ليس ألي منهـا برنـامج مهيكـل لحـل     أقصى إمكانية له جودة عالية لتحقيق

ففي هذه األنظمة تتم السيطرة على تدفق اإلنتاج من خـالل   ،ودة الصعبةمشكالت الج
ولما كان الطلب هو الـذي  . د اإلنتاج بالطلب الحقيقي للزبونحيث يتحد ،نظام سحب

. تويات في كل الميادينن الخزين بحاجة إلى أن يخفض إلى أدنى المسإيحدد اإلنتاج ف
تخدم مفاهيم حجـوم الكميـة    النظامين يسن كالإف ،نسيابياًإوألجل جعل تدفق اإلنتاج 

ن هذه األنظمة تصنع قيمـة  أ ، فضالً عنواإلنتاج الخلوي، والتغيير السريع، الصغيرة
ولتنفيـذ  . اءة من خالل جودة وفعالية المجهزعالية على شراكات المجهز لتحسين الكف

بواسطة دعـم   يكون النظام مرفوعاً إذ ،من إحداث تغيير ثقافي أي من النظامين فالبد
على الرغم من أن هذه األنظمة تشترك فـي الكثيـر مـن     ،شتراك العاملإاإلدارة و

  .هناك الكثير من الفروقات التمييزية بينهما إال أناألساسيات 
الجودة والتصنيع الرشيق ترتبط سببياً مع التصنيع الفعـال   إدارة أنظمةن الربط بين إ .٩

 .الاألداء المتميز لألعمجل تحقيق أمن 
التصنيع التـي   ةالرغم من العالقة بين البيئة واإلستراتيجية التنافسية وإستراتيجيعلى  .١٠

 أنظمـة على العالقـة بـين   تركز  ةن هذه الدراسإف. نواجهها بصورة متبادلة غالباً ما
قياسـها   تـم وهذه العالقات السببية  ،يقالجودة والتصنيع الفعال والتصنيع الرش إدارة
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 Covariance Strueture خدام نمذجة هيكل التباين المزدوجمسار باستباستخدام نماذج ال
Modeling    لتحديد معنوية العالقات ومعامالت المسارات المختلفة لكل مجموعة مـن

اختبارات المعنوية للمعامالت لهذه النماذج لتقييم  ، فضالً عنالعالية والمنخفضة األداء
 .رة الجودة والتصنيع الرشيق الفعالإدا أنظمةالفرضيات بوجود العالقات بين 
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