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 شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد األمين وآله وصحبه أجمعين, 

اما بعد فيسرني ان اتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير الى كل من مد يد العون لي في انجاز 

 عمل المتواضع واخص بالشكر كالً من:هذا ال

استاذي الفاضل الدكتور رعد عدنان رؤوف الذي اشرف على انجاز هذه االطروحة, اذ  -

تابع وساهم بالصغيرة والكبيرة وكان لتوجيهاته القيمة االثر الواضح الكبير في انجاز هذا 

 العمل فجزاه عنا خير الجزاء.

جامعة الموصل, لتشجيعه ومتابعته طوال مدة الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس  -

الدراسة, والى عمادة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل وقسم ادارة االعمال 

 إلتاحتهم الفرصة لي في اكمال دراستي.

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل الذين  -اساتذتي االفاضل في  قسم ادارة االعمال -

ي متابعتهم لي وما ابدوه من آراء في هذا الموضوع من خالل كان لهم الدور المميز ف

 محاضراتهم ومؤلفاتهم.

اخوتي وزمالئي اعضاء الهيئة التدريسية في قسم ادارة االعمال كلية االدارة واالقتصاد/  -

 جامعة تكريت

 اخوتي زمالئي في كلية الهندسة/ جامعة تكريت. -

تفضلهم بقبول مناقشة االطروحة, اساتذتي االفاضل رئيس واعضاء لجنة المناقشة ل -

 وستكون مالحظاتهم السديدة مكان تقدير الباحث واهتمامه.

 اساتذتي االفاضل محكمين استمارة االستبانة ومقيميها. -

 زمالئي وزميالتي طلبة الدراسات العليا. -

العاملين في مكتبة االدارة واالقتصاد, جامعة الموصل وجامعة تكريت وجامعة بغداد  -

 الى الجامعة الردنية وجامعة الزيتونة والبتراء. باالضافة

 اسرتي لما بذلوه من جهد ومساعدة طيلة مدة دراستي. -

 

 وفي االخير أسأل هللا تعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
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 المستخلص

مقتنعًا بالحصول على المنتجات بجود  عالية واسعار مقبولة لم يعد الزبون المعاصر 
فحسب وانما اصبح اكثر اهتماما بالمشكالت البيئية التي تعد احد افرازات االنظمة التصنيعية 
التي تعتمد وبشكل كبير على استنزاف الموارد الطبيعية  فاصبح التحدي االبرز للمنظمات 

ع االستراتيجية الموجهة نحو االستدامة الساعية الى تعزيز المعاصر  ضرور  تبني مبادرات التصني
المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة ومواردها بما يسهم في تحسين أدائها العملياتي وترصين نظامها 
التصنيعي كمصدر للميز  التنافسية, ويكتسب التصنيع المستدام أهمية كبير  في البيئة التنافسية 

سبيل االبرز ليس للحفاظ على الموارد الطبيعية فحسب وانما في معالجة المعاصر  كونه يمثل ال
العديد من جوانب الخلل والفشل العملياتي التي تسببت في افتقاد المصداتية في التعامل مع 
السوق المستهدف فضال عن انعكاسها سلبا على اداء وديمومتها في سوق المنافسة المحتدم. 

ليات التصنيعية احد العوامل التي تدفع الى تبني مفهوم التصنيع ويمثل السعي نحو تحسين العم
المستدام, حيث تكمن الفكر  األساسية في معالجة الفشل العملياتي بكافة اشكاله وذلك من خالل 
تبني ابعاد التصنيع المستدام بما يسهم في تحقيق أداء متميز للمنظمة كون األداء يعد محور 

ة او فشلها في تراراتها وخططها االستراتيجية وتأتي أهمية األداء من مركزي لتخمين نجاح المنظم
 تدرته على التعبير عن تابلية المنظمة ان تنجز مهمتها بنجاح وتحقق أهدافها بتفوق.

من خالل ذلك سعت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة عالتات االرتباط واالثر القائم 
سة على مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية الخاصة بين متغيرات الدراسة, واعتمدت الدرا

بوجود عالتات ارتباط واثر معنوية بين ابعاد التصنيع المستدام  والفشل العملياتي واالداء المتميز 
 -وتم تحديد عدد من األسئلة لتوضيح مشكلة الدراسة وعلى النحو االتي:

 ؟ التصنيع المستدام عن الدراسة تيد الشركة في المدراء تصّور مدى ما .1

معالجة الفشل  بهدف التصنيع المستدام لتطبيق الدراسة تيد الشركة توجه مستوى  ما .2
 فيه؟ تعمل الذي القطاع في العملياتي

 ؟وابعاده المتميز األداء عن واضحا تصورا الشركة هل تمتلك .3

 ما طبيعة العالتة بين ابعاد التصنيع المستدام والفشل العملياتي ؟ .4

 العالتة بين ابعاد الفشل العملياتي واألداء المتميز؟ما طبيعة  .5

ما مستوى تأثير التصنيع المستدام في تحقيق االداء المتميز من خالل معالجة الفشل  .6
 العملياتي ؟



 
 ب

 ما مدى تأثير السمات الديموغرافية لدى افراد العينة على متغيرات الدراسة؟ .7
 

اسمنت كركوك لتطبيق الجانب الميداني بغية تحقيق اهداف الدراسة تم اختيار معمل 
للدراسة, وتد اعتمد الباحث على أسلوب االستبانة بوصفها أدا  رئيسة في جمع البيانات من 
خالل توزيع االستمارات على ذوي العالتة بالموضوع, ولتحقيق اهداف الدراسة وفرضياتها تم 

ر المستقل والوسيط والمتغير وضع انموذج افتراضي يعكس طبيعة العالتة واالثر بين المتغي
 المعتمد في الدراسة وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات منها:

ان تطبيق االستدامة في التصنيع بنجاح يوفر طريقة استراتيجية لزياد  فاعلية وكفاء   -
 اداء االعمال.

 وجود عالتة ارتباط معنوية بين ابعاد التصنيع المستدام والفشل العملياتي. -

هناك تأثير معنوي بين ابعاد التصنيع المستدام واألداء المتميز بدون تدخل ابعاد الفشل  -
 العملياتي.

ازداد التأثير المعنوي بين ابعاد التصنيع المستدام واألداء المتميز من خالل تدخل  -
 المتغير الوسيط الفشل العملياتي.

اتتراح مجموعة من المقترحات ة تم وتأسيسًا على االستنتاجات التي توصلت اليها الدراس
 اهمها:

استخدام  وا عاد نقترح أن يقوم المعمل المبحوث باعتماد األساليب الحديثة في التدوير 
بما يقلل من الضرر الواتع على البيئة ويحقق لها منافع إضافية من ذلك, ويمكن  اإلنتاجمخلفات 

العالمية والتي لديها ممارسات ناجحة أو  اإلتليميةفي هذا المجال االستفاد  من تجارب الشركات 
 في مجال إعاد  التدوير لمخلفات االنتاج.
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OECD  منظمة التعاون االتتصادي للتنميةOrganiztion For Economic 

Cooperation And Development  
LCA   تحليل دور  الحياLife cycle analysis 

EFQM   المؤسسة االوروبية إلدار  الجودEuropean Facility quality management 

RPN  رتم اولوية المخاطر Risk Priority number 

UNIDO   منظمة التنمية الصناعية لألمم المتحدUnited Nation industrial 

development organization 

HDI  مؤشر التنمية البشريةHuman Development index 

CSR  المسؤولية االجتماعية للشركةCorporate Social Responsibility 

FMEA  تحليل الفشل وتأثيراتهFailure Mode and effects analysis 

ICCA  المجلس الدولي لرابطة الكيميائيينInternational Council Of Chemists 

The Association 
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 المقدمة

يقدم التصنيع سلع وخدمات مهمة لدعم جود  حيا  االنسان ويسهم بشكل رئيسي في  
تنمية االتتصاد العالمي, وهو امر في الحقيقة يمتد خارج حدود المنظمة االنتاجية حيث يشمل 
جميع النشاطات الصناعية من الزبون والى المصنع والعود  الى الزبون مر  ثانية ,اي ان 

االتتصاديات الصناعية ويحتوي اشكال مختلفة من الخدمات التي ترتبط التصنيع يمثل جوهر 
بالسلسلة التصنيعية وال يوجد شك في اهمية ودور التصنيع تجاه تنمية وتطوير المجتمع نظرا 
للوفورات العديد  التي يحققها , اال انه ومن جانب اخر فأن للتصنيع  اثار سلبية ال يمكن اغفالها 

من خالل إستهالك المواد الخام والطاتة فضال عن ما ينبعث عن التصنيع على مستوى البيئة 
من غازات ضار  بالبيئة الطبيعية االمر الذي يتطلب تحقيق التحسين التقاني االمثل ومغادر  
العمليات التقليدية لتقليل استهالك الطاتة والموارد وتحسين دور  حيا  المنتج , ان مبادرات 

ة الموجهة نحو االستدامة وبضمنها التصنيع المستدام هي مبادرات تهدف التصنيع االستراتيجي
من الى تقليل االثر البيئي وزياد  المسؤولية االجتماعية وهي ذات اهمية بالغة لمنظمات التصنيع 

ن ادائها العملياتي ومعالجة اوجه القصور والخلل في المنظومة التصنيعية )الفشل يأجل تحس
عبر عنه بإنه انحراف عن النتائج المتوتعة والمرغوبة فهو يمثل هدرا للموارد العملياتي( والذي ي

والوتت وهو ناجم عن خلل في مجاالت محدد  تتمثل باألخطاء البشرية, وفشل في المعدات, 
فشل في القرارات االدارية وفشل معرفي )نقص في المعرفة(, وتتمثل الفكر  االساسية للدراسة 

عالجة الفشل العملياتي من خالل تطبيق فلسفة التصنيع المستدام بما يسهم الحالية  في كيفية م
فصول, الفصل االول  ستةفي تحقيق االداء المتميز للمنظمة. تمت معالجة ذلك من خالل 

استعرض الدراسات المرتبطة بمتغيرات الدراسة ومن خاللها تم استنباط منهجية الدراسة الحالية , 
تناول التصنيع المبحث االول  ين,حثمبمن خالل  مستدامالتصنيع الناول اما الفصل الثاني فت

والفصل الثالث تناول الفشل , تناول ابعاد التصنيع المستداموالثاني  مدخل مفاهيمي المستدام
الجانب  إلىالعملياتي اما الفصل الرابع فتناول االداء المتميز والفصل الخامس تم التطرق 

وصف متغيرات الدراسة والثاني اختبار فرضيات  األول, التطبيقي للدراسة من خالل مبحثين
 ة والعملية واهم المقترحاتاهم االستنتاجات النظريالدراسة, اما الفصل السادس فتناول 

 .والتوصيات
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 الفصل االول

 الدراسة منهجية و السابقةالدراسات 

 السابقةالمبحث األول: الدراسات 

 الدراسة المبحث الثاني: منهجية

 ووصف عينة الدراسةوالمعلومات المبحث الثالث: أساليب جمع البيانات 
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 االول المبحث

 السابقة الدراسات

 الحالّية, الدراسة متغّيرات في بحثت التي السابقة المعرفّية الجهود أهم المبحث هذا يقّدم
 العربّية واألبحاث الدراسات األول المحور يتضمن الى ثالثة محاور الدراسات تقسيم وسيتم

 العربّية واألبحاث الدراسات الثاني المحور يتناول حين في بالتصنيع المستدام, الخاصة واألجنبّية
بالفشل العملياتي, فيما يعرض المحور الثالث الدراسات واالبحاث الخاصة  الخاصة األجنبّيةو 

 (.1وكما مبين في الجدول ) الزمني التسلسل حسب المحاور عرض وسيتم المتميز باألداء
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 ( الدراسات السابقة1) جدول رقم

 اوال: الدراسات المرتبطة بالتصنيع المستدام:
 المقترحات النتائج الهدف األهمية المشكلة العنوان الباحث والسنة ت
1 Karlsson, 2011  نظام القيمة للتصنيع

 المستدام
Value system for 

sustainable 

manufacturing 

ما هي  -
االنظمة الحالية 
التي تستخدمها 

الصناعة لمقياس 
 التصنيع المستدام؟

كيفية صنع  -
تيمة مستدامة 
 في المنظمة

تستمد اهميتها 
من ان المصدر 
الرئيسي للقيمة 
المستدامة هي 

المنافع المعنوية 
لالستراتيجية 

المستدامة وهي 
 نافعة لالعمال

تشخيص نماذج 
النظريات 

المعروفة مع 
اتتراح نظام تيمة 
جديد يترتكز على 

 المستدامةالتقانة 

توصلت الدراسة 
الى انه يمكن 

تشخيص تسعة 
اصناف رئيسية 
لقياس االستدامة 

 في التصنيع

االستثمار في 
االستدامة تد 

ينافس استثمارات 
اخرى ولكنه 

ضروري لنجاح 
االعمال على 
 المدى الطويل

2 Rosen & 

kishawy, 2012 
التصنيع والتصميم 
المستدام: المفاهيم 
 اتوالممارسات والحاج

Sustainable 

manufacturing and 

design: concepts 

practices and needs 

ما هو دور 
االستدامة البيئية في 
صنع القرار للعملية 

 التصنيعية
 

 

يتناول البحث 
اهمية تكامل 
االستدامة مع 

التصنيع 
والتصميم 

واهداف اخرى 

تحسين ودعم 
التقدم في التصنيع 

 المستدام

الحاجة الى 
التعاون والبحث 
المكثف لتحسين 

فهم االستدامة في 
 التصنيع والتصميم

ضرور  وجود 
مقاييس تقييس 

التقدم تجاه تحقيق 
االستدامة 
وتشخيص 
 المؤشرات
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مثل الوظيفة 
والتنافس 
والربحية 

 واالنتاجية 
3 Mola & Ismail, 

2013  
تطوير خطة جديد  
 للتصنيع المستدام

Developing a new 

plascheme for 

sustainable plan  

 

Plan for sustainable 

 

manufacturing 

كيفية توفير 
الخيارات المالئمة 

لنظام التصنيع 
للتحرك بسرعة 

وامان تجاه 
 المستقبلي المستدام

تنبع االهمية 
من خالل 

استعراض شامل 
لالستدامة 
 والقضايا 
الخيارات 

المتاحة لتطوير 
التصنيع 
 المستدام

 
 
 

 تقديم خطة جديد 
للتصنيع المستدام 
فضال عن اتتراح 

هيكل جديد ال 
يقتصر على 

األركان الرئيسية 
الثالثة لالستدامة 
وارتباطاتها بل 
يضيف إليها 

بعدين آخرين هما 
األخالق والبعد 

 التقاني

إن إدخال 
االستدامة في 

تطوير المنتج تد 
دفع شركات 
التصنيع إلى 

 يسهم 
 يسهم في

التحرك فورا تجاه 
جات إنتاج منت
مستدامة 

باإلضافة إلى 
تحسين النماذج 
 واألطر والمقاييس

 اتتراح 
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4 Mazhar & Islam, 

2013 
التصنيع المستدام في 
الشركات االندونيسية 

 الصغير  والمتوسطة الحجم
Sustainable 

manufacturing for 

Indonesian small 

and medium Sized 

enterprises (SMES) 

كيفية تقييم 
المعاد المنتجات 

تصنيعها باستخدام 
معايير تصنيعية 

 مستدامة

تشخيص فرص 
التحسين من 
خالل الكفاء  
االتتصادية 

واالنتاج النظيف 
والتقانة 

الخضراء لجعل 
المنتجات 
المصنعة 

الحالية مستدامة 
من الناحية 
االتتصادية 

والتقنية والبيئية 
 واالجتماعية

تهدف الدراسة الى 
التحسين المتكامل 

تحديد  من خالل
اي الحلول 

المجدية تقنيا 
واتتصاديا 

واجتماعيا وبيئيا 
تلبي معايير 

التصنيع المستدام, 
وتهدف الى اعاد  
تصنيع المولدات 
الكهربائية من 

خالل تقديم اطار 
التصنيع المستدام 
في استراتيجيات 
 اعاد  التصنيع

عند الوصول الى 
الحلول المجدية 
تقنيا والصديقة 
مل للبيئة يتم التعا
مع الجدوى 
االجتماعية 

واالتتصادية لهذه 
 الخيارات

ضرور  القيام 
بتقييم المبيعات 
وكلفة دور  حيا  

 االنتاج
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5 Zhang, 2014  سكما لتحقيق   6استخدام
 التصنيع المستدام

Using six sigma to 

achieve sustainable 

manufacturing a 

case study in 

Aviation Company 

كيف تصبح 
المنظمات واعية 

لالستدامة وما هي 
مقاييس التصنيع 
المستدام المالئمة 

وكيف يمكن 
للمنظمات ان تحسن 

 االداء المستدام

تنبع من بناء 
اطار عمل 
للشركات 

الصغير  والكبير  
فضال عن 
تصنيف 
مستويات 

للقياس وتحديد 
مقاييس خاصة 
 لقياس االستدامة

سكما  6دمج الـ 
مع التصنيع 

المستدام في اطار 
نظامي للشركات 
لتحقيق االستدامة 
 في بيئة التصنيع

من خالل تحليل 
swot  تم تقديم

 6اطار من الـ 
سكما متزامن مع 

جميع ادوات 
الجود  ومفاهيمها 
لتحسين االداء 

 المستدام

هناك تدرج في 
العمل من 

التصنيع المستدام 
الى سلسلة 

التجهيز المستدامة 
لتحقيق القياد  في 

السوق وتشدد 
على التحسين 

 المستمر

6 Habidin, et al 

2015 
ممارسات التصنيع المستدام 

في صناعة السيارات 
 الماليزية

Sustainable 

manufacturing 

practices in 

Malaysian 

automotive industry 

هل مستوى الوعي 
تجاه التصنيع 

المستدام مرتبط 
ارتباط مباشر في 
ممارسات التصنيع 
المستدام؟ وهل ان 
ممارسات التصنيع 

تبرز اهمية 
الدراسة بسبب 
زياد  الوعي 

تجاه ممارسات 
التصنيع 

المستدام وتزايد 
اهميتها باعتبار 

تشخيص 
ممارسات 

التصنيع المستدام 
في صناعة 

السيارات الماليزية 
باستخدام تحليل 
 عوامل المطابقة

خلصت النتائج 
الى العوامل 

المهمة لتطبيق 
التصنيع المستدام 
المتمثلة بعمليات 
التصنيع وادار  
سلسلة التجهيز 

تطبيق النموذج 
الذي اتترح بحيث 
اصبحت نظرية 

وممارسات 
االستدامة في 
التصنيع من 

القضايا المهمة 
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المستدام تصنع تيمة 
تحافظ عليها على 

 االمد الطويل؟

مة ان االستدا
في التصنيع تد 
اجتذبت اهتمام 

عد  
متخصصين في 
 مجال االعمال

ولية والمسؤ 
االجتماعية 

واالدار  البيئية 
واثبتت الدراسة 
امكانية تطبيق 
النموذج وثبات 
 العوامل االربعة

في التطوير 
الديناميكي 

 لالعمال

 ثانيا: الفشل العملياتي:
1 Cannon & 

edmndson, 2004 
فشل التعلم وتعلم الفشل 

 بذكاء
Failing to learn and 

learning to fail 

intelligently 

كيف يمكن 
للمنظمات ان تتعلم 

 من الفشل

استمدت اهميتها 
من ان التعلم 
المنظمي من 
الفشل مجدي 
ولكنه يتطلب 

 ادار  ماهر 

من خالل تبني 
استراتيجيات 
تعزيز االبداع 

يمكن والتحسين 
للمنظمات ان 
 تتعلم من الفشل

ان تشخيص 
الفشل وتحليله 

يمكن من التغلب 
على الحواجز 
االجتماعية 

لتشخيص الفشل 
 وتحليله

التعلم تدر 
االمكان من 

حاالت الفشل 
الصغير  لتقليل 
احتمالية حدوث 
حاالت الفشل 

 الكبير 
2 Milstein etal, 

2009 
الفشل العملياتي وحل 

المشاكل: دراسة تجريبية 
فهم متى يحدث حل 

المشاكل وكيف 
تستمد اهميتها 
من كونها اول 

تهدف الى تطوير 
ر نظرية واختبا

ان العاملين 
المشاركين في 

التركيز على 
الجود  والسالمة 
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 لالبالغ عن الحوادث
Operational failures 

and problem 

solving: An 

Empirical study of 

incident reporting 

يمكن تعزيز ذلك 
ومتى يساهم العامل 

في حل المشاكل 
بعد االبالغ عن 
الحوادث وكيف 

مارسات يمكن لل
االدارية ان تعزز 
 مشاركة العاملين

دراسة كمية 
تدرس حل 
المشاكل 

استجابة الى 
فشل عملياتي 

تم تشخيصه في 
نظام ابالغ 

الحوادث وهو 
يكمل الدراسات 
النوعية الحديثة 
التي بحثت في 
كيفية استخدام 
نظام االبالغ 
 عن الحوادث

تتعلق بالفشل 
العملياتي المبلغ 
عنه والذي تد 
يؤدي الى حل 

 المشاكل

حل المشاكل 
يكونون محفزين 
ببعض الخواص 

الموروثة في 
 المشكلة نفسها

تد يسهم في تقليل 
 ظهور المشاكل

3 Syed, 2009  مدخل االنظمة لتقليل
 اساليب فشل المشاريع

A systems approach 

to mitigating of 

كيف يمكن تطبيق 
منهجية تحسين 

 العمليات 

تنطلق االهمية 
من ان فشل 

جزء واحد من 

معرفة العوامل 
التي تؤثر في 

مشروع ما 

يجب فهم نوع 
العمليات 

االساسية في نظام 

دراسة العناصر 
الرسمية ودورها 
في تدر  عمليات 
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projects failure 

modes 
المشروع تد 
يسبب فشل 

 المشروع برمته

ومعرفة درجة 
التاثير من اجل 

هذه تجاوز 
المؤثرات وتجنب 

 الفشل

المشروع وهدفها 
ومدخالتها 

ومخرجاتها والدور 
الذي تؤديه لتعزيز 

 كفاء  المشروع

المشروع على ان 
تعمل بفاعلية 

منفرد  كاسلوب 
 لتحسين العمليات

4 Karaulova etal, 

2012 
تقييم موثوتية عمليات 

 التصنيع
Reliability 

Assessment of 

Manufacturing 

Processes 

البحث عن اطار 
لتحليل االخطاء في 

العملية االنتاجية 
واجراءات تصحيحها 

باالعتماد على 
تحليل اسلوب الفشل 

 FMEAوتاثيره 
بتصنيف انواع 
الخلل وتقدير 
معامالت هذا 

 التحليل

اهميتها تستمد 
من ان موثوتية 

العملية 
االنتاجية مسألة 
اساسية لضمان 

استقرار 
العمليات 
 االنتاجية

تهدف الدراسة الى 
تشخيص اكثر 
االجزاء غير 
الموثوتة من 

العملية االنتاجية 
واتتراح طرق 

 تحسين موثوتيتها

ان بدون مقياس 
لخسار  العمليات 
ال يمكن للشركات 
ان تقدر مقدار ما 

شهريا تخسره 
بسبب عمليا 
االنتاج غير 

 الموثوتة

استخدام ادوات 
وطرق جديد  
للبحث عن 

الخسار  من خالل 
تحليل الموثوتية 

FMEA 
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5 Dagnew, 2012  تحسين ادار  الصيانة
الدورية باستخدام تقنيات 

 مراتبة الحالة
Optimization of 

periodic 

maintenance 

management using 

condition 

monitoring 

هل ان استخدام 
تقنيات مراتبة الحالة 
وبيانات العمليات 
تسهم في تحسين 
الصيانة الدورية 

وتقييم حالة السالمة 
وبقية العمر النافع 

 للمعدات 

تستمد االهمية 
من خالل تحليل 
اهمية المعدات 
واسلوب تاثير 
فشل المعدات 
وتاثيره على 

العملية 
االنتاجية 
والصحة 

لبيئة والسالمة وا
 والكلفة

كيفية مراتبة 
المعدات والمكائن 
من خالل تكامل 

بيانات الفشل 
الفعلية والماخوذ  
من تقنيات مراتبة 
الحالة مع بيانات 

حاالت الفشل 
 السابقة 

ان الصيانة 
الدورية في فترات 
منتظمة تؤدي الى 
منع فشل المعدات 

المهمة والتي 
 تعتبر حرجة

استخدام طرق 
رياضية مثل 

التوزيع  نموذج
الطبيعي لحساب 
متوسط الزمن بين 

 حالتي فشل 

6 Roszak etal ,2015  تحليل اسلوب وتاثير الفشل
مدخل جديد  fmeaالبيئي 

 الى هذه المنهجية
Optimization of 

periodic 

maintenance 

management using 

condition 

عملية تحديد الطرق 
الشائعة للوتاية 
النظامية من 

االخطاء حيث 
اصبحت مشكلة 

الكشف المبكر عن 

مناتشة اهمية 
تطبيق 

FMEA 
الخاص بالبيئة 

كون جوهر 
االدار  البيئية 
في الشركة 

هدف الدراسة 
عرض تحليل 

FMEA  لجوانب
متعلقة بالبيئة من 

اجل تحسين 
المشاريع وعمليات 

-Eان طريقة 

FMEA 
المقترحة جزء من 

نطاق طرق 
االدار  البيئية 

المكرسة للعمليات 
 التصنيعية 

تقييم المخاطر 
البيئية للعملية 

النسبة االنتاجية ب
الى العمليات 
المنفرد  التي 

تشمل عمليات 
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monitoring  الخطأ بالغة االهمية
وهل يمكن ان 

يستخدم التحليل 
لتحسين االنظمة 

 والعمليات 

تتطلب استدامة 
قليل التقنية بت

مخاطر اثر 
العمليات على 

 البيئة

 التصنيع والنقل التصنيع المطبقة

 ثالثا: االداء المتميز:
1 Donald & dennis, 

2003 
من عوامل النجاح الحرجة 
الى معايير االداء المتميز: 
 استراتيجية التغيير المنظمي
The critical success 

factors to Excellent  

performance: 

organizational 

change's strategy 

كيفية تياس العالتة 
بين عوامل النجاح 
الحرجة باستخدام 
منهجية البحث 
الكمية والنوعية 

 المشتركة

تستمد اهميتها 
من خالل دراسة 
الحالة المفرد  

التي تتعامل مع 
 نظام دعم القرار 

تهدف الى 
توضيح العالتة 

بين عوامل النجاح 
الحرجة والحاجة 

ني اطر اكثر لتب
شمولية من 

خاللها يمكن 
للمنظمة 

االستمرار في 
 مسعاها للتميز

ان المنظمة يجب 
ان تقرر المنهجية 

فضال عن 
المقياس الحقيقي 
بخصوص كيفية 

اترار النجاح 
 ضمن بيئتها

اتترحت الدراسة 
تطوير اطار 
مستند على 

معايير 
(Malcolm 

Baldrige )
لالداء التنظيمي 

 المتميز
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2 Filippo etal, 2013  االداء الجامعي المتميز في
اسبانيا, استراتيجية ممكنة 
التحقيق لتعظيم الموارد 
 وتحسين االداء المحلي

Performance of 

university excellence 

in Spain, a possible 

strategy for 

optimizing resources 

and improving local 

performance 

هل ان التركيز على 
التعلم والمعرفة 

يعزز موتع 
الجامعات التنافسي 
في تطاع التعليم 

فضال عن ان االداء 
المتميز ال يتحقق 
اال بوجود رسالة 
واضحة واهداف 

محدد  تدعم 
 االبتكار 

تنبع االهمية 
من بيان االدار  

االستراتيجية 
ورسالتها في 
تحقيق االداء 

 المتميز

تهدف الدراسة الى 
لوتوف على اهم ا

االستراتيجيات 
التي يمكن ان 
تحقق االداء 

 المتميز للجامعات

ان رسالة 
الجامعات تمثل 
دورا مهما في 

تحويل الرؤية الى 
واتع ملموس في 

ظل الظروف 
 االتتصادية الراهنة

ضرور  تبني 
استراتيجيات فعالة 
ورسالة واضحة 

من تبل الجامعات 
المبحوثة تتالئم 
مع الظروف 

ادية االتتص
 المحيطة بها
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 جاالت االستفادة من الدراسات السابقةم

 منها واالستفاد  بمتغيرات الدراسة الصلة ذات والمصادر المراجع من عدد على التعّرف -1
 . النظري  اإلطار استكمال في

 . االستبانة تصميم آلّيات استكمال في منها االستفاد  -2

فيما  مستجدات من المعرفّية الجهود إليه وصلت ما آخر على التعّرف في منها االستفاد  -3
 . الدراسة أهداف مع انسجاماً  األكثر اإلحصائّية الوسائل وتحديد يتعلق بمتغيرات الدراسة,

 من الباحث مّكن الذي بالشكل فقراتها وتسلسل الدراسات هذه منهجّيات على التعّرف  -4
 . دراسته منهجّية تصميم

 بناء في سّهل الذي األمر الدراسات لهذه والتوصيات االستنتاجات أهم على التعّرف  -5
 . الحالّية للدراسة النظري  اإلطار

 
 السابقة الدراسات عن الحالّية الدراسة تمّيز مجاالت

لمعالجة الفشل العملياتي  التصنيع المستدام اسهامات استخدام في الحالّية الدراسة تمّيزت -1
 متغّيرات إحدى استخدمت السابقة الدراسات وصوال الى تحقيق االداء المتميز بينما

 في أهداف تحقيق من الباحث إليه يبغي ما إلى للوصول السعي في الحالّية الدراسة
 العكس. أو اآلخر المتغّير

 لما مغاير بأسلوب وعرضها الحالّية الدراسة بمتغّيرات الخاصة المواضيع انتقاء في الدتة -2
 السابقة. الدراسات في ورد

معمل اسمنت كركوك وما تمثله منتجات الميدان من  في خصوصية الميدان المبحوث -3
  وخدمّية إنتاجّية شركات في السابقة الدراسات طّبقت بينما اهمية بالغة للمجتمع المحلي

المتميز من خالل التصنيع المستدام واالداء  بين منهجّياً  ربطاً  السابقة الدراسات تحّقق لم -4
 . الحالّية الدراسة تفرد يؤكد الذي األمر معالجة الفشل العملياتي

 وخدمّية إنتاجّية شركات على تطبيقه إمكانّية يعكس االفتراضي الدراسة مخطط سهولة -5
 .مختلفة
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 منهجية الدراسة :المبحث الثاني

 في الحالّية الدراسة إجراءات أساسها على ُبنيت التي اآللّيات المبحث هذا يتضّمن     
 بمنهجّية اآلليات لهذه توضيح يأتي وفيما االحصائّية والعملّية المعرفّية النظرّية مضامينها

 :اآلتي من ُكل من ُمكونة دراسّية

 أواًل: مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 إسبار تبّرر التي هي الحاجة هذه أهمّية ولكن اشباعها يراد حاجة الدراسة مشكلة تمثل
 :وكاآلتي محورين في تدور الدراسة مشكلة فان وعليه فيها, الغور

 المعرفّية الفجوة: األول المحور

 الباحثين أمام كبيراً  عائقاً  يشكل المعاصر  المواضيع من للكثير العربّية األدبّيات إفتقار إن      
 اإلنتاج في الحديثة المداخل بظهور المتمثلة المعاصر  كالظواهر وتحليلها فيها للخوض

 المحلي الصعيد على سواء من خالل االداء المتميز التفّوق  لتحقيق الشركات تبل من واستخدامها
 عقبة تمثل المواضيع هذه حول التجريبّية الدراسات إلى االفتقار أن كما , الدولي أو اإلتليمي أو

 الدراسة فان ولذا نظري, وبشكل الظواهر من وتحليله دراسته تم ما لتسخير الباحثين تواجه أخرى 
 :اآلتية المواضيع عن المعرفّية المعضالت مواجهة تحاول الحالّية

 التصنيع المستدام -1

 تبل من استخدامها يتم والتي اإلنتاج في والمعاصر  الحديثة المداخل إحدى يمثل والذي
التغير في فيه نتيجة  تعمل الذي الصناعي القطاع في التفّوق  عن تبحث التي الشركات

العرض والطلب وزياد  حد  المنافسة وتلة الموارد وزياد  عدم التأكد البيئي وتباين إمكانات 
فشل المنظمات ونجاحها ترسل إشار  واضحة بأن على المنظمات ان تغير استراتيجيات 
تصنيعها. فأصبحت نماذج االعمال وعملياتها المعقد  معيارا ما جعلها تبحث عن حلول 

هم في انسيابية عملياتها ومواكبة التغييرات المعاصر  في البيئة الخارجية من خالل ناجعة تس
العمل في نطاق عالمي الذي تشكل فيه مسألة االستدامة مرتكزا مهما للبقاء والنمو االمر 
الذي تجسده استراتيجية التصنيع المستدام الذي يعد من المفاهيم االدارية التي التت اهتمامًا 

ن تبل الباحثين, وهو االمر ذاته الذي يبرر الحاجة الملحة لتبني هذا الموضوع والذي كبيرًا م
 باالهتمام الكافي من تبل منظماتنا المحلية على الرغم من اهميته البالغة. لم يحض  
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 الفشل العملياتي -2

  والجود , االنتاجية انخفاض وفي العمل اعاتة في العملياتي بات واضحا دور الفشل
سه على مجمل مفاصل العمل المنظمي الذي يبقى موضع تهديد طالما لم يتم وانعكا

 الفشل لطبيعة واسع فهم يتطلب الذي تشخيص مكامن الخلل المسببة للفشل العملياتي ,االمر
 او المعدات في مشاكل او البشري  الخطأ وتشمل المصادر من العديد نتيجة يظهر الذي

 ينبغي المجمل ,وفي والمجهز الزبون  بين االتصاالت سوء او العمليات سير في انحراف
 المعلومات ان بأعتبار, تعلم فرص باعتبارها الفشل حاالت تشخيص المنظمات على

 افتقرت وتد هذا, والتحسين التغيير عملية تحفيز في تسهم العملياتي الفشل من المستحصلة
يبرر الحاجة الى تناوله بشيء  بما التوجه هذا طبيعة حول أكثر لتفاصيل العربّية الدراسات

 من التفصيل
 االداء المتميز -3

 تبل من كبيرا اهتماما التت المعاصر  التي االدارية المفاهيم احد المتميز االداء يمثل
 عمل نجاح ثم ومن وتفوتهم االفراد بنجاح الصلة الوثيق ارتباطها بسبب والكتاب الباحثين
 وان المتغير , التنافسية البيئة ظل في المرسومة المستقبلية اهدافها لتحقيق سعياً  المنظمة
يمثل مطلبا حتميا لجميع المنظمات المعاصر  والذي يتحقق من خال حصيلة  االداء. تحقيق

 والسلوكية والذي يمثل خالصة المهارات الفكرية مجموع االداء الفردي للعاملين في المنظمة
 توظيفها ومحاولة المنظمة في العاملون  االفراد متلكهاي التي العالية واالبداعية والمعرفية
 يقدموا لكي ونوعاً  كماً  المنظمة حددتها التي الحدود تفوق  التي بالصور  عملهم مهام إلنجاز
 وبصور  المنظمة اهداف تحقيق بغية والتميز واالبداع باألصالة تتسم واعمال منتجات

لحاجة منظماتنا المحلية الى تبني مفاهيم من المستقبل, وبالنظر  نحو ومستمر  متصاعد 
شأنها االرتقاء بأدائها نحو درجات التميز الذي من شأنه ان يحقق لها التفرد والديمومة 

 وامكانية التحول نحو االسواق العالمية بدال من حالة االنغالق على السوق المحلية.
 تائم فكري  نظري  بإطار الحديث التوجه هذا حول أكثر تفاصيل الحالّية الدراسة تقّدم لذا 

 اإلحصائي العملي بالجانب ذلك ومعّززاً  الحالّية الدراسة بمتغّيرات العالتة ذات الدراسات على
 في شركة اسمنت كركوك ّيةميدان دراسة بإجراء الدراسات تلك تّدمته ما عن يتمّيز
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 لمتغيرات الدراسة العملي والواقع الفكري  المحتوى  بين التقارب: الثاني المحور

 العملي والواقع الفكري  المحتوى  بين أواًل: التقارب

 تعاني بخاصة العراتّية البيئة في والعاملة بعامة اليوم شركات أن سبق فيما تبّين
 بما االنتاج مجال في المداخل أحدث على اعتماداً  للبقاء والنمو السعي مجال في كبير  معضالت

 هذه مثل تطبيق عليها يفرض كبير تحدي أمام جعلها مما المحتدمة, المنافسة مواجهة من يمّكنها
الواضحة مرتكز  على  وجهتها لها رصينة أعمال فلسفة أساس على تقوم والتي الحديثة المداخل

التوجس العالمي حيال اكثر المشكالت التي تواجهها في العصر الحالي ممثلة باالستدامة في 
 .الحياتية ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعيجميع القطاعات 

 عام بشكل المنظمات تعيشه الذي الواتع بإن يرى  الباحث فإن تقدم ما على وتأسيساً 
والياته والتي لها القدر  فيما لو فعلت  المستدام التصنيع ماهية على التعرف الى بحاجة يجعلها

الوصول  االمر الذي يكون محصلته ياتيالعمل بالشكل المطلوب ان تسهم في معالجة اوجه الفشل
 . المنظمات نجاح عن تعبر التي الحديثة المداخل من مدخال يمثل كونه المتميز األداء الى

التصنيع  دور توضيح إلى السابقة الدراسات بعض انحياز على تؤكد الحالّية والدراسة
ن والعمليات المنتجات وتصميم تطوير في الشركة تمتلكه تنافسي كسالح المستدام  البد كان وا 

 وتطبيق تبني فلسفة وتبيان اإلنتاج في الحديث المدخل لهذا الشركة امتالك أهمّية مدى بيان من
 توضيح من أيضاً  البد فانه , الى االداء المتميز للوصول الشركة تبل من التصنيع المستدام

المستدام وصوال الى االداء المتميز  فلسفة التصنيع استخدام بين والعملّية النظرّية والعالتة الترابط
 عن الحالّية الدراسة يمّيز ما من خالل معالجة حاالت الفشل المرافقة لعمليات االنتاج وهو

 .لها السابقة الدراسات

 ينفيها ال التي االضطراب حالة استشعار من تنطلق دوافع هناك فان تقّدم عّما فضالً 
 الشركات على تفرض والتي العراق في الصناعّية الشركات بشؤون  والمهتمين الباحثين أغلب
 الحديثة المداخل اطار ضمن بالعمل لها يسمح أعمال نموذج تبني من العراتّية البيئة في العاملة
وما يتطلبه تطبيق هذه الفلسفة من تغيير النهج والسبل المستخدمة في  , التصنيع المستدام ومنها

 ذات المدخل هذا اعتماد من العراتّية البيئة في العاملة الشركات على األخرى  هي العمل وتفرض
 .التميز تحقيق في تدراتها تدعم واضحة انتاجّية واستراتيجّية رؤية تبني القائمة التوجهات
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 لم( الفشل العملياتي, االداء المتميز التصنيع المستدام ,) الحالّية الدراسة متغّيرات ولكون 
 العربّية, البحوث وباألخص منهم القلة إال الباحثين بعناية األخرى  المواضيع من كغيرها تحظ  

 نمطّية منتجات تقديم نحو وسعيها بالتصنيع المستدام الدراسة تيد الشركة ادار  عناية تلة وكذلك
 حجم زياد  إلى السعي في وانهماكها الشركة داخل اليومّية اعمالها في روتينّية وممارسات
 على القائمة والمشكلة الحالّية للدراسة الفكرّية المعضلة ضوء في الباحث ارتأى فقد المبيعات,
 مشكلة تعكس التي التساؤالت من مجموعة بصياغة العملي والواتع الفكري  المحتوى  بين التقارب
 :اآلتي النحو على وذلك الحالّية الدراسة

 ؟ المستدام التصنيع عن الدراسة تيد الشركة في المدراء تصّور مدى ما .1

معالجة الفشل  بهدف التصنيع المستدام لتطبيق الدراسة تيد الشركة توجه مستوى  ما .2
 فيه؟ تعمل الذي القطاع في العملياتي

 ؟وابعاده المتميز األداء عن واضحا تصورا الشركة هل تمتلك .3

 ما طبيعة العالتة بين ابعاد التصنيع المستدام والفشل العملياتي ؟ .4

 بين ابعاد الفشل العملياتي واألداء المتميز؟ ما طبيعة العالتة .5

ما مستوى تأثير التصنيع المستدام في تحقيق االداء المتميز من خالل معالجة الفشل  .6
 العملياتي ؟

 ما مدى تأثير السمات الديموغرافية لدى افراد العينة على متغيرات الدراسة؟ .7
 

 ثانيًا: أهمية الدراسة

 الحّيوي  كالشريان ُيعد جداً  ومهم معاصر موضوع إلى التّطرق  في الدراسة أهمّية تتجّلى      
 لفهم بخاصة منها العراتّية الشركات في لهُ  الماسة والحاجة بعامة العالمّية الشركات في

 أداء وتحقيق حتمّية لمعالجة الفشل العملياتي كوسيلة التصنيع المستدام وتطبيق ممارسة
 :باآلتي نلخصها التي األهمّية عن فضالً  السوق, في للشركة متمّيز

التصنيع  اعتماد كيفّية فهم على الدراسة تيد الشركة تساعد وعملّية نظرّية منهجّية تقديم -1
 المستدام لمعالجة الفشل العملياتي وصوال نحو تحقيق االداء المتميز.

 ضوعالمو  هذا من الشركة هذه وموتف للشركة وأهمّيته التصنيع المستدام واتع تحديد -2
 . االداء المتميز لتحقيق تستخدمها التي واألساليب الحّيوي 
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تساعد الدراسة على توضيح مفهوم التصنيع المستدام والفشل العملياتي واألداء المتميز -3
لعملياتي على مستوى وتمثل األهمية كونها تعد اول دراسة تتناول التصنيع المستدام والفشل ا

 الباحث(الوطن العربي )على حدود علم 

 بوصفها( الفشل العملياتي التصنيع المستدام,) الحالّية الدراسة لمتغّيرات الحيوّية األهمّية-4
 الشركة إمكانّية عن فضالً  المعاصر  الشركات أعمال متطلبات مع تنسجم معاصر  مداخل

 من عليها واالعتماد الحديثة المداخل مجال في المستمر  التغييرات مواكبة من الدراسة تيد
 االداء المتميز. تحقيق أجل

تعد الدراسة رافدًا مهمًا تعمل على مساعد  المنظمة عينة الدراسة في فهم واستكمال بعض -5
 جوانب تصورها حول المحاور المعتمد  في هذه الدراسة وتطبيقاتها.

 ثالثًا: اهداف الدراسة

 في التصنيع المستدام دثهايح التي االنعكاسات على التعّرف إلى رئيسة بصور  الدراسة تهدف
 عملي إطار خالل من معالجة الفشل العملياتي وانعكاس ذلك على تحقيق االداء المتميز

 على يعتمد االداء المتميز تحقيق بأن تفترض نظرّية فكرّية فلسفة على مبني محكم إحصائي
 وتتفّرع المستدام,التصنيع  مدخل وباألخص المعاصر  الشركات تبل من الحديثة المداخل استخدام

 اآلتية الفرعّية األهداف منها

تحديد مفهوم التصنيع المستدام من خالل تحديد ابعاد التصنيع المستدام ومستوى التداخل  -1
وذلك ألجل معالجة الفشل العملياتي في المنظمة  ؛بينه وبين ابعاد الفشل العملياتي

 لتحقيق األداء المتميز.

 دراسة التصنيع المستدام, الفشل العملياتي, األداء المتميز.تقديم اطار نظري لمتغيرات  -2

توضيح فهم أوسع وافضل حول كيفية صنع االستدامة في عملية التصنيع ومنافعها  -3
 ألجل تحقيق األداء المتميز للمنظمة.

دون تدخل من اختبار عالتات االرتباط والتأثير بين التصنيع المستدام واألداء المتميز  -4
 يط الفشل العملياتي.المتغير الوس

اختبار عالتات االرتباط والتأثير بين التصنيع المستدام واألداء المتميز من خالل تدخل  -5
 الفشل العملياتي كمتغير وسيط.
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اختبار الفروتات تجاه متغيرات الدراسة والتي تعزى للسمات الديموغرافية لدى افراد  -6
 العينة.

 الدراسة منهج: رابعا
 وصوالً  والعملي النظري  الجانبين كتابة في التحليلي الوصفي المنهج على الباحث اعتمد

 .الحالّية بالدراسة الخاصة والمقترحات االستنتاجات إلى

 خامسا: أنموذج الدراسة

التكوين الفكري ألنموذج الدراسة يعتمد على مفاهيم ابعاد التصنيع المستدام والفشل 
العملياتي واألداء المتميز, حيث ان العالتة المنطقية بين محاور الدراسة الرئيسة تتحدد بين 
محورين رئيسيين هما األداء المتميز الذي يمثل عنصر استجابة في انموذج الدراسة والتصنيع 

م والفشل العملياتي اللذان يمثالن عنصر تأثير مباشر في األداء المتميز وتد طرح أنموذج المستدا
الدراسة االفتراضي على أساس منطق العالتة المتوتعة لعناصره في حدود اهداف الدراسة, اذ 
يفترض االنموذج بان األداء المتميز هو حصيلة تبني فلسفة التصنيع المستدام ومعالجة الفشل 

هو مجموعة من  (1)ياتي, وعلى هذا األساس فأن االنموذج ومتغيراته كما يصوره الشكل العمل
تأثيرية سيتم اخضاعها لمجموعة من ارتباط الفرضيات التي تظهر على شكل عالتات 

 االختبارات والتحليالت اإلحصائية.
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( أنموذج الدراسة1الشكل )

 التصنيع المستدام

البعد 

 البيئي

البعد 

 االقتصادي

البعد 

 االجتماعي

البعد 

 التقني

 

 الفشل العملياتي

األخطاء 

 البشرية

فشل في 

 المعدات

فشل في القرارات 

 االدارية

نقص في 

 المعرفة

 

 االداء المتميز

تميزالتعلمتميزالهيكلالتنظيميتميزالقيادةتميزالمواردالبشريةتميزاالستراتيجيةتميزالثقافة
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 سًا: فرضيات الدراسةساد

 في اطار أنموذج الدراسة تنبثق الفرضيات االتية:

 فرضية االرتباط الرئيسة على المستوى الكلي: .1
توجد عالتة ارتباط معنوية موجبة وذات داللة إحصائية بين التصنيع المستدام . أ

 .والفشل العملياتي

توجد عالتة ارتباط معنوية موجبة وذات داللة احصائية بين التصنيع المستدام  . ب
 واالداء المتميز

لة احصائية بين الفشل العملياتي واالداء توجد عالتة ارتباط معنوية موجبة وذات دال . ت
 المتميز.

 ويتفرع من الفرضيات الرئيسة, فرضيات فرعية على المستوى الجزئي: 

توجد عالتة ارتباط معنـويـة موجبة وذات داللـة إحـصـائية بين أبعاد التصنيع المستدام  . ث
 واألداء المتميز.

 الفشل العملياتيحـصـائية بين أبعاد توجد عالتة ارتباط معنـويـة موجبة وذات داللـة إ . ج
 واألداء المتميز.

  فرضية التأثير الرئيسة على مستوى المتغيرات الرئيسة: .2

يوجد تأثير معنوي للتصنيع المستدام في األداء المتميز وبدون تدخل من المتغير  . أ
 .الوسيط )الفشل العملياتي(

من خالل دخول متغير  يوجد تأثير معنوي للتصنيع المستدام في األداء المتميز . ب
 الفشل العملياتي ويتفرع منها فرضيات فرعية على المستوى الجزئي:

يوجد تأثير معنـوي ذو داللـة إحـصـائية لمتغير التصنيع المستدام في ابعاد األداء   . ت
 المتميز بشكل مباشر بدون تدخل الفشل العملياتي.

ع المستدام في ابعاد االداء يوجد تأثير معنـوي ذو داللـة إحـصـائية لمتغير التصني . ث
 الفشل العملياتي. المتميز ومن خالل

توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى للسمات . فرضية الفروقات الرئيسة: 3
 الديموغرافية لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة. ويتفرع منها:
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الحالية تعزى لسمة الجنس لدى أفراد العينة توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة  . أ
 في الشركة المستجيبة.

توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة التحصيل الدراسي لدى  . ب
 أفراد العينة في الشركة المستجيبة.

توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة العمر لدى أفراد العينة  . ت
 ي الشركة المستجيبة.ف
توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة مد  الخدمة لدى أفراد  . ث

 العينة في الشركة المستجيبة.
 سابعًا: الحدود الزمانية والمكانية للدراسة 

 .9/4/2017لغاية  1/5/2016تم انجاز الدراسة للفتر  من  الحدود الزمانية:. أ

 تم تطبيق الدراسة في معمل إسمنت كركوك. الحدود المكانية:. ب

تمثلت الحدود البشرية للدراسة باألشخاص الذين تم توزيع استمار   عينة الدراسة:. ت
االستبانة عليهم وشملت مجموعة من مدراء االتسام والوحدات والفنيين العاملين في اتسام 

 المعمل.
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 المبحث الثالث

 ووصف عينة الدراسةوالمعلومات أساليب جمع البيانات 

 أواًل: أدوات الدراسة

من أجل الحصول على البيانات الالزمة لتحقيق اهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على  
في جانبيها النظري والتطبيقي وعلى النحو والمعلومات عدد من االدوات في جمع البيانات 

 -اآلتي:

االعتماد على مراجعة الكتب والبحوث والدراسات فيما يتعلق باالطار النظري للدراسة تم  
المنجز  ضمن اطار المفاهيم العلمية لهذه الدراسة, اما النوع الثاني من البيانات والمعلومات التي 
تم الحصول عليها اثناء الدراسة الميدانية من خالل المقابالت باإلضافة الى استخدام استمار  

ت الدراسة والتي تم عرضها على مجموعة من الساد  االستبانة التي اعدت لقياس متغيرا
 (.1المحكمين من ذوي االختصاص في االدار  وكما هو مبين في الملحق رتم )

 ثانيًا: محتويات االستبانة

 :محتويات االستبانة

اشتملت استمار  االستبانة لهذه الدراسة على عد  مكونات وتد اعدت على وفق             
علمي من حيث صياغتها ومرورها بعدد من االختبارات, ويتم في هذه الفقر  خطوات المنهج ال

وصف استمار  االستبانة, وبيان أهم المحاور التي تضمنتها لغرض تياس متغيرات الدراسة 
 الحالية وأهم االختبارات التي أجريت عليها لقياس صدتها وثباتها وكما يأتي:

األفراد المستجيبين  شخصية ذات الصلة بتعريفوتضمنت المعلومات ال: ىاألولالفقرة  .أ
 مد  الخدمة بالشركة. ,العمرالتحصيل الدراسي, الجنس, وهي:  والذين مثلوا عينة الدراسة

متغير التصنيع المستدام العبارات التي وضعت لقياس  احتوت على :ةالثاني فقرةال .ب
مختلف من العبارات لقياس كل عدد عبار  لقياس هذا المتغير وب 20, إذ تم تخصيص وأبعاده

 .ه االربعةُبعد من أبعاد
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 بمتغير الفشل العملياتي وأبعاده, ذات الصلةالعبارات  تضمنت هذه الفقر  :ةالثالث ةر فقال .ت
ه عدد من العبارات لقياس كل ُبعد من أبعادعبار  لقياس هذا المتغير وب 20تم تخصيص وتد 

 .األربعة

, إذ تم متغير األداء المتميز وأبعادهالعبارات التي وضعت لقياس  شملتة: الرابع فقرةال .ث
 .ه الستةعدد من العبارات لقياس كل ُبعد من أبعادعبار  لقياس هذا المتغير وب 30تخصيص 

الذي يتدرج وفق مؤشرات القياس و  الخماسي (Likert)الدراسة مقياس واعتمدت هذه 
بأوزان القياس والتي تتدرج و ( , غير موافق بشد غير موافق غير متأكد, , موافق,بشد  موافق)

 ستجيبينأمام المواسعة منح فرصة يهذا المقياس إذ أن استخدام ( على التوالي, 1( إلى )5من )
 مقياس ليكرت الخماسي. المتعدد  لخيارات اعتماد الفي 

متغيرات الدراسة الرئيسة  محتويات استمار  االستبيان على وفق( 2الجدول )ويمثل 
 عند تصميم االستبانة.   اعتمدتوالفرعية, والمصادر التي 

 استمارة االستبانة محتويات (2)الجدول 

 المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة الفقرة

 العبارات
 المصادر

 المجموع عددال

 - 5 5 أفراد العينةمعلومات عن  شخصيةالمعلومات ال ىاألول

 ةالثاني

 التصنيع

 المستدام

 5 الُبعد البيئي

20 

(Karlsson, 2011) 
(Rosen & Kishawy, 

2012) 

(Mola & Ismail, 

2013) 

(Zhang, 2014) 

 5 الُبعد االقتصادي

 5 الُبعد االجتماعي

 5 الُبعد التقني

 ةالثالث

 الفشل

 العملياتي

 5 أخطاء بشرية

20 

(Bea, 2006) 

(Karaulova et al., 

2012) 

(Roszak et al.,2015) 

 5 فشل في المعدات

 5 فشل القرارات اإلدارية
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 5 نقص في المعرفة

 ةالرابع

 األداء

 المتميز

 5 تميز الثقافة

30 

(Filippo, et al., 2013) 

(2008)طه,   

(2012)الفتالوي,   

 5 تميز االستراتيجية

 5 تميز الموارد البشرية

 5 تميز القيادة

 5 تميز الهيكل التنظيمي

 5 تميز التعلم

 المصدر: من إعداد الباحث

 ثالثًا: اختبارات االستبانة: 

مرت االستبانة بعدد من االختبارات تبل وبعد توزيعها على العينة المستجيبة لغرض التأكد       
من صدق االستبانة وثباتها وتدرتها على تياس متغيرات هذه الدراسة وبما يحقق الحصول على 

 واتعية وذات مصداتية عن الشركة المبحوثة, وكما يأتي:ومعلومات بيانات 

اعدت االستبانة من تبل الباحث وباعتماد الدراسات السابقة توزيع االستبانة:  . االختبارات قبل1
والبحوث ذات الصلة بمواضيع الدراسة الحالية وتبل توزيعها على أفراد العينة, حيث مرت 

 االستبانة باالختبارات اآلتية:

العلمية اعدت االستبانة بصيغتها األولية من واتع المصادر أ. اختبار الصدق الظاهري: 
المتوافر , ومن ثم ُعرضت على مجموعة من الساد  الخبراء والمتخصصين في مجال العلوم 

(, إذ كان الهدف من ذلك 1اإلدارية وكما هو مثبت أسماؤهم وعناوينهم العلمية في الملحق )
التعرف على آرائهم بشأن محتويات االستبانة وتدرتها على تياس متغيرات الدراسة الحالية, 

ديد مديات وضوح عباراتها ودتة صياغتها من الناحية اللغوية والعلمية وبما يجعلها مفهومة وتح
لدى األفراد المستجيبين. وكانت حصيلة مالحظات الساد  المحكمين القيام بعدد من التعديالت 
والتصحيحات على االستبانة وبذلك أخذت صورتها واستمدت صالحيتها باالستناد على رأي 

 من المحكمين بصحة فقراتها ومالءمتها لهذه الدراسة. األكثرية 
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أخذت االستبانة شموليتها من واتع األسئلة التي تم طرحها على الساد  ب. اختبار الشمولية: 
المحكمين والخبراء تجاه األبعاد والعبارات التي استخدمت لقياسها, وفي ضوء إجاباتهم وآرائهم تم 

آخر منها, واستبدال عدد منها بعبارات أكثر دتة ومالءمة إضافة عدد من الفقرات وحذف عدد 
  (.3للدراسة, وبذلك أصبحت االستبانة بصيغتها النهائية, وكما مثبت في الملحق )

وبطريقة كرونباخ ألفا  (Reliability Analysis)تحليل الثبات  يعد الثبات: اختبارت. 
(Cronbach Alpha)  من أفضل األساليب االحصائية في التعرف على ثبات االستبانة

وخصوصًا للعبارات الوصفية والموضوعية, حيث تم توزيع استمار  االستبانة على عينة تجريبية 
 (SPSS)( فردًا, وبعد تحليل البيانات باستخدام برنامج 20من األفراد المستجيبين مؤلفة من )
االستبانة على أساس متغيرات الدراسة الرئيسة وأبعادها تم حساب معامل الثبات لعبارات 

 إذ تبين اآلتي:(, 3بصور  منفرد  ومجتمعة مع بعضها وكما موضح في الجدول )

وعند مستوى  (0.956)بلغ الستبانة كافة عبارات ال الثبات وعلى المستوى الكلي لمعامن إ أ.
ارية لمعامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا (, وهي تيمة عالية تياسًا بالقيمة المعي0.05معنوية )

  ( للدراسات اإلنسانية. 0.60( للدراسات العلمية و )0.67)والتي تبلغ 

أما على المستوى الكلي لعبارات متغيرات الدراسة فقد سجلت أعلى تيمة للمعامل لدى  ب.
 (.. 0.05مستوى معنوية ) ( وعند0.934عبارات متغير األداء المتميز والتي بلغت )

في حين أن أعلى تيمة للمعامل لعبارات األبعاد كافة فقد كانت لُبعد تميز التعلم ضمن  ت.
(. بينما كانت أتل تيمة للمعامل تد سجلت لدى 0.855متغير األداء المتميز والتي بلغت )

ن القيمة المعيارية ( وحيث أن هذه القيمة أتل م0.527عبارات ُبعد تميز الثقافة والتي بلغت )
( وحسب طريقة كرونباخ ألفا, إال أن 0.60لمعامل الثبات في الدراسات اإلنسانية والتي تبلغ )

عبارات هذا الُبعد الزالت مقبولة ألن تيمة المعامل لعبارات المتغير الذي ينتمي إليه هذا الُبعد 
 كانت عالية ومقبولة. 
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 كرونباخ ألفا( معامالت الثبات بطريقة 3الجدول )
 عدد العبارات قيمة المعامل األبعاد المتغير

 التصنيع

 المستدام

 5 0.635 الُبعد البيئي

 5 0.651 الُبعد االقتصادي

 5 0.747 الُبعد االجتماعي

 5 0.696 الُبعد التقني

 الفشل

 العملياتي

 5 0.709 أخطاء بشرية

 5 0.705 فشل في المعدات

 5 0.845 القرارات اإلدارية فشل

 5 0.631 نقص في المعرفة

 األداء

 المتميز

 5 0.527 تميز الثقافة

 5 0.790 تميز االستراتيجية

 5 0.745 تميز الموارد البشرية

 5 0.833 تميز القيادة

 5 0.740 تميز الهيكل التنظيمي

 5 0.855 تميز التعلم

 20 0.868 التصنيع المستدامالمؤشر الكلي لكافة عبارات 

 20 0.859 المؤشر الكلي لكافة عبارات الفشل العملياتي

 30 0.934 المؤشر الكلي لكافة عبارات األداء المتميز

 70 0.956 المؤشر الكلي لكافة عبارات االستبانة

 : إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر 
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بعد عملية توزيع االستمارات  وهي االختبارات التي تمت. االختبارات بعد توزيع االستبانة: 2
 وكانت كاآلتي: (4ى أفراد عينة الدراسة واسترجاعها وحسب الجدول رتم )عل

 (  توزيع استمارة استبانة4جدول )

 النسبة المئوية التكرار االستمارات ت

 %100 80 االستمارات الموزعة 1

 %93.75 75 االستمارات المستلمة 2

3 
االستمارات الصالحة 

 للتحليل
72 90% 

 

لكي نحصل على بيانات دتيقة نتوصل عن طريقها إلى نتائج واتعية وصحيحة عن أ. الحيادية: 
العينة المستجيبة, البد للباحث من االستناد على مسألة في غاية األهمية وذات صلة بالبحث 

بموضوع الحيادية, إذ لم يتم التدخل بشكل نهائي في إجابات أفراد العينة العلمي والمتمثلة 
 المستجيبة, ومنحهم الوتت الكافي والمناسب والحرية الكاملة لإلجابة عن فقرات االستبانة.

يعتمد صدق محتوى استمار  االستبانة وفقراتها على اختبار االتساق ب. االتساق الداخلي: 
هذا االختبار عن طريق حساب معامالت االرتباط بأسلوب الداخلي, وتد تم اجراء 

(Spearman بين عبارات كل ُبعد من أبعاد المتغيرات لهذه الدراسة, إذ أن تيم االرتباط )
المعنوية سواء الموجبة أو السالبة ُتشير إلى مدى مصداتية تعبير تلك العبارات لألبعاد 

 تساق الداخلي بما يأتي:والمتغيرات الرئيسة, وتمثلت نتائج تحليل اال

  :( ولغاية 1تشير النتائج في الجداول من )االتساق الداخلي لعبارات التصنيع المستدام
( إلى تيم االتساق الداخلي لعبارات متغير التصنيع 5( والوارد  ضمن الملحق )4)

المستدام وأبعاده, إذ تعكس هذه النتائج وجود عالتات ارتباط معنوية موجبة أو سالبة 
في أغلب عالتات االرتباط, مما يدل على  (0.01)و  (0.05)وعند مستويات معنوية 

 صالحية وفاعلية العبارات في تياس األبعاد األربعة لمتغير التصنيع المستدام.
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 ( 5: يتضح من الحقائق في الجداول من )االتساق الداخلي لعبارات الفشل العملياتي
( تيم االتساق الداخلي لعبارات متغير الفشل العملياتي 5( الوارد  في الملحق )8ولغاية )

وأبعاده, إذ تشير النتائج إلى أن أغلب عالتات االرتباط هي معنوية موجبة أو سالبة 
علية العبارات في , مما يدل على صالحية وفا(0.01)و  (0.05)وعند مستويات معنوية 

 تياس األبعاد األربعة لمتغير الفشل العملياتي.
  :( 9توضح النتائج الظاهر  في الجداول من )االتساق الداخلي لعبارات األداء المتميز

( والخاصة بقيم االتساق الداخلي لعبارات متغير األداء المتميز وأبعاده 14) ولغاية
ات االرتباط هي معنوية وموجبة أو سالبة وعند (, بأن أغلب عالت5والوارد  في الملحق )
, مما ُيشير إلى صالحية العبارات وفاعليتها في (0.01)و  (0.05)مستويات معنوية 

 تياس متغير األداء المتميز وأبعاده الستة.

 التحليل االحصائي:أساليب رابعًا:  

 واكمال متطلباتالختبار فروض الدراسة ساليب اإلحصائية من األ عدداً استخدم الباحث 
 :وبحسب الفقرات اآلتيةالجانب الميداني للدراسة, 

ثبـات الاختبـار و  لفحـص (Alpha - Cronbach)معامـل الثبـات بطريقـة كـل مـن اسـتخدام . 1
 .لدراسة الحاليةألدا  ا

ــــار. 2 , واختبــــار (Kolmogorov-Smirnov)باســــتخدام مؤشــــر  (Z)التوزيــــع الطبيعــــي  اختب
(Levene) استيفاء بيانات الدراسة لشروط التحليل اإلحصائي, للتحقق من. 

المقــاييس الوصـــفية والمتمثلـــة بـــالتكرارات, والنســـب المئويـــة, واألوســـاط الحســـابية, واالنحرافـــات . 3
 .هامتغيراتعينة الدراسة و المعيارية لوصف 

االرتبـاط بــين  للتعــرف علـى عالتــاتوذلـك  (Spearman)بطريقــة االرتبـاط البســيط والمتعـدد . 4
 .متغيرات الدراسة

 Path analysisوتحليـل المسـار   (Hierarchal Regression). اسـتخدام االنحـدار الهرمـي 5
ـــة وتـــم اســـتخدام طريقـــة االنحـــدار المتـــدرج  ـــى العالتـــة التأثيري لفهـــم اوســـع  stepwiseللتعـــرف عل

 لعالتات التأثير.
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الـذي يخـتص بالسـمات ذات الفئتـين و  (Independent Two sample T – Test)اختبـار  .6
 لتحليل الفروتات بين متغيرات الدراسة وأبعادها بحسب السمات الديموغرافية ألفراد العينة.

والـــذي يخـــتص بالســـمات التـــي تضـــم أكثـــر مـــن فئتـــين  (ANOVA) األحـــادي تحليـــل التبـــاين. 7
 فية ألفراد العينة.لتحليل الفروتات بين متغيرات الدراسة وأبعادها بحسب السمات الديموغرا

 الدراسة عينةخصائص أفراد خامسًا: 

نتناول في الفقرات الالحقة وصفًا للخصائص أو السمات الشخصية التي توزع من خاللها 
 أفراد عينة الدراسة, وكما يأتي:

 صفة الجنس:  توزيع. 1

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب صفة الجنس والتي جاءت بنسب 5يوضح الجدول )
%( مقارنًة بنسبة  79.2متفاوتة بين الذكور واإلناث, إذ بلغت نسبة الذكور في العينة المبحوثة )

 %(. 20.8اإلناث والتي بلغت )

 صفة الجنس توزيع (5جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار الفئات 

 79.2 57 ذكور
 20.8 15 إناث

 100 72 المجموع
 .من نتائج التحليل اإلحصائي الباحث إعداد: المصدر       

 صفة العمر:  توزيع. 2

( توزيع المستجيبين حسب صفة العمر إذ يتبين أن أعلى نسبة من 6يوضح الجدول )
%(,  41.7سنة( والتي بلغت ) 50 – 41الفئات العمرية ألفراد العينة المستجيبة كانت للفئة )

%(, وانحصرت  9.7سنة( والبالغة ) 30 – 20أتل نسبة ضمن الفئة العمرية )بينما كانت 
 الفئات العمرية األخرى بين هاتين النسبتين. 
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 صفة العمر توزيع (6جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار الفئات 

سنة  30-20 7 9.7 

 27.8 20 31-40 سنة

 41.7 30 41-50 سنة

 20.8 15 سنة فأكثر 51

 100 72 المجموع

 .من نتائج التحليل اإلحصائي الباحث إعداد: المصدر       

 : صفة التحصيل الدراسي توزيع. 3

( إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من حملة شهاد  7تشير النتائج في الجدول )
%(, في حين كانت أتل نسبة لحملة شهاد  الماجستير  44.4البكالوريوس والذين بلغت نسبتهم )

 %( لكل منهما, وجاءت الفئات األخرى بين هاتين النسبتين.  1.4والدكتوراه وبنسبة بلغت )

 صفة التحصيل الدراسي توزيع (7جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار الفئات 

 1.4 1 دكتوراه

 1.4 1 ماجستير

 44.4 32 بكالوريوس

 22.2 16 دبلوم فني

 30.6 22 اعدادية

 100 72 المجموع

 .من نتائج التحليل اإلحصائي الباحث إعداد: المصدر       
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 : لمعملصفة مدة الخدمة با توزيع. 4

 8( أن األفراد الذين كانت مد  خدمتهم في الشركة )8يتضح من النتائج في الجدول )
%( من  69.4سنوات فأكثر( تد شكلت أغلبية أفراد عينة الدراسة والتي جاءت بنسبة بلغت )
سنوات(  3 – 1إجمالي عينة الدراسة. أما أتل نسبة فكانت لألفراد الذين عملوا في الشركة لمد  )

أن األفراد في العينة والذين كانت مد  خدمتهم في %(, كما تبين  13.9والذين بلغت نسبتهم )
 %(. 16.7سنوات( تد بلغت ) 7 – 4الشركة )

 معملصفة مدة الخدمة بال توزيع (8جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار الفئات 

سنوات  3-1 10 13.9 

 16.7 12 4-7 سنوات

سنوات فأكثر  8 50 69.4 

 100 72 المجموع

 .من نتائج التحليل اإلحصائي الباحث إعداد: المصدر       

 نبذة مختصرة عن المعمل قيد الدراسةسادسًا: 

يعد معمل اسمنت كركوك احد فروع الشركة العامة لإلسمنت العراتية التي تضم مجموعة  
من المعامل الموزعة على عموم القطر, وهو احد معامل القطاع العام مرتبط سابقا باإلسمنت 

فصل وتم ربطه بالعراتية او ما تسمى باإلسمنت الوسطى وارتباطه ببغداد حاليا, الشمالية, اال انه 
 حيث ينتج المعمل االسمنت العراتي بثالثة طرق هي:

 الطريقة الرطبة التي يضاف لها الماء. -1

 الطريقة الجافة التي تنتج بدرجة حرار  معينة بتسخينها. -2

%( عند 15نصف الجافة التي يضاف لها نسبة معينة من الماء تصل حوالي ) الطريقة -3
 الخلط.
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عام  أنشيءويستخدم معمل اسمنت كركوك الطريقة الجافة في انتاج االسمنت, وتد  
( مليون 2من تبل شركة كاواساكي اليابانية بخطين انتاجيين وبطاتة تصميمية تصل الى ) 1984

 ( مليون دوالر امريكي.216لفة اجمالية تدرها )طن سنويا, وانشئ المعمل بتك

( عامل اما بالنسبة للموتع فيقع على بعد 600 -500وكان عدد العمال يتراوح بين ) 
( كم شمال مدينة كركوك وعملية صناعة االسمنت تمر بعد  مراحل يمكن تقسيمها الى 9-10)

 سبعة مراحل:

ة الرئيسة المستخدمة في انتاج االسمنت هو االولية: ان المواد االولي  المادمرحلة تهيئة  - أ
)الحجر والتراب( اضافة الى المواد االخرى المساعد  لها في انتاج االسمنت وبنسب 
منخفضة, وهذه المواد هي )تراب الحديد والجبس(, حيث يحصل المعمل على تلك المواد 

كم(. اما  80الي )االولية )عدا التراب( من منطقة جبال بازيان التي تبعد عن المعمل حو 
التراب فهناك اراضي اخرى مخصصة ترب المصنع ينقل منها التراب والتي تبعد مسافة تبلغ 

 ( كم عن المعمل.3 -2من )

مع وصول المواد االولية للمعمل, وتمثل هذه المرحلة بداية العملية  التكسير: وتبدأمرحلة  - ب
ل الحجر الى جهاز يسمى )بكسار  االنتاجية وتتكون من مرحلتين االولى تكسير الحجر ويدخ

الحجر( ويصل الحجر الى هذا الجهاز على شكل تطع كبير  ويقوم هذا الجهاز بتكسيره الى 
( سم, لتسهيل خلطه مع التراب, وتستخدم احيانا المياه 4-2تطع صغير  يتراوح حجمه من )

اب, ان عملية في هذا الجهاز لترطيب الحجر لكي يسهل كسره, المرحلة الثانية طحن التر 
وذلك لنعومته وتلة صالبته وسرعة تفتيته,  ؛طحن التراب اسهل نسبيا من تكسير الحجر

 ويدخل التراب بجهاز يسمى )طاحونة التراب( لكي يسهل خلطه مع الحجر.

مرحلة الخلط )المزيج(: وفي هذه المرحلة وبعد ان تم تكسير الحجر والتراب يتم مزجهما مع  - ت
ز يسمى )الخباطة( وان نسبة استخدام الحجر في عملية الخلط بعضهما البعض في جها

%( 35- 30%( اما التراب فتتراوح نسبته في عملية الخلط بين )70 – 65يتراوح بين )
وذلك لزياد  شد  صالبة  ؛%(2-1وتضاف كذلك ماد  الحديد )تراب الحديد( بنسبة )

 االسمنت. 
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د االولية تنتقل تلك المواد الى جهاز يسمى مرحلة الطحن والصهر )الحرق(: وبعد خلط الموا - ث
بــــ)طاحونة المواد( لطحن تلك المواد المخلوطة لتتحول الى ماد  ناعمة جدا تسمى 
)المسحوق( اال ان هذه المواد ال تطحن بالكامل بل يتبقى جزء منها غير تابل للطحن تسمى 

كل تسمى )الهوبر( وبعد ب )القلويات( حيث تجتمع تلك القلويات في احواض مخروطية الش
ذلك يدخل المسحوق الى مرحلة الحرق االبتدائي المتكون من انبوب عمودي يتراوح طوله 

( درجة حيث يصب المسحوق في هذا 800 -400( مترا بدرجة حرار  تدريجية من )50)
االنبوب لغرض صهره وبعد صهر المسحوق باالنبوب العمودي يصب مر  اخرى في انبوب 

( امتار وبدرجة حرار  تصل الى 4.3( مترا وتطره )70مائل تليال يتراوح طوله )افقي دوار 
( درجة مئوية, وهذا االنبوب يمثل الفرن والخط االنتاجي الذي يتم فيه انتاج 1400)

المسحوق باالنصهار  يبدأاالسمنت. وعند دوران االنبوب ببطء وفي داخله المسحوق, 
مائل الى السواد لينزل نتيجة ميالن االنبوب الى حوض ليتحول الى الحالة السائلة ولونه 

 معين, وهذه هي مرحلة الحرق النهائي.

مرحلة انتاج الكلنكر: الكلنكر هو عبار  عن ماد  او تطع سوداء صغير  الحجم على شكل  - ج
 ( سم متكون من االتي:4-2احجار يتراوح حجمها من )

ل مفاجئ في حوض مبرد بماء من اسفله, عند نزول الماد  السائلة من االنبوب الدوار بشك
( درجة مئوية, 1400وهواء مضغوط بدرجة برود  معينة, وهذه الماد  السائلة بدرجة حرار  )

( 400( درجة مئوية الى )1400يؤدي ذلك الى انخفاض درجة حرار  الماد  السائلة من )
لى تطع سوداء صغير  درجة مئوية مباشر  وبشكل مفاجئ, وبذلك تتحول من الماد  السائلة ا

الحجم )الكلنكر( وذلك الن الماد  السائلة وهي بدرجة حرار  عالية تصادمت مع درجة برود  
 عالية مفاجئة, وبذلك تحولت من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة.

مرحلة انتاج االسمنت: هي مرحلة الطحن الثانية من مراحل العملية االنتاجية, حيث يالحظ  - ح
الثة مطاحن تعمل على طحن الكلنكر, حيث تضاف اليه ماد  الجبس وبنسبة ان هناك ث

%( النتاج االسمنت الصالح لالستهالك النهائي. وبالتالي تصب المطاحن الثالثة في 1-2)
مخزن واحد ليخزن فيه االسمنت الصالح لالستهالك النهائي تمهيدا لتحويله الى مراحلة 

 التعبئة.
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عد نقل االسمنت المنتج الى المخزن يتم تحويله الى مرحلة التعبئة, مرحلة تعبئة االسمنت: وب - خ
وتتم عملية التعبئة بطريقتين, طريقة االسمنت باالكياس, ويتم ضخ االسمنت من المخزن 
بواسطة جهاز الى سبعة منافذ تهيئة لتعبئته باالكياس. ويزن الكيس الواحد من االسمنت 

( طن من االسمنت المعبأ باالكياس 1000يقارب )( كغم. وينتج المصنع يوميا ما -+50)
)مكيس( او اكثر من ذلك, طريقة تعبئة االسمنت بالسيارات الحوضية )االسمنت الفل(, 
حيث يتم ضخ االسمنت من السايلوات الى السيارات الحوضية بواسطة انبوب يربط بين 

سمنت الفل مباشر  الى السايلو وفتحة الحوض الذي يوجد في اعلى السيار , ثم يبدأ بضخ اال
( طن من االسمنت الفل او اكثر 1000السيارات الحوضية, وينتج المصنع يوميا ما يقارب )

 من ذلك.
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 الفصل الثاني
 التصنيع المستدام  

 
                     

 المبحث االول: التصنيع المستدام مدخل مفاهيمي

 التصنيع المستدامالمبحث الثاني: ابعاد 
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 مدخل مفاهيمي المبحث االول : التصنيع المستدام
 :تتطلب االحاطة الشاملة بموضوع التصنيع المستدام استعراضه وفق المحاور االتية

 مفهوم االستدامةالمحور االول: 
والتقلبات المستمر  في بعض  المنافسة بحّد  تتسم بيئة في المنظمات عمل ديمومة بغية     

التعامل مع تلك المتغيرات بحذر  المتغيرات فضال عن اتساع وشمولية تلك المتغيرات يستوجب
الزبون, مما حدى بالمنظمات  لمتطّلبات السريعة واالستجابة والتكّيف بالمرونة وفق اطر تتسم

البحث الجاد والحثيث عن مداخل للتعامل العلمي مع تلك التحديات ,ولعل موضوع االستدامة 
 االلفيةفي  (Sustainability)مصطلح االستدامةهم تلك المداخل حيث شاع استخدام احد ا 
االستدامة من الحلول الذكية المطروحة حيث تعد بالتنمية  الصلة وثيق بأعتباره امتدادا االخير 

اللغوي لمصطلح  المفهوميعود و والتعديالت في انماط وأوجه الحيا  المعيشية,  للمعالجات
( دوم لمعاني متعدد  منها التأني في جذره(اللغة العربية الى فعل استدام ))الذي  االستدامة في

, اما اصل بالمعنى االصطالحيعليه وكلها معاني مرتبطة  المواظبةالشيء وطلب دوامه و 
حيث استخدمت االستدامة للتعبير عن  Ecology االحيائيمصطلح االستدامة فيعود الى علم 

ة تؤدي الى حدوث تغيير في يكليتغيرات هلديناميكية التي تكون عرضة التشكل وتطور النظم ال
 .( 23, 2014,وطفه  العناصر بعضها ببعض )ابو ههذ ةخصائصها وعناصرها وعالت

انظمة التعامل مع فريق متخصص في  هذا المجال الجديدتد اشترك في اغناء و   
حيا   بين طرق ة تجمع تفاعلمنظر   عبرالتحديات التي تواجه المجتمعات على االرض 

 منظاررفاهية االنسان عبر بما يضمن  لبيئيالنظام اومستلزمات ديمومة  المجتمعات المعاصر 
وتشمل اولى مظاهر هذا العلم الجديد علم الحيا  وعلم  ,ابعاد عالميةوفق طويل االمد وعلى 

جانب اخر تتوسطها  من علم االجتماع و علم االتتصادكجانب و العلوم االجتماعية  منالبيئة 
االتتصادية  باألنظمةالتي ترتبط  الفرعيةمن االنظمة  الذي يعدالتصنيع كنظام أنظمة اخرى 

 ( .Gutowski, 2011, 3)رفاهية االنسان والتي تسهم في تعزيز 

بين االجيال الحاضر   ةفاالستدامة تعني االنصاف في التوزيع وتقاسم الفرص االنمائي
ننشغل بشكل مبالغ به برفاهية االجيال التي لم  واالجيال المقبلة ولكن في الوتت نفسه علينا ان ال

تولد بعد, بينما نتجاهل محنة فقراء اليوم, فجوهر االستدامة االخالتي يقتضي االنصاف داخل 
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م وليس بالضرور  في المنجزات الفرص المتاحة له فيالجيل الواحد واالنصاف فيما بين االجيال 
فعالمية  .على احسن وجهالنهائية فكل فرد من حقه ان تتاح له فرصة عادله لتوظيف تدراته 

من السياسات المعاصر  وتمكن من السعي الى تلبية  عديدللمطالب الحيا  توفر االسس الفلسفية 
يحرم فيه انسان  من التعلم وال ال يحرم فيه طفلًا االساسية فهي تتطلب عالم البشريةاالحتياجات 

 اً راتهم. كذلك تعني االستدامة ضمنيالصحية ويستطيع فيه جميع الناس تطوير تد الرعايةمن 
تمكين الناس, فهي تحمي جميع حقوق االنسان االساسية االتتصادية واالجتماعية والسياسية 

(ig.edu.uobabylon.www. ) 

وتد استخدم علماء االتتصاد تعبير االستدامة إليضاح التوازن المطلوب بين النمو 
( 240,2014تحقيق العدالة االجتماعية )ابو وطفه, فضال عناالتتصادي والمحافظة على البيئة 

ومتواصل في  ( بأن االستدامة تمثل السعي الى خفض كبير90:2011اشار )العيد , تد و 
واحداث تحوالت جذرية في االنماط الحياتية السائد  في  الطبيعةرد استهالك الطاتة والموا
 اإلنساناستدامة مستوى رفاهية بمثل الهدف النهائي لالستدامة تي االستهالك واالنتاج وتد

من الدراسات التي بحثت في هذا  بالعديد حظيرفاهية االنسان موضوع معقد  تمثلو  ,لمستقبلل
للتفاوت  GINIالموضوع وطرحت عد  مقاييس تتراوح ما بين مؤشر السعاد  الى مؤشر معامل 

 ISEWومؤشر الرفاهية االتتصادية المستدامة  HDIالتنمية البشرية لألمم المتحد   و مؤشر
 .GPI  (Gutowski, 2011, 5)ومؤشر التقدم الحقيقي 

 يتمثلاالستدامة مضمون بأن  (Mola and Ismail, 2013, 2) وتد ذكر الباحثان 
 Heizer) الحاضر دون االضرار بقدر  االجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم اتحاج ةتلبيب

& Render, 2014, 225)  ,(Pozarth &Hamdfield, 2015, 235) ويقترن مضمون . 
الوصول الى مستقبل تكون المنتجات  ومحاولةة الكفاء  الديناميكية والرفاهية الشاملباالستدامة 

 .فيه تابلة للتدوير بالكامل

تلبيتها وهي ان ال  ينبغي ( موضوع االستدامة من خالل اشتراطاتDaly) فيما تناول  
عدالت االستخراج معدالت اعاد  التدوير, وال تتجاوز معدالت االنبعاثات طاتة متتجاوز 

تعتبر طاتات اعاد  التدوير حيث ئي الذي تنبعث فيه االمتصاص الطبيعي للنظام االحيا
واالمتصاص رأس مال طبيعي والفشل في استدامة هذه الطاتات هو استهالك لرأس المال 
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 & Reid)واشار  (Smith & Ball ,2012,4) ما يتقاطع مع مفهوم االستدامةالطبيعي وهو 

Sanders)  الى ان االستدامة تمثل اتجاها واعيا في مجال االعمال إلعاد  التدوير وتخفيض
 .(Reid & Sanders, 2010, 18)النفايات واعاد  استخدام المنتجات واالجزاء 

الى أن تصميم المنتج والخدمة يعد النقطة المحورية في البحث  (Stevenson)وتطرق 
تخفيض الكلف واستعمال المواد االولية واعاد  عن االستدامة وان مفتاح الموضوع يتضمن 

 .(Stevenson, 2009, 137)استعمال االجزاء في عملية اعاد  االنتاج او اعاد  التدوير 

واشار الكندي بان االستدامة تعرف على انها مفهوم ينطلق من فلسفة تدعو الى االهتمام 
االستمرارية لإلنسانية بهدف انجاز بمستقبل االنسان من خالل الحفاظ على البيئة التي تعطي 

 (.20, 2012االستدامة البيئية واالجتماعية واالتتصادية )الكندي, 

 ا تمثللالستدامة كونه مطلقهناك تعريف  بأنه ليس (Habidin et al) في حين ذكر
  وليست حالة ثابتة او هدف نهائي , لذا من الصعب تعريف مصطلح االستدامة ة مستمر رحل

 .,(.Habidin et al 2015,3) المصطلحريفها على سياق استخدام ويعتمد تع

تداعيات مهمة فاالستدامة  االمر الذي يفرز ,القدر  على البقاءب ويتمثل جوهر االستدامة
تصف االنتاجية والتنوع في االنظمة الحية عبر الزمن من الجانب البيئي ومن الرفاهية طويلة 

البشري على رفاهية العالم الطبيعي من  العنصر ماد رفاهيةانما باعتاالمد من الجانب البشري 
وتشمل االستدامة , للمواد الطبيعية وكيفية التخلص من النفاياتالعقالني الرشيد خالل االستخدام 
المضطربة في وتتنا هذا بين االنسان والكوكب وهذا الجهد فيه تحدي الن النظام  استقرار العالتة

سياتات ايديولوجية وسياسية  االستدامةوان لمصطلح  البشري ونظام الكوكب كالهما معقدين,
واتتصادية ويعتبر اشتقاق لمصطلح التنمية المستدامة ويمكن ان تعتبر االستدامة على انها  وبيئية

اجتماعية)ومن ضمنها  اتتصادية, واستدامة بيئية, واستدامةالثة اجزاء استدامة تتكون من ث
 .(Chiarini, 2015, 138) (Rosen&Kishawy, 2012, 156) سياسية(

 والطبيعةتوازن بين البشر التبحث في احداث  فهيفاالستدامة ليست بالفكر  التجريدية 
حماية مصالح االجيال  ذاتهية وفي الوتت مجابهة التحديات الهائلة الحال يستلزموهو توازن 

كما تتطلب فكر  االستدامة اعاد  النظر في نمط االنتاج  (54, 2014المقبلة )شكراني,
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المحدود  د ر والموا الهشةالتوازنات  من خالل استبعادواالستهالك لحماية البيئة 
تنمية وهذا االمر كما عرفت بانها االستمرار او التواصل في عمليه ال, (2014,119)لحلول,

الى التوزيع المناسب  )المساوا  بين االجيال( يشير الى تيمة اخالتية في غاية االهمية وهي تيمة
والعادل للموارد والحقوق والثروات بين االفراد عبر الزمن وتنميتها بصفة مستمر  )عبد 

الكلمة  الى ان االستدامة تشتق من (Karlsson, 2011)وتد اشار , (2005,101الدايم,
مختلفة ولكن اكثر  بأشكالوان لكلمة االستدامة معاني كثير  وتفسر  Sustinereوهي  الالتينية

على االرض وتد اتت التنمية المستدامة استجابة  تشير الى التنمية البشرية شيوعاالتفسيرات 
 المتحد  االمم برنامج تقرير)  تنامي القلق تجاه ارتباط النمو االتتصادي عاد  بالضرر البيئيل

 .(Strange & Bayley, 2008, 25) (2014,االنمائي

الباحث عد  حقائق مرتبطة بتلك  رى من خالل ما ورد انفا من اراء عد  لمفهوم االستدامة ي 
 اآلراء وعلى وفق االتي :

هناك اتفاق ضمني بين الباحثين والمهتمين بموضوع االستدامة بالمحاور الرئيسة التي  -1
هذا المفهوم والمتمثل ) بأحداث التوازن بين انماط االستخدام للموارد الطبيعية يستند اليها 

 من خالل المحافظة عليها. ومحاولة ديمومة تلك الموارد (

هناك اختالف واضح في تناول  حيثيات هذا المفهوم من خالل وجهات نظر بحثية,  -2
اء دون ان يترتب على ذلك مرده اختالف المنطلقات الفكرية والتوجهات البحثية لتلك اآلر 

 اختالف الرؤى والمضمون الفلسفي لهذا المفهوم .

تتفق اآلراء السابقة على ان مفهوم االستدامة ينطلق من االيمان بمسؤولية االجيال  -3
 الحالية في المحافظة وتنمية الموارد الطبيعية بما يضمن لألجيال الالحقة تحقيق الرفاهية 

 التصنيع المستداممفهوم  المحور الثاني:

 التأثير تجاه العام الرأي اهتمام تزايد 1990 - 1970 االعوام بين الفتر  شهدت
 استهالك نمو ومعدل الصناعي النمو عن الناجم الصناعي الفشل لحاالت والبيئي االجتماعي

 المواد في والتناتص الصناعي التلوث وزياد  الطاتة كلف في ارتفاعا احدث الذي االمر, الموارد
 جعلت تلق مصدر تمثل التي  البيئية الكوارث وتكرار الطبيعية والموارد االستراتيجية الخام

 التي المنظمة اوجه جميع على بارز تأثير لما لها من,  المعاصر  القضايا ابرز احدى االستدامة
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 بوصفه التصنيع مع القوية المتبادلة العالتة استدامة بقضايا ترتبط فهي االنسان حيا  في تؤثر
 البيئي التوازن  في الخلل احداث في االبرز والمتهم الحديثة الحيا  ألسلوب رئيسي جانب

 المستدامة التنمية مفهوم انبثق من المستدام التصنيع ويرى العديد من الباحثين ان نشوء
 والتنمية البيئي االثر تجاه القلق حالة مع للتعامل الثمانينات من القرن المنصرم في ظهر الذي

 UNCED مؤتمر في المستدام التصنيع مفهوم طرح وتد,  اخرى  وعوامل والعولمة االتتصادية
,  المستدامة التنمية تجاه التحول على والحكومات الشركات لمساعد  كدليل ريو في 1992 عام

ادية موازنة وتكامل ما بين االهداف االتتص احداثمستدام الالتصنيع ويتطلب السعي للتحول نحو 
المبادلة والتضحية بين فضال عن حتمية االجتماعية والسياسات والممارسات الداعمة لها و والبيئية 

وتبعا لذلك تعددت  ,(Rosen &Kishawy , 2012, 155اهتمامات المصنعين والمجتمع )
توفير السلع "وتد عرف التصنيع المستدام على انه المحاوالت التي تصدت للتعريف بماهيته, 

الزبون في المجتمع مع تعجيل النمو االتتصادي وكبح الضرر البيئي  اتحاج إلرضاءوالخدمات 
 اخالتيةافراد ذوي مستوى عالي من التعليم ووفق توانين  من تبللتي تطبق قانات امن خالل الت

 .(Mola & Ismail , 2013 , 2-4صارمة)

صنع سلع وخدمات بأنه يمثل "عملية المستدام  للتصنيع Lowellيعرف مركز  فيما 
محافظة على الطاتة والموارد الطبيعية وهي مجدية الباستخدام عمليات وانظمة غير ملوثة و 

للعاملين والمجتمعات والمستهلكين وهي تكافئ جميع االفراد العاملين اجتماعيًا  ااتتصاديًا وصحي
 .Rosen & Kishawy, 2012. 160( )(Romaniw, 2010, 12وبصور  مبتكر  )

التصنيع المستدام بأنه تصميم وتصنيع منتجات عالية الجود  واالداء مع كما يعرف 
وطرق تصنيع كفؤ  في استخدام الطاتة وخالية من  تقانات باستخدامتحسين وتعزيز وظائفها 

يمكن من  اتل ما بإنتاجوتستفيد من الموارد والطاتة على نحو امثل وغير خطر  المواد السامة 
مواد واالنبعاثات وتوفير اعظم استرجاع واعاد  تدوير واعاد  استخدام واعاد  تصنيع تهدف ال

 يعرف, كما ( jowahir,37,2008) االتتصاديجميعها الى تعزيز المنافع االجتماعية واالثر 
المستدام على انه صنع للسلع والخدمات واستخدام عمليات وانظمة ال تؤدي الى التلوث  التصنيع
وتسهم في الطبيعية ومجدية اتتصاديا للمجتمعات والمستهلكين  والمواردظ على الطاتة وتحاف
 (.kopa,182,2009) لهمعاملين وتؤمن السالمة والصحة ال ابداعتعزيز 
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بأنه يمكن اعتبار التصنيع المستدام  (Despeisse & etal., 2012)في حين ذكر 
استراتيجية تصنيع تستند على تكامل الجوانب البيئية واالجتماعية باإلضافة الى الجوانب التقنية 

 .(Despeisse & et al., 2012, 13)واالتتصادية 

الى انه التصنيع المستدام هو التصنيع الذي  (Habidin et al., 2015, 3)وأشار 
يكامل التحسين العملياتي المستمر والذي يقلل األثر البيئي للعملية التصنيعية وهذا جهد يحتاج 

 الى تفز  في الوعي والى فهم عمليات التصنيع وتبني مدخل شامل تجاه إدار  االعمال.

  OECDمنظمة التعاون االتتصادي والتنمية  طورت وبغية تفعيل التصنيع المستدام فقد
المستدام من خالل نشر المعرفة وتسهيل المقارنة  اطارا عمليا لتفعيل ممارسات التصنيع

للمنتجات وعمليات االنتاج وتعزيز تطوير االبداع البيئي لحلول تقنية ونظامية جديد  للتحديات 
لمادية و البشرية و المعلوماتية و المالية بحيث الموارد اترتكز على اعاد  ترتيب البيئية العالمية 

وكما موضح في الجدول  النظام اكبر من تلك التي تدخله  منان الموارد المالية التي تخرج 
(9 .) 

تطوير " بمثابة التصنيع المستدام هووعلى وفق استقراء اآلراء السابقة يمكن القول ان 
معايير  نشاطات االنتاج واالستهالك وتطبيقل لىالتوليفة المث حيا  من خالل ايجادلوتحسين ل

, هو بمثابة د ر الفقر واستدامة المواحجيم الكفاء  على استهالك المواد والطاتة والتركيز على ت
 الموارد باستخدام الطويل المدى على االنتاج من االمثل المستوى  عند االداء استدامة على القدر 

 .بفاعلية المتوفر 
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 (9جدول )
 مدخالت ومخرجات الكيانات التصنيعية

 مخرجاتال مدخالتال

 ثرو  وارباح اتتصادية موارد

 تعليم وتدريب و دورات موارد بشرية

 منتجات وسلع طبيعية و اصطناعية موارد

 معرفة واسرار المعرفة موارد معلوماتية
 Source/ Rosen, Marc A. & Kishawy, Hassam A., 2012, 

Sustainable Manufacturing and Design: concepts practices and needs, P. 

.                                                                               www.mdpi.com160.  

 التصنيع المستداماهمية المحور الثالث: 

شركات ال العديد من التصنيع المستدام واستراتيجياته من تبل آلية تنفيذاهمية تبني  تكمن
ة عن جمنالا تمن المشكال يعدالتغير المناخي نتيجة تدرته على معالجة مشكالت شتى, ف

 والمعرضة للنضوب وفي جانب اخر تعتبر الموارد كالطاتة و المواد و الماء  ,نشاطات االنسان
 افرزتتد و عمليات التي تستخدمها , ال ديمومة يمكن ان تتجدد في اغلب االحيان مما يؤثر في

االزمات االتتصادية  العالمية في السنوات االخير  تساؤالت حول جدوى استدامة ممارسات 
السلبي لنشاطاتها  بتقليل االثر  ال تهتماالعمال الحالية التي تهدف الى النمو االتتصادي ولكنها 

من االستدامة في التصنيع ضرور  اعتماد فلسفة خارج الشركة, نتيجة لذلك تزايدت الضغوط على 
والمستثمرين والمجهزين والزبائن والمنافسين  كالعاملينمن اصحاب المصالح  تبل العديد

, ( Rosen&Kishawy,164,2012والمجتمعات المحلية والحكومات والهيئات التنظيمية )
اسواق واسعة يمكن من خاللها العمل وزياد   يسهم في ايجادالتصنيع المستدام  كون  فضال عن

الكلية  كلفال يسهم في تقليلمما  الضياعاتالمبيعات والعائدات  والمحافظة على الطاتة وتقليل 
غيرات التكمخاطر الكوارث الطبيعية  لمستدام بتقليلا يسهم التصنيععلى المستوى العام و  لشركة,ل

الى الجو في حدود معينة   االنبعاثاتمن خالل محاولة السيطر  على المناخية 
(2,2013,Mola & lsmail). 

http://www.mdpi.com/
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وانجزت في مجال االعمال  العديد من المتخصصيناجتذب اهتمام  فالتصنيع المستدام
ممارسات االستدامة في التصنيع من  العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال حتى غدت

تطبيق الممارسات  تناولتمن المنظمات تد  العديدان بل القضايا المهمة في التطوير الديناميكي 
تحديد الموتع التنافسي والعالتات مع الزبون وجود  المنتج ك في العديد من المجاالتالمستدامة 

جميع  وباختصاراالستراتيجي واختيار المواد والنمو  يطخطتالكلفة والادار  وادار  سلسلة التجهيز و 
في استدامة نجاح المنظمة وعند تطبيق االستدامة  امباشر  االمنافع طويلة االمد تؤثر تأثير  هذه

لية وكفاء  اداء االعمال ,فأهمية التصنيع عالي اعبنجاح فهي  توفر طريقة استراتيجية لزياد  ف
تؤدي الى تحسين  الجود  هو اتامة واستدامة موتع تنافسي عالمي في ممارسات التصنيع التي

 .(Habidin et al,3,2015االداء.)

تعتبر حاًل اساسيًا لمشكلة النقص الحاد في الموارد الطبيعية  التصنيعفاالستدامة في 
وتساعد في استغالل مصادر الطاتة المتجدد  وعلى وجه الخصوص الطاتة الشمسية في تزويد 

مة لها كما تسهم في ترشيد استخدام الموارد العمليات االنتاجية والتنموية بجزء من الطاتة الالز 
 ادخارعلى  المنظماتالطبيعية وتدويرها وباألخص في عملية االنتاج ويساعد التصنيع المستدام 

 , وتتجلى المنافع(Zhang, 2014,40ل االثر البيئي )يوتقلي تنافسال الموتع زياالموال وتعز 
 في المالية الكشوفات في والتي تظهر للقياس ةالقابل المنافع في الملموسة من استدامة التصنيع

 تشمل االستدامة من الملموسة المنافع بان[ sprinkle and maines,2010] ويرى  العام نهاية
 (    Klassen and Mclaughlin.المخاطر ادار  كلف وتقليل الضريبية واالعفاءات الكلفة تقليص

 وبشكل يستثمر المستدام التصنيع بان (Frondel et al 2007 اظهر دراسة) وتد
 من ينتج الطاتة كفاء  زياد  الن الطاتة كلف تقليص في تدرته بسبب النظيفة التقنية في رئيسي
  النفايات. من التخلص كلف تقليل عن فضال, اتتصادية منافع الى باإلضافة افضل بيئي اداء

 اهداف التصنيع المستدامالمحور الرابع/ 

للعديد   ومتطلبات البيئة االمنة الشغل الشاغلبين التصنيع  المشتركةايجاد اللغة  اصبح
والتي االستدامة مع المحافظة على الربحية واالنتاجية من المنظمات المعاصر  سعيا نحو بلوغ 

االستراتيجيات  في ظل تعامل,في الوتت الراهن تيجية لشركات التصنيعااالهداف االستر  تمثل
ستراتيجيات لم يقتصر تركيز ا , فيماالمنتجات  تنويعصفوفات الحجم و لتصنيع مع مة لالتقليدي
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العناصر  ادخال فحسب وانما تعدى ذلك من خالل على المنتجات والعملياتالمعاصر  التصنيع 
 .(Rosen&kishawy,158,2012) ة والفلسفية في استراتيجية التصنيعيالمنظم

لتنمية المستدامة ا لتحقيق الرئيسي بان العامل المساعد (Jovane, etal: 2008) يرى و 
كما وأنه  قيمة لل اضافة يمثل  تصنيع المستدام والذي يتميز بخاصيتين وهي انهال بنموذج  يتمثل

 .يستند على المعرفة 

  تمثل الضمانة في التصنيع بآن االستدامة (Koho et al., 2010)من جانب اخر يرى 
الذي ال يمثل كلفة اضافية بل هو  الحالة التنافسية ضمن منهج التصنيع المستدام لديمومة
 .(Kurniawan, 2011, 8)للحصول على ميز  تنافسية مصدر 

 ةاالهداف الكلي 2007وتد حدد مؤتمر االستراتيجيات للتصنيع العالمي الذي اتيم عام 
في االنتاج الصناعي والوصول الى للتصنيع المستدام من خالل نظر  موضوعية لدورات المنتج 
الطرق واالدوات  من خالل استخداماالمثلية لدور  حيا  انظمة التصنيع والمنتجات والخدمات 

الى متطلبات  باإلضافةموجهة نحو دور  الحيا  والخدمة الالمساند  للتصنيع وانتاج المنتجات 
 .(ig.edu.uotechnology) لية والكلفة والسالمة والنظافةاعالجود  والف

الباحث مجمل االهداف التي تحققها الشركات التي تتبنى  رى السابقة ي اآلراءمن خالل 
 : االتي فلسفة التصنيع المستدام وعلى وفق

  بكفاءموارد الاستخدام .  

  او اعاد  تدويرها الصناعيةاعاد  استخدام المخلفات و تقليل الهدر. 

 انتشار الموادوتقليل والسالمة االداء البيئي واالداء من ناحية الصحة  تحسين 
 .السامة

 .تطبيق التصنيع الرشيق 

 تحسين ظروف العمل وتحسين مستمر لجود  التصنيع. 

  المكننة.استخدام افضل الممارسات في 

 حول الممارسات المستدامة. العاملينجميع  تدريب 
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 التطبيق الناجح للتصنيع المستدام المحور الخامس: مستلزمات

البشرية  والموارد و الطبيعية يستلزم تفعيل القطاع الصناعي استحضار العديد  من الموارد 
مات التصنيع على العديد من ظفي من لالستدامةيعتمد التطبيق الناجح وفي ذات السياق  ,المالية

 ( Rosen & Kishawy, 2012, 161ومنها : ) مستلزماتال

المعلومات المطلوبة للتقييم مثل كمية ونوع المعادن  نوعيةالمعلومات : كمية و  .1
تد المستخدمة في التصنيع وكمية ونوع الملوثات التي تنبعث من عمليات التصنيع و 

 يصبح من الصعب احيانًا أو من المستحيل الحصول عليها.

تعامل مع تضايا االستدامة ال يستلزم اعتماد فلسفة التصنيع المستدام:  الثقافة واالدار  .2
على و جهود التوجه البيئي في اتسام متخصصة  بشكل تفصيلي من خالل تركيز

 نحو شمولي من تبل االدار .

تضايا االستدامة  في الحسبان بفاعلية في  يأخذواان  العامليناالجراءات : على  .3
وط الى الشر  (روستو )وتد اشار ,صنع القرار لغرض تحقيق اهداف االستدامة 

 : وعلى وفق االتيالالزمة لتحقيق التصنيع المستدام 

بناء رأس المال االجتماعي الثابت وبالذات في تطاع النقل لتوسيع نطاق السوق  - أ
 والكتشاف الموارد الطبيعية.

ثور  تكنولوجية في الزراعة لزياد  االنتاجية الزراعية من اجل مواجهة متطلبات   - ب
 الزياد  في السكان . 

الت على ان تمول المعدات وآوالاالستيراد بما فيها الواردات الرأسمالية  التوسع في - ت
 (www.academyetna.comبمعدات كفؤ . )

 (uotechnology.edu.iq) فهي:للتحول الى التصنيع المستدام  المعتمد أما األسس 

 استخدام مواد وطاتة اتل. .1

المواد الداخلة: المواد غير السامة بدال من المواد السامة والمواد المتجدد   استبدال .2
 بداًل من المواد غير المتجدد .

 يف وتضامن صناعي .ظتقليل المخرجات غير المرغوبة : انتاج ن .3

 تحول المخرجات الى مدخالت , اعاد  التصنيع والتدوير . .4

 لشركة بملكية المواد الموجود  في المنتج.التراكيب المتغير  للملكية واالنتاج: احتفاظ ا .5

 

http://www.academyetna.com/
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 المبحث الثاني: أبعاد التصنيع المستدام

 : أبعاد التصنيع المستدامولالمحور األ 

 من تمكنها ومستدامة  للبيئة صديقة عمليات تتجه صوب ان المنظمات على لزاما بات 
 جديد  طريقة وتبني المستدام التصنيع نموذج على االعتماد فضال عن بسرعة كلفها استرجاع
 حيا  دور  مراحل من مرحلة كل في البيئية المتطلبات بين التكامل الى تستند المنتج لتطوير
 وادار  تياس عن فضال واالنبعاثات المتولد الهدر وتقليل الموارد استخدام تقليل بأعتبار ان المنتج
 االرباح وهي ركائز ثالث على يرتكز مستدام نظام صنع في يساعد سوف البيئية الموازنة
profit   والكوكب planet   والشعوب people االجتماعية و البيئية الثالثة االبعاد تمثل والتي 

 المستدام للتصنيع االساسية االبعاد بأعتبارها الباحثين من العديد حولها اتفق والتي االتتصادية و
 الى وتفعيلها اعتمادها حال في تسهم التي الركائز من تنفصم ال سلسلة مجملها في تمثل والتي
و  (Stevenson, 2009)و  (Karlsson, 2011)  تبنيه من المتوخا  االهداف تحقيق

(Widok & Wohlgemuth, 2014) الباحثين من اخر فريق اضاف وفيما (Mola  &  

lsmail,2013)  و(Despeisse et al.,2012)  (Rosen & Kishawy, 2012, 159) 
 لطبيعة وبالنظر( 10كما مبين في الجدول ) المستدام التصنيع ابعاد من رابع كبعد يالتقان البعد

 طبيعة في مهما مرتكزا التقاني البعد فيها يمثل التي المبحوث الميدان وخصوصية الحالية الدراسة
 الحالية الدراسة في التقاني البعد وتضمين الثانية النظر وجهة اعتماد الباحث ارتأى ,اعمالها
 :  االتي وفق وعلى التفصيل من بشيء اليها التطرق  سيتم والتي الدراسة ابعاد ضمن

 ( اتفاق الباحثين حول ابعاد التصنيع المستدام10جدول )

البعد  الباحث والسنة  ت
 البيئي

البعد 
 االتتصادي

البعد 
 االجتماعي

البعد 
 التقني 

البعد 
 االخالتي

البعد 
 التعليمي

1 Stevenson, 

2009 
* * *    

2 Karlsson, 

2011 
* * *    

3 Despeisse * * * * * * 
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etal, 2012 

4 Rosen & 

kishawy, 

2012  
* * * * * * 

5 Mola & 

Ismail, 2013 
* * * * * * 

6 Widok & 

Wohlgemuth

, 2014 

* * *    

7 Habidin etal, 

2015 
* * * *   

 3 3 4 7 7 7 الـمـجـمـوع

 المـئـويـةالـنـسـبـة 
100% 100% 100% 

57.14

% 42.85% 42.85% 

  

 اوال :البعد البيئي 

مثل البيئة موضوع الحيا  على هذا الكوكب في صورتيها الطبيعية والبشرية , وهي ت  
 العنصر اإلنسان يعدو مسؤولية تتطلب إعمارها وليس التسبب في تدمير عناصر الحيا  فيها,

 مع يتعامل وهو وجوده فمنذ البيولوجي الطبيعي واإلخالل البيئي التغيير إحداث في الرئيسي
 له يسر أن بعد البيئة خاصة في وسلطاناً  تحكماً  إزداد األعوام توالت وكلما , البيئة مكونات
حاجاته ومتطلباته ويبدو أنه في  إلزدياد البيئة في التغيير أحداث مجاالت من مزيداً  العلمي التقدم

الرفاهية تد تجاوز الحدود المنطقية حتى غدت تصرفاته مصدرا لتلوث البيئة طريقه إلى 
(. ومن اهم اسباب الضغوط البيئية Widok & Wohlgemuth , 2014 , 214واإلضرار بها.)

استخدام وسائل انتاج الطاتة للتسخين والنقل وتكرير المعادن وانتاج السلع المصنوعة كونها 
الطاتة وتسهم في احداث التغير المناخي ومدى واسع من االثار تسبب استنزاف ونضوب موارد 

 .(Evan et al., 2010, 13)التي ترتبط باإلنبعاثات 
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تصاعد االصوات الداعية الى تبني  1909و  1901وتد شهدت الفتر  ما بين عام 
ممارسات اإلصالحات الرامية إلى حماية البيئة في الواليات المتحد  , والتي افرزت الكثير من ال

كإتامة المحميات الطبيعية في ظل حماية حكومة الواليات المتحد  بهدف المحافظة على البيئة 
ومواردها دون معرفة مسببات تعرض هذه الموارد إلى الخطر, فأتتصر هدف تلك الممارسات الى 

صدر كتاب  1962المحافظة على البيئة  ومواردها دون السعي نحو ديمومتها , وفي عام 
( نادى بضرور  إهتمام المجتمع Silent Springبعنوان الربيع الصامت)  (Rachel Carson)لـ

بالبيئة وأن استخدام المبيدات الحشرية يخلف اضرارا بالغة بالكائنات الحية ولها تأثيرات أعمق 
 ( .Romaniw , 2010 , 4وأبعد على البيئة من مجرد اإلفراط في إستهالك الموارد )

يركز على أثر المنظمة على الكائنات الحية التي تشكل النظام اإلحيائي  فالبعد البيئي
باإلضافة إلى الهواء والماء واألرض ويتضمن هذا البعد النظر إلى األثر البيئي للشركة بالنسبة 
لعملياتها ومنشآتها ومنتجاتها االمر الذي يتطلب دراسة شتى الطرق التي يمكن اإلستعانة بها 

النفايات  واإلنبعاثات السمية فضال عن السعي لتعظيم اإلنتاجية ورفع كفاء  جميع لتقليل الهدر و 
الموجودات والموارد بهدف الحد من جميع الممارسات التي تد تؤثر سلبا على ما تتمتع به 
األجيال الحالية والمستقبلية من موارد الكوكب مع تجنب األضرار القصير األمد والطويل األمد 

 (.Sloan & Legrand ,2009,8دامة وتعزيز التنوع الطبيعي )بالبيئة واست

فأثناء عميات االنتاج تستهلك الموارد وتد تنتج أو ينبعث عنها العديد من المطروحات 
إلى البيئة كثاني أوكسيد الكاربون أو غازات أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت والمركبات 

( Romaniw , 2010 , 6-12)المواد الكيمياوية الضار العضوية الطيار  وكتل النفايات الصلبة و 
فضال عن الهدر في استخدام المواد االولية والطاتة الذي يمثل بمجمله كلفة اضافية على البيئة 
يستلزم تخفيضها , وتد اسهم كل ذلك في تزايد الرغبة في انموذج تصنيع واعي تجاه البيئة بعيدا 

ذي يركز على بذل أتل ما يمكن من العمل لتلبية المطابقة عن السياتات التقليدية للتصنيع ال
القانونية للبيئة ألن ما يزيد عن ذلك يعني زياد  كلفة , في حين ان التصنيع المستدام يتولى 
 دمسؤولية الحد من ظاهر  التلوث البيئي وذلك عن طريق استخدام تقانة أنظف واستغالل الموار 

 (.23,2011( و )ياسين smith & Ball , 2012 , 231)ٍ بطريقة أكثر عقالنية ورشد 
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وتد نجم عن ذلك ضرور  تبني مفاهيم حماية البيئة من خالل استخدام تقنيات واساليب 
( الذي يعرف على انه تطبيق مستمر لالستراتيجية  88,  2014اإلنتاج األنظف ) وهيبة , 

المخاطر امام االنسان والبيئة والذي يعد البيئية الوتائية المتكاملة على العمليات والمنتجات لتقليل 
ركيز  مهمة في استدامة التصنيع من خالل تقليل كمية المواد السامة او الضار   والذي ينجم عنه 

 التغير على التأثير حد  ( وتخفيفCO2cوفورات كبير  في مكافئ ثاني أوكسيد الكربون )
 .(Bhattacharyya, 2011, 434) (Nowosielski, 2007, 529) المناخي

 ثانيا :البعد اإلقتصادي:

تهدف جميع المنظمات في القطاع الخاص الى تحقيق الربح فضال عن أهداف أخرى   
ولكن ان لم تحقق تلك المنظمات أهدافها الرئيسة فسرعان ما ستتوتف عن العمل فتعظيم الربح 

وبدونه ستتوتف  سواء كان هو الهدف الرئيسي ام ال , فهو أمر ضروري في جميع المنظمات
عن العمل, ويعبر الجانب االتتصادي عن صنع الثرو  لجميع المساهمين من خالل أشكال 

( حيث هناك عالتة ارتباط توية ما Sloan et al., 2009 , 9اإلنتاج واإلستهالك المستدامة ) 
في تخفيض  بين زياد  الكفاء  وتقليل النفايات وهذا يعني بأن التصنيع الواعي تجاه البيئة يسهم

(, وتد Romaniw , 2010, 12الكلف غير الضرورية من خالل ممارسات التصنيع المستدام )  
وجد في السنوات األخير  بأن بعض ممارسات استدامة البيئة تسهم أيضًا في تحقيق منافع على 
المديين القصير والطويل من خالل تخفيض الكلف وذلك باستخدام التقانات والمعدات الكفوء  
ألستخدام الطاتة والماء وضمان ممارسات عادلة وكفوء  مع الكوادر العاملة والتي بالمجمل 
ستسهم في  زياد  الربحية فضال عن تحسين العالتات مع أصحاب المصالح ورفع الروح 

العاملين مع تعزيز السمعة وزياد  الحصة السوتية, ويتمثل البعد  المعنوية والدافعية لدى
 (. 23-22, 2011تصنيع المستدام بالجوانب التالية: )ياسين ,اإلتتصادي في ال

تحقيق العدالة بين سكان العالم في استغالل الموارد : اذ يشير الواتع إلى أن حصة الفرد  .1
من الموارد الطبيعية في البلدان المتقدمة تمثل أضعاف ما يحصل عليه الفرد في البلدان 

 النامية.
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ة : من خالل التخفيض المستمر والتدريجي لمستويات ايقاف تبديد الموارد الطبيعي .2
اإلستهالك المبدد  للطاتة والموارد الطبيعية في البلدان المتقدمة , فضال عن العمل على 

 أحداث تغييرات في أنماط اإلستهالك التي تهدد التنوع البيولوجي .

الدول المتقدمة تقليص تبعية البلدان النامية للبلدان الصناعية : إن تصاعد استهالك  .3
للموارد الطبيعية سوف يحرم الدول النامية من أهم مصادر إيراداتها , وهكذا ينبغي على 
األخير  أن تتبنى نمطا تنمويًا يعتمد على الذات لتنمية القدرات المحلية وتامين اإلكتفاء 

 مية.الذاتي , مما يسمح بالتوسع في التعاون اإلتليمي والتجار  البينية للبلدان النا

 

 ثالثا: البعد اإلجتماعي 

منذ بداية االهتمام بأستدامة التصنيع في العصر الحديث برزت الحاجة الى وجود ركيز  
في ظل تركيز استخدامات المحاكا  على الجانب االتتصادي  ثالثة وهي البعد االجتماعي 

لألنظمة التصنيعية ومخرجاتها بتفاصيل واسعة واغفال دور الجانب اإلجتماعي على الرغم مما 
يتضمنه من عوامل الصحة والسالمة المهنية ومعايير الهندسة البشرية وتأثير استخدام المواد 

المستدام , ومن جانب آخر فالزبون غالبا ما يطلب المنتج والتي لها دور مهم في تفعيل التصنيع 
المجدي من الناحية البيئية والناحية اإلجتماعية دون أن ينفق الكثير من األموال اإلضافية في 
سبيل ذلك االمر الذي ادى الى تزايد االهتمام بتطوير االبحاث العلمية إليجاد منتجات مالئمة 

ة اإلتتصادية التي تكمن وراء منتج معين ولكن تشخيص تيمته فمن السهل مثاًل ان نجد القيم
 (widok & wohlgemuth; 2014: 214-215) البيئية واإلجتماعية امر بالغ الصعوبة 

( بان البعد االجتماعي يتجلى في توصيات القمة الدولية للتنمية 17, 2011واشار )الهواري, 
( والتي ركزت على بناء برنامج هدفه محاربة الفقر والتأسيس لمجتمع 1995االجتماعية عام )

فالبعد اإلجتماعي يتعامل مع أثر المنظمة على المجتمع  (Ieffedia.com)مستقر آمن وعادل 
مل فيه فيمكن لبعض الصناعات أن تسهم في تحسين حيا  المجتمع المحلي في الوتت الذي تع

الحاضر والمستقبل , فالمنظمات التي تلتزم بمعايير اإلستدامة ستعنى بجوانب جوهرية كالصحة 
العامة والعدالة اإلجتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل وتضايا في المجتمع المحلي مثل 

هارات والتعليم وسالمة مكان العمل وظروف العمل , مما يستوجب تيامها تساوي الفرص والم
 (.sloan et al., 2009 , 9بتدريب كوادرها في مجال اإلستدامة )
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ويرتكز تحقيق البعد اإلجتماعي في التصنيع المستدام باألساس على فكر  تنمية البشر  
ن تعليم ورعاية وفرص عمل وذلك من خالل مشاركة العاملين وضمان الحاجات األساسية م

مالئمة وايضًا تحقيق العدالة اإلجتماعية بين أفراد الجيل الحالي من جهة ثم بين أفراد الجيل 
(, وتد بذلت منظمات عد   23 -22,  2011الحالي والمستقبلي من جهة أخرى ) ياسين , 

عية بدءًا بمبادر  رأس جهودا كبير  إلعطاء صانع القرار أساس توي بما تعنيه اإلستدامة اإلجتما
المال اإلجتماعي بدعم من البنك الدولي فضال عن تيام العديد من المنظمات الدولية واإلتليمية 
بتأسيس الكثير من التوجهات في السياسات وادوات أخرى مثل تحليل سلسلة القيمة وتقييم اآلثار 

لذا على معايير اإلستدامة أن اإلجتماعية , حيث أن مفهوم اإلستدامة له صفة التحول مع الزمن 
تكون مرنه , اال ان المشكلة االكبر تتمثل بأختالف المعايير اإلجتماعية بين منطقة واخرى وبين 
الشركات واألشخاص إضافة إلى ضرور  تمييز شركات التصنيع ما بين عمليات التصنيع ذات 

عاملين والتأثيرات اإلجتماعية األثر اإلجتماعي على األفراد الذين يشاركون فيها مباشر  مثل ال
(, وبحسب widok &wohlgemuth , 2014 , 215-216الناتجة عن عملية اإلنتاج نفسها ) 

اإلتفاق العالمي لألمم المتحد  حول المبادئ التي ترتبط بالبعد االجتماعي في ظل التصنيع 
 .(Ferrer, 2008, 3) المستدام بأنها تتمحور في الجوانب االتية :

 ظمات األعمال ان تدعم وتحترم حقوق اإلنسان التي ينادى إليها دوليًا .على من -1

 ضمان عدم تورط منظمات االعمال في انتهاك لحقوق اإلنسان . -2

 أن تلتزم بضمان حرية المساوا  الجماعية واإلعتراف بها . -3

 إزالة جميع أشكال العمل اإلجباري. -4

 القضاء على حاالت تشغيل األطفال . -5

 إزالة التمييز بالنسبة إلى الوظيفة والمهنة. -6

  .العمل ضد الفساد بجميع أشكاله ومنها اإلبتزاز والرشو  -7

م االمين العام لألمم المتحد  دفي سويسرا ت 1999وفي منتدى االتتصاد العالمي عام 
الدعم اتفاتية عالمية تعطي السوق العالمية وجه انساني موجهة تاد  االعمال الى تقديم  اتتراح

  .وتفعيل مجموعة تيم جوهرية في مجال حقوق االنسان ومعايير العمل والممارسات البيئية
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نشر برنامج  اً دولي اً ( خبير 70وبعد خمس سنوات من العمل بمشاركة ) 2009وفي عام 
ور  البيئة لألمم المتحد  وجمعية دور  حيا  المواد السامة والكيمياوية في البيئة مبادر  توجيه تقييم د

الحيا  اإلجتماعية للمنتجات , ويتمثل إحد اهم أهداف مجموعة العمل بالوصول إلى إجماع حول 
 (. Zang , 2014 , 29كيفية إظهار األثر اإلجتماعي وتكامله في إطار تقييم دور  الحيا  )

 رابعًا: البعد التقاني
التقانة هي اللغة التقنية او العلم التطبيقي او الطريقة الفنية لتحقيق غرض علمي او انها   

مجموعة من الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة الناس ورفاهيتهم ويشير 
(Dilworth, 1996, 123)  الى انها تطبيق المعرفة واالساليب واالجراءات والمعدات في اداء

 عمال.مختلف اال
بإنها ادوات واساليب واجهز  وطرائق مستخدمة في تحويل  (Daft, 2001, 132)وذكر   

مدخالت المنظمة بما فيها من موارد وافكار الى مخرجات على هيئة سلع وخدمات. واصبح من 
مقومات البقاء والنجاح ألي منظمة صناعية المواكبة المستمر  للتقنية وهذا مرتبط بالمستهلك الذي 

حث دائما عن المنتجات الجديد  وغالبا ما يتطلب انتاج المنتوج بمواصفات وخصائص جديد  يب
الى عملية تقنية جديد , وحيث إن التقنية اصبحت امر محتم ألي نوع من انواع الصناعة, فإن 
مشكلة العمل ال تزال تائمة وتتأثر بمستوى التقانة المستخدمة, ولقد أسهمت التقانة في تحقيق 

ًا هائاًل في عملية التصنيع وعندما نقارن التقنية المستخدمة في الوتت الحاضر بتلك التي تطور 
كانت مستخدمة تبل عد  عقود خاصة في البلدان المتقدمة صناعيًا مثل اليابان والواليات المتحد  

اسع االمريكية نجد الفرق الكبير خاصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات واستخدام الحاسوب بشكل و 
 (.283-275, 1997)التميمي, 

وشهدت التقانات اآللية الذاتية تطورات كبير  في الصناعة خالل العقود الثالث الماضية   
 :ويمكن ان تقسم الى تسمين

 .(Production Technology)تقنية النظم الثابتة وتمثل تقنيات االنتاج  . أ

 Information)معلومات وتمثل تقنيات ال (Software systems)وتقنية البرامجيات  . ب

Technology)  ,(.207, 2004)محسن والنجار 
التصنيع المستدام )المجتمع واإلتتصاد والبيئة( يرتكز التصنيع  بأبعادوعلى نحو مرتبط   

المعاصر بشكل كبير على التقانة, لذا ال يمكن أن نهمل دور التقانة في استدامة التصنيع  
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Molamohamadi & Ismail , 2013 ,   فالتصنيع مدفوع بقو  التقانة ويمكن للتقدم التقاني )
(, فاالبداع التقني عامل   Rosen & Kishawy , 2012 , 158) أن ينبعث من داخل المنظمة

ــــوتد أش (Nowosielski, 2007, 530)مهم ويؤدي دورًا اساسيًا في التصنيع المستدام  ار  ــــــــــــــــ
et al:2009:6) :Jovane الى أن مصطلح اإلستدامة يشتمل على اإلستدامة اإلتتصادية )

واإلجتماعية والبيئية وكذلك اإلستدامة التقنية أما ) الهواري ( فأشار إلى أنه اإلبداع التقني يتميز 
بخاصية مزدوجة , فيمكن اعتباره من جانب معين أحد أسباب التنمية غير المستدامة وفي الوتت 

, ( لذا يمكن 2011في البحث عن حلول ملموسة في اإلستدامة )الهواري,  يتمتع بدور مهمنفسه 
اعتبار التقانة مكون مهم في نموذج اإلستدامة بدراسة دورها الرئيس في دعم النشاطات تجاه 
مجتمع اكثر استدامة, وأتساتا مع هذا المفهوم فأن التعليم يعد عنصرا ال غنى عنه في التطور 

 ( 2الشكل )التقاني وكما موضح في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التكنولوجيا والتعليم عوامل مساعد  في التصنيع المستدام2الشكل )

Source: Molamohamadi, Zohreh & Ismail, Napsiah, 2013, Developing a 

new Scheme for sustainable manufacturing, international journal of 

materials, mechanics and manufacturing Vol 1. No. 1. P 3. 
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عالتة ايجابية بين االوجه االجتماعية  ايجادفالتقانة تادر  على ان تساعد في 
تادر  على ان تسهم في تحقيق  ICTالبيئية, فتقانة المعلومات واالتصاالت واالتتصادية والقيود 

طريقة مستدامة للعمل والعيش وتصميم وتصنيع واستخدام المنتج وتترابط التقانة مع االتتصاد 
بإتتراح حلول جديد  اكثر انتاجًا ومع البيئة بإنقاذ الطبيعة ومع المجتمع بتحسين جود  حيا  

( الى ان (Jovane, et al., 2003. واشار (Mola & Ismail, 2013, 2-5)االنسان 
التصنيع المستدام هو احد النماذج المستقبلية في منظمات االعمال ويستند على التصميم لغرض 

فالكثير يراهن على االبداع بوصفه عالج  (Zhang, 2014, 42)البيئة وبإستخدام تقنيات جديد  
سي ينادي به المتفائلون تجاه التقانة على اعتبار إن من الممكن لمشكلة االستدامة وهو نموذج رئي

في المجاالت التي يركز عليها االنسان ولكن يرى المتشككون ان تواعد   توتع تطورات تقنية
اللعبة تتغير والمعوتات اشد مما هو متوتع مما يوجب تشجيع التقانة الجديد  وتوجيهها بواسطة 

ئية وهذا مشابه الى الهندسة المعاصر  وتوجهات الجود  وينبغي التحليالت االجتماعية والبي
االبتعاد عن المنتجات المدللة التي ال تعمل سوى في بيئات مقيد  وهذا يفتح مجااًل كبيرًا للتصنيع 

(Gutowski, 2011, 5) ويتميز تاريخ التطور التقني الصناعي بإبداعات وحلول تستبدل .
نتجات وتخصصات جديد  تخفض استهالك الطاتة والمواد , وان التقانة التقليدية واعتماد م

االستمرار في االستفاد  من العلوم الجديد  والسعي الى الوصول الى التطور التقني سوف يؤدي 
الى منتجات بخصائص جديد  أو تحسين الخصائص للمنتجات او تقنيات التصنيع او التكامل 

االسواق العالمية وتعزيز الكفاء  في التصنيع الواسع وظهور صناعات جديد  للتعامل مع 
(Williams, 2009, 105) فال يمكن ان يتحقق المجتمع المستدام بدون مدخالت وتقانة اكثر ,

كفاء  في التصنيع وتشير استراتيجية التقانة النظيفة الى تطوير او تبني تقنيات جديد  تد يكون 
تتعامل مع المشاكل الداخلية ليس في تلبيتها لحاجة لها نتائج مثمر  طويلة االمد وهذه التقنيات 

السوق فهي تتعامل مع عدم الكفاء  في العمليات الحالية وهي عاد  تحتاج الى مواد خام اتل او 
طاتة اتل او كالهما وتشير بأن التقانة الجديد  تختلف عن الممارسات الحالية بتجنب استخدام 

وتساهم التقانة الحديثة وبشكل  (Ferrer, 2008, 5) المواد الخطر  او المحدود  في وفرتها
تقليص نسب  –تحسين جود  المنتجات  –مباشر في تقليص كلف العمل المباشر  من خالل 

خفض كلف الصيانة والتوتف  –تقليص كلف جود  المنتجات  –المعيب في المنتجات النهائية 
 والعطالت مقارنة بالتقانة القديمة.
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 مؤشرات التصنيع المستدام: نيالمحور الثا

ترتكز القدر  على تقييم االستدامة في اعمال المنظمة بشكل كبير على طبيعة المؤشرات 
 Andrew)التي تستخدمها وما الذي يجب تياسه؟ االمر الذي يشكل صعوبة بالغة, فبحسب 

االستدامة فضال عن كونها  باتجاه( فالمؤشرات ترسم مسارا لمنظمات االعمال في التقدم 2011
حلقة الوصل بين االستدامة ونجاح االعمال وتد طورت عد  اطر لتوجيه االعمال في مسعى 

( تسعة اصناف من مؤشرات االستدامة التي 11الختيار المؤشرات المناسبة ويوضح الجدول )
 (.2011:21nosslrKa ,تعتمد في التصنيع المستدام )

 التصنيع المستدام( اصناف مؤشرات 11الجدول )

 الوصف الصنف ت

 مؤشرات ذات اوجه منفرد  مؤشرات منفرد  1

 تقاس الجوانب الرئيسة باستخدام عدد تليل من المؤشرات مؤشرات االداء الرئيسي 2

 تجمع مؤشرات منفرد  لتصبح مؤشرات مركبة المؤشرات المركبة 3

 في عمليات االنتاجيقيس تدفق المواد والطاتة  MFAتحليل تدفق المواد  4

الكلف والمنافع التي ترتبط بالبيئة وتحسب باستخدام طرق مشابهة  المحاسبة البيئية 5
 ألنظمة المحاسبة المالية

مؤشرات ذات بعدين تقيس نسبة االثر البيئي الى القيمة االتتصادية  مؤشرات الكفاء  البيئية 6
 المتولد 

مؤشرات تقييم دور  الحيا   7
LCA 

االثر البيئي من جميع المراحل بدءا من عملية االنتاج تقيس 
 واالستهالك للمنتج او الخدمة

مؤشرات ابالغ االستدامة  8
SRI 

 هي مرا  لألداء غير المالي للشركة

تستخدم ألغراض المقارنة المرجعية في المجتمعات  SRIمؤشرات مؤشرات االستثمار المسؤول  9
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 المالية اجتماعياً 

Source: Karlsson, Christian, 2011, value system for sustainable 

companies, master thesis, Linkoping university. (p, 21). 

الى ثالثة انواع من المؤشرات ترتبط مباشر  بأبعاد  (Kurniawan, 2011, 4)واشار 
تند على مدخل دور  التصنيع المستدام وهي بيئية واتتصادية واجتماعية, فالمؤشرات البيئية تس

الحيا  والتي تتناول سلسلة تجهيز المواد وسلسلة تجهيز الطاتة والتي توضح صور  التفاعالت 
  -بين نشاطات االنسان والبيئة وهذه المؤشرات مقسمة بدورها الى:

االثر البيئي حيث يؤثر بعضها على البيئة المحلية وبعضها االخر يؤثر على البيئة  -1
 العالمية.

  البيئية والتي توضح انه كلما كانت المواد المستخدمة للطاتة اتل كلما الكفاء -2
ترسخت االستدامة ألن كثافة الطاتة والمواد هي التي تحدد المقدار الكلي من المواد 

 والطاتة المستخدمة في انتاج المنتجات.

شاكل النشاطات الطوعية التي ترتبط باالستجابة االستباتية لمنظمات االعمال الى الم -3
 البيئية.

اما المؤشرات االتتصادية فتتجاوز الجوانب النقدية او راس المال االتتصادي لتشمل 
ايضا راس المال البشري, لذا فقد تضمنت مؤشرات مالية وبشرية حيث تقيس المؤشرات المالية 

صادية االداء االتتصادي بالمفهوم التقليدي, اما مؤشرات رأس المال البشري فتقيم االوجه االتت
 بالنسبة الى القوى العاملة.

اما الصنف االخير وهو المؤشرات االجتماعية فتركز على المسؤولية االجتماعية  
للشركات وتوضح العالتة ما بين رفاهية االنسان ونشاطات منظمات االعمال وتعتمد على نوعين 

 من المؤشرات وهما االخالق والرفاهية.

ان من الصعوبة بمكان احتساب متغير االخالق كميًا وايضًا تد اليمكن تعريفه  
باصطالحات مادية ملموسة ولكن من الممكن تياسه ومقارنته بين المنظمات باستخدام المؤشرات 

 االخالتية النوعية, واالمر ذاته ينطبق على رفاهية االنسان.
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االستناد على الضرر المحتمل على وان تقييم االثر الذي يستخدم المؤشرات يحسب ب
البيئة الناتج عن المطروحات فيها ويمكن حساب هذه المؤشرات, حيث يتم تعين عوامل موزونة 

 ,Romaniw)الى المطروحات البيئية ومقارنة شدتها النسبية وتأثيراتها السلبية على البيئة 

2010, 15). 

االتتصادية في التصنيع  ( بأن مؤشرات االستدامة(Kurniawan, 2011وتد اشار 
تتمثل بكلفة المواد الخام واالستثمار في المنشآت واستهالك الطاتة واالرباح اما المؤشرات البيئية 
فال تقتصر على توليد الغازات الدفيئة ومعدل استهالك الماء واستهالك المواد الخام بل ما يتولد 

, اما االستدامة االجتماعية فتستند على من المخلفات السائلة او الصلبة وكذلك استهالك الطاتة
تيم اساسية للعدالة والديمقراطية ويقصد باالخير  تخصيص فاعل لحقوق االنسان االتتصادية 

 ;Barron and Gauntlet)والمدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية لجميع الشعوب ويرى 

ت واالنظمة والهياكل الرسمية وغير ( بأن االستدامة االجتماعية تظهر عندما تدعم العمليا2002
الرسمية والعالتات بشكل فاعل طاتة االجيال الحالية والمستقبلية على صنع مجتمعات سليمة 

 .(Kurniawan; 2011:85)يمكن العيش فيها 

بأن هناك عدد كبير من  (Harmsen & Powell;2010: 8-18)وتد اشار الباحثان 
بيقها ولكن من الضروري التركيز على الفروع التي لها مؤشرات االستدامة وادواتها وطرق تط

صلة وثيقة في برنامج عمل الشركات حيث يمكن مقارنة الخيارات مع المنافسين لضمان استخدام 
مجموعة مقاييس ومؤشرات متناسقة فليس هناك مؤشرات استدامة تالئم كل زمان ومكان او 

العناصر االتتصادية وبعض عناصر االداء  جميع الشركات ووحدات االعمال, باإلضافة الى ان
البيئي يمكن احتسابها ولكن االهمية النسبية لعوامل االجهاد البيئي واالثار االجتماعية تبقى غير 

  .تابلة للحساب كميًا وعاد  يكون تقييمها ذاتيا

 : التحديات التي تواجه التصنيع المستدامثالثالمحور ال

يعد التصنيع المستدام حالة من التقدم الصناعي تلبي حاجة الحاضر دون االضرار بقدر  
االجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها, ويكمن التحدي في كيفية ضمان النمو الصناعي المستمر 
بدون ضرر بيئي واجتماعي, وللتعامل مع هذا التحدي ينبغي توسيع المفهوم االتتصادي التقليدي 

ل راس المال البشري وراس المال الطبيعي بدال من استخدام األيدي العاملة  والمواد فقط ليشم
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والتي هي مدخالت االنتاج حيث ان االتتصاديات البيئية تأخذ في حسبانها تيمة مدخالت الموارد 
 الطبيعية وتأثير المخرجات من الهدر او النفايات في ظل ارتفاع الوعي البيئي حيث يتوتع من

شركات اكثر من مجرد تسليمهم لمنتجات ذات جود  مقبولة وبكلف مقبولة بل ازداد االهتمام ال
 بمشاكل التلوث والمخاطر على حيا  االنسان والحيوان والمخاوف تجاه الطاتة وتغير المناخ. 

لذلك فأن تصميم المنتجات وتقليل اثرها البيئي يشكل اكبر التحديات الهندسية في الوتت الحاضر 
في ذات الوتت تحاول الشركات المعاصر  ترويج نتائج جهود تصميمها للبيئة استجابة الى و 

 ( .Fiksel, 2009, 9التوتعات االجتماعية كنوع من الترويج لها )

من  العديداهتمام استراتيجي بالبيئة التنافسية بسبب اعتماد   ويتطلب التصنيع المستدام
ضافة الى توليدها للنفايات والتلوث البيئي, ان تبني التصنيع المنظمات على الموارد الطبيعية باإل

 ,Chachere)المستدام يمثل بحد ذاته تحديا كبيرا لممارسيه لعدم وجود اطار معياري لتطبيقه 

, فضال عن افتقاد المنظمات لوعي بيئي ناضج تجاه كيفية االستفاد  من العوامل  (58 ,2005
حيث يتوجب  (Bhanota, 2015, 563)ام التصنيع المستدام المساعد  وسبل تجاوز الحواجز ام

على المجتمع المستدام ان يحيا مع ما متاح من وسائل  ويستخدم  الطاتة والمواد بطريقة ال 
تضر بمعايير وصحة االجيال المستقبلية وضرور  التحسين المستدام في الكفاء  في استدامة 

ر واالنبعاثات المتولد  عن االستخدام فال يمكن للمجتمع الموارد الطبيعية المحدود  مع تقليل الهد
المستدام ان يتحقق بدون وجود مداخل وتقانات كفؤ  والتي يجب ان يقدمها التصنيع الذي يساعد 
النظام الصناعي حتى االن في صنع معيار من المعيشة تتمتع به الشعوب المتقدمة , اال ان 

ام لم يعد مالئما مع زياد  معايير العيش عالميا وظهور االسلوب المتبع اليوم إلنتاج هكذا نظ
تحديات امام التصنيع في تلبية زياد  الطلب على المنتجات  وفي نفس الوتت تقليل استخدام 

( تائمة 13( و )12) ين( ويوضح الجدولsmith& ball, 2012, 2المواد والطاتة وتقليل الهدر )
 ق مفاهيم التصنيع المستدام.عوامل معوتة لتطبي 10عوامل مساعد  و 10
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 التصنيع المستدامتطبيق ( العوامل المساعدة في 12الجدول رقم )

Source:- Bhanota et al., 2015 Enablers and Barriers of sustanaible 

manufacturting: results from survey of researchers and industry 

professionals, the 22
nd

 CIRP conference on life cycle Engineering.  
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وعلى الرغم من ان المنظمات تقدم ما تعتقد ان المستهلكين يطلبونه فان تسويق 
المستدامة اليزال يمثل جزءا بسيطا من الطلب الكلي فالسلوك االستهالكي  الواعي بيئيا  المنتجات

غالبا ما يختلف من مجتمع الخر االمر الذي يشكل تحديا امام تطبيق التصنيع المستدام, ومن 
العوامل التي تعيق نجاح المنتجات المستدامة تراجع جود  اداء تلك المنتجات ومحدودية توافرها 

لتسويق غير الفعال وعدم ثقة المستهلك بتسويق المنتجات الودود  للبيئة الذي يبدو غالبا انه وا
مخادع, فضال عن ارتفاع اسعار المنتجات المستدامة والتي تعد من اهم العوائق التي تحول دون 

 ( 389, 2015شراء المستهلك لتلك المنتجات )الفقهاء والصيفي, 

 التصنيع المستدام : الية تطبيقرابعالمحور ال

تهدف استراتيجية التصنيع المستدام الى تقليل االثر البيئي وزياد  المسؤولية االجتماعية 
وهي ذات اهمية بالغة لشركات التصنيع بغية تحسين ادائها العملياتي وتستخدم نظامها التصنيعي 

هر الية تطبيق ( يظ14( والجدول )Taisch ,et al., 2015, 636كمصدر للميزات التنافسية )
  .(Karlsson,2011,17-19التصنيع المستدام )

 المستدام ( الية تطبيق التصنيع14جدول )

 تطبيق تقنيات غير اساسية المعالجة السيطر  على التلوث
 حلول في نهايات الخطوط االنتاجية

تعديل المنتجات وطرق االنتاج وتقليل مدخالت الموارد  الوتاية االنتاج النظيف
 ضاره ومخرجاتها واستبدال المواد بمواد متجدد  وغير

 االدار  البيئية النظامية االدار  الكفاء  البيئية
وضع االستراتيجيات البيئية ومراتبتها وتطبيق انظمة ادار  

 البيئة
 توسيع المسؤولية البيئية التوسيع التفكير في دور  الحيا 

 االجتماعية للشركةادار  سلسة التجهيز الخضراء المسؤولية 
االنتاج في الحلقة 

 المغلقة
 اعاد  هيكلة طرق االنتاج  اعاد  تنشيط

 تقليل استخدام المواد االصلية )االعتماد على المواد المدور (
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 تكامل انظمة االنتاج التآزر البيئة الصناعية
 شراكات بيئية واتامة المتنزهات الصناعية البيئية

Source: Karlsson, Christian, 2011, value system for sustainable 

manufacturing, Master Thesis, Linkoping university. P.17 

وبالنظر ألهمية المبادرات التي تفرزها الية تطبيق التصنيع المستدام ارتأى الباحث 
 التطرق لها بشيء من التفصيل وعلى النحو التالي: 

  pollution controlالسيطرة على التلوث  -1

يكتسب التصنيع المستدام اهمية كبير  في البيئة التنافسية المعاصر  كون العديد من 
المنظمات ما تزال تعتمد على الموارد الطبيعية وفي ذات الوتت تولد الهدر والتلوث البيئي 

 (Bhanota et al., 2015, 563)والسيطر  عليه هي احد االهداف االساسية للتصنيع المستدام 
هدف السيطر  على التلوث على انها محاولة تحسين االداء  ) (OECD; 2008وتد وصفت ال 

البيئي للمنظمة ويتم ذلك في ما يسمى بحلول نهايات الخطوط,  للسيطر  على التلوث الشكل 
(3 ). 

 

 

 

 

 

 ( السيطر  على التلوث3الشكل )

Source: Karlsson, christain, 2011, value system for sustainable 

manufacturing master thesis, linkoping university. P.18. 

 

 منتجات انتاج مواد

تقنيات المعالجة  طبيعية بيئة

 والسيطرة

 هدر
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الى السيطر  على التلوث ال تحاول اعاد  هيكلة او تغيير  تنادي التي المبادرات ان اال
عملية االنتاج بل تطبق تقنية تقييد التلوث البيئي في الهواء والماء, حيث ان حلول نهايات 

 .  filtersالخطوط هي انواع مختلفة من المرشحات 

والمنفعة وتعد عملية السيطر  على التلوث مكلفة في الغالب وايجابياتها المالية تليلة 
المالية الرئيسة تتمثل بتوفير الكلف التي ترتبط بالمطابقة مع القوانين االجتماعية وتوانين البيئة 

( بان اكثر الوسائل شيوعا للسيطر  (Frondl et al., 2007وتد اظهر ,التي تفرضها السلطات
 البيئية.على التلوث التي تطبقها الشركات الصناعية تتجلى في االلتزام بالمعايير 

  Clean productionاالنتاج النظيف  -2

يعرف االنتاج النظيف على انه تطبيق مستمر لالستراتيجية البيئية الوتائية المتكاملة 
على العمليات والمنتجات لتقليل المخاطر على االنسان والبيئة وتشمل عملية االنتاج النظيف 

الخام السامة وتقليل كمية المواد السامة او  المحافظة على المواد الخام والطاتة وأستبعاد المواد
الضار  في جميع انواع المخلفات ويعتمد  تطبيق االنتاج النظيف على ادار  الملكية والصيانة 
والبنية التحتية والتدريب فضال عن االبداع التقني الذي يمثل العامل الحاسم لما يؤديه من  دور 

 .( et.al;2007:530 Nowosielski,طويل )اساسي في االنتاج النظيف على  المدى ال

وتد اصبح التركيز في االنتاج النظيف على مصدر التلوث حيث يتم البحث في جميع  
 Ashford 1994مراحل عمليات االنتاج لصنع القرار  في كيفية تقليل التلوث البيئي ويشخص 

 ( Karlsson, 2011, 17-19) -: اهمها اآلتي خمسة اصناف لمبادرات تجاه االنتاج النظيف

 تحسين ممارسات العمل واالستدامة وتعرف بانها التنظيم الداخلي. - أ

 زياد  كفاء  استخدام الموارد والطاتة من خالل ايجاد  العمليات المثلى. - ب

 استبدال المواد الخام الضار  بالبيئة ومواردها. - ت

 واالنبعاثات.تطبيق التقانات الجديد  التي تقلل استخدام المواد والهدر  - ث

تغيير تصميم االنتاج باالستناد على كيفية تقليل الضرر البيئي  في العمليات  - ج
 االنتاجية.
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 ECO-EFFICIENCYالكفاءة البيئية  -3

التعد الكفاء  البيئية تقنية بحد ذاتها بل توصف بانها فلسفة والفكر  االساسية وراء الكفاء  
هذا يعني بان الهدف من مبادرات الكفاء  البيئية هو البيئية تكمن في انتاج اكثر بمدخالت اتل, 

انتاج منتجات اكثر باستخدام مواد وطاتة اتل, حيث تعرف الكفاء  البيئية بانها الكفاء  التي 
تتحقق من خالل تسليم سلع وخدمات بسعر تنافسي ترضي حاجة االنسان وتسهم في تحسين 

ي لتلك السلع والخدمات وبشد  وفي دور  حياتها جود  حياته وفي نفس الوتت تقلل من االثر البيئ
 ,Karlssonالكاملة الى مستوى يتفق على االتل مع طاتة التحمل المقدر  لكوكب االرض )

( وفي حالة استطاعة انظمة االنتاج ان تنتج اكثر بمدخالت اتل عندها تصبح 19 ,2011
للمواد او الطاتة بمعدالت اكثر  مستدامة وان اهم اسباب عدم االستدامة للشركات هو استخدامها

مما تحتاجها عمليات االنتاج والسبب يعود الى استخدام تقنيات تديمة وغير كفؤ  وفشل في تبني 
 (.UNIDO, 2009, 2انظمة االدار  المناسبة )

 Life Cycle Thinkingطريقة التفكير في دورة الحياة  -4

ي الحسبان االثر البيئي للمنتج من ان تقييم دور  الحيا  يتجاوز حدود المنظمة فيأخذ ف
( بان تقييم دور  الحيا  تعد خطو  رئيسة Gehin et al., 2008خالل سلسلة القيمة حيث يشير )

في تقليل الضرر البيئي الن نجاحها يساعد المنظمة على تشخيص اكثر النشاطات ضررا بهدف 
وتصميم المنتج وتطويره صنع سلسلة تجهيز خضراء بدءا من مراحل استخراج المواد الخام 

 واستخدامه ثم التصرف به بعد انتهاء استخدامه ليكون اتل ضررا تجاه البيئة.

وسبق ان اشير الى ان تقييم دور  الحيا  تأتي مكملة لمفهوم التصنيع المستدام من جانب 
يز مع التركمن القرن الماضي االثر البيئي وتد طرح مفهوم تحليل دور  الحيا  في السبعينات 

على تحليل الطاتة وتركزت اهتمامات البيئة في مسائل مثل التلوث والنفايات الصلبة بشكل عام 
خالل تلك الفتر  والتي نتج عنها دراسات تقييم دور  الحيا  التي تأخذ في حسابها االنبعاثات 

 يزوواستخدام الموارد والتخلص من النفايات وتد تمخض االمر عن اصدار مواصفة دولية في اال

التي تعد وثيقة مرجعية تحتوي  المتطلبات الفنية لكيفية اداء تقييم دور  الحيا   14040
(Karlsson, 2011, 28 والتي تهدف الى مقارنة مدى واسع من االضرار البيئية التي تنسب )
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الى منتجات معينة واختيار اتلها وتعا على البيئة وان تحليل دور  الحيا  هو تياس لما يلي 
(Sloan ,et.al, 2009 ) 

 استخدام ونقل المواد الخام الى موتع االنتاج. - أ

 استخدام الماء والطاتة والمواد االضافية في عملية التصنيع. - ب

 االثر الناتج عن التوزيع في جميع مراحله. - ت

 االثر الناتج عن االستخدام والتخلص من المنتج  بعد االستخدام. - ث

رض  التصميم لالستدامة ولفهم االثر ( بانه لغ(Resen & Kishawy, 2012واشار 
البيئي ينبغي ان تؤخذ جميع جوانب دور  حيا  المنتج  في الحسبان وتحلل اثار المنتج او الخدمة 
في جميع مراحله بهدف تقليل الضرر البيئي ودراسة استهالك الطاتة والموارد االخرى وما ينبعث 

ور  الحيا  وتستخدم ايضا في الوتاية من التلوث الى البيئة من المواد والطاتة والهدر في تقييم د
(  فضال عن تياس اثرها في Rosen& Krishawy, 2012, 165وجهود التصميم االخضر )

البيئة والمجتمع واالتتصاد وتستخدم ايضا لضمان االخذ في الحسبان جوانب االستدامة 
(Peukert et al., 2015, 515.) 

 Closed loop Productionاالنتاج في حلقة مغلقة  -5

تنشيط الموارد المطروحة واعاد  استخدامها  بإعاد يسمح نظام االنتاج في الحلقة المغلقة 
ولكنها تغلق دور  الموارد التي تسمى )من المهد الى اللحد(  LCAوهي الطريقة المشابهة لطريقة 

  Donough and Braungart)لتتحول الى دور  ) من المهد والعود  الى المهد (, وبحسب )
فهذه الدور  تقلل من الطلب على استخراج المواد الخام لصالح اعاد  استخدام الموارد الحالية 

( بان الطريقة تحتاج الى عملية انتاج مصممة لتأخذ في OECD 2008لتقليل الهدر, ويشير )
المرحلة التي تركز عليها  الحسبان اعاد  استخدام المواد, لذا تصبح مرحلة التصميم والتطوير هي

( بان الحلقات (Kleindorfer et al., 2005طريقة االنتاج في الحلقة المغلقة حيث يرى 
ومن التوجهات الجديد  التي ظهرت  ,المغلقة تدعم االستدامة مع زياد  االرباح والمنفعة للمجتمع

ان امكانية اعاد  خاصة في االتحاد االوربي هي وضع مسؤولية تانونية على المصنعين لضم
التدوير واعاد  االستخدام في المنتجات بعد ان تصبح نفايات وكان التغليف هو اول ما استهدف 
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رغم ان هناك متطلبات مشابهة لنفايات االجهز  الكهربائية وااللكترونية والسيارات في نهاية 
ير النفايات فعاد  عمرها . وهناك امثلة على خدمات بيئية لها تيمة جوهرية ومنها اعاد  تدو 

النفايات التي ليس لها تيمة لمن تتولد عنده تد يكون لها تيمة لطرف اخر يمكن ان يستخدمها 
كماد  خام او يعيد تعديلها ليعيد استخدامها فعلى سبيل المثال يمكن  استخدام مخلفات الزيتون 

ر ويبحث عن فرص كوتود ويعبر عن ذلك بإعاد  االستخدام, وهو تكتيك يركز على تدفق الهد
 (.Despeissel et al., 2013,5اعاد  استخدام مخرجات الهدر كمدخالت موارد )

  Industrial Ecologyالبيئة الصناعية  -6

يمكن ان تتحقق البيئة الصناعية االمنة اذا ما طبقت طريقة الحلقة الدائرية على 
يئة الصناعية بمحيطها وفي المستوى الصناعي او االجتماعي حيث تتأثر عمليات االنتاج في الب

نفس الوتت هي مصدر التأثير, هذا يعني بان عملية االنتاج ال تؤخذ  بمعزل عن المجتمع وترى 
( بان البيئة الصناعية تربط ما بين االنظمة الفرعية ألنظمة االنتاج  OECD 2008منظمة )

ة وتعتمد الفكر  على اساس ذات الحلقة المغلقة وتسهل تحول تدفق المواد بين هذه االنظمة الفرعي
ان المخلفات او الهدر الذي يتولد من تبل احد المنتجين تد يستخدم بشكل مدخالت لمنتج اخر, 

 لهذا يتطلب تعاون بين صناعات مختلفة.

ان البيئة الصناعية مهمة جدا من الناحية النظرية ولكن هنالك فجو  ما بين النظرية 
حات كتآزر المنتجات العرضية ومنها تبادل النفايات او والتطبيق ويشار الى ذلك بعد  مصطل

االزدواج االخضر او التعايش الصناعي, واالزدواج االخضر يعني استخدام ناتج نفايات احدى 
الصناعات في صناعة اخرى اما التعايش الصناعي فيحمل معنى ادق واعتبر لجوء الصناعات 

ادل المادي, للمواد والطاتة والماء والنواتج المنفصلة الى طريقة مشتركة للتنافس منها التب
العرضية في هذا التعاون او مشاركة استخدام الموجودات واللوجستيات والخبر  وتد حدد 

(Chertowb 2007  معيار الحد االدنى للتعايش الصناعي, على  انه وجود ثالثة منظمات )
مواد او خدمات او مشاركة بنية  مختلفة تتبادل على االتل بموردين وهذين الموردين تد يكونا

 (.Harmsen& Powell; 2010:82تحتية او خدمة مشتركة )
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 Operational failure: الفشل العملياتي الفصل الثالث

 المبحث االول: الفشل العملياتي مدخل مفاهيمي

 موضوع الفشل العملياتي من خالل المحاور االتية: المبحث االوليستعرض 

 ومراحله.المحور االول / مفهوم الفشل العملياتي  -

 .العملياتي الفشل أنواعالمحور الثاني /  -

 .العملياتي الفشل المحور الثالث / معالجة -

 ومراحله المحور االول: مفهوم الفشل العملياتي

وثق العديد من الباحثين وجود مشاكل عملياتية تعيق اكمال مهام العمل وتد سميت  
ل عمليات او معوتات اداء او محددات وجميعها  تقع في بودتة  الفشل العملياتي توتفات او فش

الذي تد يحدق بالعمل اليومي في كل مكان خاصة عندما يكون العمل معقد ويتطلب مدخالت 
من اكثر من تسم في المنظمة, ويعرف الفشل العملياتي على انه الحالة التي ال تمتلك فيها 

زات او المعدات او المعلومات او االفراد المطلوبين الكمال مهام العمل المنظمة ايا من التجهي
 ,.Tucker et alمما يسهم في ضعف االداء ويؤدي الى هدر في الوتت واالضرار بالسالمة )

( فالفشل يمثل االنحراف عن النتائج المتوتعة والمرغوبة وهي تشمل اخطاء يمكن 1-3 :2013
يمكن تجنبها من التجربة والمخاطر  وتد يشمل حاالت فشل كبير  تجنبها او نتائج سلبية ال 

وصغير  في مجاالت  تتراوح ما بين الفشل التقني )عيوب في تصميم الماكنة( او فشل في 
العالتات الشخصية )مثل الفشل في اعطاء التغذية الراجعة الى عامل يعاني مشكلة في االداء( 

(Cannon & Edmondson , 2004 , 4وي ) مكن للفشل العملياتي ان يحدث في اي يوم عمل
خاصة عندما تكون العمليات او الخدمات معقد  وتتطلب تحريك المعدات واالفراد والعمليات 

( , ويشير Balliu , 2015 , 2والمعلومات بين االتسام والقطاعات المختلفة من المنظمة ذاتها )
كامنه تد تعود الى الظهور وبعواتب اكثر الفشل الى تأشير وجود عيوب في النظام او اخطاء 

( بان الفشل العملياتي هو اي Litino 1996(, فيما ذكر )Tucker , 2003 , 26خطور  )
( فالفشل العملياتي Cedeno, 2000 , 50خسار  تؤدي الى انقطاع في استمرارية االنتاج )

لى كوارث كبير  وكل يحدث في جميع الصناعات وبعواتب تتراوح ما بين عدم ارتياح بسيط ا
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صناعة تواجه فشل عملياتي يتراوح ما بين اضطرابات واخطاء في المواد والمعلومات والمعدات, 
( Milstin et al., 2009, 1وتتراوح نتائج الفشل العملياتي بين ازعاج بسيط الى كارثة كبير  )

داتية مع االدار  والفشل في مجال االعمال يعني عدم الوصول الى التوتعات او فقدان المص
وحملة االسهم, والفشل بالنسبة الى االدار   يعني الحرج وعدم الحصول على المحفزات االضافية  
وتد يعني انهاء العمل او العقوبة ولهذا السبب تبتعد بعض المنظمات عن استخدام مصطلح 

ثابة فرصة الفشل عندما تتحدث عن االداء ولكن نموذج نصف القدح الممتلئ يعتبر الفشل بم
لزياد  التدفق  واالنتاجية وتقليل الكلف وتحسين الجود  وخدمة الزبون ومساعد  القوى العاملة 

 (. Sever , 2007 , 1على التركيز على فرص التحسين في كل ما تفعلــــــــــــــــــــــــــــــــــه )

 (.Bea, 2006وتمر عملية الفشل بثالث مراحل كما ذكر )

 مرحلة البدء او الشروع بالفشل  -1

 المساهمة في الفشل  -2

 انتشار الفشل  -3

 مرحلة البدء او الشروع بالفشل -1

يبدأ الشروع في الفشل من تبل المشغل سواء كان مهندس تصميم او عامل في الصيانة من 
خالل اإلجراء الخاطئ في التنفيذ والذي ينعكس سلبا تحقق  نتائج غير متوتعة وغير مرغوبة 
ومن المسببات االخرى االغفال وذلك عند االغفال عن شيء مهم او محاولة اتباع طرق 
مختصر  في العمل وتجاوز تواعد العمل, كما أن فشل االتصاالت من خالل منع المعلومات او 
عدم اكتمالها او افتقارها للدتة او توتيتها غير الصحيح التي تؤدي الى الشروع في الفشل, فيما 

تهاكات او التجاوزات المعروفة مصدرا اخر للشروع في الفشل ومنها ماهو مقصود او تمثل االن
 غير مقصود وهي ترتبط ارتباط عالي بالثقافة االجتماعية مما يحفز على ظهور بوادر الفشل.

 المساهمة في الفشل -2

اما مرحلة المساهمة في الفشل فهي تكمن في حدوث تصور في العمليات وتصور في 
ة المنظمية في تقليل الكلف وتقليل حجم العاملين والتعهيد الخارجي وضغوط االنتاج وكذلك الثقاف
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التخطيط والتحضير غير الواتعي والتجاوزات المقصود   عن الممارسات المقبولة من االنواع 
 الشائعة للقصور في االداء المنظمي.

 مرحلة انتشار الفشل-3

وع الفشل وترتبط بعض حاالت انتشار الفشل فيما تعني مرحلة االنتشار انتشار وشي
باالختيار والتدريب غير الصحيحين لألفراد العاملين والفشل في ضمان الجود   ورتابة الجود  
واالعتماد على الهياكل الهشة او المعدات الضعيفة  المتضرر  التي تتسبب في احداث  العيوب 

 .(Bea , 2006 , 6فضال عن التخطيط غير الفعال )

 الفشل العملياتي أنواعلمحور الثاني: ا

على الرغم من التأثير التراكمي الكبير للفشل العملياتي اال ان هناك صعوبة في التعامل  
مع هذه المشكلة عمليا ومكمن الصعوبة في ان مظاهر الفشل العملياتي تد تكون محتوا  في مدى 

الفشل العملياتي بحسب ارتباطها, وتبعا لذلك فقد تعددت تصنيفات  واسع من مشاكل صغير ,
فمنها ما يرتبط بالمعلومات او االدوات او المعدات او المواد او التجهيزات او الدعم المالي او 
مساعد  االخرين او جوانب بيئة العمل فضال عن الفشل العملياتي الناجم عن االخطاء المرافقة 

لين ,ولعل اكثر االصناف تكرارا ما لتجهيز المواد الضرورية او ضعف المعلومات الى العام
يشمل معلومات متعلقة بالعمل واالدوات والمعدات والمواد والمجهزين والدعم المالي والخدمة 
المطلوبة من االخرين ومساعدتهم والتهيؤ للمهام من خالل التعليم والتدريب والخبر  وتوفير الوتت 

 (. Tucker, 2003, 3والجوانب المادية لبيئة العمل وجدولة النشاطات. )

( بان الحوادث عاد  هي نتيجة تعدد حاالت الفشل والتي تمثل Ness; 2015وتد اشار )  
اخطاء بشرية , ترارات ادارية, فشل في المعدات او خلل فيها, نقص في المعرفة, وعدم كفاية في 

تها او المتابعة االنظمة االدارية مثل فشل اداء تحليل المخاطر والتعرف على التغيرات او ادار 
( بانه هنالك  (Karaulova 2012كما اوضح  ,(Ness, 2015, 51لعالمات التحذير السابقة )

 (Karaulova et al., 2012; 146) سبعة عناصر تصنف اي فشل:

 مشاكل في المعدات او المواد  -1

 مشاكل في االجراءات  -2
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 اخطاء شخصية  -3

 مشاكل في التصميم -4

 نقص في التدريب  -5

  مشاكل ادارية -6

 مشاكل من المجهز او المتعاتد الثانوي(  -7

 -اساسيين من الفشل ألي مشروع هما: ( بانه هنالك نوعان(Syed; 2009فيما اشار 

 ان : ويتمثل فشل المنتج في تلبية متطلبات المشروع الموضوعة له, ويمكنفشل المنتج -1
 االسباب واحد مرضي نحو على متطلباته تلبية على المنتج تدر  عدم انه على المنتج فشل يعرف
 البيئية القيود بسبب ببساطة تلبيتها اليمكن المنتج لهذا جدا عالية معايير وضع يكون  تد لذلك

 فيها المتطلبات تطابق التي الحلول تطوير عملية ولكن معقولة التوتعات تكون  تد او للمشروع
 تشخيص على تادر  كفؤ  متطلبات هندسة خالل من المسالة هذه مع التعامل ويمكن. عيوب

 عالية درجة تحقق متطلبات لمجموعة كفؤ  حلول وانتاج ازالتها او تغييرها يمكن التي المتطلبات
  الرضا. من

 االمر : ويتجلى في عدم كفاء  تنفيذ العمل نتيجة هدر في الوتت وفي المواد,فشل العملية -2
(  Syed, 2009, 97-98). ممكن حد اكبر الى مشروع اي في تجنب مسبباته الذي يتطلب 

ومن الناحية العملية ونتيجة لترابط كال المفهومين تد يصعب التمييز بين اسلوبي الفشل النهما 
 يترافقان مع بعضهم.
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 المحور الثالث : معالجة الفشل العملياتي

 ,Kim, 2005)والجود   االنتاجية انخفاض وفي العمل اعاتة في العملياتي الفشل يسهم 

 الصناعة في والخبراء الصلة ذات الوكاالت تبل من الضغط يتزايد ذلك من الرغم وعلى,  (17
 االمر, لتكراره تفاديا السابق الفشل من والتعلم االستفاد  ضرور  على عام بشكل والمستهلكين

 الخطأ وتشمل المصادر من العديد نتيجة يظهر الذي الفشل لطبيعة واسع فهم يتطلب الذي
 الزبون  بين االتصاالت سوء او العمليات سير في انحراف او المعدات في مشاكل او البشري 

 تعلم فرص باعتبارها الفشل حاالت تشخيص المنظمات على والمجهز ,وفي المجمل ينبغي
(Tucker, 2003, 2-5), في تسهم العملياتي الفشل من المستحصلة المعلومات ان بأعتبار 

 تعزز راجعة كتغذية المعلومات المنظمات تلك كما تستخدم والتحسين التغيير عملية تحفيز
 وتصنيف توثيق خالل من اوسع بشكل الجود  مستوى  تحسن التي واالجراءات السياسات
 العمليات جود  وتحسين العملياتي الفشل من للتعلم ضرورية والحلول المقترحة كخطوات المشاكل

(Julia .et.al, 2009, 5), الكتشاف نظامية طريقة باستخدام العمليات اداء تعزيز يمكن كما 
 في لتجنبها والتخطيط منها والتعلم ومتابعتها بما يعزز فرص احتوائها مسببات الفشل ونتائجه

 .(Slack et al., 2013: 636)المستقبل

 ادار  يتطلب اولى خطوات الوتاية منه مستقبال اال انه الفشل من المنظمي التعلم ويعد 
 هذه, والتجربة الفشل ومناتشة وتحليل الفشل تشخيص وهي مترابطة عمليات لثالث ماهر 

 يمكن التي الدروس من االستفاد  على المدير تساعد فهي بنجاح ادارتها تمت اذا العمليات
 بحاالت االهتمام تلة عن ناجم الفشل من التعلم على المنظمات تدر  عدم الفشل. وان من تعلمها
 الكشف تم اذا والتي مبكر  تحذير اشارات هي عاد  الصغير  الفشل حاالت اليومي اال ان الفشل
 .المستقبل في الكارثي الفشل لتجنب مفتاح تكون  ان فيمكن معها والتعامل عنها

 من حتى والتعلم الفشل لحاالت استباتي تشخيص الفشل من الذكي التعلم ويستوجب 
 الطفيفة فضال عن معالجةالمواضيع المرتبطة به وعلى وفق االتي:  والمشاكل الصغير  االخطاء

((Cannon & Edmondson, 2004, 3-4  

 الوتاية من الفشل العملياتي  -1

 حل المشاكل -2
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 استراتيجيات معالجة الفشل العملياتي  -3

 منحنى الفشل العملياتي -4

 تكاليف الفشل العملياتي -5

 مخاطر الفشل العملياتي  -6

 
 الفشل العملياتيالوقاية من  أواًل:

تعد الوتاية من الفشل العملياتي ومعالجة مسبباته امرا بالغ االهمية يساعد المنظمة على 
استدامة سمعتها وعالمتها التجارية وحماية ربحيتها, لذا العاملين في المنظمات االكثر ربحا 

التي تؤدي الى يتلقون اهتمام اداري من خالل التوجيه والتدريب لحل المشاكل وتقليل الظروف 
الفشل العملياتي مما يتطلب اهتمام وحل المشاكل وليس القاء اللوم على االفراد عندما يحدث 

 (.Milstein & et al.,2009,2-6الخطأ )

ويرى العديد من الباحثين ضرور  بناء نظام دتيق للحصول على معلومات الفشل  
السابق تجنبا لتكراره, والمنظمات التي تركز على الوتاية النظامية واالستجابة الى الفشل 

( (Balliu(, واشار Tucker,2003,26العملياتي يمكنها تحقيق مستوى عالي من الموثوتية )
ة الفشل وتجنبه في المستقبل هو دراسة الفشل واعطائه االهتمام بان افضل طريقة لمعالج

 ;Balliu )-المناسب ويتم التعامل مع مشكلة الوتاية من الفشل من خالل التعامل مع السؤالين :

2015:2), 

 كيف يمكن للعمليات استدامة مواردها لمنع الفشل ؟ -1

 كيف لخطة العمليات ان تتعامل مع الفشل اذا حصل ؟  -2

نظام االنتاج المستدام استدامة عمل المنظمة في بيئة العمل الديناميكية عبر ويضمن 
موثوتية العمليات المتمثلة بقدر  المعدات وااليدي العاملة على العمل بدون فشل ويسهم تقييم 
الموثوتية في تشخيص اسباب الفشل ثم تحديد وسائل الوتاية والسيطر  على سير العمل وهناك 

 (Karavlova et al., 2012, 143) -: أهمها اآلتي ين الموثوتية )المعولية(طرق رئيسة لتحس

. 
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ازالة نقاط الفشل من العمليات في مرحلة التصميم ووضع اليات الحماية من الفشل في  -1
 انشطة المنظمة .

الصيانة من اكثر الطرق شيوعا التي تقوم فيها العمليات بتحسين معوليتها باستخدام  -2
عامة االولى هي تشغيل جميع المعدات حتى حدوث الفشل ثم اصالحه ثالثة مداخل 

والثانية هي الصيانة النظامية للمعدات حتى وان لم يحصل العطل والثالثة هي المراتبة 
 (.Slack et al., 2013:636الدتيقة للمعدات ومحاولة توتع متى تد يحدث العطل )

وتنسيبها الى مصدرها ويمكن ان وعلى وفق ذلك يمكن تتبع اخطاء التصنيع اليوم  
تفرض غرامة كلفة الفشل على الطرف المسؤول, اال ان جميع المنظمات التي تسهم في العملية  
مجبر  على ان تثبت ان عمليات تصنيعها هي عمليات تصنيع بعيوب صفرية لذا من الجانب 

ــــــــــــــاأ  االتتصادي يتم تشخيص فشل االدوات والوتاية منها من خالل عد  جوانب  -: همهـــــــــــ
(Jung et al., 2002, 1345-1346) 

  .الوتاية من الخسائر االتتصادية لمستخدم الماكنة ومصنع الماكنة -1

وسالمة البيئة والمطابقة مع  ينلمامة لضمان سالمة تشغيل وسالمة العتضايا السال -2
  .متطلبات ضمان الجود 

 .تحسين االداء والعمر االنتاجي -3

زياد  المعولية في االنتاج الن فشل االدوات يؤدي الى اضطراب في االنتاج وربما توتف  -4
 العملية االنتاجية.

ان الخسار  االتتصادية الناجمة عن فشل االدوات خسار  كبير  وان اي تحليل من وجهة 
  .المواد نظر االدار  يجب ان يعكس كلفة المعالجة والكلفة الالحقة التي تد تتجاوز كثيرا كلفة

 ثانيًا: حل المشاكل

من االستجابات الشائعة في الفشل العملياتي هي محاولة تجاوزها في العمل 
( الى ان تجاوز المشكالت في العمل هي الحالة التي يقوم (Holbsleben, et al., 2010ويشير

 :Tucker et al, 2013بديل للتعامل مع مشكلة التوتف في تدفق العمل ) بإجراءفيها العامل 

البشري القابل للتكيف الحجر االساس لألنظمة المعقد  حيث العاملون واالدارات  مورد( ويعد ال3
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في الخط االول تادرون على تكييف النظام وتعديله لتعظيم االنتاج وتقليل الحوادث واهم تلك 
 (Cook, 2000:3) -التعديالت تشمل :

 الضعيفة الى الفشل. اعاد  هيكلة النظام لغرض تقليل تعرض االجزاء -1

 تركيز الموارد المهمة في مجاالت الطلب المتوتع العالي. -2

توفير مسارات لالنسحاب من حاالت الفشل المتوتعة او غير المتوتعة او االفاتة  -3
 منها.

وضع وسائل الكشف المبكر عن تغيرات االداء في النظام للسماح بتقليل االنتاج  -4
 المرونة.على نحو غير ضار او زياد  في 

( الى توتيت حل المشاكل في نقاط تماسها Tucker & Edmondson; 2003واشار )
استجابة الى الفشل العملياتي بحيث يمكن لإلدارات تشجيع ذلك فيمكن للعاملين مثال ان يدفعوا 
عملية تحسين الجود  بالمشاركة في حل المشاكل استجابة الى فشل عملياتي يواجهونه بما يشكل 

 مهما في تخفيف المخاطر والتعلم من الحوادث السابقة.عنصرا 

ويعتمد ميل العامل في الخط االول الى حل المشاكل استجابة الى الحوادث على 
خصائص معينة للحادثة والسياق الذي تضعه االدار  عند حدوث هكذا حوادث ويقترح بان حل 

تانونية. ويبحث العامل عن تخفيف المشاكل يحدث عندما يمثل الفشل العملياتي مسؤولية مالية و 
المخاطر من خالل المشاركة في حل المشاكل وخاصة عندما يتبنى المدير سلوك االلتزام بحل 

 -المشاكل الن هذا السلوك مالئم ومرغوب ويقوم المدراء بإظهار هذا االلتزام من خالل :

 التواصل حول اهمية حل المشاكل  -1

 أنفسهم المشاركة الفاعلة في حل المشاكل ب -2

وال تعتمد تدر  المدير على تعزيز حل المشاكل بين العاملين على مقدار االلتزام 
والمشاركة التي يظهرها فحسب بل ايضا على تركيبة من االستراتيجيات التي يوظفها, 
فاالستراتيجيات التي تد يسهم فيها العاملين في الخط االول في حل المشاكل تد تكون بدائل فيما 

 بينها.
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العامل الذي يشهد مشاركة كبير  من جانب المدير تد ال يتأثر بزياد  االتصاالت حول ف
اهمية حل المشكلة ولكن حمالت االتصاالت هذه تد تكون ضرورية في توليد سلوك حل المشاكل 
لدى العامل الذي يعمل في بيئة تفتقر الى مشاركة ادارية منتظمة, ومثلما تستخدم المنظمات 

ت ابداعية لتحسين العمليات ضمن فترات سريعة نوعا ما كذلك يمكن لحمالت التوعية احيانا تقنيا
زياد  .تصير  االمد ان تفتح نوافذ الفرصة للتكيف والتجربة مع حل المشاكل وهذا يؤدي الى 

فاعلية حمالت االتصاالت االدارية بشكل خاص في توليد مزيد من حل المشاكل في وحدات 
 ارية.تليلة المشاركة االد

( بأن القياد  هي االلية الرئيسة التي تصبح فيها الثقافة جزء ال Schein; 1992ويرى) 
يتجزأ من المنظمة, وينظر العاملون الى المدراء كمصدر لقيم المنظمة وتوتعاتها واولوياتها فقد 
يظهر المدير مظاهر تعزز سلوك مرغوب في العاملين من خالل ما يفعلونه ويقولونه وبشكل 

 (Milstein et al., 2009, 5-9اص فيما يتعلق بمعالجة المشاكل. )خ

 ثالثًا: استراتيجيات معالجة الفشل العملياتي

كلما كانت اجزاء النظام مترابطة كلما زادت حساسية النظام برمته الى حالة الخطا او 
,والمنظمة الفشل, واي خطأ في احد جوانب وظائف المنظمة سوف يؤثر على بقية النظام 

المتميز   هي التي تعمل على تصحيح الفشل وايضا الوتاية من حصول الفشل مستقبال, ويمكن 
-Balliu; 2015: 3) -ان تتحقق معالجة الفشل العملياتي وفق االستراتيجيات الثالث التالية :

4 .) 

صميم الخدمة تعد هذه االستراتيجيات جزءا من عملية ت -:االستراتيجيات االستباقية والوقائية -1
) العمل او الوظيفة ( وهي تتعلق بتدريب العاملين فضال عن االهتمام بنظام التوزيع او 
سلسلة التجهيز, باعتبار ان الوتاية من المشاكل ليست اكثر سهولة فحسب بل ايضا اتل 
كلفة بالمقارنة مع محاولة المعالجة فتصمم االستراتيجيات االستباتية بطريقة تؤدي الى 

خيص والتعامل مع المشاكل تبل ان تصبح فشل عملياتي فيمكن جدولة العمل بعناية التش
العدد الكافي من الكوادر ونوبات العمل وعندما يكون من الممكن التنبؤ وتهيئة واعداد 

بالطلب على المدى الطويل تصبح نتائج هذه االستراتيجيات اكثر فاعلية,  وتشير هذه 
تركيز الوظائف والنشاطات المتعلقة بتحسين كل عنصر وعملية, االستراتيجيات الى تفز  في 
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 -وتستخدم بعض التقنيات واالدوات التي تدعم هكذا مداخل لتحقيق الجود  والتي ابرزها :
(Dudek & szewiec2ek; 2009:96-97) 

تشخيص االخطاء المحتملة على الرغم من وجود حماية على االليات ومراتبة كل عملية  -أ
 االخطاء المحتملة االخطاء البشرية و اخطاء المكائن. ومن تلك

 تهيئة طرق الكشف عن االخطاء او الخلل في وظيفة العمل. -ب

تشخيص واختيار العمليات التي تطبق بعد االطالع على العيوب والظروف للسيطر   -ت
 على العمليات او االشراف عليها او تحذير االشخاص المخولين للتعامل مع الخطأ. 

 االستراتيجيات اثناء العمليات  -2

وهي استراتيجيات تعمل اثناء تقديم الخدمة والهدف منها وضع الية في نظام التوزيع او 
سلسلة التجهيز الداخلية لمحاولة فهم المشاكل ومعالجتها تبل ان تؤثر في جود  المنتج 

 النهائي.

  على التدخل المناسب ومن ابرز مزاياها اكتشاف المشكلة في الوتت المطلوب والمساعد
في الوتت الصحيح فضال عن وضوح معايير االداء في العمليات والمعالجات مما يتيح 

 للعامل وسائل تياس او معايير يمكن ان يقارن من خاللها ادائه في العمل ومراتبته.

 استراتيجيات النتائج  -3

النتائج  وهي استراتيجيات تهدف الى تشخيص المشاكل بعد حصولها واستراتيجيات
 تساعد على تشخيص الفشل بعد حدوثه لكي يمكن معالجة الفشل ومنع تكراره مستقبال .

 استراتيجية تحسين العمليات -4

تعتمد فاعلية استراتيجية تحسين العمليات بشكل كبير على اسلوب التطبيق فاذا كان 
فهذا يعني  االعتماد في معالجة المشكلة على المكافحة اللحظية بأسلوب مكافحة الحرائق
 مطارد  الحلقات الضعيفة واحد  تلو االخرى بأسلوب رجعي حتى يكتمل المشروع .
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ان مدخل االنظمة في تحسين العمليات هو اكثر االستراتيجيات التي من الممكن ان 
تخفف من فشل العمليات حيث ان كل عملية تكون مدعومة من البداية بمجموعة عناصر 

 -ية جميع القدرات المطلوبة لعمل هذه العملية ومنها :ادارية مصممة على اساس تلب

 القدر  والطاتة المطلوبة لتنفيذ العمل  - أ

 القدر  على البحث عن المعلومات الضرورية واستالمها  - ب

محفزات كافية لتحفيز المتخصص او العامل المسؤول إلنجاز العمل حسب ما هو  - ت
 متوتع منه

 لضروري الذي تد يشمله ذلك العمل.التمكين الكافي للعامل على صنع القرار ا - ث

 القدر  على االبالغ من اجل تقدم العمل وضمان االداء والكشف عن المشاكل  - ج

المدخل في  تخفيف  حد  الفشل ويحسن االداء على المستوى العملياتي كما ان له  يسهم
وعدم اثر مشترك على تحسين تكامل النظام ككل بما يسهم في تقليل ذلك من كلفة المعامالت 

تناظر المعلومات ويزيد من اداء نظام المشروع ككل وتدر  التعامل مع المشاكل عند ظهورها 
(syed;2009:143 ) 

 استراتيجية االتصاالت االدارية  -5

تقوم  العديد من المنظمات بحمالت توعوية تصير  االمد تستهدف مجاالت مثل سالمة 
لى توجيه انتباه العاملين وتشجيع مكان العمل وصحة العاملين, وتسعى هذه الحمالت ا

السلوك الذي يحسن من االداء المنظمي, فاالتصاالت االدارية المستمر  خاصة تلك التي 
تزيد الحماسة من خالل استهداف القيم والمثل العليا والتطلعات من خالل تبني الية تدعم 

ي الخط االول على تبني العاملين لسلوكيات مرغوبة, ويمكن ان يركز المدراء للعاملين ف
اولويات منظمية بتكرار ما يذكرونه من هذه االولويات والوتت الذي يمضونه وهم يناتشونها 
والشغف في نقلهم للرسالة المطلوبة واستجابة لذلك تد يزيد احتمال ان يشارك العاملون 

بة الى بسلوك يدعم اهداف الحملة بما يسهم في تحسين االداء العملياتي وحل المشاكل استجا
 .(Milstein et. al; 2009:8 )الحوادث 
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  استراتيجية المشاركة االدارية-6

يلجأ المدراء احيانا الى محاولة التأثير في سلوك العامل فقد يصنعوا من انفسهم مثاال 
يحتذى به في السلوك المرغوب امال  في تقليدهم من تبل المرؤوسين , فالقياد  تسهم في تشجيع 

القيام بسلوك اختياري فعندما يقوم المدير بخرق االجراءات لحل مشكلة ما عندئذ العاملين على 
يصبح العامل اكثر رغبة في االبالغ عن االخطاء وبنفس الطريقة يعطي المدير اشار  الى اهمية 
ومالئمة حل المشاكل بالمشاركة في هذا السلوك اختياريا, ويتوتع حل مشاكل اكثر بين العاملين 

 ,.Milstein et alالمنظمة التي يقوم مدرائها بالمشاركة في حل المشاكل )في وحدات 

2009,8.) 

 رابعًا: منحنى الفشل 
تمثل معدالت الفشل تكرار الفشل للمكائن او المعدات في فتر  زمنية معينة, ويتأثر معدل 

فشل فشل االنظمة بمعدل فشل مكونات ذلك النظام حيث يظهر بان لمكونات النظام معدالت 
عشوائية وان معدل فشل النظام بشكل واسع سوف يتوزع كتركيبة لكل من توجهات الفشل في 

(, فقد تواجه Bath tubمكونات النظام ومحصلته بشكل يشبه الحوض ويسمى منحني الحوض )
المعدات الفشل في مراحل عمرها االولى او في فتر  حياتها اليافعة او في اجهادها اي فتر  

 (Dagnew;2012:2االنهاك. )

ويستخدم في نظريات الموثوتية وهندسة الموثوتية  U)ويشبه منحنى الفشل الحرف ) 
ويظهر مخاطر المنتجات التي يزداد احتمال فشلها في وتت مبكر او متأخر من حياتها 

(Hill,2012,38 كما ويظهر منحنى الفشل عبر الزمن ان فرص الفشل تكون اكبر في بداية, )
(, وتد وجد بان معدالت Slack et al., 2013, 635النظام او جزء من النظام )و نهاية عمر 

كما موضح في  Bath tub curveالفشل تزداد مع الوتت وفق منحنى سمي منحنى الحوض 
 (4الشكل )
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 ( منحنى الفشل4الشكل )

Source: Hill, Arthur V., 2012, The Encyclopedia of operations 

management, BARRY RENDER Ph. D. P 38 

( Hill;2012:37-38) -وفي هذا المنحنى ثالث مراحل وهي كما يلي:
(Dagnew;2012:12-13 ) 

تبدأ مرحلة الفشل هذه من الزمن صفر عندما يشتري الزبون  -مرحلة الفشل )المبكر ( : -1
المنتج وتتميز بمعدالت فشل عالية ولكن تناتص معدالت الفشل فيها سريع وتسمى 

 منطقة الفشل المبكر او الموت عند الوالد  

كل في ( بأنَّ سبب الفشل في هذه المرحلة يكمن في مشا  Dagnew; 2012واشار )
التصميم او عيوب في التصنيع او اخطاء في التجميع او نقص في الرتابة على العمليات 
ومعالجتها واستخدام المكونات واطئة المعيارية, واحدى الطرق المستخدمة لتقليل معدالت 

 الفشل المبكر هي التحكم بجود  المكونات تبل استخدامها باالعتماد على السيطر  النوعية

 شل الجوهري مرحلة الف -2

بعد مرور مرحلة الفشل المبكر تبقى معدالت الفشل ثابتة خالل دور  حيا  المنتج وهي مد  
طويلة وبمعدالت فشل معقولة وتسمى مرحلة الفشل الجوهري او المستقر او الفشل العشوائي 

 منحني الحوض 
ل
ش
الف

ل 
عد

م
 

 الزمن

 فترة الفشل المبكر   فترة الفشل الجوهري   فترة الفشل الناتج عن اإلنهاك 
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وتتميز هذه المنطقة بمعدالت فشل مستمر وتفشل المكونات هنا بالصدفة ويطبق توزيع 
االسي لتوزيعات الفشل الثابتة وهناك اسباب مختلفة لفشل المكونات في هذا الوتت,  الفشل

بعض االسباب هي محددات تو  المكونات بسبب اجهاد معين في العمليات )فرط التحميل( 
 او حوادث بسبب نشاطات الصيانة الضعيفة.

د  معدالت الفشل يتميز هذا النوع من الفشل بزيا -مرحلة نهاية العمر )فشل االنهاك( : -3
بمرور الوتت, والفشل في هذه الفتر  ناجم عن اجهاد المواد بسبب التقادم والطريقة الوحيد  
لمنع فشل االجهاد  هو تطبيق الصيانة المناسبة في الوتت المناسب تبل ان يحدث الفشل 

 بان وحدات المنتجات تبقى عاملة لفتر  طويلة ثم يبدأ (Hill,2012 )الفعلي, واشار 
 معدل الفشل بالتزايد مع استخدام هذه المواد وتدهورها .

 تكاليف الفشل  خامسًا:
يتحول التركيز في اوتات الطلب المرتفع واالسعار المرتفعة غالبا من احتواء الكلف 
ومحاولة تخفيضها الى تعظيم االنتاج والمبيعات على حساب الهدر واعاد  العمل وعندما ينخفض 
الطلب تصبح زياد  الكلف التي كانت فيما سبق غير مهمة بمثابة كوابيس للمنظمات في كل 

فاالستجابة االعتيادية تجاه هذه التكاليف هي تقليل الكلف او تقليل حجم القوى صناعة تقريبا, 
 العاملة من اجل زياد  هامش الربح. 

 تحدث التي التكاليف بانها وتعرف المطابقة عدم بتكاليف ايضا الفشل تكاليف وتسمى
 الجود  بطض في فالفشل, تصميمها ومعايير والخدمات المنتجات بين الرديئة المطابقة بسبب
, تيمة تضيف ال انشطة المنظمات تعدها عام وبشكل والخارجي الداخلي الفشل انشطة بسبب
 نتيجة المستقبل في تحصل ان يمكن التي الرئيسة بالمؤشرات التكاليف من النوع هذا ويرتبط

 انتاج في المنظمة فشل عند تحصل التكاليف فهذه الفشل هذا عن الناتج المبيعات النخفاض
 وتقسم الزبون  متطلبات مع المنتج تطابق عدم يولد مما, االولى المر  من الصحيح بالشكل منتج
 .(Vonserembse &White, 2003, 76) (78, 2011, ونور الحديثي) تسمين الى

  عمليات اثناء اكتشافها يتم التي االخطاء تلك بها ويقصد -: الداخلي الفشل تكاليف -1
 او السلع في الموجود  االنحرافات او االخطاء لتحديد المطلوبة الكلف وهي االنتاج

 اكتشافها يتم رديئة منتجات انتاج تكاليف هي اي, للزبون  وايصالها تقديمها تبل الخدمات
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 داخل للمنتجات واالختبار التفتيش اعاد  تكاليف وتتضمن المستهلك الى وصولها تبل
 المعالجة فشل تكاليف, اصالحها وكلف المعيبة الوحدات اكتشاف تكاليف, المنظمة
 المكائن توتف)  الضائع الوتت وتكاليف مناسبة غير تصليح معدات استخدام بسبب

, (25 ,2014 إعديلي,( ) وغيرها االتصاالت وكلف المعدومة والديون  واصالحها
 .(28 ,2009 الدين, ناصر)

 العمل اعاد  كلفة تمثل للمنتج الداخلي الفشل كلفة ( بانHill; 2012) واشار
 والطاتة المعنويات وانخفاض المفقود  المكائن وطاتة المهدور  العاملة االيدي وكلفة

 ,(Hill, 2012, 86) الزجاجة عنق او االختناق نقاط تمثل التي العمليات في المفقود 
 عن الناتجة التكاليف هي الداخلي الفشل تكاليف بان (2011ونور,  )الحديثي فيما اشار
 تحديدها جرى  التي المعيبة الخدمات او والمنتجات العمليات لتصحيح المطلوبة االنشطة

 تكون  ان ويمكن تيمة تضيف ال انشطة الداخلي الفشل وانشطة الزبائن الى وصولها تبل
 يكون  ان يمكن العملية وتت ان من الرغم فعلى, العملية وتت بخسار  خاصة جدا مكلفة
 المبيعات على يؤثر ان يمكن ألنه القياس في صعوبة االكثر فهو, كلفة االكثر

 المواد في عيوب تشخيص عن الناتجة الكلف ويشار اليها بأنها للمنظمة المستقبلية
 تحصل التي التكاليف تمثل وهي الزبون  الى توصيلها تبل الخدمات او المنتجات, االولية
 .الزبون  الى المنتج ارسال تبل العيوب اكتشاف عند

 بعد اكتشافه تم الذي المعيب المنتج تكاليف مجموع هي -: الخارجي الفشل تكاليف -2
  الى شحنه بعد للمواصفات المنتج مطابقة عدم من تنتج التي الكلف وهي للزبون  التسليم
 مع العالتة وخسار  واالصالحات الضمانات كافة وتشمل( 26 ,2014 إعديلي,) الزبائن
 النقاط ومن, القانونية المسؤولية التجارية فضال عن تزايد العالمة وهبوط اسهم الزبون 
 فشلها يكون  ان كلفها لتقليل االعتبار بنظر المنظمات تأخذها ان يجب التي المهمة

 الفشل من الوتاية االفضل من انه الى يقودنا وهذا الداخلي الفشل من اتل الخارجي
(Hill, 2012, 86 )على التأثير في كبير  اهمية من التكاليف هذه تحتله لما ونظرا 

 الصفر الى ربما او حد ادنى الى التكاليف بتقليص المنظمة تقوم ما غالبا فانه المنظمة
 ( 29 ,2009 الدين, ناصر) -: يلي ما الخارجي الفشل تكاليف وتتضمن
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 (المردودات) البضاعة اعاد  تكاليف - أ
  للمنتجات التصحيحية التكاليف - ب
  الزبائن شكاوى  تكاليف - ت
 مطالبات بسبب المنظمة تتحملها تكاليف وهي القانونية المسؤولية تكاليف - ث

 والجدول  الخدمة او للسلعة القانوني التامين تكلفة ذلك في بما القانونية المسؤولية
 .الذكر سابقة التكاليف عن امثلة مجموعة يبين( 15)

 

 ( امثلة عن تكاليف الفشل15جدول )

 الفشل الداخلي تكاليف تكاليف الفشل الخارجي

هندسة العملية والتصنيع المتعلقة بالفشل 
 الخارجي

 الخرد  والتالف 

 المستخلص من المنتجات المعيبة  الخدمات الميدانية وتوصيل البدائل للمستهلك 
هندسة العملية والتصنيع المتعلقة بالفشل  الكفالة ) الضمان (

 الداخلي)تحليل الفشل(
 العمل اعاد  مردودات المبيعات
 تخفيض رتبة السلعة الشكاوى والمطالبات

 اعاد  االختبار والفحص الحسومات
 زمن التوتف تصليح المنتجات

 
 اعاد  سحب المنتجات من السوق 

 صيانة االعطال 

 التنسيق

, ادار  تكاليف الجود  استراتيجيا, 2010( عن)المسعودي, 2011المصدر ) الحديثي ونور, 
 ( 58-56للنشر والتوزيع, عمان, االردن,دار اليازوري 
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ان عدم تيام المنظمات بمراتبة فشل العمليات إلزالة المشاكل المتكرر  وتحسين االداء 
اليومي وادار  االمكانيات غير المستغلة في البنية التحتية الحالية يؤدي الى عدم استغالل العديد 

 ين خدمة الزبون ورفع معنويات العاملين. من الفرص لتخفيض الكلف وزياد  التدفق النقدي وتحس

ويمكن حساب اثر فشل العمليات بالقيمة النقدية المرتبطة بفشل العمليات والتي تسمى 
(, ورغم ارتباط الفشل العملياتي باإلنتاجية والجود  اال ان الكلفة sever,  2007,1بكلف الفشل )

الصعب على المنظمات التعرف على االجمالية للفشل العملياتي تبقى خفية مما يجعل من 
( Tucker, 2003, 4حاالت الفشل واالستفاد  من فرص التعلم الناتجة عنها إلزالة اسبابها )

وبعض حاالت الفشل تختفي في الميزانية العامة للمنظمة باعتبارها كلف كان يمكن تجاوزها ولم 
نتيجة مشاكل كان يمكن  يحصل ذلك, وتسمى بالكلف االضافية وهي كلف مهدور  ألنها تنفق

تجنبها او ازالتها وتشمل الكلف الخفية كلف النقل االضافية ومبالغ مدفوعة للعمل االضافي غير 
المخطط له ومبالغ اخرى تنفق نتيجة حاالت مفاجئة لم تسر حسب الخطة وباإلمكان تحفيز 

ر من حالة الفشل الى العامل الى تتبع كلف الفشل واالبالغ عنها, والعبر  تكمن في تحويل االم
 -النجاح وفي هذا السياق ينبغي ان تتوفر االشتراطات التالية :

للفشل بالمبالغ النقدية على حدث يؤثر في مردودهم النوعية معرفة كيفية تطبيق كلف  -1
 الشخصي 

تصرف االدار  وكأن الفشل بمثابة فرصة وهذا يعني ربط القوى العاملة بالفرص الخفية  -2
 للتحسين.

مرات في اليوم اكثر  3دتائق اذا حدث  10لمنظمات الكبير  تد يكلف فشل لمد  ففي ا
مليون دوالر في العام والكالم طبعا اتل بالنسبة الى المنظمات الصغير  ولكن السؤال اال  90من 

تستحق هذه المشاكل معالجات؟, على اعتبار ان معالجة الفشل يؤتي ثماره نتيجة المبررات 
 (.Sever, 2007, 3-11االتية: )

تكمن اكبر المنافع في تياس كلف الفشل في المساعد  لزياد  التدفق النقدي وتغيير  -1
طريقة رؤية العامل للفرص وليس لتقييم فاعلية تطبيق المنظمة لمواصفات او معايير او 

 مبادرات فرص تحسين مستمر  اخرى.
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غلة بازالة الفشل هي اتل كلفة اذا كان الهدف زياد  االنتاجية فان تقليل الطاتة غير المست -2
لتوسيع االنتاج كون المنظمة تد دفعت اصال لهذه الطاتة التي تمتلكها وبالتالي فالفرق ما 
بين مستوى االنتاج اليوم والمستوى االمثل هو مقدار ما تخسره المنظمة في فشل 

 العمليات.

على القيام  ان كان الهدف هو تقليل الكلف فان تتبع كلف الفشل يساعد المنظمة -3
بعمليات تعتبر عمليات جراحية موضعية للكلف في االتسام إلزالة فقط االجزاء 

 المتضرر .

من فوائد تتبع كلف الفشل هي زياد  تحسين خدمة الزبون واالتصاالت ورفع معنويات  -4
 العاملين.

 في االنظمة االحصائية والمالية لبدء عملية تتبعوالمعلومات يمكن استخدام البيانات  -5
 كلف الفشل وبدون الحاجة الى برامج خاصة لتتبع ذلك. 

 Operational Failure Risks: مخاطر الفشل العملياتي سادسا

يستخدم مصطلح المخاطر في سياق نوعي ليصف حدث غير مرضي او حادثة او 
الفشل في النظام او نقص في الموارد, فالمخاطر مقياس يصنف مستوى التعرض الى نتائج 

وبشكل عام فان المخاطر هي مقياس النحراف سلبي عن المتوتع يعبر عنه بمستوى من  ,سلبية
 عدم التأكد.

خسار  ناتجة عن فشل عملياتي  Operational Risksتمثل مخاطر العمليات 
Operational failure  وهي تضم مدى واسع من االحداث واالجراءات والتفاعالت منها فشل

لمناسب , وعندما ينتج عن الفشل العملياتي خسائر فيسمى الحدث التصرف المناسب في الوتت ا
خسار  عملياتية وحوادث الخسار  هذه تتراوح ما بين اخطاء تنفيذية غير مقصود  او فشل في 
النظام او انتهاك متعمد للقوانين واالنظمة ,وتد تحدث الخسار  في العمليات من تبل كوادر حديثة 

مسؤولين في المستويات االدارية الوسطى او المدراء في المستوى العهد في العمل او من تبل 
المتقدم وتد يتسبب بها افراد او مجموعات من االفراد يتواطئون مع بعضهم واكثر الخسائر 

 & Perrinخطور  تلك التي تحدث عندما نتيجة الفشل العملياتي من تبل اعلى المستويات )

Advisory, 2009, 3-25 )(Khan, 2008, 56). 
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وبغية التعرف على المخاطر وتعديل النظام بشكل ناجح للبقاء داخل حدود االداء 
المسموح به يتطلب االمر التعرف على مكامن الفشل وبالتالي يتوتع ظهور اداء توي في االنظمة 
التي يمكن للعاملين تمييز هذه الحدود فالنقاط الحدودية هذه هي النقاط التي يبدا فيها االداء 

تدهور, ويفترض بان حل المشاكل تد يرافق الفشل العملياتي الذي يمثل خطر على المنظمة او بال
عامليها او زبائنها وهناك نوعين للمخاطر التي تهدد المنظمة وهما المخاطر المالية ومخاطر 

 (Cook, 2000:5)  -المسؤولية القانونية :

طاتة العمليات او ايقاف  بسهم الفشل العملياتي في انخفاض -المخاطر المالية : -1
العمل برمته مما يعني بان لهذا الفشل كلف مالية والفشل الذي يظهر في اكثر 
الوحدات ربحا هو الذي يسبب اكبر خسائر مالية, وتخفف المنظمات نتائج هذا الفشل 

 باالستثمار في خدمات اكثر ابداعا او مستويات خدمة اعلى لزبونها المربح.

تمثل الحوادث مسؤولية تانونية تهدد االداء المالي  -لقانونية :مخاطر المسؤولية ا -2
وسمعة المنظمة فضال عن الفرد الذي يرتبط بهذه الحادثة ,فاألفراد والمنظمات تد 
يستجيبون لحاالت الفشل التي تحتم تعرضهم لمساءلة تانونية, كما تدعم المنظمات 

عتذار واصالح المشاكل لمنع او المهنية والقانونية االفصاح عن االخطاء وتقديم اال
تقليل المساءلة القانونية المحتملة باإلضافة الى االسباب االخالتية والتصرف تجاه حل 
المشكلة عن حدوث الحادثة يقلل من احتمالية المخاطر او المسالة القانونية وهذه 

سمعتها  االستجابة تعطي رسالة توية ان المنظمة تد تعتمد على االعالم في الدفاع عن
وشرعيتها مع العاملين والزبائن, فاألنظمة المفروضة ذاتيا لتخفيف المخاطر تقلل ايضا 

 .(Milstein et al., 2009, 6-7ضغط المتابعة الحكومية )

وفي محاولة إلدار  التقنيات عالية المخاطر لتخفيض الفشل تواجه المنظمات تحديات 
فريد  نتيجة طبيعة التقنيات المعقد  المتشابكة في اجزائها والتي يمكن ان تحدث تفاعالت غير 
متوتعة تؤدي الى نتائج كارثية حيث تزداد مخاطر االنظمة المعقد  عندما تنتج وتشغل في 

والتي تنهار ايضا بطرق غير متوتعة, فالعديد من المشاريع مثل رحالت الفضاء  منظمات معقد 
وتطوير االدوية فيها جهود مترابطة معقد  في التصميم والتطوير ينتج عنها عمليات تقع تحت 
خطر الفشل وفي الكثير من الصناعات ينجم الفشل العملياتي بشكل اكبر مما هو متوتع من تبل 
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في تحليل المخاطر وادار  المشاريع يشير بانه ينبغي السيطر  على العوامل  المخططين فالتقدم
المنظمية والعملياتية وعوامل البيئة لكي يحقق االنسان طموحاته , فالعالتة المتبادلة بين نشاطات 
الهندسة في مراحلها االولى والفشل العملياتي عالتة معقد  ديناميكية وتظهر خالل مد  طويلة 

ا ينجم عن العيوب الهندسية في مرحلة التصميم والتطوير فشال كارثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكثيرا م
(2005, 5 Chachere, ) 

تد يكون من السهولة تحديد المخاطر االستراتيجية ودرجة اهميتها ولكن بسبب تعدد 
طر العملياتية امر اكثر صعوبة وتد يتطلب وتنوع المخاطر العملياتية تد يكون تحليل المخا

الحصول على ادلة من مصادر مختلفة, والفرق الرئيسي عند تعريف المخاطر العملياتية هو ما 
بين المخاطر واطئة االحتمالية اال انها شديد  االثر ,وهنالك مخاطر اخرى يمكن ان تضع لها 

يلة في حال حدوث فشل كبير واي المنظمة خطط طارئة مثل توفير تقنيات المعلومات البد
ضوابط تتعامل مع المخاطر واطئة االحتمالية وعالية النتائج تصمم لمنع حدوث المخاطر, اما 
المخاطر المتكرر  الحدوث والتي تد ال يكون لها اثر كبير فيمكن التعامل معها بضوابط تكشف 

اطر ولكنها ال تزيلها عن المشكلة وتصحيحها عند ظهورها وهذه الضوابط عاد  تقلل المخ
بالكامل, فعلى ادار  المنظمات ان تعمل على نشر وعي تجاه المخاطر االستراتيجية في صنع 
القرار فهنالك خطر كبير من التركيز الحصري على االستراتيجية عالية المستوى واهمال ما 

اكنة او اذا يحدث على االرض في المنظمة فاذا كانت عمليات االنتاج تد تعرضت الى فشل الم
غادر الكادر االمامي العمل لعدم رضاهم او ان فرص المبيعات تد انخفضت بسبب ضعف 
جود  المنتجات فقد ينتهي االمر بالمنظمة الى مشاكل خطير  تبل ان تستطيع ان تطبق الخطط 

ك الجديد , بعض المخاطر العملياتية تد يكون لها اثار خطير  اذا لم يكن باإلمكان تجنبها وهنا
مخاطر عملياتية تد ال يكون لها مخاطر مالية او اثار اخرى ولكن اذا لم يتم التعامل معها بشكل 
فاعل فسوف تظهر كثيرا, اما المخاطر االستراتيجية فهي المخاطر التي تظهر من ترارات 
اساسية يتخذها المدراء فيما يتعلق بأهداف المنظمة والمخاطر االستراتيجية هي مخاطر فشل 

 (. Weller; 2008: 2-3) -يق اهداف االعمال ومنها :تحق

وهي مخاطر مشتقة من ترارات يقوم بها مجلس االدار  حول  -مخاطر ترتبط باألعمال : -1
المنتجات او الخدمات التي تجهزها المنظمة وتشمل مخاطر التطوير والتسويق او 
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خاطر تنتج عن الخدمات ومخاطر اتتصادية تؤثر في المنتجات والمبيعات والكلف وم
 تغيير في البيئة التقنية  التي تؤثر في المبيعات واالنتاج.

وهي مخاطر ليست ناتجة عن المنتجات او الخدمات  -مخاطر خارج نطاق االعمال : -2
 المجهز  بل مخاطر مرتبطة بالمصادر المالية طويلة االمد التي تستخدمها المنظمة

 المبحث الثاني: أبعاد الفشل العملياتي 

 : أبعاد الفشل العملياتيمحور االولال

لقد اشار عدد من الباحثين الى ان الفشل العملياتي يتضمن مجموعة من االبعاد اهمها  
 ,Bea) (Ness, 2015)ما سوف نتناوله في هذه الدراسة باالعتماد على المصادر االتية: 

2006, 3-6) ,(Perrin & Advisory, 2009, 32) ,(Tucker, 2003, 26) ,(Syed, 

2009, 140) ,(Balliu, 2015, 3) ( 16وكما مبين في الجدول.) 

 ( اتفاق الباحثين حول ابعاد الفشل العملياتي16جدول )

 ت
 الباحث والسنة

االخطاء 
 البشرية

الفشل 
في 

 المعدات

الفشل في 
 القرارات

النقص في 
 المعرفة

الفشل في 
المواد 
 االولية

الفشل في 
 النظام

1 Tucker, 

2003 
* *  * *  

2 Bea, 2006 * * * *   

3 Syed, 2009 * *  * * * 

4 Perrin & 

advisory, 

2009 

* * * *  * 

5 Karaulova, 

2012 
* * *  *  

6 Balliu, 

2015 
* * * *   
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7 Ness, 2015 * * * *  * 

 3 3 6 5 7 7 الـمـجـمـوع

 %42.85 %42.85 %85.71 %71.42 %100 %100 الـنـسـبـة الـمـئـويـة

 

 االخطاء البشرية -1

التقانة ينشأ في حقول المعرفة الجديد , وهذا يتطلب عاملين ذو مهارات  ان التطور في
وخبرات متخصصة والذي يؤدي الى تحسين الجود , إذ كلما كانت المهار  اعلى كلما 

 .).uokufa.edu.iqwwwكانت الجود  جيد  )عاصي, 
إن األخطاء البشرية هي نواتج عرضية طبيعية للسلوك البشري, ففي السابق لم   

يكن علماء النفس مهتمين كثيرًا باالخطاء البشرية وال دراستها بشكل نظامي ولكن الدافع 
الى ذلك اليوم ناتج عن اهتمام الرأي العام بالكلف الرهيبة لألخطاء البشرية التي تصنف 

 (Cedeon, 2000, 44) -(:Reason, 1999وعين حسب )الى ن
 وهي عندما ال تسير النشاطات وفق الخطة المخطط لها. -الزلة: -1

 وهي عندما تكون الخطة بحد ذاتها غير كافية في تحقيق اهدافها. -االخطاء: -2

 الى مجموعة من االخطاء البشرية منها: (Patil et al.; 2013:23)واشار 
 الفهم.اخطاء بسبب سوء  -1

 التشخيص غير الصحيح. -2

 االغفال في العمليات عن خطو  معينة. -3

 اخطاء معالجة )القيام بشيء ما بصور  غير صحيحة(. -4

 اخطاء في الضبط والقياس واالبعاد. -5

 اخطاء في اعداد المعدات. -6

اخطاء عملياتية )عدم اكتمال المعلومات أو نقص في التدريب أو عدم اتباع  -7
 االجراءات(.

http://www.uokufa.edu.iq/
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الى الفشل بسبب االخطاء البشرية بانه اجراء  (Bea; 2006: 3-6)ر في حين اشا
يتخذه الفرد يؤدي الى تقليل الجود  والمعولية عن المستوى المطلوب ويسمى تصور اداء التنفيذ 

المطلوب وتسمى خلل  المستوى  ويشمل اجراءات ال يقوم بها الفرد تؤدي الى انخفاض الجود  عن
االغفال, وكثيرًا ما يتم تشخيص اسباب الحوادث على انها نتيجة اخطاء بشرية ويكتنف هذا النوع 
من التشخيص عيوبًا كون االخطاء هي نتائج وليست اسباب فمن المهم ان نميز ما بين االخطاء 

ا القصور, وتد صنف ائج لفهم كيفية تطور تصور االداء وكيف يمكن ان يزال هذتكمسببات او ن
 -تصور االداء البشري:

 تصور في االتصاالت )نقل غير فعال للمعلومات(. -1

 الزلة )اغفال عرضي(. -2

 االنتهاك تجاوز مقصود. -3

 الجهل )عدم االدراك او نقص في التعلم(. -4

 .التهيئة واإلعداد تصور في  -5

 تصور في التوظيف والتدريب. -6

 الفشل في المعدات: -2

والتسهيالت االخرى المختلفة دورًا مهمًا في نظام  تؤدي المعدات والمكائن 
إلنه من الممكن ان تكون هناك بعض المعدات او المكائن ذات اهمية حيوية , العمليات

وتعمل بصور  غير كفوء  وتؤدي في مثل هذه الحالة الى الحصول على مخرجات ذات 
رديئة مما يتطلب توتف النظام بالكامل بغية تنفيذ فعاليات الصيانة  نوعية

(euromatech-me-com)  التي يتم تجنب حدوث العطالت عن طريقها وان االهتمام
فاالهتمام الدائم  عن طريقها الدائم والمستمر بالمكائن يؤدي الى تجنب حدوث العطالت

ت والتي تؤثر على مستوى ادائها, والمستمر بالمكائن يؤدي الى تجنب حدوث العطال
وفي الممارسات الصناعية هناك تكتيك االستبدال الذي يشخص في المراحل االولى من 
النمذجة بالتعرف على العناصر غير الكفوء  ويتم استبدال معدات او عمليات بمعدات 

تخدام او عمليات اكثر كفاء  او اتل ضررًا للبيئة لتحسين االداء المستدام من خالل اس
 .(Despeissel et al., 2013, 5)التقنية عالية الكفاء  
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او يتفاتم في حالة ضعف التصميم والذي  أفالقصور في االداء البشري تد يبد 
يمثل فرصة لحدوث, ويمكن ان يصنف القصور المرتبط بالمكائن والمعدات بالشكل 

 (Bea; 2006: 3-6) -التالي:

 ية الهدف في الظروف المطلوبة(.تصور الخدمة )عدم القدر  على تلب -1

 تصور في جوانب السالمة )التهديد واالضرار بالحيا  والبيئة وتزايد الطلب على الطاتة  -2

 تصور في المتانة )ظهور حاالت صيانة غير متوتعة وانخفاض اداء المعدات(.  -3

تصور مطابقة )خصائص غير مقبولة وغير مرغوبة سواء كانت اتتصادية او اجمالية  -4
 تعلقة بالجداول الزمنية(. او م

ان التقنيات الجديد  تفاتم من مشكلة العيوب الكامنة في االنظمة, فالتعقيد في التصميم 
واالتتران القريب )فشل احدى المكونات يؤدي الى فشل مكونات اخرى( ومتطلبات االداء الشديد  

نظمة التي عملياتها على االنظمة تزيد صعوبة السيطر  على اثر القصور البشري حتى في اال
 جيد .

من  العديدوفي مجال الهندسة البشرية وهي الواجهة بين االفراد واالجهز  نجد ان هناك 
وفق طاتات االنسان وما يمكنه فعله  على المجاالت الواعد  على صنع انظمة هندسية مصممة 

 وما يتوجب عليه فعله وهذه االنظمة تسهل البناء والعمليات واالستدامة )الصيانة واالصالح(. 

تعد مسائل المتانة وتصميم االنظمة لضمان المقاومة لجمع االوجه النافعة من 
بناء نظام تادر على تحمل االعدادات والمرونة وزياد  الطاتة وعالتات االرتباط المنسابة بهدف 

العيوب والضرر واستدامة خصائص الجود  االمر الذي يترك تداعيات مهمة في معايير تصميم 
االنظمة الهندسية من خالل االخذ في الحسبان مؤهالت وتدرات العاملين وظروف السالمة 

 والبيئة.

 الفشل في القرارات االدارية -3

جوهر  باعتبارهاز االساسية في العمليات, تعد عملية اتخاذ القرارات احدى الركائ
االدارية ونقطة االنطالق بالنسبة لجميع االنشطة التي تتم داخل التنظيم  عمل القياد 

وتلك التي تتعلق بتفاعالته مع بيئته الخارجية, فعملية اتخاذ القرارات هي االختبار 
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ي موتف ما, ومهارته والمحك لألدار  فقدر  المدير على الوصول الى القرار الصحيح ف
في تحديد البدائل ومهارته في اتناع االخرين في تبول القرار الذي اتخذه تعتبر من 
العوامل االساسية التي تؤدي الى نجاح المدير في القياد  واتخاذ القرارات. )الفاعوري, 

117 ,unpan 1-un.org فالفشل االداري ليس شبحًا في حد ذاته تخشاه المنظمات .)
ما هو خطأ ترتكبه االدار  في حق نفسها اواًل ثم في حق العمل والعاملين ومن اهم بقدر 

  (Siironline.org)اسباب الفشل في اتخاذ القرارات: 
 الفشل في تحديد االهمية النسبية لألولويات المختلفة. -1

 االهتمام واالعتزاز بالخبرات التي يكتسبها المدير من وظائفه السابقة. -2

 عملية اتخاذ القرارات. احتكار -3

 اتخاذ القرارات في القضايا والمشاكل وارجاء ذلك للمستقبل. محدودية -4

عدم القدر  على اتخاذ القرارات بطريقة موضوعية وعلمية مما يزيد من درجة الخطور   -5
 التي ستترتب على القرارات المختلفة.

 النقص في المعرفة -4

 المعلوماتاليه او عندما تكون عندما يواجه المرء وضع غير مألوف بالنسبة 
غير  لمعلوماتذات المستوى الواطيء غير مالئمة واذا كانت المعالجة المستند  على ا

تادر  على حل المشكلة فيعود الشخص الى المعالجة باالستناد على المعرفة ومن خالل 
تشخيص طارئ لحل المشكلة, فالمعالجة المستند  على المعرفة هي عملية وعي وتشير 
الى عملية التحليل الفكري, فالشخص الذي يحل المشكلة تد يكون مفرط الثقة في نفسه 

وأحدى المالحظات المهمة التي تتعلق  (Cedeno, 2000, 50)في تقييم صحة معرفته 
بالفشل هو ان حدوثها يرتبط ارتباط مباشر بالوصول الى المعرفة والمعلومات وتطويرها, 
والتي تصنف الى صنفين وهي المجاهيل التي باالمكان معرفتها والمجاهيل التي ال 

معلومات وفهمها, يمكن معرفتها, فالصنف االول يمثل تحديات الوصول الى ال
فالمعلومات في هذه الحالة موجود  ولكن الفرد تد يتجاهلها او ال يستخدمها او ال يتمكن 
من الوصول اليها او يستخدمها بشكل غير صحيح, اما الصنف الثاني من المجاهيل 
غير القابلة للمعرفة فهي تمثل محددات المعرفة فهناك محددات على تدر  تطوير نظام 

و ان تكون خصائصه بعيد  في الزمان والمكان فقدر  العقل الهندسي محدود  المشروع ا



 
94 

ايضًا وهناك محددات رئيسة على المعرفة التي تتعلق باالنظمة الجديد  او االبداعية 
 وبيئاتها.

ويظهر هذين النوعين من اسباب الفشل المعرفي في المراحل االولى من انشاء وتشغيل 
 ال مشاكل غير معروفة مسبقًا وتظهر في مراحل دور  حيا االنظمة الهندسية وهي ادخ

وفي الفشل الناتج عن تقادم عمر المعدات وتدهور النظام وفي هذه الحالة تكون  المنتج
خصائص جود  النظام تد تدهورت بسبب تأثيرات ال مفر منها للزمن والعمليات وتتفاتم 

 .(Bea, 2006, 8)بإهمال الصيانة او ضعفها 
 : تقنيات معالجة الفشل العملياتيلثانياالمحور 

 Failure mode and effects Analysis (FMEA)اوال: تقنية  تحليل الفشل وتأثيراته 

   Poka yokeثانيا: تقنية 

 FMEAوال Poka yokeبين  التكامل تقنية ثالثًا:

  FMEAوتأثيراته  الفشل تحليل اوال : تقنية

العمليات يتولد الهدر فتتخذ اجراءات الحتواء حينما تفشل احدى نقاط السيطر  على 
المشكلة والكشف عن االسباب والبحث عن االجراء التصحيحي, ويتم التحقق من فاعلية النشاط 
التصحيحي والذي في حال نجاحه يمكن الوصول الى تحسين في العمليات ,ويمكن القيام بنفس 

تحمل التكاليف الناجمة عن الفشل  عمليات التحسين في بيئة مسيطر عليها دون الحاجة الى
واالحتواء ونشاطات هندسة العمليات وذلك من خالل استخدام خطط السيطر  على العمليات 
وربطها بتحليل اسلوب تأثير الفشل للكشف عن الفشل في العمليات تبل حدوثه ومساعد  

ليس بالجديد فلهذه  مهندس العمليات على اتخاذ االجراءات االستباتية بكلفة واطئة وهذا االمر
التقنية جذورها في الميدان العسكري في  الواليات المتحد  بأعتبارها معيارا يستخدم ضمن 

 اجراءات تحليل اسلوب الفشل وتأثيره وتحليل اهميته.

مستهدفا تصنيف حاالت الفشل وفق اثرها  1949وتد شاع استخدام هذا المعيار عام  
 FMEAكما وبرز تحليل  (Catic et al., 2014, 317)على اداء المهام واالفراد والمعدات 

عندما استخدمت شركة فورد هذه االدا  بعد ان ظهر في  1972في صناعة السيارات عام 
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تسرب من خزان الوتود والذي يتسبب عنه حريق في حالة  خلل يسبب PINTOنموذج سيار  
 االصطدام.

 فقد ابولو الفضاء برنامج عهد بداية في ناسا وكالة في FMEA تحليل استخدم وتد
 الكمال)و( خيار ليس الفشل) وهما بهما تتمسك شعارين بين ما التوتر لتقليل ادا  ناسا صنعت
 بان يعني فهو الثاني اما بسالم الكادر وارجاع المهمة اكمال يعني كان االول( تدرك ال غاية
وهناك عد  اتجاهات لتحليل تأثير الفشل ولكن اكثرها شيوعا هو تحليل  .منه مفر ال الفشل

وتحليل اسلوب وتأثير الفشل في العمليات  design FMEAاسلوب وتأثير الفشل في التصميم 
Process FMEA   (Saux, 2006,  32  ويعد تحليل وتأثير الفشل )FMEA  من االدوات

الشائعة في تحليل الموثوتية واسلوب الفشل حيث يغطي التحليل كال من التصميم واالنتاج 
 ولذلك ينبغي ان يستخدم هذا التحليل في جميع مراحل التصميم والتصنيع.

حيا  المنتج حيث ومن المهم والشائع القيام بتحليل الموثوتية في مراحل مبكر  من دور   
يعمل مهندسوا التصميم مع فريق المشاريع وهو فريق يضم الزبائن ومهندسي التصنيع بهدف 
تشخيص الفشل المحتمل في عملية التصميم وازالة هذه المشاكل في وتت مبكر تدر االمكان 

 بمثابة تقنية تسهم FMEAعلى وفق ما سبق تعد عمليات التصحيح المعقد  والمكلفة, لتجنب 
 -في تشخيص االمور التالية المتعلقة بالفشل:

 اساليب الفشل المحتملة للمنتج اثناء دور  حياته. -1

 تأثيرات الفشل. -2

 اهمية الفشل على وظيفة المنتج. -3

معلومات اساسية للتنبؤ بالموثوتية وتصميم المنتج والعمليات بما يساعد  FMEAويوفر ال 
في المنتجات في وتت مبكر لتجنب التغيير المهندسين على الكشف عن المشاكل المحتملة 

المنتج جود  المكلف او اعاد  العمل في مراحل متأخر  مثل مراحل التصنيع او مرحلة ضمان 
حيث يتم تقييم وظائف المنتجات بعناية وتسجيل تائمة بحاالت الفشل  المحتملة مما يسمح 

 نجاح لضمان جدا مهمة مراحل بثالث FMEA تقنية وتمر ,بتخطيط الجود  وتوتع الموثوتية
 بيانات ايجاد هي الثانية والمرحلة المحتمل الفشل اسلوب تحديد هي االولى فالمرحلة التحليل
 تصميم تعديل فهي الثالثة المرحلة اما شدته وتقدير عنه والكشف الفشل حدوث ترتيب حول
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معلومات حول وظائف األجزاء بيانات و جمع 
 والعمليات

 تحديد أسلوب الفشل المحتمل

 فحص تأثير كل فشل

 تحديد أسباب كل فشل

 تحديد عمليات الضبط الحالية

 إيجاد مرتبة الفشل

 RPNحساب 

إجراءات التصحيح الموصى 
بها

 التعديل

حاجة  هل هناك
 إلى تصحيح ؟

 حدوثإيجاد مرتبة  
 الفشل 

إيجاد مرتبة شد  
الفشل

تقرير  معلومات
FMEA

 نعم

 كال 

 تعتمد التحليل وفائد  FMEA تقرير على باالستناد الضبط عمليات وتطوير العمليات او المنتج
 خطة تطوير خالل من الفشل لتجنب التصميم تعديل ويتم, العملية من الثالثة المرحلة على

 الرئيسي الهدف يمثل والذي  االدنى الحد الى الفشل ظهور لتقليل العمليات على السيطر 
  ( .Teng & Ho, 1996, 9-10) لتطبيق التقنية

 وتأثيراته الفشل تحليل (  يوضح إجراءات5والشكل)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفشل وتأثيراته تحليل إجراءات(: 7)شكل  

Source: Teng, sheng-Hsien & Ho, Shin- Yann, 1996, failure mode and 

effects analysis, international journal of quality, vol13, No5., P10. 
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مدخل استباتي موجه نحو تقليل  FMEA( الى ان Reichert & Med, 2004واشار )
اول المخاطر في العمليات عالية المخاطر فبدال من التركيز على المشكلة بعد حصولها يتن

الفشل  إنموذجالتحليل ما تد يحدث من فشل في كل خطو  من خطوات العمليات بما يسمى 
ويضع مقياس او درجة لكل احتمالية ويساعد الفريق على التركيز على المشاكل التي تستحق ان 

( Hill,2012, ويتفق )(Chase, 2013, 49)( Reichert & Med, 2004,1تأخذ االولوية )
ر الفشل طريقة فاعلة لتفادي الخطأ وادار  المخاطر وتستخدم لتشخيص االسباب بان تحليل وتأثي

المحتملة للفشل ووضع درجات لها تساعد على معرفة اي اسلوب فشل يجب التعامل معه 
 ( Hill, 2012, 132) -على وفق االبعاد الثالثة ألسلوب الفشل وهي: كأولوية,

من ناحية الكلفة والوتت والجود  ورضا  اي اثر الفشل وما هو تأثير ضرره -الشد  : .1
 الزبون وما الى ذلك.

 تكرار حدوثه اي ما هي احتمالية حدوث هذا الفشل؟. -حدوث الفشل : .2

القدر  على كشف المشكلة وتجنب االثر فهل يمكن كشف الفشل في وتت  -الكشف : .3
 مبكر ال يكون له تأثير شديد؟

( الفشل عن الكشف وامكانية الفشل وحدوث الفشل شد )  ابعاد وفق درجات حيث يتم وضع
 في(  10) (, فالدرجة10-1) بمقياس يقاس منها وكل المخاطر اولوية يمثل رتم لوضع
 واحد فشل فيمثل( 1) اما االجزاء كل في يحدث فشل يعني الفشل ظهور او حصول جدول
 هذا على( 1) فقيمة الفشل اسلوب تأثير خطور  يقيس الشد  مقياس. تطعة مليون  لكل

 الماكنة اغالق( 7) و االداء فقدان فيعني( 5) اما شيئ اي على يؤثر ال فشل تمثل المؤشر
 اولوية رتم الستخراج الثالثة المقاييس هذه نواتج تضرب ثم الحيا  يهدد فشل( 10) و

حاصل ضرب المؤشرات الثالثة )الحدوث او الظهور والشد  والكشف عن  .RPN المخاطر
وهو يمثل المخاطر المرتبطة بكل اسلوب فشل  RPN رتم اولوية المخاطرالفشل( يولد 

 RPN=S*O*O -: حيث
 للشد  الدرجات تسجيل لكيفية دليل FMEA اسس كتابه في(  S.I. Good man) وضع وتد

 (.Reichert; 2004:1-11)  الجداول االتية في موضح الفشل وكما عن والكشف واالحتمالية
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 تقييم شدة الفشل( مقياس 17جدول )

 التعريف وصف الفشل التقييم

تد يسبب الفشل موت الزبون )موظف, كادر او شريك في  خطور  شديد   10
العمل, زبون( او انهيار شامل في النظام بدون تحذير 

 مسبق.

يمكن ان يسبب الفشل اصابة دائمة او كبير  او اضطراب  خطير جدا  8-9
 ولكن مع تحذير مسبق. خطير في النظام مع توتف الخدمة

يسبب الفشل اصابة متوسطة الى طفيفة مع درجة كبير  من  خطير 7
عدم الرضا من جانب الزبون او مشاكل كبير  في النظام 

 تحتاج الى اصالح او اعاد  عمل كبيرين.

يسبب الفشل اصابة طفيفة مع بعض من عدم الرضا او  خطر متوسط  5-6
 النظام.بعض المشاكل الكبير  في 

خطور  واطئة الى  3-4
 متوسطة 

فشل ال يسبب اصابات او اصابته طفيفة ولكنه يزعج الزبون 
وينتج مشاكل طفيفة في النظام يمكن التغلب عليها بتعديالت 

 صغير  في النظام او العمليات.

ال يسبب الفشل اصابة ويكون الزبون غير واعي للمشكلة  خطر طفيف  2
االصابات الطفيفة موجود وليس هناك تأثير ولكن احتمالية 

 على النظام.

 ال يسبب الفشل اي اصابة وليس له تأثير على  النظام. ال يوجد خطر 1

Source: Reichert, Todda. & Med, Wake, NC, Raleigh, 2004, Applying 

failure mode and effects analysis in health care: prevent infant abduction 

case study, society for health systems presentation. 
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 (  تقييم احتمالية حدوث الفشل18جدول )

 معدل الفشل المحتمل الوصف التقييم

احتمالية اكيد  لحدوث  10
 الفشل

يحدث الفشل على االتل مر  في اليوم او في كل مر  
 يتم فيها العمل أو التشغيل.

الفشل على نحو متوتع بمعدل كل ثالثة او يحدث  الفشل الحتمي 9
 اربعة ايام.

احتمالية حدوث فشل  7-8
 عالية

 يحدث الفشل بشكل متكرر او مر  في االسبوع

احتمالية متوسطة الى  5-6
 عالية لحدوث الفشل

 يحدث الفشل مر  كل شهر.

احتمالية معتدلة لحدوث  3-4
 الفشل

 اشهر.يحدث الفشل احيانا او مر  كل ثالثة 

احتمالية حدوث فشل  2
 واطئة 

 يحدث الفشل نادرا او مر  في العام الواحد.

احتمالية بعيد  لحصول  1
 الفشل

ال يحدث الفشل ابدا تقريبا وليس هناك من يتذكر اخر 
 مر  حدث فيها الفشل.

Source: Reichert, Todda. & Med, Wake, NC, Raleigh, 2004, Applying 

failure mode and effects analysis in health care: prevent infant abduction 

case study, society for health systems presentation. 

 ( مقياس تقييم فرص الكشف عن الفشل19جدول )

 التقييم
-------- 

10 

 الوصف
------- 

ال يوجد فرصة 
 للكشف عن الفشل

 التعريف
------------- 

 ليس هناك الية للكشف عن الفشل.

بعيد  االحتمال  8-9
 وغير موثوتة

يمكن الكشف عن الفشل ولكن من خالل التفتيش وهي 
 طريقة غير مجدية وال يمكن القيام بسهولة.

يمكن الكشف عن الفشل بالتفتيش اليدوي ولكن ليست  بعيد  6-7
هناك عملية موضوعة للكشف وتترك عملية الكشف عن 
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 للصدفة.الفشل 
فرصة معتدلة  5

 للكشف عن الفشل
هناك عملية فحص مزدوج او تفتيش متكرر ولكن العملية 
غير امنه وتطبق فقط على العينات او تعتمد على اجتهاد 

 المراتبين.
% او مراجعة للعمليات ولكنها 100هناك عملية تفتيش  عالية 3-4

 ليست امنه.
 وهي امنه. % للعمليات100هناك تفتيش  عالية جدا 2
 هناك عمليات اغالق أوتوماتيكية او تيود تمنع الفشل. اكيد تقريبا 1

Source: Reichert, Todda. & Med, Wake, NC, Raleigh, 2004, Applying 

failure mode and effects analysis in health care: prevent infant abduction 

case study, society for health systems presentation. 

افضل التقنيات التحليلية ألنها  FMEA( الى ان Karavlora et al., 2012وأشار )
شف عن االجراء المناسب عند تجمع ما بين سبب العيوب وتأثيرها فضال عن القدر  على الك

 تمثل مجموعة من النشاطات هدفها  FMEAظهورها وان ال 

 وتأثير ذلك الفشل. Processالتعرف على الفشل المحتمل في المنتج او العملية  .1

 تشخيص االجراءات التي يمكن ان تزيل او تقلل فرصة احتمالية ظهور الفشل. .2

 عملية التوثيق. .3

( بان اسلوب تحليل وتأثير الفشل هو احدى الطرق Roszak et al., 2015وأشار )
الشائعة للوتاية النظامية من االخطاء حيث اصبحت مشكلة الكشف المبكر عن الخطأ بالغة االهمية 
ونتجت عن تطوير طرق لتشخيص االخطاء في مراحل تصميم المنتجات, ويمكن لهذا التحليل ان 

 ,.Roszak et alتج او العمليات التقنية أو ألي عملية )يطبق على المنتج بالكامل او جزء من المن

2015,450 .) 

تقنية لتشخيص المشاكل المحتملة سواء كانت في التصميم او العمليات  FMEAوان 
من خالل دراسة تأثيرات الفشل ذو المستوى الواطئ ويوصى بإجراءات تعويضية لتقليل احتمالية 

حلول المشاكل المحتملة  FMEAثت ويشخص تحليل ان حد تأثيرهاحدوث المشكلة او تقليل 
ولكن ال تضمن الحلول نتائج المشاكل الصفرية اال اذا توجهت الحلول تجاه ازالة االخطاء 
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واعد في اعطاء نتائج معنوية جدا في  FMEA)استخدام البوكايوك(, اذا تكامل البوكايوك في 
 (Puvanasvaran et al., 2014, 1323تحليل المشاكل وعمليات الحلول )

 -تتم وفق مجموعة خطوات هي : FMEA( بأن الية تنفيذ Reichert, 2004وأكد )

 تحديد موضوع التحليل. -1

 تجميع الفريق. -2

 مراجعة العمليات ووضع مخطط انسيابي للعمليات. -3

 القيام بالعصف الذهني ألسلوب الفشل المحتمل واسبابه وتأثيراته. -4

 المخاطر.تقييم مخاطر الفشل ووضع درجات  -5

 حساب اولويات المخاطر الكلية. -6

 وضع خطة اجراءات. -7

 .FMEAتحديد نجاح مشروع  -8

 FMEA( بان اغلب شركات صناعة السيارات تقسم ال Teng & Ho,1996وأشار )
الى نوعين وهما تحليل اسلوب وتأثير الفشل في التصميم وتحليل اسلوب وتأثير الفشل في 
العمليات. التحليل في مرحلة التصميم هو لتشخيص استخدام المواد الصحيحة والمطابقة مع 
المواصفات وضمان تطبيق اللوائح الحكومية تبل انهاء عملية تصميم المنتج, اما تحليل اسلوب 

فشل في العمليات فهو يتعامل مع عمليات التصنيع والتجميع وهو يبدأ مع تقرير تحليل وتأثير ال
FMEA  في التصميم اذا توفر ثم يشخص اي فشل محتمل يمكن ان ينتج من عملية التصنيع

أو التجميع أو المكائن أو االجهز  والمعدات وطرق االنتاج, هذا التحليل عاد  يكون  تحت 
 ع والعمليات.اشراف مهندسي التصني

هو احدى ادوات التصميم البيئي  E-FMEA( بان Rosza et al., 2015وأكد )
المستخدمة في عملية تصميم المنتجات من خالل االخذ بالحسبان االثار البيئية الناتجة عن 
مشاكل تقنية أو عيوب أو اخطاء ناجمة عن عدم االنتظام أو مشاكل في العمليات ويمكن ان 

تحليل لتحسين االنظمة والعمليات, بأعتبارها تسمح بتلخيص المشاكل البيئية يستخدم هذا ال
 المرتبطة بمنتجات او معالجات تبل ظهور نتائجها. 



 
102 

ويفترض العديد من الباحثون بان جوهر االدار  البيئية في الشركة يتطلب استدامة الموارد 
ة وادار  البنية التحتية والسماح بتقليل ضمن مدى االدار  البيئية للمعالجات التصنيعية ومنها التقني

وتتلخص منهجيات تحليل المخاطر لألثر البيئي  ,مستويات مخاطر اثر العمليات على البيئة. 
 -في معالجات التصنيع أو )عمليات التصنيع( بما يلي :

وضع تيم مؤشرات احتمالية الحدوث لالخطاء باإلضافة الى اهمية الكشف عن المخاطر  .1
 البيئية في التحليل 

 تلبية متطلبات اثر تطبيق العمليات التقنية على البيئة. .2

مكائن ومعدات  –تلبية متطلبات  تأثير البنية التحتية المستخدمة في العمليات التصنيعية  .3
اذا وجدت فهي عبء ايضا على البيئة فهي ترتبط بالمعالجة يفترض التحليل بان العيوب 

الثانوية للعيوب او محاولة التخلص منها وهذا يؤثر على تقييم الكفاء  البيئية للمعالجات 
(Roszak et al., 2015:450.) 

  POKA YOKE منع الخطأ ثانيًا: تقنية

المنتجات وزياد  متطلبات معايير في العقود االخير  حاولت الفرق الهندسية تحسين جود  
السالمة ومواصفات السالمة في ظل ارتفاع متطلبات المستهلك والمنافسة في السوق جعلت 
المنظمات امام ضرور  تصميم وانتاج منتجات اكثر جود  واتل كلفة وتد تطورت عبر هذه العقود 

صناعة في نفس الوتت عد  طرق لتحقيق اهداف مطابقة توتعات المستخدم مع زياد  ارباح ال
ومن هذه الطرق هي البوكايوك التي تستخدم ادواتها واجراءاتها للوتاية من الفشل وتحسين النظام 

 اليابانية في أو Mistake Proofing أو الخطأ وتفادي تكرار حدوث الفشل فهي تعني منع
Poka-Yoke. 

كأدا  للوتاية من االخطاء او نظام تجنب الفشل وهو يعمل على  POKA YOKE عدّ يُ 
تجنب اعاد  حدوث الفشل وهو من االجراءات المهمة في مفهوم رتابة الجود . وتد استخدم اول 
انواع البوكايوك في صناعة النسيج للكشف عن انقطاع الخيط مما يساعد العامل على ان يعمل 

والبوكايوك هو اجراء وتائي يركز على  ,(Brito et al., 2009,1على اكثر من ماكنة )
تشخيص وازالة اسباب خاصة للتباين في عمليات االنتاج والتي تؤدي في النهاية الى عدم 
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مطابقة او حدوث عيوب وهي استراتيجية وسياسة لمنع العيوب في مصدرها وهذه الحلول فاعلة 
اهم االدوات التي تضيف الى التحسين  من ناحية الكلفة وايضا سهلة الفهم والتطبيق وهي من

المستمر في المنظمات ألنها استراتيجية تحسين مستمر توفر طريقة للمضي بنظام ادار  الجود  
 الى مستويات اداء عالية.

على يد المهندس الصناعي الياباني من القرن الماضي لقد ظهر المفهوم في الستينات  
shingeo shingo وتا وشركات يابانية اخرى حيث طور انظمة انتاج وهو يعمل في شركة توي

, وهذا (Dudek & Szewieczek, 2009, 97)كاملة  تركز على العيوب الصفرية في اإلنتاج 
 االخطاء (POKA YOKEيابانيتين) كلمتين من المأخوذ ادى الى والد  مفهومه الثوري,

 ويقترف ينسى االنسان بان صريح اعتراف هي االخطاء من الوتاية ففلسفة منها, والوتاية
 وطرتها االخطاء من الوتاية افكار استخدام وان وتخطئ تفشل والعمليات المكائن وان االخطاء

والميكانيكية, والمفهوم االساسي  البشرية االخطاء ازالة على تادر  والعمليات االنتاج تصميم في
تدر من عدم مطابقة المنتج  وراء البوكايوك انه من غير المسموح والمقبول انتاج ولو اصغر

ولتبقى شركات منافسة على المستوى العالمي عليها ان تمضي بهذه الفلسفة الجديد  وتقنياتها 
الجديد  جنبا الى جنب بتصفير العيوب, طرق البوكايوك سهلة وبسيطة في تحقيق اهدافها 

الى ان االخطاء لن تصبح  shingoمن الشركات اليابانية اليوم وتد اشار  عديدوتستخدمها ال
عيوب اذا اكتشف العامل االخطاء وازالها مسبقا, ويضيف ايضا بان العيوب تظهر الن االخطاء 
تقترف ولكن االخطاء لن تتحول الى عيوب في حال تواجد التغذية الراجعة واالجراءات 

 (.Patil et al., 2013, 20الموضوعة للتخلص من االخطاء في مرحلة ظهورها )

تركز  POKA YOKE( بان الوتاية من االخطاء في Puvanasvaran et alشار) وا
على الكشف عن االخطاء وتصحيحها تبل ان تصبح عيوب وهذا يعني بانها تساعد العمليات 

وبهذه الطريقة  على العمل الناجح من المر  االولى وهي تقنية تجعل المشاكل صعبة الحدوث,
 والمعلومات طاء مسالة تغذية مستمر  للبياناتيمكن ان نعتبر الوتاية من االخ

(Puvanasvaran et al., 2014, 1334 ),  والعيوب يمكن ان تظهر في حالتين اما عيب تد
حدث بالفعل ويستدعي الكشف عن العيب أو يكاد يحدث مما يستدعي التنبؤ بحدوث هذا العيب, 
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عليها او اعطاء تحذير وتبدأ التقنية  ولمنع او تقليل العيوب يستدعي اغالق العملية او السيطر 
 بتحليل المشاكل المحتملة.

 ان اغلب العيوب تظهر نتيجة اخطاء بشرية واالخطاء البشرية تد تشمل ما يلي:

 رغم ان العامل واعي للخطأ الذي يرتكبه ولكنه يستمر للقيام بنفس العمل. - أ

 تحدث اخطاء بسبب سوء الفهم. - ب

 الصحيح. تحدث االخطاء بسبب التشخيص غير - ت

 النسيان. - ث

 تلة التدريب. - ج

  .ولكن التطبيق غير صحيح ةالنية حسن - ح

يقلل الحاجة الى  POKA YOKe( بان استخدام Brito et al., 2009واشار )
التدريب على الرغم من اهميته واسهامه في تقليل االخطاء ولكن عندما يغادر المتدربين المنظمة 

خطوط االنتاج وراءهم ومن االدوات المستخدمة لهذا فهم يأخذون معهم المعرفة تاركين مشاكل 
 -الغرض:

 متحسسات لتشخيص االشياء واستمرار العمليات. - أ

 التشخيص من خالل االشارات اللونية. - ب

 جمع االدوات المتشابهة في نفس الموتع. - ت

 اطفاء المكائن عند زياد  حملها وتجنب االضرار بالنظام. - ث

 اكتمال العملية السابقة والتحقق من ذلك.ال تبدأ العملية التالية اال بعد  - ج

 اطفاء الماكنة عند فتح ابواب التفتيش او الصيانة لها. - ح

ان الوصول الى جذور المشكلة وتجنبها هو الذي يحقق الخلو من العيوب وهذا ما تسمح 
كونها تهدف ابعاد الخطأ  البشري عن العمل, وتبدأ التقنية بتحليل  POKA YOKeبه تقنية 
ت بحثا عن المشاكل المحتملة وتشخيص االنحراف عن المطلوب في خصائص ابعاد العمليا

القطع التي يتم انتاجها من ابعاد وشكل ووزن ومدى اختالفها عن االجراءات المعيارية, فاألنواع 
 ( Patil et al., 2013, 21)  -حسب وظيفتها هي: POKA YOKeالثالثة من 
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1- POKA YOKe .)ايقاف العمل )أو اطفاء المعدات أو المكائن 

2- POKA YOKe . السيطر 

3- POKA YOKe .التحذير 

واجهزتها بفحص  POKA YOKEالعمل تقوم ادوات  بإيقاففي النوع االول المتمثل 
معامالت العمليات الحرجة وتقوم بإيقاف العمل عند خروج العمل عن حد السماح وتعطي اشار  

 الى اكتشاف منتجات فيها عيوب نتجت أو سوف تنتج اذا استمرت الحالة. 

اما طريقة السيطر  فتقوم ادوات واجهز  بوكايوك بتنظيم العمل او تطع العمل مما يعني 
عيوب او تدفق منتج غير مطابق الى العملية التالية وتقوم السيطر  بضمان ان استحالة حدوث 

 العيوب ال تخرج خارج خط االنتاج وال تصل الى الزبون.

واخيرا طريقة التحذير حيث تقوم بتحذير المشغل حول اخطاء تد تحدث ويمكن استخدام  
هذا التحذير يتدخل فورا في العمليات الية او فكر  بسيطة لإلشار  الى ذلك , فعندما يتلقى العامل 

لتصحيح العملية او العمليات المسؤولة عن التسبب في العيوب, وهذه الطريقة تعتمد على 
% من ضمان جود  المنتجات 30الطبيعة البشرية وسلوكها مما يعني بان طريقة التنبيه تعطي 

% وتستخدم ادوات 100فهذه الطريقة تخبر عن وجود عيب ولكن ال تضمن جود  االنتاج 
 التحذير مثل مصابيح االشار  وأصوات المنبه.

فتبدأ بتشخيص المشكلة ثم المراتبة في محطة  POKA YOKeخطوات منهجية  اما
العمل ثم العصف الذهني بحثا عن االفكار ثم اختيار افضل فكر  وبعدها خطة التطبيق والشروع 

حص المنتجات المصنعة بحثا عن وجود اي عيوب بالتطبيق  واخيرا المراتبة واالنتهاء حيث يتم ف
للتأكد من اداء نظام  بوكايوك وافكار هذا النظام بسيطة ولكنها ابتكارية وال يمكن تقليل العيوب 

 POKAاذا لم يشارك العامل في تشخيص طرق العمل عند ظهور العيوب. وتواجه تقنية 

YOKe : عددا من التحديات اهمها- (Patil et al., 2013:23) 

 صعوبة في التطبيق العلمي لأللية. -1

 ال تسمح المعامالت بتغيير النظام الحالي. -2

 غير فاعلة من ناحية الكلفة. POKA YOKeاحيانا تكون  -3
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العالتات بين االتسام خاصة اتسام االنتاج والجود  ليست جيد  والكل يعتقد انه غير  -4
 مسؤول.

 االعتماد على السيطر  االحصائية على العمليات. -5

الحاجة الى نصائح الخبراء في مهام ابتكارية وفيها تحديات وتد ال يتوفر الخبير في  -6
 شركات صغير  او ان الحصول على استشار  امر غير اتتصادي.

 FMEAثالثًا: التكامل بين البوكايوك والـ

في طريقة حديثه وفق  FMEAوال  POKA YOKeاستخدمت تقنية التكامل ما بين 
( وجد بان تكاملها ينفع كثيرا عملية االنتاج  Hu, et al., 2000يق فبحسب) مفهوم االنتاج الرش

فهو يقلل زمن دور  االنتاج ويقلل عمليات الفحص ويقلل الخزين ويحسن جود  المنتج ويقلل كلفة 
( وذلك ARFFIN 2012مرتكز على طريقة ) FMEAالمنتج. حيث كان تركيز التكامل في 

وذلك   FMEAباالعتماد على الصيانة المركز  على المعولية لتحسين التحليل الحرج في 
باستخدام التحليل لغرض تشخيص ممارسات الصيانة الحرجة وتياس افضل استراتيجيات 

( هذا التكامل عندما حاوال inyu and jian, 2009الصيانة التي يمكن تطبيقها. كما استخدم )
بين جدولة القيمة وتدفق المواد وتشخيص ومراتبة الكلف ومشاكل التلوث, ويمكن  تحقيق التكامل

 ,.Puvanas varan et alعلى خطوط االنتاج ) FMEAوال  POKA YOKeتطبيق 

( فاألنظمة الرشيقة هي انظمة عمليات تعظم القيمة المضافة من تبل كل نشاط 1335 ,2014
والتأخير الناتج عن تلك االنشطة وتؤدي الى احداث من انشطة المنظمة عن طريق ازالة الضياع 

( وعندما Krajewski & Ritzman, 2oo7تحسينات مستمر  على مستوى الجود  واالنتاجية )
تقرر المنظمة استخدام التصنيع الرشيق فان اهدافها تتمثل بتقليل الهدر ألنه يعني تعويض 

لكلف مصدر ازعاج لإلدار  العليا لذا فهم الخزين على حساب الهدر, ولزياد  نسبة الربح تصبح ا
 Patil etال يتقبلون اخطاء مثل الهدر واعاد  العمل والتأخر بهدف تحقيق العيوب الصفرية )

al., 2013, 21.) 
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: االداء المتميزالفصل الرابع  

 المبحث االول: األداء المتميز مدخل مفاهيمي

 المحور االول / ماهية االداء المتميز

 مفهوم االداء المتميزأواًل: 

يعد موضوع االداء المتميز من المواضيع المهمة والتي حازت على اهتمام منظمات 
االعمال وذلك لدوره المهم في تحقيق اهداف المنظمة وتعزيز موتعها في بيئتها ومن ثم التميز 

 بشكل عمالاال لمنظمات بالنسبة اً مهمو  جوهرياً  مفهوماً  االداء عن غيرها من المنظمات, ويعد
 والعامل الشمولية الظاهر  يكون  ان ويكاد, االدار  علماء ألهتمام المشترك القاسم يمثل وهو, عام

 لمختلف اهمية االكثر البعد انه عن فضالً , االدارية المعرفة وحقول فروع لجميع المحوري 
 :2013 والكعبي, العنزي ) عدمه من المنظمة وجود حول يتمحور والذي االعمال منظمات

142.) 

مفهوم واسع بمضامينه فعلى الرغم من كثر  البحوث  (Performance)فاألداء 
والدراسات التي تناولته, اال انه لم يتم التوصل الى اجماع او اتفاق حول مفهوم محدد له. 

 (.53 ,2010)العزاوي, 

المعتمد  في ويبرز االختالف حول تحديد مفهوم االداء من اختالف المعايير والمقاييس 
دراسة االداء وتياسه فيما يعود االختالف انطالتا من تنوع مضامين وتوجهات الباحثين في 

 (.97 ,2008دراستهم لألداء. )طه, 

( الى االداء بأعتباره "يمثل ذلك النشاط الشمولي 234 ,2000ويشير )الحسيني, 
لتكيف مع البيئة او فشلها المستمر والذي يعكس نجاح المنظمة واستمراريتها وتدرتها على ا

وانكماشها, وفق اسس ومعايير محدد  تضعها المنظمة وفقًا لمتطلبات نشاطها وعلى ضوء 
 االهداف طويلة االمد".

 على المترتبة النهائية الحصيلة هو" االداء بأن( David, 2001, 308) ذكر حين في
 ".المطلوبة االهداف يحقق بما المنظمة بها تقوم التي الممارسات
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االداء "هو النتيجة ألي عمل وهو  (Wheelen & Hunger, 2010, 380)وعرف 
 يعتمد على الوحد  التنظيمية واالهداف المطلوبة".

( بأن االداء يمثل درجة تحقيق واتمام المهام المكونة 13, 2012واشار )بن عيشي, 
 د متطلبات الوظيفة.لوظيفة الفرد, وهو يعكس الكيفية التي يحقق او يشبع بها الفر 

ويرى الباحث بأن االداء هو المؤشر الذي يعكس امكانية الفرد في تنفيذ مهامه وفق ما 
محدد من معايير ألجل تحقيق االهداف المطلوبة وهو يعير عن المستوى النهائي الذي يحققه 

 الفرد وبمجموعه يمثل االداء الكلي للمنظمة.

باحثون بوصفه من المفاهيم االدارية التي حظيت أما فيما يخص مفهوم التميز, يتفق ال
بمستوى كبير من االهتمام من تبل المنظمات لكونه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهدف نجاح المنظمة في 

يعتمد على العناصر التي والمعرفة وذلك ألن عنصر المعلومات  ؛ظل البيئة التنافسية المتغير 
ذ ان تحقيق المنظمة للتميز في االداء يتطلب من تتسم بالتميز وتعدد المعارف وتنوعها, ا

اعضائها االبتعاد عن كل ما هو نمطي ورتيب في االداء والسلوك لدى معظم المنظمات وتبنيها 
 لنظم حيوية وفاعلة.

( بأن التميز ضرور  من ضرورات التطوير االداري 70-69,  2015وتد اشار)الجنابي, 
مهارات وتدرات العاملين في المنظمة, حيث ان تطوير  لرفع مستويات االداء من خالل تطوير

المهارات والقدرات يتطلب وجود تنظيم فعال تسوده روح الفريق واالبتكار والمبادأ  والمنافسة بحيث 
يشعر كل فرد من االفراد العاملين بأن المنظمة ملك له, مما يدفع العاملين الى بذل كافة طاتاتهم 

 لنجاح.وجهودهم من اجل التميز وا

عرفت التميز بأنه الممارسات المثلى في  ((EFQM))والمؤسسة االوروبية إلدار  الجود  
ادار  المنظمة والتوصل الى النتائج, وان المنظمات المتميز  هي التي تسعى إلرضاء اصحاب 
 المصالح من خالل ما تنجزه, وما ممكن انجازه, والنتائج المستديمة مستقباًل حيث يتطلب التميز
التزام القياد  ووضع المبادئ التي تستند اليها المنظمة وسبل تحولها الى الممارسة والوصول الى 

 (EFQM, 2002, 24)التميز المستدام. 
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الى ان تميز المنظمات يتحقق من خالل التميز في  (Drucker, 1995,103)ويشير 
هذه المنظمات, لذلك فان القدر  المعرفة التي يمتلكها االفراد فهي محور االعمال التي تقوم بها 

 على االبداع واالبتكار في المنظمة يجعلها مبدعة ومتميز  عن المنظمات االخرى.

ان التميز فلسفة ادارية, وليس  )WWW.unpan1.un.org, 2003ويرى )زايد, 
معينة ولن يتحقق عن طريق تحسين ما  وظيفة تنظيمية وليس له حدود أو حكرًا على منظمة

مضى, بل بتحقيق الجود  فيما هو آٍت, فضاًل عن تحديد مجاالت التميز للمنظمات في )جود  
السلع وخدمات ما بعد البيع والتطوير والتجديد وسرعة االستجابة والهيكل التنظيمي المناسب 

 متميز  واخرى غيرها(.والسعر المناسب والقيمة المضافة المدركة وخدمة الزبائن ال

الى ان التميز يعني االبتكار, اي االتيان بما هو مختلف عن االخرين  Jankalويشير 
وهو كذلك تحقيق ميز  تنافسية, بمعنى ان تكون االفضل بين المنافسين في واحد او اكثر من 

 .(Janka, 2014, 543)جوانب االداء 

التميز هو ممارسات متفوتة في ادار  المنظمة لتحقيق افضل  واوضح )المعاني( بأنَّ 
( عرف التميز بأنه عمل الشيء بشكل حسن وبدرجة عالية Webster, 2002النتائج, وحسب )

من االحتراف والتفوق. وكذلك اشار بانه ما يجعل المنظمة متميز  هو االبداع وتو  العقل وان ما 
 (.316-305, 2011لتعليمات واالنظمة )المعاني, يؤثر على االفراد هو الثقافة وليس ا

تحقيق التميز يكون من خالل تقديم منتجات جديد  او  نَّ أوأكد الصميدعي ويوسف ب
متطور  تنعكس بصور  ايجابية لدى الزبائن من مشترين ووسطاء ومتعاملين مع المنظمة وفي 

 (.207, 2011دعي ويوسف, المنتجات الجديد  والمتطور  التي تقدمها الى االسواق )الصمي

( بان التميز هو ممارسة ادراكية حديثة ومتقدمة, وهو 26, 2014واشار )الهالالت, 
الهدف االسمى الذي تسعى منظمات االعمال لتحقيقه من خالل االرتقاء بجود  خدماتها 
ومنتجاتها الى مستوى يفوق توتعات العمالء وتحقيق تيمة مضافة لكافة اطراف العالتة 

منظمة, والترفع عن التفكير التقليدي في اساليب ادار  المنظمات والنظر  الضيقة التي بنيت بال
على اساس تحقيق الربحية ضمن المدى المنظور الى االرتقاء بمستوى االداء واالنشطة 

http://www.unpan1.un.org/
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والعمليات والعمل على التماشي مع الوسائل واالدوات العلمية والتكنولوجية المتطور , والقدر  على 
 منافسة والحصول على الحصة المناسبة في السوق.ال

 -( بان التميز هو:55, 2010كما أكد )خليل, 

 درجة عالية من الجود . -1

 التفرد والتفوق على االخرين فيما يقومون به ويقدمونه من منتجات او خدمات. -2

 تلبية ما هو اكثر من توتعات العميل.  -3

ي يتم التوصل اليه نتيجة لتطبيق مفاهيم مرحلة متقدمة من االداء الكفء والفعال, والذ -4
 الجود  الشاملة.

التميز هو التفوق على المنافسين والتفرد بميز  تنافسية على ان تتوفر  أنَّ ويرى الباحث ب
صفة االستمرارية في هذه الميز  من خالل مواكبة التطورات والتغيرات البيئية بما تمتلكه من مورد 

اج منتج ذو جود  عالية وتتفوق على المنافسين وتلبي طموحات بشري كفوء ذو معرفة يضمن انت
 الزبائن او تتعدى توتعاته.

من المفاهيم االدارية التي  (Excellence Performance)ويعد مفهوم االداء المتميز 
التت اهتماما كبيرا من تبل الباحثين والكتاب بسبب ارتباطها الوثيق الصلة بنجاح االفراد وتفوتهم 

م نجاح عمل المنظمة سعيًا لتحقيق اهدافها المستقبلية المرسومة في ظل البيئة التنافسية ومن ث
المتغير , وان تحقيق االداء المتميز في العمل هو مطلب كل منظمة وفرد عامل فيها, ألنه يعني 
تحقيق لألهداف والغايات المرسومة. وتد اختلف الباحثون والكتاب في اعطاء تعريف محدد 

المتميز فكل منهم عرفه بحسب وجهة نظره, فعرفه الربيعي بأنه "االداء الذي يتجاوز او  لألداء
يفوق االداء االعتيادي للفرد اضافة الى انه مجموعة المهارات الفكرية والسلوكية والمعرفية 

ملهم واالبداعية العالية التي يمتلكها االفراد العاملون في المنظمة ومحاولة توظيفها إلنجاز مهام ع
بالصور  التي تفوق الحدود التي حددتها المنظمة كمًا ونوعًا لكي يقدموا منتجات واعمال تتسم 
باألصالة واالبداع والتميز بغية تحقيق اهداف المنظمة وبصور  متصاعد  ومستمر  نحو المستقبل" 

 (.93-91, 2015)الربيعي, 
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 واالمكانات القدرات تنمية على تعمل التي الطريقة بانه( Evans,1997, 192) واشار
 .المنافسة المنظمات على التفوق  الى الوصول اجل من المنظمة لدى

 النتائج على التركيز مدخل من المتميز االداء الى( 303 ,2000 القريوتي,) ويشير
 في والبراعة االنتاجية بمقدار ويتمثل االبداع دراسة مداخل من الثاني المدخل بوصفه ةاالبداعي
 .االداء

 بعد  يمتاز الذي االداء هو" بأنه المتميز االداء الى( Evans, 2008, 229) واشار
 التنظيمية التوجهات مع والتوافق والمهارات بالمعرفة والمشاركة واالبداع المرونة هي خصائص
 ".السوق  واحتياجات االعمال على تطرأ التي للتغيرات السريعة واالستجابة الزبون  على والتركيز

 فعاليات كل يشمل متكامل نظام بأنه المتميز االداء الى( 56 ,2010 العزاوي,) أشارو 
 بها تتميز متقدمة درجات الى واالنجاز المنظمة اداء مستوى  رفع بهدف وتقنياتها الحديثة االدار 

 وتعزيز المستوى  هذا على والحفاظ العالمي المستوى  الى وترتقي المنافسين عن المنظمات
 .استدامته

( بأنه االداء المتميز هو اداء المكلف بالوظيفة الذي 126, 2012واوضح )الفتالوي, 
يحقق مستويات عالية من االداء الوظيفي في كل من جانب السلوك وجانب المخرجات وبما يتفق 

 وتحقيق اهداف المنظمة.

( بأنه "اعلى مستوى من االداء الذي تنفرد به المنظمة 69, 2013ويشير )كمونه, 
بطريقة تحقق من خالله بناًء معرفيًا وتراكميًا ينعكس على مستوى نجاحها ومدى تدرتها في 

 التكيف مع البيئة".

( االداء المتميز بأنه مجموعة من السلوكيات 72, 2014وعرف )الزبيدي وعباس,  
ظمات بحيث والمقدرات والمهارات الفكرية والمعرفية العالية التي يتمتع بها المورد البشري في المن

تصبح له القدر  على توظيف تلك المهارات والمعرفة والسلوك في مجال عمله وتخصصه بما 
 يجعله ينجز اعمااًل تتجاوز حدود المعايير المنظمية وتتفوق على ما يقدمه االخرون كمًا ونوعًا.
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مع أما العنزي والعبادي فقد اشارا بأن االداء المتميز هو هندسة معمارية تنظيمية تج
العمل واالفراد والتكنلوجيا والمعلومات في اسلوب يحسن التطابق بينها لكي تنتج اداء عالي 
متطور من ناحية االستجابة الفعالة لمتطلبات الزبون ومتطلبات وفرص البيئة االخرى. )العنزي 

 (.89, 2009والعبادي, 

اء الذي يعد ميز  ويرى الباحث بأن االداء المتميز هو ذلك المستوى المتقدم من االد
يتفوق فيها على المنافسين بحيث تكون مبنية على اسس ابداعية ومعرفية تضمن انجاز اداء 

 عالي ذو جود  متفوتة تتعدى المعايير الطبيعية وتحقق االهداف االستراتيجية للمنظمة.

 ثانيًا: أهمية االداء المتميز

بائن في الوتت والسعر تسعى المنظمات المعاصر  الى تحقيق حاجات ورغبات الز 
والجود  العالية ألن الزبائن يمثلون الطلب والذي على اساسه تستمر ومن خالله تكتسب اسبقيتها 

ويعد االداء محور مركزي لتخمين نجاح  (Slak, et al., 2004, 647)عن باتي المنظمات 
المنظمة او فشلها في تراراتها وخططها االستراتيجية وتأتي اهمية االداء من تدرته على التعبير 
عن تابلية المنظمة على ايجاد النتائج المقبولة في تحقيق طلبات الجماعات المهتمة بالمنظمة 

ح او تحقيق هدفًا بتفوق )العنزي والكعبي, بوصفه المدى الذي تستطيع فيه ان تنجز مهمة بنجا
2013 ,143.) 

وتد احتل موضوع االداء المتميز في الفكر التنظيمي اهمية واضحة, وتنامى االهتمام 
بهذا الجانب في العقود االخير  لكونه يعّبر عن القابليات التي تميز المنظمة وتحقق من خاللها 

 (David, 2000) ,-تلك االهمية باآلتي: نتائج ترضي االطراف المهتمة بها, وتجسدت

(EFQM, 2003), ( ,54-53 ,2015جواد.) 

يجعل للقياد  رؤية جيد  مقترنة بثبات الهدف ويسهم بترصين المنظمة من خالل  -1
 عدد من االنظمة المعتمد  على الحقائق والعمليات.

الكفؤ   يساعد المنظمة على وضع معايير متقدمة لتطوير رسالتها, وتحديد العناصر -2
من مرؤوسيها الذين يكونون بحاجة الى دعم واسناد لغرض تحسين االداء المنظمي, 

 وتشخيص االنحرافات واالخطاء, واالشتراك باتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجتها.
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يكون سببًا في الحصول على النتائج التي ترضي اصحاب المصالح بالمنظمة,  -3
 ويخلق تيمة مستمر  للزبون.

التوجه نحو التعلم والتحسين المستمر, واحداث التغييرات المستهدفة في يسهم في  -4
 المنظمة ومحاولة تلبية توتعات اصحاب المصالح 

 يحقق التنمية المستدامة للمنظمة وتحسين المشاركة والمسؤولية االجتماعية. -5

  -( بأن اهمية االداء المتميز تتركز في اآلتي:70, 2013في حين يرى )كمونة, 

 ق التنمية المستدامة للمنظمة.تحقي -1

 ايجاد ثقافة ترتكز بقو  على الزبائن. -2

 تحسين المشاركة والمسؤولية الجماعية. -3

 الحفاظ على الزبائن وارضائهم. -4

 خلق بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر. -5

 زياد  الكفاء  بزياد  التعاون بين االدار  واالتسام. -6

 تحسين جود  المخرجات. -7

اهمية االداء تنطوي على العديد من المفاهيم المتعلقة بالنجاح والفشل ويتضح ان 
والكفاء , وما هو مخطط وما هو فعلي كمًا ونوعًا, وبالتالي فإن اهمية االداء المتميز تأتي 
بوصفه يعبر عن القابليات المتميز  للمنظمة في تحقيق نتائج ترضي االطراف المهتمة بها 

ًا يعكس نجاح المنظمة في تحقيق اهدافها بتفوق ليكون بذلك محصلة وتسعدها والتي تعد معيار 
لكافة العمليات التي تقوم بها والنتيجة النهائية التي تهدف المنظمة الوصول اليها, فهي المرآ  

 (.58, 2010التي تعكس عمل المنظمة. )العزاوي, 

والتي على المنظمات وتتحدد اهمية االداء المتميز من خالل مجموعة الحقائق التنظيمية 
, 2005)ابو ادريس,   -التي تسعى لبلوغ مستوى متميز في ادائها ان تأخذها باالعتبار وهي:

16) 

ان االداء يرتبط بوجود المنظمات او تالشيها وانهيارها وبالتالي فان اهتمامها في  -1
 موضوع االداء سيبقى مستمر طالما بقيت هذه المنظمات موجود .
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الحقيقي في االداء يكمن في كيفية استثمار الموارد البشرية والتي ان مفتاح التميز  -2
 تشكل الميز  التنافسية التي يصعب تقليدها.

 ان االداء المتميز يجب ان يكون متكاماًل ال يتجزأ. -3

 ان االداء المتميز ليس وظيفة ادارية ولكنه نمط وفكر اداري. -4

 كاف إلحداث التميز في االداء.ان تبني التقانة الحديثة امر ضروري, اال انه غير  -5

ان التميز ليس حكرا على منطقة جغرافية معينة او دولة بعينها, او شركة دون اخرى  -6
 بل ان التميز مثل الهواء متاح للجميع.

  خصائص االداء المتميز  المحور الثاني:

 Characteristics of Excellence Performance اواًل: خصائص االداء المتميز

organization  

المنظمات الى ان تكون منظمات اداء وانجاز عاٍل, لما تتصف به من صفات  سعىت
النجاح التي تروج للمعرفة وتركز على االفراد, , كما وتتصف هذه المنظمات بخصائص مغاير  

الخصائص والقدرات االساسية لمنظمات  للمنظمات ذات االداء التقليدي. وهناك مجموعة من
 (Wall; 2007: p179-185) -االداء المتميز والتي تتضمن :

حيث يتم التركيز على عملية التعاون ما بين  -:المتميز التصميم التنظيميتبني  -1
 الوظائف وتعد عملية التعاون من اهم اولويات االدار  بين فرق العمل.

االدراك والفهم الكامل لالستراتيجية والوضوح والشمول  -الستراتيجية:الفهم الكامل ل -2
 من اهم صفاتها حيث يكون التنفيذ بعقلية استراتيجية لجميع افراد المنظمة.

تهتم بعملية تبسيط وتحسين جميع العمليات وذلك لزياد  تدر   -ادارة العمليات: -3
 .المنظمة على االستجابة للتحديات واالحداث البيئية بكفاء  وفعالية

توفر المرونة في منظمات االداء المتميز وذلك بتطبيق  -: المرئية التقانةامتالك  -4
 تقانة المعلومات واالتصاالت وتوفيرها في جميع مفاصل المنظمة.

اربعة عوامل اساسية ينبغي توفرها في  (Kotler, 2000, 40-42)وتد اوضح 
 المنظمات التي تسعى الى تحقيق االداء المتميز وهي:
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من اجل تحقيق االداء المتميز يتطلب  -:(Stakeholder)ب المصالح اصحا -1
عملية تحديد وتشخيص اصحاب المصالح ومعرفة احتياجاتهم, فأصحاب المصالح 
هم الزبائن والموردين والعاملين وأي جهة لها مصلحة في المنظمة, فالمطلوب من 

اب المصالح وذلك المنظمة ان تقوم بتنفيذ الحد االدنى واشباعه من توتعات اصح
 لكي يتحقق التميز في االداء.

ال يتم ارضاء اصحاب المصالح اال من خالل ادار   -:(Operations)العمليات  -2
وذلك من خالل فرق عمل لديها  لتقديم االفضلفاعلة وكفؤ  تقوم بإنجاز العمليات 

 الرغبة والموهبة المتعدد .

كل عملية ال تتم اال من خالل الموارد فالمنظمة تحتاج  -:(Resources)الموارد  -3
الى الموارد من اجل تنفيذ عملياتها, ويتطلب منها الحفاظ على استغالل الموارد 

 الداخلية والخارجية بأكمل وجه لتحقيق االداء المتميز.

تحقيق االهداف المطلوبة  -:(Organization Management)ادارة المنظمة  -4
لب وضع استراتيجيات واضحة وسهلة مفهومة للجميع , فالمنظمة والمرسومة يتط

ذات االداء المتميز يجب ان تمتلك ادار  فاعلة وكفؤ  تشجع االبداع واالبتكار وتدعم 
اداء العاملين من اجل الوصول الى االداء المتميز ويمكن توضيح العوامل اعاله من 

 -خالل الشكل اآلتي:
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 المصالحاصحاب 

 العمليات                                            

 

 الموارد             ادار  المنظمة                                

 

 ( انموذج االداء المتميز6الشكل )

Source:- Kotler, Philip, 2000, Marketing Management, Prentice- Hall, 

Inc., New Jersey, U.S.A., P. 40. 

( الى ان هناك مجموعة من الخصائص التي البد من 176 ,2014 ,وأشار )الهالالت
 -توافرها في منظمات االداء المتميز, وهذه الخصائص هي:

 -واجباتهم وحقوتهم -يبين لجميع العاملين وخصوصًا الجدد -توفر دليل العاملين: -1
 كما يوضح الئحة الجزاءات والعقوبات.

تقوم المنظمة بتهيئة بيئة العمل المالئمة, والمناخ المناسب  -مالئمة:تهيئة البيئة ال -2
 الذي يحقق االداء العالي والمتميز.

 تضبط عملها لوائح واجراءات وتواعد وسياسات عمل واضحة. -منظمة منضبطة: -3

توافر نظام للمكافآت والحوافز مرتبط بتميز االداء, دون اي  -لحوافز:انظام تبني  -4
 محابا .تحيز أو 
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يضبطها نظام محاسبة ومساءلة حول ضعف االداء, الذي  -نظام المساءلة:امتالك  -5
يؤدي الى حرص العاملين على تجنب المسائلة وبالتالي تأدية مهامهم واعمالهم 

 بمستوى اداء عالي.

لديها برامج وخطط تدريبية سنوية تلبي كل متطلبات العمل,  -البرامج التدريبية:تبني  -6
 ة العاملين في المنظمة.وتشمل كاف

لديها استراتيجية واضحة تحقق رؤية ورسالة  -االستراتيجية الواضحة:تطبيق  -7
 المنظمة, ويتفهمها كل العاملين في المنظمة.

تضع الخطط المدروسة والقابلة للتنفيذ من اجل  -:السليمة الخطط التنفيذيةوضع  -8
 تنفيذ استراتيجيتها وفق جداول زمنية دتيقة.

تراجع سياسات العمل واالجراءات المتعلقة به  -المراجعة والقياس:نظام امتالك  -9
بإستمرار, وتقوم بتصحيح اي ضعف او تقصير, وتضع المعايير والمقاييس العلمية 

 الدتيقة لقياس كفاء  اداء العاملين فيها.

تمتلك تيادات تمثل القدو  والمثال, الذي  -القياد  المحفز  على العمل:امتالك  -10
 يحتذى به في العمل الجاد والكفوء.

منظمة االداء العالي المتميز تمنح العاملين  -تفويض الصالحيات واالعمال: -11
الفرصة في اظهار تدراتهم ومهاراتهم وامكاناتهم, من خالل تفويضهم الصالحيات 
الالزمة للقيام بأعمال ومهام تعودوا ان يشاهدوا القاد  يقومون بها فقط ويجب ان 

لصالحيات والمسؤوليات التي تمنح للعاملين منضبطة ومحدد  ليتمكن العامل تكون ا
 من ممارستها على نحو يحقق االداء المتميز.

المقارنة بين خصائص منظمات االداء المتميز  (Canabal, 2009, 7)ويبين 
 .(20)ومنظمات االداء التقليدية وكما في الجدول 
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 منظمات االداء المتميز ومنظمات االداء التقليدية( المقارنة بين خصائص 20جدول )

 منظمات االداء التقليدية منظمات االداء المتميز ت
 التركيز على العناصر الداخلية التركيز على الزبائن 1
 ذات هيكلية بيروتراطية ومركزية ذاتيًا ومستقلة ذات هيكلية غير مركزية ووحدات كاملة 2
 يتم التخطيط والتنسيق عن طريق االدار  العمل بالتخطيط والتنسيق تقوم فرق  3
الوظائف واسعة االفق ويمارس الموظفون مهارات  4

 متعدد 
 ذات تخصصات ووظائف محدد  بدتة

وجود عد  طرائق لتحقيق المستوى المطلوب نفسه  5
 لألداء

اعتماد المعيارية في االداء وهناك طريقة واحد  
 للقيام بالعملفقط وفضلى 

يهيمن الحد االدنى من القواعد اما القيم والعقالنية  6
 فهي المتحكمة بالسلوك

ذات سياسات منتظمة وتنفيذ بقو  اي يكون 
 القيام بالوظائف بحسب اللوائح

تحدد صالحيات االتسام عن طريق العالتة الداخلية  7
ما بين المهام حيث يكون التركيز على العمل او 

 المنتج

حدد صالحيات االتسام عن طريق تشابه ت
 الوظائف مثاًل )تسم الهندسة وتسم التصنيع(

يركز التدريب على التطوير الشامل للموظف مثل  8
 فهم االعمال وعمل الفريق 

 يركز التدريب على المهارات الفنية فقط

 االداء الفردي للموظفتستند المكافآت الى  تستند المكافآت الى المساهمات في فاعلية الفريق 9
تنظر منظمة االداء المتميز الى العاملين على انهم  10

 شركاء
تنظر المنظمة التقليدية الى العاملين كونهم 

 ادوات بيد االدار 
نمط الحيا  او معيشة الموظفين هي من االمور  11

 الملزمة بالنسبة لمنظمة االداء المتميز
انهم جزء  يتم تقبل العاملين غير السعداء على

 من الحيا  الصناعية ومكمل لها
Source: Canabal, "Professional Development Services", High 

Performance, Business strategy white paper, 2009, P: 7. 

ويرى الباحث بأن الخصائص التي يجب ان تتوافر في المنظمات ألجل الوصول الى 
مترابطة وشاملة ومكملة لبعضها البعض, تبدأ باإليمان  االداء المتميز هي مجموعة خصائص

المطلق لدى تياد  وادار  المنظمة بأن المعرفة واالبداع هما االساس الذي يقود الى االداء المتميز 
 مع الخصائص والميزات االخرى من تعاون وتمكين العاملين والعمل بروح الفريق الواحد.
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 االداء المتميزًا: األسباب الداعمة لتحقيق ثاني

تسعى منظمات االعمال باستمرار الى تبني فكر اداري جديد استجابة لرغباتها في تحقيق 
التميز, فالمنظمات التي تعتنق فكرًا اداريًا تقليديا لمد  زمنية طويلة يصعب عليها ان تجد لنفسها 

دم التأكد البيئي وتنوع موتعا تنافسيًا مرموتًا بين المنظمات بسبب ازدياد حد  المنافسة وزياد  ع
حاجات المستهلكين ورغباتهم واستعمال تقنية المعلومات واالتصاالت ونشوء ظاهر  العولمة أدت 
الى عجز المدخل التقليدي في معالجة االداء الفردي والمنظمي مما استوجب ضرور  البحث عن 

ة للمنظمات لمواكبة اساليب جديد  ومعاصر  تنسجم مع التطورات الحاصلة في البيئة الخارجي
 (.95 ,2015 ,المفاهيم االدارية الحديثة واستجابة للقوى الدافعة للتميز )الربيعي

ان التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتجلى في مسببات سعي المنظمات دائمًا  
ؤال يكمن في الرغبة في التميز, ولذلك فان واالجابة المنطقية لهذا الس ,الى تبني فكر اداري جديد

المنظمات تستجيب للعديد من االسباب الداعمة للتميز ويمكن تحديد اهم االسباب الداعمة كما 
 (Atkinson, 2001, 2-4)( 9في الشكل )

 

 

 
 

 

 ( االسباب الداعمة  لبلوغ التميز7شكل )

Source: Atkinson, R. D; (2001), Building skills for the New Economy: 

Policy makers handbook, U.S.A. 

يساعد االداء المتميز على حفظ مكانة المنظمة, اما المكان  -حفظ المكان والمكانة: -1
المتميز البد ان تبدأ  لألداءفهو القدر  الذاتية للمنظمة نفسها, فاالنطالتة االساسية 

ولكي تتمكن المنظمة من حفظ مكانتها  ,(59 ,2016 ,من داخل المنظمة )بدوي 
لك من خالل )المكان( وهو القدر  الذاتية التي تمتلكها فان األداء المتميز يحقق لها ذ

 االسباب الداعمة لبلوغ التميز

 تقانة المعلومات واالتصاالت  معدل تغير سريع

 منافسة بال حدود حفظ المكان والمكانة

 تنامي مفهوم الجود 
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المنظمة لكي تنطلق لتحقيق االداء المتميز, أما )المكانة( فتعكس الموتع التنافسي 
 (.96 ,2015 ,المتميز للمنظمة بين بقية المنظمات في مجال العمل )الربيعي

في السابق,  اصبحت االسواق اكثر انفتاحا عما كانت عليه -منافسة بال حدود: -2
وبات الزبون اكثر حرية لالنتقال بين االسواق والمنتجات, والمنظمة امام هذه 
المنافسة التي تتسم بأنها بال حدود اصبحت في موضع يفرض عليها اداءا متميزا 

 للبقاء في الساحة والحفاظ على مكانتها التنافسية وحصتها السوتية.

الوحيد الذي تتعامل معه المنظمات في  التغير هو الثابت -معدل التغير السريع: -3
عصرنا الحديث, فال شك ان الظروف البيئية الحديثة تميزت بدرجة عالية من 
التغير, ان السبب االساس لحدوث هذا التغير هو تغير ظروف البيئة الخارجية, 

 التي تتمثل بالقوى الخارجية والتي تؤثر وتتأثر بنشاط المنظمة وتراراتها.

ر السريعة في البيئة وكما يطلق عليها بعدم التأكد البيئي والتي تعني عدم وحالة التغي
توافر المعلومات لمتخذي القرارات عن المتغيرات البيئية ومن ثم زياد  صعوبة التنبؤ 
بالنتائج المتوتعة لتلك القرارات, كما تعد البيئة الخارجية نقطة البداية ونقطة النهاية 

نقطة البداية فان بيئة االعمال هي المصدر االساسي للمنظمة, فمن حيث كونها 
للحصول على الموارد التنظيمية, أما من حيث كونها نقطة النهاية فان بيئة االعمال هي 
المستهلك االساسي لمنتجات وخدمات المنظمة, ومن هنا تتجلى حاجة المنظمات الى 

 اذ القرارات.معلومات عن بيئة المنظمة لتخفض حالة عدم التأكد وتحسن اتخ

تتفاعل كل المتغيرات السابقة لتضع على المنظمات  -تنامي مفهوم الجود : -4
المعاصر  مسؤولية البحث عن الذات ومحاولة التميز عن المنظمات المنافسة من 
خالل العمل وفق مفاهيم الجود , لتحقيق االستقرار ومضاعفة فرص بقائها 

ي وضعت التميز في نهاية تائمة واستقرارها بشكل اكبر من تلك الشركات الت
 اولوياتها.

شهد العالم تطورات وتحوالت هائلة وسريعة جعلت  -تقانة المعلومات واالتصاالت: -5
من التقانة وادارتها مفاتيح رئيسة ومداخل منهجية لعصر المعلوماتية والتطورات 
ل التقانية التي تتيح فرص استجابة المنظمات لتحسين مواردها وتحديثها من خال
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تطبيق نظم تساهم في تحقيق ادائها وتعزيز ميزتها التنافسية وديمومة بقائها ونجاحها 
(, وتعد تقانة المعلومات الميز  االساسية 46 ,2015, في ميادين العمل )الجنابي

لهذا العصر وهي ضرور  ال يمكن ألي منظمة االستغناء عنها ولألفراد على وجه 
ثور  هائلة سواء على صعيد االهتمام بتقانة التحديد ويمتاز العصر الحالي ب

المعلومات ام على صعيد نقلها, وتقانة المعلومات هي عناصر واضحة تسمح 
 للموارد البشرية باالتصال مع بعضها البعض بسهولة وسرعة اكبر وبأدنى كلفة.

 ويرى الباحث بأن المنظمة التي تسعى الى تحقيق االداء المتميز تعد من المنظمات ذات
الرؤية االستراتيجية والمنظمات المبدعة والمتميز  وهذا التميز مدفوع بأسباب التغيرات البيئية 
والحدود المفتوحة وتوفر التقانات المتطور  في االتصاالت والتي تمثل اسباب عامة للتميز اما 

للوصول االسباب الخاصة فهي القدر  الذاتية للمنظمة وما تمتلكه من مهارات ومؤهالت تؤهلها 
الى التميز وذلك من خالل اعتناق مبادئ ومفاهيم الجود  حيث ان الجود  ما هي اال اساس 

 التميز والمجال الواسع والثري الذي يوصل المنظمة الى بر االمان والتفوق في االداء.
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 المبحث الثاني: أبعاد االداء المتميز

 : ابعاد االداء المتميزألولالمحور ا

منهج االداء المتميز بشكل اساسي على فلسفة تستند في مفهومها الى اطار فكري يقوم 
واضح يعتمد التكامل والترابط ويلتزم منطق التفكير المنظمي الذي يستند برؤيته الى كون 

آلياتها ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدرتها نظومة متكاملة تتفاعل عناصرها و المنظمة م
( ويعد االداء من اهم وابرز اهداف المنظمات في ادوار حياتها, 13-12 ,2012 ,مجتمعة )أغا

فهو الذي يكفل لها البقاء والنمو ويحقق لها الميز  التنافسية ويمكنها من مواجهة تحديات البيئة 
الخارجية, لذا تنشأ المنظمات وتنمو لغرض اساسي حيوي يكون هو الوسيلة والهدف في الوتت 

الوجه االخر لإلنتاجية الفردية التنظيمية فباألداء تحيا المنظمة ومن خالله ذاته, ذلك هو االداء 
تحدد طريقها للتوسع والتميز واالستمرار وبسببه تد تخفق وتفشل لذلك تسعى المنظمة الى تدعيم 
مركزها بين المنظمات المماثلة او المنافسة بوضع االداء نصب عينها كهدف يقود الى اهداف 

 (. 167 ,2011, ستمرار واالرتقاء المتواصل )عبدالمجيداخرى من اجل اال

ويوضح الدكتور )هاري هيرتز( ان االداء المتميز يعد وجهًا متكاماًل إلدار  اداء 
المنظمات يؤدي الى توفير القيمة في خبرات االخرين واالستفاد  منهم ويمكن للمنظمات ان تحقق 
التميز في االداء بااللتزام بتوجٍه منظم إلدار  اداء المنظمة, وهذا التوجه يشمل االهتمام بجوانب 
مثل القياد  والتخطيط االستراتيجي والتركيز على الزبائن والقياس والتحليل وادار  المعرفة والتركيز 

 ,Nicole)(, وحسب ما أوضح 65, 2012على الموارد البشرية وعلى العمليات )الفتالوي, 

بأن االداء المتميز يتحقق من خالل توفر او تكامل العناصر االربعة وهي االلتزام  (2005
لمتميز, ادار  التغيير الفعال, االتصاالت المفتوحة المتعدد  االتجاهات وثقافة التعلم المستمر. ا

اما معهد انتاجية الشركات فاشار الى تسمية المجاالت االساسية الخمسة التي تتميز بها 
 منظمات االداء العالي وهذه المجاالت هي االستراتيجية, القياد , الموهبة, الثقافة والسوق 

(Institute for corporate productivity, 2010, 1). 
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المتميز تنطلق من اهمية الموارد البشرية  االداء ابعاد ( بأن102, 2015وأكد )الربيعي, 
لكونها اساس المنظمات واثمن شيء موجود فيها وعليها تقع مسؤولية تطور المنظمة والحفاظ 

ب من االدارات العمل وفق منهجية علمية مستفيد  على مكانتها ووصولها الى التميز , مما يتطل
من االدوات والوسائل التقانية الحديثة لألرتقاء بمستوى منظماتهم وتحقيق االداء المتميز وفقًا 

( وهذا ما 234 ,2014 ألعلى المعايير العالمية القابلة للقياس والمراجعة والتقييم )الهالالت,
( وحسب 214, 2013( )الخرشة واخرون, 71, 2010 يتوافق مع ما اشار اليه )الضالعين,

المصادر السابقة التي اشارت الى مجموعة من ابعاد االداء المتميز اهمها تميز الثقافة, الهيكل 
 ,Robin)القاد , تميز المرؤوسين وتميز االستراتيجية. كذلك اشار  -التنظيمي, تميز االدار 

ابعاد اهمها االستراتيجية, االبداع, التعلم, القياس  الى ان االداء المتميز يشمل مجموعة (2016
 Robin, 2016, www.performanceExcellence)والثقافة والتركيز على الزبون 

Network.org). 

فقد اشاروا الى ابعاد االداء المتميز وكما  (Shehadeh et al., 2016, 3-8)أما 
موارد البشرية, استراتيجية العمليات والثقافة. وأكد أسموها )معايير االداء المتميز( القياد , ادار  ال

(Hertz, 2012, 7)  بأنها تشمل سبعة ابعاد هي القياد , التخطيط االستراتيجي, التركيز على
 الزبون, القياس والتحليل وادار  المعرفة, التركيز على العمليات, التركيز على تو  العمل والنتائج 

وهذه االبعاد ال يقصد منها ان تكون شاملة وثابتة فهي تتغير من منظمة الى اخرى ومن 
نموذج تميز الى آخر. وتد تعددت وتطورت خالل المد  الماضية مثل المنظمات التي تعمل على 
تطوير ادائها, فهي ليست مجموعة جامد  تهدف لقياس مستوى التميز فحسب, وانما تمثل اطارًا 

تكاماًل للنشاطات االدارية لتحقيق التميز في اداء المنظمة, وبالرغم من تعدد االبعاد تفصيليًا م
الخاصة بالتميز في االداء اال انه هناك عدد من االبعاد التي تتفق معظم اراء الباحثين والتي 
وردت وعدت كمحدد رئيس لطبيعة االداء وسوف نتناول في دراستنا الحالية مجموعة من االبعاد 

والتي نراها من وجهة نظرنا اكثر ( 21كما مبين في الجدول )ي نالت اتفاق معظم الباحثين الت
  -انسجامًا مع توجهات الدراسة وطبيعة الميدان المبحوث وكاآلتي:
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 اتفاق الباحثين حول ابعاد االداء المتميز (21جدول )

الباحث  ت
 والسنة

تميز 
 الثقافة

تميز 
 االستراتيجية

 تميز
الموارد 
 البشرية

تميز 
 القياد 

تميز 
الهيكل 
 التنظيمي

تميز 
التعلم 

 المنظمي

1 Nicole, 

2005 
*   * * * 

الضالعين,  2
2010 

* * * * *  

3 Hertz, 

2012 
 * * *  * 

الخرشة  4
واخرون, 

2013 
* * * * *  

الهالالت,  5
2014 

* * * * *  

6 Shehadeh 

etal, 2016 
* * * *  * 

7 Robin, 

2016 
* * *  * * 

 4 5 6 6 6 6 الـمـجـمـوع

 %57.14 %71.42 %85.71 %85.71 %85.71 %85.71 الـنـسـبـة الـمـئـويـة

 

 

 

 تميز الثقافة. -1

 تميز االستراتيجية. -2
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 تميز الموارد البشرية. -3

 تميز القياد . -4

 تميز الهيكل التنظيمي. -5

 التعلم المنظمي . -6

 تميز الثقافة-1

اثبتت الدراسات يومًا بعد يوم ان المنظمات الناجحة تتميز عن غيرها بوجود ثقافة 
تنظيمية ايجابية يؤمن بها ويحافظ عليها كل العاملين فيها ابتداًء من تمة الهرم االداري وحتى 

( بأن الثقافة تشير الى 68, 2015حسب ما نقله )الجنابي,  (Wilson, 2001)تاعدته, ويرى 
م والمعتقدات واالفتراضات والممارسات العملية والتي تشكل دلياًل التجاهات االفراد تقاسم القي

وتعد ثقافة التميز احدى مكونات نسيج الثقافة التنظيمي الذي يتحقق  ,والسلوك داخل المنظمة
التميز فيها عن طريق مكوناتها وخصائصها لتأطير السلوك التنظيمي داخل المنظمة, اذ يمكن 

منظمة تحديد الخصائص والمكونات الثقافية المطلوب استخدامها او التأثير عليها لقياد  ال
 ألحداث التغيير المطلوب.

( بان الثقافة التنظيمية تمثل المحرك االساسي للطاتات 67, 2016وأشارت )بدوي, 
ار والقدرات فهي تؤثر بالدرجة االولى على االداء وتحقيق االنتاجية المرتفعة, كما تعتبر معي

التميز ما بين المنظمات, اذ ان المنظمات المبدعة تسودها بالضرور  ثقافة مبدعة التي لها دور 
مهم في بقاء ونجاح المنظمات, اذ تعمل كقو  دافعة توحد الطاتات نحو تحقيق االهداف 

ت المشتركة, وتوجه الجهود نحو التجديد واالبتكار, كما انها تساعد المنظمات في مواجهة التغيرا
 المتسارعة عالميًا وايجابيًا في الوتت نفسه. 

( بأن الثقافة هي منظومة معنوية مترابطة من المعتقدات, 893, 2011واشار )الخالدي, 
االتجاهات, القيم, المعايير واالعراف, التي تشكل هوية المنظمة وتوجه السلوك الفردي 

قافة ضعيفة, كما يشير مفهوم تو  والجماعي فيها, وتصنف ثقافة المنظمة الى ثقافة توية وث
الثقافة الى شد  تمسك اعضاء المنظمة بالقيم والمعتقدات الخاصة بها, وبشد  تمسك العاملين 

االجماع  -بتلك القيم والمعتقدات, وهناك عامالن اساسيان يحددان درجة تو  ثقافة المنظمة هما:
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اطر  فيها, وشد  التمسك بهذه القيم على المعتقدات والقيم المهمة  في المنظومة او مدى المش
والمعتقدات والمفاهيم المشتركة, اما معايير تياس تو  الثقافة فهي درجة التماسك االجتماعي, 

 درجة الوالء للمنظمة, االلتزام الوظيفي وعدد حاالت ترك العمل في المنظمة.

ي يفكر بها العاملون وتنبع حسن االدار  من الثقافة, ألنها المحصلة الجماعية للطريقة الت
في المنظمات, وتد اصبح التميز هو الحد االدنى الذي يقبله العمالء والذي يحافظ على بقاء 
المنظمة واستمرارها, فثقافة التميز هي مجموع الثقافات التي يجب ان يغرسها اصحاب المنظمات 

فشل, ثقافة ارباك في نفوس العاملين والتي تشمل ثقافة النجاح, ثقافة التفوق, ثقافة الال
المنافسين, ثقافة االختالف عن االخرين, ثقافة التكيف مع البيئة المحيطة, ثقافة المفاجئة 
للعمالء بكل ما هو جديد, ثقافة شعارها ان المنظمة هي االولى في كل شيء وثقافة تجمع 

فة التميز افضل الحلول للمشكالت التي تد تعترض المنظمة, وكل هذه الثقافات هي تفسير لثقا
)عيد  -التي تعبر عن ثقافة االستكشاف وثقافة الجود  وثقافة التحالفات وعلى النحو اآلتي:

 (.57-9, 2004حسام, 

 تركيز توى المنظمة على البحث والتطوير. - أ

 التميز في ثقافة التحالفات مع البيئة المحيطة. - ب

 االصعد . التركيز على الشراكات في المهمات والمشاريع المختلفة وعلى جميع - ت

 التركيز على التعلم والبحث واالستكشاف. - ث

 التركيز على ثقافة الجود  وعلى كافة المستويات في المنظمة. - ج

 التأكد من ان االنظمة واالجراءات التي تتبعها المنظمة تؤدي الى الجود . - ح

وال يمكن اعتبار الثقافة التي يتبناها اصحاب المنظمات وادارتها هي ثقافة التميز التي 
يمكن ان تضيف تيمة للمنظمة ولكافة االطراف ذات العالتة بالمنظمة من مالكين وعاملين 
وعمالء وشركاء ومجتمع, والتي تتطلبها مقتضيات االعمال في هذا العصر الغني بالتحديات 
والمنافسة الشديد  بين المنظمات والتي فرضتها عولمة االعمال والتطور العلمي الهائل وثور  

 -وتكنولوجيا المعلومات اال بتوافر العناصر التالية: االتصاالت

 القيم. (1

 تأهيل الموظفين وتمكينهم. (2
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 المراتبة والتقييم. (3

تنبع اهمية تميز الثقافة من مدى امكانية بلور  القوى الداعمة للتميز في المنظمات من 
خالل تحقيق معدالت التغيير السريعة, وتحقيق المنافسة غير المحدود  وحفظ المكانة التنظيمية 
ر وتنامي الشعور بالجود  والقدر  على توظيف التقانة في المعلومات واالبداعات, لذلك فمن المتعذ

ان يتحقق التميز في االدار  ما لم تكن الثقافة السائد  هي ثقافة التميز التي تعني العثور على 
الطريقة االكثر فاعلية للتعبير عن رؤية المنظمة ورسالتها, اي ان التميز رهن لتوافر مهارات 

تحقيق وتدرات في مستوى مرتفع من تاد  لديهم القدر  على االبتكار بالشكل الذي يسمح لهم 
 (. 71, 2015التفوق والتميز في االداء )الجنابي, 

 تميز االستراتيجية-2

تعد االستراتيجية تعبيرا عن الرؤية المستقبلية للمنظمة, وااللتزام نحو مستوى معين من 
الطموحات, وهي عبار  عن نمط يحدد المسار المستقبلي للمنظمة, بحيث اصبحت المنظمات 

 -فوعة لتتبنى االسس التي تحقق مفهوم التميز االستراتيجي وهي:التي تسعى الى التميز مد
(grh-Management.blogs.com) 

 وجود رؤية واضحة للمنظمة. -1

 وجود رسالة محدد . -2

( بأن التخطيط االستراتيجي يعد من الوظائف االساسية إلدار  59 ,2015 ,وأشار )جواد
ر بعض الكتاب الخطط المتكاملة التي المنظمة التي تهدف الى التميز, فهو يمثل من وجهة نظ

تقوم بإعدادها المنظمة لتعزيز اهمية منتجاتها من خالل رؤيتها للفرص والتهديدات التي تواجهها, 
فان سعي المنظمات المعاصر  الى تحقيق التميز في ادائها يتم بناًء على رؤية متكاملة وواضحة 

االفاد  من امكانيتها ومواردها الحالية بما يحقق  وفقًا لقناعة بان ذلك يمثل النهج السليم لتعظيم
الرضا لعمالئها, ليصبح التوجه االستراتيجي بمقام االدا  المهنية الصائبة لبقاء المنظمة واستقرارها 

 ونموها وتحقيق ادائها المتميز.

حيث يعبر هذا البناء االستراتيجي المتكامل عن التوجهات الرئيسة للمنظمة ونظرتها 
على رؤية ورسالة واهداف استراتيجية واضحة ومدروسة وموضوعة بناء على  بلية بناءً المستق
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نظام دتيق للتخطيط االستراتيجي تعمل المنظمة على تحقيقه من خالل وضع السياسات 
الواضحة والدتيقة وخطة كاملة للتنفيذ ذات عالتة استراتيجية بإدار  الجود  الشاملة ومفاهيمها 

 يق التميز.وتطبيقاتها واهميتها في تحق

بأن التخطيط االستراتيجي احد االدوات  (Kotler & Keller, 2009, 167)ويؤكد 
المهمة واالساسية لتحقيق االداء المتميز في منظمات االعمال لما يقدمه من آلية عمل تهيء 
للمنظمة وتمكنها من تحديد جميع المتغيرات المؤثر  في عملها والمحدد  لنشاطاتها, وتياس مدى 

تأثيراتها, وترتيبها بحسب اولويتها, فضاًل عن ما يقدمه من توجهات  تمكن المنظمة من  تو 
تحديد حاجات الزبون وكيفية تلبيتها بما يفوق توتعات الزبون ذاته, كما ان جميع نماذج التميز 
تؤكد اهمية التخطيط االستراتيجي وتبني خطط التطوير االستراتيجي في المنظمات من اجل 

لتنسيق والتكامل االستراتيجي في جميع اجزائه وعلى منظمات االعمال المتميز  ان تتبنى تحقيق ا
عدد من االستراتيجيات الفعالة التي تساعدها على تحقيق التميز التنظيمي, ويتمحور جوهر هذه 

 . )GEMENT.BLOGSPOT.COM)MANA-HTTP://GRH- -االستراتيجيات حول:

وتعني سلسلة متتالية من انماط التغيير المخطط  -:استراتيجيات التحسين والتميز في االداء -1
والهادف الى التميز في االداء وتحقيق رؤية منظمة, واغلب المنظمات التي تعمل برؤية ورسالة 

مستوى متميز من الكفاء  محدد  تعكس في الواتع طموحات اصحابها والعاملين فيها للوصول الى 
وان جميع جهود  والفاعلية والتي تتمثل في رضا العمالء, رضا العاملين, سمعة المنظمة.

التحسين الهادفة لرفع مستوى الكفاء  والفاعلية للمنظمة تعد استراتيجيات ألنها بالفعل تسعى 
وطاتات موارد كبير  إلحداث تغيرات كبير  في طرق واساليب ونتائج العمل, وتحتاج الى جهود 

ودائمة ومدعومة من االدار  العليا, بحيث تستمر هذه الجهود الى وتت طويل لضمان نجاحها, 
وتحسين االداء لم يعد امرًا اختياريًا تلجأ اليه االدار  او تنصرف عنه باختيارها, ولكنه اصبح 

 لها. شرطًا الزمًا لبقاء المنظمة وعدم انهيارها ولدعم القدرات التنافسية

 
 

وتنشأ هذه االستراتيجية اساسًا بدافعين  -:استراتيجية تطوير وتحسين المنتجات او الخدمات -2
  -هما:

http://grh-management.blogspot.com)-/
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في مجال المنتجات او الخدمات التي تقدمها, بسبب  -انحسار الحصة السوتية للمنظمة: - أ
المنافسة, دخول منافس جديد, او عدم مواكبة المنتجات لمستويات المنافسين او بسبب اشتداد 

 وهذا يعني ان الدافع لعملية تحسين المنتجات انما يأتي بفعل مشكلة حقيقية تهدد المنظمة.

اي ان الدافع وراء عملية التحسين هو رغبة االدار   -الرغبة في ضمان التميز في االداء: - ب
 في تبني استراتيجية تعطيها ميز  تفضيلية.

 تميز الموارد البشرية-3

المنظمات الحديثة, بل ومن اعظم القوى المؤثر   وجوداتي احد اهم ميمثل العنصر البشر 
في تحديد هويتها ورسم معالم مستقبلها, ومنه صنعت مسير  حياتها, وعليه ايضًا يتوتف نجاحها 

( ويقوم النظام المتطور إلعداد وتنمية 240 ,2013في تحقيق اهدافها بكفاء  وفاعلية )مرسي, 
خطيط االستراتيجي ألحتياجات المنظمة من العاملين ذوي االختصاصات الموارد البشرية على الت

والمهارات المحدد , وينظم عمليات االستقطاب واالختيار على وفق معايير وتقنيات متطور  
تراعي اهداف المنظمة وامكانياتها, ويولي الموارد البشرية بالتوجيه والتدريب والرعاية المتكاملة 

 جهودهم وحسب النتائج المتحققة. والتعويض العادل نظير

وتعد الموارد البشرية واساليب وطرائق ادارتها احدى االساسيات التي تميز المنظمات 
وينعكس ذلك عبر المهام التي تقع على عاتقها كعملية تقييم الحاجة من الموارد االنسانية ثم 

وب من خالل تقديم ايجاد االشخاص المناسبين لتلك الحاجات والحصول على االداء المطل
الحوافز وبيئة العمل المناسبين بهدف تحقيق اهداف المنظمة, فتميز المنظمات يتحقق عادً  
بالمعرفة التي يمتلكها مرؤوسيها ومقدار ما يقدمونه من افكار لكونهم محور االعمال التي تتم 

خرى. )جواد, داخل المنظمات وتؤدي الى جعل المنظمة مبدعة ومتميز  مقارنة بالمنظمات اال
2015 ,61.) 

ويتضمن التميز في العمل تحقيق اهداف االفراد واهداف التنظيم من خالل اشراك  
المرؤوسين في صنع واتخاذ القرارات والتفكير بشكل منطقي ويقوم على استغالل الفرص التي 
تتطلب المبادر  والتركيز على االهداف الرئيسية وعدم تشتيت الجهود وايجاد المناخ الداعم للتميز, 
فالمنظمة التي ال تثق بالعاملين تخلق بيئة معرتلة للتميز, كما ان منح الحرية لألفراد العاملين 



 
130 

ز المرؤوسين يحقق واالستقاللية الفردية تعزز وتشجع المبادرات التي تحقق التميز التنظيمي, وتمي
  -التميز التنظيمي الذي يحقق الميز  التنافسية للمنظمة ويكون ذلك من خالل:

االهتمام بالعاملين والعمل على تمكينهم واحترامهم وتشجيعهم وتنميتهم وتدريبهم  -1
وتحفيزهم على السلوك االبداعي, والسعي الى تحسين اوضاعهم من اجل خلق الوالء 

 ديهم.واالنتماء للمنظمة ل

اتاحة الفرص وتوسيع تاعد  المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في المنظمة يجعلهم  -2
 يبذلون كافة جهودهم لتحقيق اهداف منظمتهم بكفاء  واتتدار.

تحديث االنظمة والقوانين والتعليمات واالجراءات ولوائح العمل المعمول بها والتخلي  -3
 عن الروتين والمركزية في التعامل.

 ز القيادةتمي-4

القياد  بأنها القدر  على ضمان االنشطة المرغوبة لمجموعة  (Alfred& Betty)عرف 
بأنها االرتقاء برؤية الفرد وادائه  (Drucker)من المرؤوسين بشكل طوعي وبدون اكراه, وعرفها 

الى مستويات ومعايير اعلى وبناء شخصيته الى ما بعد حدودها االعتيادية, وتعرف ايضًا بأنها 
القدر  على توجيه االخرين والتأثير فيهم, وهي نشاط وفعالية للتأثير في سلوك االخرين نحو 

العاملين وحفزهم وتوجيههم, وهي  تحقيق االهداف المرغوبة من خالل تنسيق الجهود وتحريك
 مسؤولية تجاه المجموعة المقاد  وفن تعبئتهم وتحفيزهم كي يندفعوا ذاتيًا نحو العمل.

والقياد  لها تأثير مباشر على التميز, وذلك من خالل تنميتها لقدرات االفراد وتشجيعها  
تات العمل, واهتمامها بتشجيع لهم على االبداع من خالل تميزها بالحافزية والمهار  القيادية وعال

  (.253-252, 2014المنافسة بين االفراد للتوصل الى افكار جديد  )الهالالت, 

فاإلبداع يتطلب تياد  ملتزمة بالتغيير تدعم االبداع وتسانده وتتسامح مع االخطاء بل 
ير (, وتتبنى التغي50, 2012وتشجعها, وتساعد في التغلب على مخاوف الفشل )العزاوي, 

وتحقق التوجيه والمساند  للجميع, وتتولى وضع االسس والمعايير لتطبيق الخطط والسياسات 
واتخاذ القرارات وتيم العمل واخالتياته لتحقيق التميز, وتعمل على ربط المنظمة بالمجتمع 

 وتحقيق التواصل بينهما.
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املين على دور القياد  في تمكين الع (Ugborg& Obeng, 2000, 17-60)ويؤكد  
ودعم بيئة ادار  الجود  الشاملة من خالل ايجاد المناخ الذي يعززها ويرضي الزبائن وبالتالي 
تحقيق التميز في المنظمة, وتشكل القياد  االدارية محور النظام المتكامل, الذي يسعى الى 
تحقيق الجود , بوصف ان القياد  هي المسؤول االول وبشكل مباشر عن تحقيق رضا الزبون 

 (.132, 2012)منهل والشاوي, 

( الى ان القياد  هي عملية التأثير في المرؤوسين وتهيئة بيئة 63, 2015واشار )جواد, 
تساعدهم على تحقيق اهداف المنظمة, فالقاد  الحقيقيون هم الرؤساء الذين تكون لديهم القدر  

لمدعمة بالسلطة والمعرفة على ممارسة التأثير في االخرين, اما بسبب امتالكهم لقو  الشخصية ا
 بكيفية استخدامها او لقدرتهم على اتناع من يعمل معهم وفقًا لرؤيتهم وتوجهاتهم.

وتد تزايد االهتمام بموضوع القياد  مؤخرًا نتيجة للتطورات البيئية التي تواجهها  
يطرأ المنظمات المعاصر  واالنتقال من عصر الصناعة الى عصر المعرفة وبات من البديهي ان 

تغيير جوهري على دور القياديين فيها, فتغير دور القائد الذي كان يؤديه في عصر الصناعة 
والمتمثل بتعظيم االستغالل االمثل للموارد المادية باستخدام المرؤوسين ليغدو  دوره الجديد 

من الحرص على رعاية وتنمية وصقل الموارد البشرية بوصفهم السبب االساس في تعظيم االفاد  
المواد وليس العكس, فالتجارب التي مرت بها المنظمات الحديثة  اكدت ان السبيل لتحقيق 
اهدافها يتم من خالل االهتمام بمواردها البشرية وتد ادى ذلك الى تغير دور القائد في المنظمة 

ية ليتواءم مع متطلبات الوضع الجديد, فالقائد الحريص على التميز تتركز مهامه على تحديد رؤ 
المنظمة للمستقبل على نشر ثقافة التطور واالبداع ويكون بمقام القدو  الحسنة لمرؤوسيه, 
والعنصر المحوري الذي يدفع ادار  المنظمة ويوجهها الى التميز بتأثيره في المرؤوسين وارشادهم 

 (.63, 2015وتحفيزهم )جواد, 

 

 

 تميز الهيكل التنظيمي-5
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االعتماد على هيكل تنظيمي يتصف باالبتعاد عن الروتين تميز الهيكل التنظيمي يعني 
والبيروتراطية واالجراءات الرسمية والمركزية, واتباع هيكل تنظيمي يتصف بقدر من المرونة من 
اجل القدر  على التحديث واغتنام الفرص وسرعة اتخاذ القرارات وعدم التقيد بحرفية مواصفات 

من الرتابة على سلوكهم وسلوك بقية العاملين في المنظمة العمل, من اجل تمكين اعضاء الفريق 
 (.214, 2013)الخرشة واخرون, 

فالعالتة بين التمكين والتنظيم هي عالتة تبادلية, اي انه ال يمكن تمكين العامل في ظل 
الهياكل التنظيمية القديمة, ولكن في عصر منظمة الفريق والمنظمة االفقية فان االدار  اصبحت 

ياًل إلعطاء الموظف مستوى اكبر من الحرية في العمل وحرية في التصرف والمشاركة في اكثر م
اتخاذ القرار, مما أسهم في بلور  رؤية االدار  ألهمية موضوع التمكين ودوره في تكوين وتشكيل 
نتائج جديد  على مستوى االداء, وبسبب التحديات التي تحفز على االبتكار والتكيف مع 

لى المنظمات المفتوحة توليد درجات عالية من الطاتة والتفاعل اكثر من القوانين المتغيرات ع
واساليب التنظيم الهرمي ألنها تسمح للمشاركين بحرية اختيار مهامهم والعمل وفق تدرات كل 
شخص, مع الشعور بالرضا الشخصي عن العمل فكلما زادت انتاجية العاملين في منظمات 

نفسهم وكلما زاد رضاهم زادت ثقتهم بأنفسهم وزمالئهم زادت شفافيتهم, مفتوحة زاد رضاهم عن ا
 (.177-172, 2012وكلما زادت الشفافية يصبح النظام اكثر انفتاحًا وعمقًا وتفاعاًل )الوادي, 

ويتم تصميم الهياكل التنظيمية بناًء على اسس علمية سليمة, لما له من اهمية في حيا  
حد الوسائل الفاعلة والضرورية لتحقيق االنسياب الدتيق والمنظم المنظمات االدارية, فهو ا

لألعمال, وهناك عوامل هامة لها درجة تأثير عالية على تصميم الهياكل التنظيمية هي: 
استراتيجية الهدف, حجم المنظمة, البيئة المحيطة بالمنظمة, التكنولوجيا المتوافر  لدى المنظمة, 

)اللوزي,  -ية لطبيعة المنظمة وذلك بمراعا  العناصر التالية:مدى مالئمة الهياكل التنظيم
2007 ,45-53.) 

 تحديد االنشطة الرئيسية والفرعية والثانوية والتمييز بينها ومراعا  توزيعها. -1

مراعا  طبيعة االعمال للحفاظ على التخصص وتقسيم العمل بين االدارات وفي كل  -2
 المستويات االدارية.
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الموارد البشرية في كل المستويات االدارية وفقًا لمبدأ الكفاء   مراعا  عملية توزيع -3
 والفاعلية من اجل زياد  االداء وتخفيض التكاليف.

 الحفاظ على خطوط اتصال فعالة والتي تراعي طبيعة المنظمة ونشاطاتها. -4

مراعا  نطاق االشراف الدائم بحيث يراعي في ذلك تدرات االدار  والعاملين وطبيعة  -5
 العمل.

 توافر مبدأ التفويض السليم للصالحيات في الهيكل التنظيمي. -6

يجب ان يتمتع الهيكل التنظيمي بدرجة كبير  من المرونة حتى يستطيع مواكبة  -7
 المتغيرات والمستجدات في البيئة المحيطة.

( الى ان الهيكل التنظيمي هو النظام الذي تحدد 192-170, 2013واشار )مساعد , 
والعالتات بين الوحدات وروابط االتصاالت بين اجزائه. ومن السهولة الحديث في اطاره المهام 

عن الهيكل التنظيمي الفاعل لكن الصعوبة تكمن في جعل هذا الهيكل متجاوبًا مع معطيات بيئة 
عمل سريعة التغيير وباستمرار, ان هذا االمر جعل باحثي نظرية المنظمة يتوصلون الى استنتاج 

هيكل تنظيمي يصلح للظروف واالحوال كلها, بل ان هذا الهيكل وابعاده يفترض مفاده عدم وجود 
ان يستجيب لعوامل موتفية عديد , وليس هناك هيكل مثالي صالح للتطبيق ألية منظمة, ألنه 
يعتمد على اهداف المنظمة وطبيعة عملها وظروفها البيئية, وهناك العديد من العوامل التي من 

ختيار وتصميم الهيكل التنظيمي المناسب واهم هذه العوامل, استراتيجية شانها ان تؤثر في ا
المنظمة وحجمها ودور  حياتها ومدى تمركز مكان عملها, ودرجة التخصص الالزمة لها, 
والقدرات االنسانية التي تحتاجها, ونوعية التقانة المستخدمة والظروف البيئية التي تعمل فيها, 

نظمة, ومهما كانت الظروف والعوامل التي تؤثر في تقرير نوع الهيكل والثقافة السائد  في الم
التنظيمي, فان اي هيكل تنظيمي ما هو اال وسيلة, ولكي تكون هذه الوسيلة فاعلة البد ان تتوافر 

  -فيها سمات اهمها:

 تحقيق االهداف بأتل كلفة ممكنة. - أ

 االبداع.االبداعية, يجب ان يسهل الهيكل التنظيمي بل ويشجع على  - ب

 المرونة والتكيف. - ت

 تسهيل وتشجيع اداء الموارد البشرية وتطويرها. - ث
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 تسهيل التكامل والتنسيق بين مختلف االنشطة والوحدات لتوحيد الجهود. - ج

ويرى الباحث بانه الهيكل التنظيمي يجب ان يكون مرن ورشيق يتناسق مع متطلبات 
ب ما يفرضه العمل باإلضافة الى اعطاء وحس البيئية االداء ويتكيف مع المتغيرات والتحديات

الحرية والتفويض للعاملين مما يقود ذلك الى ظهور الطاتات والمهارات لديهم وبالتالي التخلص 
 من الروتين الجامد واظهار النتائج االيجابية واالرتقاء الى مستوى التميز باألداء.

 Organization Learningالتعلم التنظيمي  -6

التعلم التنظيمي على انه "توظيف للمعلومات والمعارف  (Huber, 1991)عرف 
على انه "تلك العملية المؤدية الى  (Fiol, 1985)المكتسبة لتغيير االنماط السلوكية" كما عرفه 

تحسين العمل من خالل المعرفة االفضل والفهم الحسن" وهو بذلك يوصي بتوظيف المعرفة 
 واالهتمام بالتعلم.

فيعطي معنى اكثر شمواًل حيث عرف التعلم  (Simon, 1991)ون اما هربرت سايم
الوظيفي على انه التبصر وتعريف وتحديد المشاكل التنظيمية بنجاح من تبل االفراد, وبذلك يؤكد 
على التعلم الذي يحدث داخل عقل الفرد وليس المنظمة, فاألفراد العاملين يؤدون الدور الرئيسي 

ذين يحركون ويطبقون المعرفة ويصبحون وكالء للتعلم التنظيمي, في العمل والمعرفة, وهم ال
فعلى المنظمات ان تسهم في توليد المعرفة وتوظيفها ان ارادت التميز من خالل التطور التقني 
في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات والبرمجيات واسهمت جميعها في ظهور ما يسمى 

التعلم حيث تعرف بانها المنظمة التي طورت تدرتها على  بمنظمة التعلم او المنظمة الساعية الى
التكيف والتغير المستمر, من خالل عاملين فاعلين يقومون بدور متميز في تجديد وحل القضايا 
المختلفة في المنظمة وهو بذلك يركز على ان التعلم وسيلة للتكيف واحداث التغيير المستمر 

التعلم مفهومه اوسع من حل المشاكل اذ يمتد الى اعمق  وحل المشاكل, لكن في حقيقة االمر فأن
, 2007واالبتكار واختراع اسس وتواعد واجراءات عمل جديد . )الملكاوي,  فمن ذلك لالكتشا

145-163.) 

ويساعد التعلم في تطوير المهارات وتعزيز النظم وتغيير االجراءات الروتينية التنظيمية 
لحالية, وان تابلية المنظمة على التحسين والتعلم تؤثر بشكل لتتناسب مع متطلبات بيئة العمل ا
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مباشر في تيمة المنظمة ونجاحها من خالل تقديم المنتجات او الخدمات الجديد  )كمونة, 
2013 ,89-90.) 

حيث يؤدي التعلم دورًا حيويًا في تحديد سلوك االفراد العاملين في مواتف معينة من 
تام االفراد باكتسابها وتكونت لديهم تدرا كبيرا من المعرفة السلوكية, خالل التجارب والخبرات التي 

اذ تفيدنا عملية التعلم في فهم السلوك االنساني ويعرف التعلم بانه عبار  عن تغيير نسبي دائم في 
مستوى ونوع السلوك نتيجة التجربة ومن ثم الحصول على المهارات والمعارف والقدرات 

ظهر انعكاساتها على االعمال المقدمة من تبل االفراد في المنظمة. وعملية واالتجاهات الجديد لت
التعلم من اهم العمليات النفسية وال يستطيع احد ان ينكر وجود عملية التعلم في كل ما يفعله 
االنسان وينطبق على جميع اوجه السلوك االنساني في التنظيمات المختلفة اذ ان كل سلوك 

صور  مباشر  او غير مباشر  بالتعلم وهذا بدوره يمكن الفرد من النمو تنظيمي يرتبط سواء ب
والنضج وزياد  الخبر  والقدرات وفهم العالم خالل استخدام استراتيجي للتفكير والبحث عن 
المعلومات بهدف التعلم ومن ثم سيكون الفرد تادرًا على اعاد  ترتيب ما تعلمه وتنظيمه واخراجه 

لكن التعلم يعني التغيير النسبي والثابت في السلوك وهو العملية التي بأسلوب جديد ومتميز 
يستطيع من خاللها الفرد ان يكتسب المعلومات المهارات واالتجاهات من خالل تفاعله مع النظم 

 (.108-107, 2015والثقافية المحيطة به )الربيعي,  ةاالجتماعي

 متطلبات االداء المتميز ني:المحور الثا

 متطلبات تحقيق االداء المتميزأواًل: 

تسعى المنظمات الى تحقق االداء المتميز من خالل توفر المستلزمات الضرورية واتباع 
بعض االساليب والتقنيات وتهيئة بيئية مالئمة تساعد االفراد العاملين الى الوصول الى االداء 

االداء المتميز للمنظمة ( الى ان تحقيق 53-52, 2005المتميز وفي هذا المجال اشار )يوسف, 
, 2013)كمونة,  -يتم من خالل لجوء ادار  المنظمة الى اتباع االساليب اآلتية وكما أشار اليها:

 (58-57, 2012( و)الفتالوي, 71-72

 -فهم االسلوب والفلسفة االدارية:-1
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بشكل كبير بدراسات  (Mcgregar)يتم ذلك من خالل فهم سلوك االفراد ولقد تأثر 
وهوثورن( حيث ركز على ضرور  اهتمام المدراء بالجوانب االجتماعية وتحقيق الذات  )ماسلو

فانهم يؤمنون بالمشاركة ويخلقون جوًا من الحرية وتكريس  (y)للعاملين ضمن اطار نظرية 
الجهود للعمل وتحمل المسؤولية, وهذا يخلق مناخًا مفعمًا بالرضا والتقدير وتحقيق الذات وتقديم 

, والذي يمكن ادار  المنظمة من تحسين االداء وجعله متميزًا وذلك عن طريق الربط  المبادرات
بين سلوك العاملين الوظيفي وحاجاتهم الذاتية, اذ يتحفز العاملون للعمل اذا كان هذا العمل يلبي 

 (.69-68, 2013مساعد , ) حاجاتهم الذاتية.

  -تشجيع التفكير بالشراكة في العمل:-2

هج ادار  الجود  الشاملة يتطلب مشاركة الجميع, على اساس ان المشاركة ان اتباع من
فرغبة  (Hazier& Render, 1999, 82)الجماعية تعد من اهم المرتكزات لنجاح العمل 

المنظمة بالحصول على اعلى درجة من اندفاع العاملين وتحقيقهم ألداء متميز وكسبهم كرصيد 
عاملين يشعرون ويمارسون العمل بوصفهم مالكين او مهم للمنظمة يتحقق من خالل جعل ال

شركاء في المنظمة, وهذا الشعور يولد عند الفرد الحريص على المنظمة والمحافظ عليها 
 (.105, 2004والساعي بأتجاه تطويرها نحو االفضل )عباس, 

 -ربط الحوافز باألداء:-3

الداء والربط بين انظمة يحفز االبداع ويسانده وضع نظم المكافآت التي تتالئم مع ا
المكافآت واالبداع هو منح االعتراف والتقدير واالداء الجيد وفي هذا المجال يتم وضع ثمان 

 (50 ,2012العزاوي, ) -خطوات لدفع العاملين لألداء االفضل وهي:

 مساعد  العاملين في التطوير والتحسين المستمرين. - أ

 وضع معايير واضحة للعمل. - ب

 تحديد حجم مسؤولية العاملين.  - ت

 مساعد  العاملين في الوصول الى المستويات االعلى لألداء. - ث

 توثيق المعلومات الخاصة باألداء.  - ج

 تحديد طريقة اداء العمل.  - ح
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 المتابعة الدورية لألداء. - خ

 استخدام نظام المكافآت على وفق مستوى العاملين وخصائصهم. - د

 

 لمسؤوليةتحفيز العاملين على تحمل وتقبل ا-4

ويتم ذلك عن طريق اعطاء االفراد المسؤولية إلنجاز عمل معين وتفويضهم السلطة 
إلنجاز هذا العمل بطريقتهم الخاصة مع تشجيعهم على الشعور بالقو  والقدر  والثقة بالنفس, اذ لم 

دًا لهم. يعد االسلوب التسلطي مجديًا ألنه يجعل العاملين متذمرين طوال الوتت ويعتبرون االدار  ن
( بأن شعور الفرد بالمسؤولية الوظيفية نحو نتائج عمله يدفعه 243, 2013وتد اشار )مرسي, 

الى ان يكون اكثر اهتمامًا بجود  الخدمات والمنتجات التي يقدمها, ويقصد بالشعور بالمسئولية 
دم للداللة على الوظيفية انها حالة من القبول الوجداني واالدراكي للمسئولية الوظيفية التي تستخ

 مدى ادراك العاملين ألهمية عملهم.

 -تجنب العوامل المحبطة للتحفيز:-5

يترتب على ادار  المنظمة مسؤولية غرس الثقة في نفوس العاملين, ويقع على عاتق 
االدار  العليا ايجاد الدعم واالسناد للسلوكيات البناء  وايجاد نظام مكافآت فعال, وتطهير العادات 

يات التي تقف حائاًل امام تحقيق االنتاجية العالية والنتائج الجيد , فضال عن اهمية تحديد والسلوك
نقاط القو  والضعف عند المرؤوسين وتمكين االفراد العاملين والعمل على تحسين المواهب 
وضرور  التأكيد على عملية التصحيح والتعلم من االخطاء والتأكيد على مدخل التركيز على 

 االداء.

 ثانيًا: دور الموارد البشرية في تحقيق التميز

يعد العنصر البشري البنية االساسية ألي منظمة وعلى العاملين في مجال االدار  البحث 
عن كيفية تعظيم االستفاد  من الموارد البشرية في تحقيق رفاهية االنسان, فاإلنسان هو البداية 

غايتها في النهاية, ولذلك من المنطقي ان يكون والنهاية, فهو المكون االساسي للمنظمة, وهو 
 (.33, 2006العنصر البشري هو احد المحاور االساسية لتميز االداء التنظيمي, )زايد, 
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ويعد العنصر البشري اثمن شيء تمتلكه المنظمة وعليه تقع مسؤولية تطوير المنظمة 
االساس حصول التعلم داخل  والحفاظ على مكانتها وايصالها الى التميز وهنا ينبغي بالدرجة

العقول البشرية اي تحول المعرفة المخزونة في عقول العاملين الى معرفة في حيز التنفيذ لكي 
الى ان  (Person)يمكن مالحظته وادراكه وتياسه من خالل الدالئل التي تشير اليه, وتد اشار 

 (96, 2015بيعي, )الر  -هناك عد  خطوات يمكن اتباعها لتحقيق االداء المتميز وهي:

وضع معايير لألداء الكلي ألفراد المنظمة والعمل على رفع هذه المعايير بصور   -1
 تدريجية.

تطوير المدراء وذلك بإسناد اعمال جديد  اليهم واتباع اسلوب التدوير الوظيفي  -2
والحرص على تعلم الجميع بصور  مستمر , وعدم ابقاء االفراد ذوي القدرات العالية 

 ين في مراكزهم مد  اطول من المقرر.من العامل

العمل على اجراء تعديالت في بيئة العمل بصور  مستمر , كالثقافة التنظيمية  -3
 وسياسة المنظمة وبنيتها.

القيام بتزويد كل مستوى من مستويات المنظمة بمواهب جديد  وتوظيف مدراء  -4
 مناسبين لحل المشاكل التنظيمية.

بأنه في ضوء التحول الى عصر المعرفة زادت اهمية ( 40-36, 2006واشار )زايد, 
العنصر البشري كميز  تنافسية للمنظمات, فلقد اصبحت الموارد البشرية وطرق ادارتها من 
الميزات التنافسية الهامة خالل العقود القليلة الماضية, ففي عصر المعرفة سوف تصبح الموارد 

يد  وذلك بسبب تراجع االهمية النسبية للميزات البشرية اهم موارد المنظمة, بل وثروتها الوح
( على الدور الفاعل الذي يمكن ان تساهم به الموارد 2000التنافسية التقليدية, ويؤكد )مصطفى, 

البشرية في تحقيق الميز  التنافسية للمنظمة, وان منظمات االعمال يجب ان تسعى جاهد  الى 
تمثل السالح الفعال في صراع عصر المعرفة, فالسعي تعظيم االستفاد  من مواردها البشرية التي 

وراء شراء كل التقانات الحديثة لن يضمن بمفرده لتلك المنظمات القدر  على مواجهة متطلبات 
وتحديات القرن الحادي والعشرين بل تتطلب ان تعمل على ادار  رأس المال الفكري ادار  جيد , 

لعمل الذي يؤكد على اهمية التغيير والتطور كأحد وان تتولى تلك المنظمات ايضا خلق مناخ ا
 تيم العمل الهامة وخلق نظم الحوافز التي تشجع على االبتكار والتجديد.
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ويرى الباحث بأن المورد البشري هو العنصر الحاسم وهو مفتاح النجاح بما يمتلكه من 
نظمات من خالل ما تمتلك تدر  ومهار  ومعرفة فكافة االنشطة تتم من خالل الفرد ويقاس تقدم الم

من موارد بشرية كفؤ  ورأس مال فكري متميز االمر الذي يعزز الدور الفاعل في عملية وصول 
المنظمة الى مرحلة االداء المتميز  فبدون الفرد ال يمكن ذلك خصوصًا عمال المعرفة المتميزين 

 والذي تميزهم معرفتهم وخبرتهم المتراكمة.

 داءثالثًا: تقنيات قياس اال

تحتاج المنظمات الصناعية او الخدمية الى نظام مناسب لقياس ادائها لكي تحدد موتعها 
في سوق المنافسة, واين يجب ان تكون مقارنة مع منافسيها, حيث ان العنصر الرئيسي ألي 

 (.83, 2014استراتيجية متكاملة يكون باستعمال نظام مناسب لقياس االداء )البناء, 

ال تتمكن من تياس ادائها تكون غير متمكنة من ادار  اعمالها,  ولكي  فالمنظمات التي 
 Virtualتتمكن المنظمات من المنافسة والتطور في ظل عصر المنافسة االفتراضية 

Competition  ,عليها القيام بقياس وادار  االداء التي تستند الى استراتيجية وتدرات المنظمة ,
عملية تياس االداء, ويعد منهجًا استراتيجيًا يهدف الى زياد   وهذا المنظور يمثل وبدتة اهمية

 .(Kaplan & Norton, 2004, 52)كفاء  اداء المنظمات 

ويعرف تياس االداء بأنه تقديم بيانات ومعلومات كمية او وصفية عن المنتجات 
فهم وادار  والخدمات والعمليات التي تقوم المنظمة بإنتاجها, فضاًل عن كونها ادا  تساعد على 

وتحسين ما تعمله المنظمة. ويضاف ان مقاييس االداء الفعالة تمكن من معرفة كيفية العمل على 
نحو جيد, ومستوى تحقيق االهداف ورضا الزبائن, والسيطر  على العمليات احصائيًا, ومتى واين 

ما تعمله  تكون التحسينات ضرورية, واخيرا تزويد معلومات ضرورية التخاذ ترارات ذكية حول
)طه,  -المنظمة وهناك عدد من المبادئ االساسية ارتبطت بقياس االداء الفعال ومنها ما يأتي:

2008 ,108) 

 معرفة لماذا تعمل المقاييس؟ وكيف ستعمل؟ -1

 تياس ما هو مهم فقط. -2

 استعمال مجموعة من المقاييس واالبقاء على عدد محدود من المقاييس. -3
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 الخارجية في االداء.تياس وجهات النظر الداخلية و  -4

 تزويد تغذية عكسية الى مصادر تياس االداء.  -5

على اهمية تياس االداء حيث يشير بأن مقاييس االداء  (Zairi, 1994, 4)ويؤكد 
توضح كيفية انجاز االعمال, وتحفز ألداء افضل من الماضي, وان تياس االداء يجب ان يوجه 

ن الوصول الى القياد  التنافسية, ويضيف آخرون نحو اعتناق التغيير الذي سيمكن المنظمات م
ان مقياس االداء ضمن سياق ادار  الجود  يهتم بتسجيل النشاط البشري, ويكون محفزًا لعمل 

 االفضل دائمًا, ولذلك فإن تياس اداء المنظمة يجب ان يكون مهتمًا بالكفاء  والفاعلية.

 -المتميز( تتمثل باالتي: ان اهمية تياس االداء (Coelho, 2005)وبإيجاز يرى 

 ضمان المطابقة مع الحد االدنى لمعايير االداء الحرجة. -1

 فحص مدى جود  اداء المنظمة في جوانب االداء المختلفة. -2

 اختبار االفتراضات االساسية ونظام القيم ورسالة المنظمة. -3

 التحقق من مستوى جود  تحقيق االهداف االستراتيجية. -4

 المعاير الداخلية والخارجية.مقارنة االداء مع  -5

 تعريف وتحديد فرص التحسين المستمر. -6

( بانه يستدعي سعي المنظمات لبلوغ مستوى التميز في اداء 2008واشار )محمد, 
انشطتها والحفاظ عليه تبني مدخاًل كفوءًا وفاعاًل لقياس وتقديم مديات التميز بأدائها الذي بات 

 -ضرور  لتحقيق ما يأتي:

االداء مقياسًا لمدى نجاح المنظمة من خالل سعيها لمواصلة نشاطها  يوفر تياس -1
 بغية تحقيق اهدافها. 

يظهر تياس االداء المتطور الذي حققته المنظمة في مسيرتها نحو االفضل او  -2
 االسوء وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلي لألداء زمنيًا.

 القطاعية التي تعمل فيها. يوضح المركز االستراتيجي للمنظمة ضمن اطار البيئة -3

يساعد على ايجاد نوع من المنافسة بين االتسام واالدارات والمنظمات المختلفة  وهذا  -4
 بدوره يدفع المنظمة لتحسين مستوى ادائها.
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يعكس درجة الموائمة واالنسجام بين االهداف واالستراتيجيات المعتمد  لتنفيذها  -5
 وعالتتها بالبيئة التنافسية.

عملية تياس االداء وتقويمه من تبل كل جهة حكومية فيدرالية في الواليات  وتد اصبحت
والكالم نفسه طبق في  1993المتحد  عملية اساسية طبقًا لقانون تياس االداء الذي صدر عام 

اصبحت عملية تياس االداء اجبارية وباستخدام اسلوب افضل تيمة  2000بريطانيا فمنذ عام 
 هيئات الحكومية البريطانية.كمعيار للقياس في كل ال

الى ان هناك عددًا من المقترحات او المداخل  (Kueng, 2000, 67-85)ويشير 
المختلفة التي تم تقديمها والتقنيات التي تم تطبيقها لقياس اداء المنظمة ومنها التقييم الذاتي 

متوازن وهذا ما وتدفق العمل على اساس الرتابة, وضبط العملية االحصائية وبطاتة االداء ال
 -(:62-60, 2010( و )العزاوي,108, 2008اشار اليه )طه, 

 Self-assessmentالتقييم الذاتي -1

تعد عملية التقييم الذاتي احدى المنهجيات المهمة التي تؤدي الى التحسينات الضرورية 
لمراجعة يمكن تعريف التقييم الذاتي بانه ا (EFQM)وحسب المؤسسة االوروبية إلدار  الجود  

المنتظمة والمنظمة والشاملة لنشاطات ونتائج المنظمة مقارنة مع انموذج تميز االعمال, فضاًل 
عن انه يسمح للمنظمة للتميز بشكل واضح نقاط القو  لديها والمجاالت التي من الممكن اجراء 
ا التحسينات فيها, وتتوج في اعمال التحسين المخططة, ومن ثم يتم مراتبتها لديمومته

(WWW.efqm. ORG). 

وهناك اسباب تشير الى اهمية استخدام عملية التقييم الذاتي وهي ايجاد فرص للتحسين,  
وايجاد تركيز على انموذج موصوف بمعايير جائز  الجود , وتوجيه عملية التحسين, وايجاد حافز 

ات واالفكار جديد لعملية التحسين, وتسهيل التعلم الداخلي والخارجي في نقل افضل الممارس
وتمييز نقاط القو  والضعف واخيرًا تمكينها من ادار  االعمال, في حين يهدف التقييم الذاتي الى 

 تحسين اداء االعمال, وتياد  تحسين مستمر , وزياد  الوعي بالجود  في جميع االعمال.
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 تدفق العمل المعتمد على الرقابة-2

أنظمة تدفق العمل على الرتابة في البحث, تم االهتمام في السنوات الماضية القليلة ب
حيث تدعم هذه االنظمة التنفيذ اآللي او نصف اآللي في العمليات التشغيلية والتنسيق بين 
نشاطات العملية واالتصال بين ممثلي العملية, وسوف يتم جمع كميات من البيانات عن هذه 

للعملية وعبء العمل للمشاركين في العمليات وهذه المعلومات تتعلق بالكلف واوتات االنتظار 
العملية, وهناك اختالف بين الرتابة التقليدية وانظمة العمل المعتمد  على الرتابة حيث االولى 
تشمل المنظمة بمجموعها اما الثانية فيكون تركيزها على العمليات, واالختالف االخر يكمن في 

حسب ما نقله  Heizer & Render, 1996ويشير  (Lai, 2003, 72)مد  التوتيت المقرر  
 -بأنهذا النوع من التحليل يساعد على معرفة اآلتي:

 تحديد افضل اماكن جمع البيانات. -

 تشخيص افضل مكان ومتابعة جذورها. -

 معرفة افضل مكان لتدفق العملية. -

 يساعد ايضًا على معرفة مسافات نقل المواد والعمل على تقليصها تدر االمكان. -

 Statistical Process Control (SPC)ضبط العملية االحصائي -3

يعرف ضبط العملية االحصائية بأنها تطبيق الطرائق االحصائية لقياس وتحليل 
االختالف والتباين في اي عملية, ويمكن من خالل هذا االسلوب ضبط المعايير, ووضع 

يار عينة من مخرجات العملية المقاييس ومن ثم اتخاذ االجراءات التصحيحية, اذ يتم اخت
االنتاجية فاذا وتعت ضمن الحدود المسموح بها يتم السماح باستمرار العملية, واذا وتعت خارج 
الحدود المسموح بها يتم ايقاف العملية,  ومن الناحية المثالية فانه يتم تشخيص السبب ويتم 

ويكمن  (Russell & Taylor, 1998, 131)( 62-61, 2010تجنبه او معالجته )العزاوي, 
الهدف الرئيسي لضبط العملية االحصائية في انجاز العمليات المستقر  من خالل تخفيض تباين 
العملية, فان االستقرار في العملية يمكن من التنبؤ بسلوك ونتيجة العملية, وجعل التنبؤات موثوتة 

 .(Juran & Gryna, 1993, 380)بخصوص جود  المنتج 
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 The Balanced Score Card (BSC)ء المتوازن بطاقة االدا-4

, BSCهناك منظور آخر لدراسة االداء المتميز تد اعتمد من تبل اكثر من باحث وهو 
التي تعد االدا  االكثر اهمية لدى الباحثين بإدار  االعمال بوصفها االدا  التي يمكن من خاللها 

لقو  والضعف في تلك المنظمات, كما الوتوف على نجاح المنظمات في اعمالها ومعرفة نقاط ا
انها تساعد المنظمة على تياس ادائها االستراتيجي وتعد المرآ  التي تعكس مجمل تدرات المنظمة 
لكونها ال تركز على تياس البعد المالي فقط بل هي تحقق التوازن من خالل تركيزها على تياس 

د الزبائن, بعد العمليات الداخلية وبعد اربعة ابعاد اساسية في المنظمة وهي البعد المالي, بع
التعلم والنمو, وهذا من شأنه ان يجنب المنظمة الخطأ في التركيز على الجوانب المالية فقط 

 (.99, 2015)الربيعي, 

وتعد بطاتة االداء المتوازنة احدى الوسائل االدارية المعاصر  التي تستند على فلسفة 
 (.78, 2013داء باتجاه تحقيق االهداف )كمونة, واضحة في تياس مستوى التقدم في اال

الى ان بطاتة االداء المتوازنة هي نظام أداري شامل  (Daft, 2001, 372)ويشير 
يهدف الى الرتابة باستخدام الموازنة بين المقاييس المالية التقليدية وبين المقاييس التشغيلية ذات 

االدار  اهمية كبير  تتمثل في كونها ادا  تمكن  العالتة بعوامل النجاح االساسية لمنظمة, ولهذه
المديرين من مراتبة النتائج وتقديم التقدم في بناء القدرات واكتساب الموجودات غير الملموسة 

(Atkinson et al., 1997,  27). 

 & Kaplanان نظام تياس االداء الذي يسمى بطاتة االداء المتوازن الذي تدمه  

Norton 1992  يستند الى نظرية اصحاب المصالح وتد اصبح هذا المقياس تدريجيًا من اهم
العناصر المالية وعناصر  BSCمقاييس االداء التي تستعملها المنظمات الكبير  اذ يجمع 

الزبون/ السوق والكفاء  تصير  االمد والتعلم والتطوير بعيد االمد, وبطاتة االداء الموزونة 
ربعة ارباع وكل واحد منها يرتبط بمجال من مجاالت االداء المنظمي, فان االعتيادية مكونة من ا

بطاتة االداء الموزونة تحتفظ بالمقاييس المالية بوصفها مقياس للمخرجات النهائية لنجاح الشركة 
ولكن تكامل هذه المقاييس مع مقاييس لثالثة منظورات اخرى وهي الزبون والعمليات الداخلية 

 والتي تم اتتراحها إليجاد تيمة بعيد  االمد للمساهمين.والتعلم والنمو 
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تعود الى خمسينيات القرن الماضي حينما نظم فريق من شركة جنرال  BSCتعود جذور 
الكترك مشروعًا لتطوير مقاييس لألداء لوحدات االعمال المستقلة هناك وتد اوصى فريق العمل 

ياس مالي واحد وسبعة مقاييس غير مالية بان اداء هذه الوحدات يمكن ان يقاس من خالل مق
 -كاآلتي:

 الربحية. -

 الحصة السوتية. -

 االنتاجية. -

 تياد  المنتج. -

المسؤولية العامة )السلوك القانوني واالخالتي والمسؤولية تجاه اصحاب المصالح  -
 بضمنهم المساهمين والموزعين والمجتمع والباعة والمتعاملين(.

 التطوير الشخصي. -

 ن.مواتف العاملي -

 الموازنة بين االهداف بعيد  وتصير  االمد. -

ويمكن مالحظة جذور بطاتة االداء المتوازن في هذه االهداف الثمانية, فالمنظور المالي 
متمثل في اول مقياس ومنظور الزبون في الثاني ومنظور العملية في الثالث والرابع والخامس 

جوهر بطاتة االداء المتوازن يكون في المقياس ومنظور التعلم والنمو في السادس والسابع, اما 
الثامن وهو يشجع المديرين على تحقيق موازنة مالئمة بين االهداف بعيد  وتصير  االمد )البناء, 

2014 ,84-85.) 

ويذكر بان بطاتة االداء المتوازن مدخل متوازن ألداء المنظمة والذي يأخذ في الحسبان 
 Zivojinovic et)ت الداخلية فضاًل عن المقاييس التقليدية ويشير الزبون والتعلم والنمو والعمليا

al., 2008, 51)  الى ان باتة االداء المتوازن مفهوم وضع كنظام لألدار  االستراتيجية يعتمد
على فلسفة ادار  الجود  الشاملة ومبادئها التي تعمل على تنسيق استراتيجية االعمال التجارية 

والتي  TQM, ثقافة المنظمة( التي تكون ضمن اطار الجود  الشاملة منها )الهيكل التنظيمي
( يوضح بطاتة االداء المتوازن بوصفها مركزًا للمتغيرات 10)تؤدي الى نجاح االعمال والشكل 

 التنظيمية لمنظمات االعمال.
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 (8شكل رتم )

 بطاتة االداء )الدرجات( المتوازنة مركز المتغيرات التنظيمية

Source: Zivojinovic, Stevan & Betorvic Tamara & Stanimirovic, Andrej; 

2008 "Balanced As an Advanced management concept with in the 

integrated quality management model", international journal for quality 

Research, vol. (2), No (1). 
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 خامسالفصل ال

 االطار التطبيقي للدراسة 

 

 متغيرات الدراسةوتشخيص المبحث االول: وصف 

 المبحث الثاني: اختبار فرضيات الدراسة.
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 متغيرات الدراسةوتشخيص وصف المبحث االول: 
بحسب ما افرزته وأبعادها وذلك الرئيسة متغيرات الدراسة ل اً وصفتمثل الفقرات القادمة 

والنسب المئوية واألوساط الحسابية  اتالتكرار وذلك بتطبيق مؤشرات  نتائج التحليل اإلحصائي
 :, حيث كانت نتائج التحليل لوصف متغيرات الدراسة وأبعادها كما يأتينحرافات المعياريةواال

 التصنيع المستداموصف متغير  أواًل:
التصنيع المستدام وعلى وفق تجاه متغير المستجيبة عينة النتناول في هذه الفقر  وصف آراء 

 :يأتيوكما العبارات التي اعتمدت في وصف أبعاده الثالثة, 
اعتمدت المقاييس الوصفية لتحليل آراء العينة المستجيبة تجاه : البيئيُبعد الوصف  .1

 أفراد العينةإجابات والمتصلة ب (22)تشير معطيات التحليل في الجدول ُبعد البيئي, إذ وصف ال
بمستويات و االتفاق  تظهرالتي و  ,(X5-X1تجاه العبارات ) في الشركةوعلى المستوى الكلي 

عينة ال%( من أفراد  38تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب بحسب المؤشر الكلي إلى أن ) ضعيفة
أما نسبة  ,%( 28.6في حين بلغت نسبة غير متأكد )هذا الُبعد, متفقون على مضمون عبارات 

انحراف معياري ب( و 3.064, وجاء هذا بوسط حسابي مقداره )%( 33.4)عدم االتفاق فقد بلغت 
الشركة المستجيبة تعمل وبمستويات ضعيفة (. مما يعطي داللة أولية على أن 1.086مقداره )
بني مفاهيم حماية البيئة عن طريق استخدام أنظمة تصنيع واعية تجاه البيئة ويعكس الواتع على ت

 حيث الفاتد  المتطاير  المواد تدوير اعاد  على تعمل )4( عدد الميداني للمعمل امتالكه مرسبات
االنتاج  الى واعادتها االولية المواد توفير الى باالضافة البيئي التلوث من العملية هذه تحد

وباعتماد أساليب اإلنتاج النظيف واالستراتيجيات البيئية الوتائية المتكاملة على العمليات 
والمنتجات لتقليل المخاطر أمام اإلنسان والبيئة. وعلى هذا األساس فإن الُبعد البيئي وعلى وفق 

لُبعد في االرتقاء آراء العينة فإن الشركة المستجيبة لم تحقق المتطلبات الالزمة لمشاركة هذا ا
  .إلى األداء المتميز بمستويات التصنيع المستدام وصوال

كانت أعلى نسبة اتفاق أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد 
وبانحراف  (3.46وبوسط حسابي بلغ ) ,%( 56.9وبنسبة بلغت ) (X5)على مضمون العبار  

أن أفراد العينة المستجيبة تجد أن منظمتها تبذل جهودًا مما يدل على  (,1.047معياري بلغ )
 المعمل يعتمد مستمر  لتقليل الهدر الناجم عن العملية اإلنتاجية وبمستويات اتفاق مقبولة, حيث
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 جبال مقالع من يجهز الذي الكلسي الحجر خصوصاً  االولية للماد  التجهيز مواصفات على
 الهدر من االولية المواد على للحفاظ وذلك سم 80 عن كقطعة الحجر حجم يزيد ال كون  بازيان

تل تيمة فقد كانت للمؤشر أأما  لتخفيض الهدر, وذلك والطحن التكسير في االستخدام ولسهولة
(X3 والتي بلغت ) ( وبانحراف معياري 2.86) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 27.8)نسبة
بمستويات ضعيفة على أن الشركة المستجيبة تقوم باتباع مما يدل على وجود اتفاق ( 1.025)

 .ممارسات حديثة كالتدوير وا عاد  االستخدام لالستفاد  من مخلفات االنتاج
 المقاييس الوصفية للُبعد البيئي (22جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 أتفق بشدة ال ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

X1 10 13.9 14 19.4 15 20.8 27 37.5 6 8.3 2.93 1.214 

X2 6 8.3 25 34.7 22 30.6 17 23.6 2 2.8 3.22 .996 

X3 3 4.2 17 23.6 26 36.1 19 26.4 7 9.7 2.86 1.025 

X4 6 8.3 15 20.8 22 30.6 20 27.8 9 12.5 2.85 1.146 

X5 9 12.5 32 44.4 18 25.0 9 12.5 4 5.6 3.46 1.047 

 28.6 % 9.4 % المعدل

% 28.6 

% 25.6 % 7.8 

3.064 1.086 
 33.4 % 38 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
أفراد إجابات والمتصلة ب (23): تشير معطيات التحليل في الجدول االقتصاديُبعد الوصف  .2

التي و  ,(X10-X6وعلى المستوى الكلي تجاه العبارات ) تجاه عبارات الُبعد االتتصاديالعينة 
تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب بحسب المؤشر الكلي إلى  ضعيفةبمستويات و االتفاق  تظهر
في حين بلغت نسبة هذا الُبعد عينة متفقون على مضمون عبارات ال%( من أفراد  60أن )

, وجاء هذا بوسط %( 16.6)أما نسبة عدم االتفاق فقد بلغت  ,%( 24.4غير متأكد )
الشركة أن  يشير إلى(. مما 0.932انحراف معياري مقداره )ب( و 3.538حسابي مقداره )

المستجيبة تعمل وبمستويات متوسطة على إيقاف تبديد الموارد الطبيعية وتحقيق االنصاف 
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لتي ينتج عنها منافع أعمال تصير  وطويلة في استغالل الموارد, والقيام ببعض الممارسات ا
األمد من خالل توفير الكلف وذلك باعتماد التقنيات الكفوء  في استخدام الطاتة واستهالكها 
وضمان ممارسات عادلة مع كادر العمل والتي تصب في زياد  ربحية الشركة,ومن خالل 

مع العاملين فيها اتضح ان المعمل  الزيارات الميدانية التي تام بها الباحث واللقاءات المتكرر 
والذي تام بعد  اجراءات بهدف 2016وبعد احالته الى المستثمر في شهر نيسان من عام 

( طن شهريا بعد ان كان بحدود 60000زياد  الربحية مما اسهم في زياد  االنتاج ليبلغ )
حاليا بعد ( عامل 750( طن شهريا ,كما تم تخفيض حجم القوى العاملة ليصبح )30000)

وعليه فإن الُبعد االتتصادي وعلى وفق آراء العينة يدل على  ( عامل,1100ان كان بحدود)
أن الشركة المستجيبة تعمل بمستويات متوسطة على تحقيق المتطلبات الالزمة لمشاركة هذا 

الوصول في  الُبعد في االرتقاء بمستويات التصنيع المستدام الذي تعتمده الشركة المستجيبة
  .إلى األداء المتميز

كانت أعلى نسبة أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد 
 (3.76وبوسط حسابي بلغ ) %(, 70.9وبنسبة بلغت ) (X9)اتفاق على مضمون العبار  

مل أن أفراد العينة المستجيبة تجد أن منظمتها تعمما يدل على  (,0.896وبانحراف معياري بلغ )
تل تيمة فقد كانت أأما  على وفق معايير الجود  العالمية لإلنتاج  وبمستويات اتفاق جيد ,

( وبانحراف 3.50) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 52.8)نسبة ( والتي بلغت X10للمؤشر )
مما يدل على وجود اتفاق بمستويات مقبولة على أن الشركة المستجيبة تمتلك ( 0.934معياري )
 ن الوضع االتتصادي العام للبلد وأنها تعمل على وفق تلك الخطط.خطط ع
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 المقاييس الوصفية للُبعد االقتصادي (23جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

X6 8 11.1 34 47.2 16 22.2 14 19.4 - - 3.50 .934 

X7 5 6.9 38 52.8 15 20.8 13 18.1 1 1.4 3.46 .918 

X8 6 8.3 36 50.0 21 29.2 4 5.6 5 6.9 3.47 .978 

X9 12 16.7 39 54.2 15 20.8 4 5.6 2 2.8 3.76 .896 

X10 8 11.1 30 41.7 21 29.2 10 13.9 3 4.2 3.50 .934 

 49.8 % 10.2 % المعدل

% 24.4 

% 12.6 % 3.8 

3.538 0.932 
  %16.4  %60 المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
 

 (24)في الجدول الوصفي للُبعد االجتماعي التحليل  يتبين من نتائج: االجتماعيُبعد الوصف  .3
 تظهرالتي و  ,(X15-X11وعلى المستوى الكلي تجاه العبارات ) أفراد العينةإجابات والمتصلة ب
تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب بحسب المؤشر الكلي إلى أن  ضعيفةبمستويات و االتفاق 

في حين بلغت نسبة غير هذا الُبعد عينة متفقون على مضمون عبارات ال%( من أفراد  37.2)
, وجاء هذا بوسط حسابي %( 31.4)د بلغت أما نسبة عدم االتفاق فق ,%( 31.4متأكد )
الشركة المستجيبة أن  يشير إلى(. مما 1.061انحراف معياري مقداره )ب( و 3.000مقداره )

تعمل وبمستويات ضعيفة على تبني مفاهيم الُبعد االجتماعي والمتمثلة بتأثير الشركة على 
العامة وضمان الحاجات المجتمع والذي يرتكز على التنمية البشرية من خالل المشاركة 

األساسية وتحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد الجيل الحالي من جهة والمستقبلي من جهة 
أخرى وعدم التمييز ومحاربة الفقر والعمل ضد الفساد وبكافة أشكاله وفق إطار أخالتي. 

ركة المستجيبة وبناءًا على ذلك فإن الُبعد االجتماعي وعلى وفق آراء العينة يدل على أن الش
لم تحقق المتطلبات الالزمة لمشاركة هذا الُبعد في االرتقاء بمستويات التصنيع المستدام الذي 

  .الوصول إلى األداء المتميزفي  تعتمده الشركة المستجيبة
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كانت أعلى نسبة اتفاق أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد 
وبانحراف  (3.33وبوسط حسابي بلغ ) %(, 47.3بلغت )وبنسبة  (X12)على مضمون العبار  

أن أفراد العينة المستجيبة تجد أن منظمتها تطبق القوانين مما يدل على  (,0.888معياري بلغ )
قد كانت للمؤشر تل تيمة فأأما  التي تراعي حقوق اإلنسان في عملها وبمستويات اتفاق ضعيفة,

(X13 والتي بلغت ) ( وبانحراف معياري 2.61) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 25)نسبة
مما يدل على وجود اتفاق بمستويات ضعيفة على أن الشركة المستجيبة تعمل على  (,1.170)

 .توظيف عاملين جدد سنويًا وبنسب معينة
 المقاييس الوصفية للُبعد االجتماعي (24جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

X11 5 6.9 24 33.3 22 30.6 15 20.8 6 8.3 3.10 1.077 

X12 4 5.6 30 41.7 26 36.1 10 13.9 2 2.8 3.33 .888 

X13 4 5.6 14 19.4 18 25.0 22 30.6 14 19.4 2.61 1.170 

X14 3 4.2 28 38.9 23 31.9 9 12.5 9 12.5 3.10 1.090 

X15 3 4.2 19 26.4 24 33.3 17 23.6 9 12.5 2.86 1.079 

 31.9 % 5.3 % المعدل

% 31.4 

% 20.3 % 11.1 

3.000 1.061 
 31.4 % 37.2 % المؤشر الكلي

 .التحليل اإلحصائينتائج  منالباحث  إعداد: المصدر
  

 (25)في الجدول الوصفي للُبعد التقني التحليل  يتبين من نتائج: التقنيُبعد الوصف . 4
 تظهرالتي و  ,(X20-X15وعلى المستوى الكلي تجاه العبارات ) أفراد العينةإجابات والمتصلة ب

 44.7تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب بحسب المؤشر الكلي إلى أن ) ضعيفةبمستويات و االتفاق 
في حين بلغت نسبة غير متأكد هذا الُبعد عينة متفقون على مضمون عبارات ال%( من أفراد 

, وجاء هذا بوسط حسابي مقداره %( 23.9)أما نسبة عدم االتفاق فقد بلغت  ,%( 31.4)
الشركة المستجيبة تعمل أن  يشير إلى(. مما 0.986انحراف معياري مقداره )ب( و 3.214)
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تطبيق المعرفة واالساليب واالجراءات والمعدات في اداء مختلف وبمستويات ضعيفة على 
االعمال وهي باعتبارها مكون مهم في نموذج االستدامة وذلك من خالل تقانة أكثر كفاء  في 

كالهما والتي تشمل تقنيات االنتاج التصنيع والتي تحتاج الى مواد خام اتل او طاتة اتل او 
. وبناءًا على ذلك فإن الُبعد التقني وعلى وفق آراء العينة يدل على أن الشركة وتقنيات المعلومات

المستجيبة لم تحقق المتطلبات الالزمة لمشاركة هذا الُبعد في االرتقاء بمستويات التصنيع 
من خالل الواتع إلى األداء المتميز, و  الوصولفي  المستدام الذي تعتمده الشركة المستجيبة

 للصيانة برامج اعتماد مقابل متقادمة ومعدات احث اعتماد المعمل مكائنالميداني اتضح للب
 والخط واحد انتاجي بخط ويمتلك المعمل خطين انتاجيين يتم العمل حاليا اشهر ثالثة كل الوتائية
  . المقبلة الفتر  خالل يعمل سوف تأهيله اعاد  عملية تمت االخر

كانت أعلى نسبة أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد 
 (3.64وبوسط حسابي بلغ ) %(, 66.7بلغت )وبنسبة  (X17)اتفاق على مضمون العبار  

أن أفراد العينة المستجيبة تجد أن منظمتها مما يدل على  (,0.969وبانحراف معياري بلغ )
تل تيمة أأما  تساهم المكائن والمعدات في الحد من الهدر في الموارد وبمستويات اتفاق متوسطة,

( 3.07) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 36.1)نسبة ( والتي بلغت X20فقد كانت للمؤشر )
مما يدل على وجود اتفاق بمستويات ضعيفة على أن الشركة  (,0.954)وبانحراف معياري 

 .متلك نظام معلومات ذو تاعد  بيانات موحد  لكافة االتسامالمستجيبة ت
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 المقاييس الوصفية للُبعد التقني (25جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

X16 3 4.2 29 40.3 19 26.4 17 23.6 4 5.6 3.14 1.011 

X17 10 13.9 38 52.8 15 20.8 6 8.3 3 4.2 3.64 .969 

X18 2 2.8 25 34.7 27 37.5 14 19.4 4 5.6 3.10 .937 

X19 6 8.3 22 30.6 24 33.3 15 20.8 5 6.9 3.12 1.061 

X20 2 2.8 24 33.3 28 38.9 13 18.1 5 6.9 3.07 .954 

 38.3 % 6.4 % المعدل

% 31.4 

% 18.0 % 5.8 

3.214 0.986 
 23.9 % 44.7 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

 الفشل العملياتيوصف متغير  ثانيًا:
الفشل العملياتي تجاه متغير  المستجيبة للدراسة الحاليةعينة النتناول في هذه الفقر  وصف آراء 

 وكما يلي:وأبعاده األربعة, 
في الجدول  (Z25-Z21تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: األخطاء البشريةوصف ُبعد  .1

تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب بحسب  ضعيفةبمستويات و االتفاق  تظهرالتي و  (26)
هذا عينة متفقون على مضمون عبارات ال%( من أفراد  43.9المؤشر الكلي إلى أن )

أما نسبة عدم االتفاق فقد بلغت  ,%( 30.3في حين بلغت نسبة غير متأكد )الُبعد 
انحراف معياري مقداره ب( و 3.20, وجاء هذا بوسط حسابي مقداره )%( 25.8)
األخطاء البشرية في الشركة المستجيبة جاءت بمستويات أن  يشير إلى(. مما 0.956)

التي تشمل أخطاء العمل بطريقة غير مقصود  باعتبارها نواتج عرضية طبيعية ضعيفة و 
للسلوك البشري ذات عالتة بكل من المهار  والمعرفة. وبناءًا على ذلك فإن ُبعد األخطاء 
البشرية وعلى وفق آراء العينة يدل على أن الشركة المستجيبة لديها مستويات ضعيفة 

لى ارتفاع مستوى مهار  العاملين وهو ما اشرته الدراسة من األخطاء البشرية مما يدل ع
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 الميدانية مما يدعم حالة االرتقاء بمستويات التصنيع المستدام الذي تعتمده تلك الشركة
 الوصول إلى األداء المتميز. في 

( Z21أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر )
%(, وبوسط حسابي  66.7اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )أعلى نسبة 

يستنتج منه أن العاملين في الشركة المستجيبة مما  (,0.944وانحراف معياري ) (3.69بلغ )
فقد كانت  نسبةتل أأما  يمتلكون مهارات عالية تسهم بالتالي في تقليل األخطاء البشرية.

( وبانحراف معياري 2.81) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 25( والتي بلغت )Z22للمؤشر )
تدل على أن الشركة المستجيبة تعمل على مشاركة العاملين لديها بدورات ( والتي 1.060)

 .تدريبية وبشكل مستمر
 المقاييس الوصفية لُبعد األخطاء البشرية (26جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Z21 12 16.7 36 50.0 16 22.2 6 8.3 2 2.8 3.69 .944 

Z22 2 2.8 16 22.2 24 33.3 26 36.1 4 5.6 2.81 .944 

Z23 4 5.6 24 33.3 22 30.6 16 22.2 6 8.3 3.06 1.060 

Z24 4 5.6 25 34.7 20 27.8 17 23.6 6 8.3 3.06 1.073 

Z25 2 2.8 33 45.8 27 37.5 10 13.9   3.38 .759 

 37.2 % 6.7 % المعدل

% 30.3 

% 20.8 % 5.0 

3.200 0.956 
 25.8 % 43.9 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

 

في الجدول  (Z30-Z26تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: الفشل في المعداتوصف ُبعد  .2
 تتفق ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (27)
 44.7هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )ضعيفة على مضمون عبارات بمستويات و 

العبارات في حين بلغت نسبة غير  تلك%( من أفراد عينة الدراسة متفقون على مضمون 
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, وجاء %( 23.9) %( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 31.3متأكد )
. مما يعطي (0.939)وانحراف معياري مقداره  (3.246)هذا بوسط حسابي مقداره 

تتفق وبمستويات ضعيفة على وجود حاالت الفشل في على أن آراء أفراد العينة  مؤشراً 
دات, باعتبار أن الفشل في المعدات يشير إلى عدم تدرتها على العمل بصور  المع

صحيحة والذي ينتج عن القصور في أداء المكائن والمعدات لمهامها بسبب القصور في 
  .التصميم أو االستخدام مما يؤدي إلى حدوث الفشل في العمليات

ُبعد فقد بلغ المؤشر أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا ال
((Z29 ( وبوسط حسابي  62.5أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت ,)%

مما يدل أن الفشل في العمليات ناجم عن عدم فاعلية (, 0.909( وانحراف معياري )3.64بلغ )
ثالثة اشهر اال ان برامج الصيانة على الرغم من اعتماد المعمل على برنامج صيانة دوري كل 

( والتي Z26فقد كانت للمؤشر ) نسبةتل أأما  مكمن المشكلة يتجلى في تقادم المكننة المستخدمة.
يستنتج ( والتي 1.130( وبانحراف معياري )2.82) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له27.4بلغت )

تعمل بصور   منها أن هناك اتفاق ضعيف على أن المكائن والمعدات المستخدمة في الشركة
 .مؤتمتة وال تحتاج إلى التدخل البشري 
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 المقاييس الوصفية لُبعد الفشل في المعدات (27جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Z26 8 11.1 11 15.3 18 25.0 30 41.7 5 6.9 2.82 1.130 

Z27 3 4.2 34 47.2 20 27.8 11 15.3 4 5.6 3.29 .971 

Z28 3 4.2 25 34.7 27 37.5 15 20.8 2 2.8 3.17 .904 

Z29 11 15.3 34 47.2 17 23.6 10 13.9   3.64 .909 

Z30 1 1.4 31 43.1 31 43.1 7 9.7 2 2.8 3.31 .781 

 37.5 % 7.2 % المعدل

% 31.4 

% 20.3 % 3.6 

3.246 0.939 
 23.9 % 44.7 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

 

في  (Z35-Z31تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: الفشل في القرارات اإلداريةوصف ُبعد  .3
 ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (28)الجدول 

%( من أفراد  32.3تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن ) ضعيفةبمستويات و  تتفق
مضمون هذه العبارات في حين بلغت نسبة غير  كانت آرائها متفقة مععينة الدراسة 

, وجاء %( 33.1)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت  34.7متأكد )
مما يؤكد اتفاق (. 1.027( وانحراف معياري مقداره )2.954ابي مقداره )هذا بوسط حس

العينة وبمستويات ضعيفة على وجود حالة الفشل في القرارات اإلدارية لدى الشركة 
المستجيبة والتي تتمثل في أخطاء القرار أو التشخيص أو التمييز أو اإلجراء والتي تعبر 

احة مما يسبب في ظهور المخاطر االستراتيجية عن اختيار خاطئ من بين البدائل المت
التي بدورها ناتجة عن ترارات أساسية يتخذها المدراء في الشركة والتي ترتبط بالمنتجات 

  .أو الخدمات التي تجهزها الشركة

أعلى  Z31)أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر )
( 3.26%(, وبوسط حسابي بلغ ) 41.6ستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )نسبة اتفاق على م
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يعني أن افراد العينة متفقون وبمستويات ضعيفة على أن مما (, 0.919)وانحراف معياري 
أما  الشركة المستجيبة لديها مستوى عالي من الوعي تجاه المخاطر االستراتيجية في صنع القرار.

( 2.69) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له 26.4( والتي بلغت )Z35شر )تل تيمة فقد كانت للمؤ أ
تشير إلى االتفاق الضعيف على أن الشركة المستجيبة لديها والتي  (1.158وبانحراف معياري )

 .نظام مكافآت مشجع على اإلبداع
 المقاييس الوصفية لُبعد الفشل في القرارات اإلدارية (28جدول )ال

 الرمز

 

 االستجابة مقياس
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Z31 5 6.9 25 34.7 28 38.9 12 16.7 2 2.8 3.26 .919 

Z32 4 5.6 21 29.2 25 34.7 18 25.0 4 5.6 3.04 .999 

Z33 4 5.6 21 29.2 26 36.1 16 22.2 5 6.9 3.04 1.013 

Z34 3 4.2 14 19.4 25 34.7 21 29.2 9 12.5 2.74 1.048 

Z35 4 5.6 15 20.8 21 29.2 19 26.4 13 18.1 2.69 1.158 

 26.6 % 5.6 % المعدل

% 34.7 

% 23.9 % 9.2 

2.954 1.027 
 33.1 % 32.2 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائيمن الباحث  إعداد: المصدر

في الجدول  (Z40-Z36تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: النقص في المعرفةوصف ُبعد  .4
تجاه  متفقة ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (29)

أفراد عينة الدراسة متفقون على  %( من 35.1هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )
%( أما نسبة عدم  36.6مضمون هذه العبارات في حين بلغت نسبة غير متأكد )

 (3.062), وجاء هذا بوسط حسابي مقداره %( 28.3)االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 
آراء أفراد العينة اتفاق . مما يعطي داللة أولية على (0.946)وانحراف معياري مقداره 

بمستويات ضعيفة على أن الشركة المستجيبة تعاني من نقص المعرفة العلمية لدى و 
العاملين والناتج عن عدم القدر  على تسخير المعلومات وتطويرها للوصول إلى مستوى 
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المعرفة المطلوبة في مجال العمل والمشاركة الفاعلة من اجل تجنب الفشل في كافة 
  .أشكاله

لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر أما على المستوى الجزئي 
(Z37( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي 38.9 ,)%

مما يشير إلى أن هناك محددات وتيود واضحة تسهم (, 0.818( وانحراف معياري )3.25بلغ )
تل أأما  ه النتيجة بمستويات اتفاق ضعيفة.في نقص المعرفة لدى الشركة المستجيبة وجاءت هذ

%(, إذ بلغ الوسط الحسابي 30.6)نسبة االتفاق فيها ( والتي بلغت Z40تيمة فقد كانت للمؤشر )
يستدل منها على أن أفراد العينة متفقون ( والتي 1.044( وبانحراف معياري )2.85) اله

 .في دورات تدريبية لزياد  المعرفةوبمستويات ضعيفة على أن شركتهم تتبنى إشراك العاملين 
 المقاييس الوصفية لُبعد النقص في المعرفة (29جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Z36 5 6.9 18 25.0 24 33.3 22 30.6 3 4.2 3.00 1.007 

Z37 3 4.2 25 34.7 32 44.4 11 15.3 1 1.4 3.25 .818 

Z38 4 5.6 22 30.6 23 31.9 18 25.0 5 6.9 3.03 1.034 

Z39 1 1.4 26 36.1 33 45.8 9 12.5 3 4.2 3.18 .828 

Z40 3 4.2 19 26.4 20 27.8 24 33.3 6 8.3 2.85 1.044 

 30.6 % 4.5 % المعدل

% 36.6 

% 23.3 % 5.0 

3.062 0.946 
 28.3 % 35.1 %  المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
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 األداء المتميزوصف متغير  ثالثًا:
األداء المتميز تجاه متغير  المستجيبة للدراسة الحاليةعينة النتناول في هذه الفقر  وصف آراء 

 وكما يلي:وأبعاده الستة, 
في الجدول  (Y45-Y41تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: تميز الثقافةوصف ُبعد  .1

 تتفق ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (30)
%( من أفراد عينة 45.3تجاه هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن ) ضعيفةبمستويات و 

 30.5حين بلغت نسبة غير متأكد ) الدراسة متفقون على مضمون هذه العبارات في
, وجاء هذا بوسط %( 24.2)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 

. مما يعطي داللة أولية (0.912)وانحراف معياري مقداره ( 3.248)حسابي مقداره 
متفقة وبمستويات ضعيفة على أن الشركة المستجيبة لديها على أن آراء أفراد العينة 

  في ثقافتها والتي تعبر عن ثقافة االستكشاف وثقافة الجود  وثقافة التحالفات.  تميز

أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر 
(Y44( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي  56.9 ,)%

يستنتج منه أن الشركة المستجيبة تطبق مبدأ (, مما 0.855معياري )( وانحراف 3.54بلغ )
 الجود  مسؤولية الجميع باعتبارها أحد أبعاد التميز في الثقافة وذلك بمستويات اتفاق متوسطة.

 ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له26.4( والتي بلغت )Y42تل تيمة فقد كانت للمؤشر )أأما 
يستنتج منها أن اإلدار  العليا في الشركة المستجيبة ( والتي 0.975( وبانحراف معياري )2.75)

 .تعمل على غرس تيم نشر ثقافة التميز لديها وكان هذا بمستويات اتفاق ضعيفة
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 المقاييس الوصفية لُبعد تميز الثقافة (30جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y41 4 5.6 29 40.3 22 30.6 15 20.8 2 2.8 3.25 .946 

Y42 2 2.8 17 23.6 18 25.0 31 43.1 4 5.6 2.75 .975 

Y43 6 8.3 34 47.2 24 33.3 8 11.1   3.53 .804 

Y44 7 9.7 34 47.2 23 31.9 7 9.7 1 1.4 3.54 .855 

Y45 4 5.6 26 36.1 23 31.9 16 22.2 3 4.2 3.17 .979 

 38.9 % 6.4 % المعدل

% 30.5 

% 21.4 % 2.8 

3.248 0.912 
 24.2 % 45.3 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

في  (Y50-Y46تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: تميز االستراتيجيةوصف ُبعد  .2
 ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (31)الجدول 

%(  39.4هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )عبارات تجاه  ضعيفةبمستويات و  تتفق
من أفراد عينة الدراسة متفقون على مضمون هذه العبارات في حين بلغت نسبة غير 

, وجاء %( 22.8)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت  37.8متأكد )
(. مما يعطي 0.944وانحراف معياري مقداره ) (3.218)هذا بوسط حسابي مقداره 

متفقة على أن الشركة المستجيبة والتي تعبر عن داللة أولية على أن آراء أفراد العينة 
ن الرؤية المستقبلية وااللتزام للشركة اعتقادها بأن تميز االستراتيجية يمثل تعبير ع

والموجه نحو مستوى معين من الطموحات باإلضافة إلى أنها نمط يحدد المسار 
  المستقبلي للشركة والتي تتبنى األسس التي تحقق ذلك التميز وبمستويات ضعيفة. 

أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر 
(Y46( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي 51.4 ,)%

االتفاق بمستويات مقبولة على أن يشير الى (, مما 0.960( وانحراف معياري )3.42بلغ )
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( Y48تل تيمة فقد كانت للمؤشر )أأما  العاملون في الشركة لديهم رؤية واضحة عن رسالتها.
( والتي 0.960( وبانحراف معياري )3.08) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له30.5والتي بلغت )

يستدل منها على مستويات االتفاق الضعيفة تجاه امتالك الشركة المستجيبة تصورًا واضحًا عن 
 .بيئتها الخارجية

 المقاييس الوصفية لُبعد تميز االستراتيجية (31جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
 الوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y46 8 11.1 29 40.3 21 29.2 13 18.1 1 1.4 3.42 .960 

Y47 5 6.9 19 26.4 32 44.4 15 20.8 1 1.4 3.17 .888 

Y48 6 8.3 16 22.2 30 41.7 18 25.0 2 2.8 3.08 .960 

Y49 3 4.2 29 40.3 20 27.8 17 23.6 3 4.2 3.17 .979 

Y50 6 8.3 21 29.2 33 45.8 9 12.5 3 4.2 3.25 .931 

 31.7 % 7.8 % المعدل

% 37.8 

% 20.0 % 2.8 

3.218 0.944 
 22.8 % 39.5 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
في  (Y55-Y51تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: البشريةتميز الموارد وصف ُبعد  .3

 ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (32)الجدول 
%( 38.9هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )عبارات تجاه  ضعيفةبمستويات و  تتفق

في حين بلغت نسبة غير من أفراد عينة الدراسة متفقون على مضمون هذه العبارات 
, وجاء (25.8%)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 35.3متأكد )

(. مما يعطي 0.961( وانحراف معياري مقداره )3.138هذا بوسط حسابي مقداره )
متفقة وبمستويات ضعيفة على أن تميز الموارد داللة أولية على أن آراء أفراد العينة 

ملية االهتمام بالعاملين والعمل على تمكينهم واحترامهم وتشجيعهم البشرية يمثل ع
وتدريبهم على السلوك اإلبداعي والسعي إلى تحسين أوضاعهم من اجل كسب والئهم 
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وانتمائهم للشركة, وبذلك يستدل من مستويات االتفاق الضعيفة على مضمون عبارات 
لشركة المستجيبة تجاه مضامين هذا الُبعد انعكاسات خيبة األمل لدى العاملين في ا

  تميز الموارد البشرية. 

أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر 
(Y51( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي 56.9 ,)%

يستدل على أن العاملون في الشركة وبهذه النتيجة (, 0.918( وانحراف معياري )3.44بلغ )
تل أأما  المبحوثة لديهم المهارات الفنية العالية في مجال تخصصهم وبمستويات اتفاق مقبولة.

( 2.86) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له24.4( والتي بلغت )Y53تيمة فقد كانت للمؤشر )
تفاق ضعيفة على امتالك يستنتج منها أن هناك مستويات ا( والتي 1.066وبانحراف معياري )

 .العاملين أفكار إبداعية في مجال عملهم
 المقاييس الوصفية لُبعد تميز الموارد البشرية (32جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y51 5 6.9 36 50.0 19 26.4 10 13.9 2 2.8 3.44 .918 

Y52 3 4.2 19 26.4 24 33.3 23 31.9 3 4.2 2.94 .963 

Y53 4 5.6 15 20.8 29 40.3 15 20.8 9 12.5 2.86 1.066 

Y54 4 5.6 25 34.7 30 41.7 12 16.7 1 1.4 3.26 .856 

Y55 6 8.3 23 31.9 25 34.7 15 20.8 3 4.2 3.19 1.002 

 32.8 % 6.1 % المعدل

% 35.3 

% 20.8 % 5.0 

3.138 0.961 
 25.8 % 38.9 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

في الجدول  (Y60-Y56تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: تميز القيادةوصف ُبعد  .4
 تتفق ستجيبةالم الشركةفي وعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (33)
%( 32هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )مضامين عبارات تجاه  ضعيفةبمستويات و 
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العبارات في حين بلغت نسبة غير  ما جاء في تلكمن أفراد عينة الدراسة متفقون على 
وجاء  ,(28.3%)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 39.7متأكد )

أن يفيد ب(. مما 0.991( وانحراف معياري مقداره )2.996هذا بوسط حسابي مقداره )
مضمون تميز القياد  ضمن هذا الُبعد يشير إلى حالة االرتقاء برؤية الفرد وأدائه إلى 
مستويات ومعايير أعلى وبناء شخصيته إلى ما بعد حدودها االعتيادية وهي مسؤولة 

وفن تعبئتهم وتحفيزهم كي يندفعوا ذاتيًا نحو العمل, بجانب تجاه المجموعة المقاد  
تأثيرها المباشر على التميز وذلك من خالل تنميتها لقدرات األفراد وتشجيعهم على 
اإلبداع, حيث تبين بأن هذا المضمون نال مستويات اتفاق ضعيفة من تبل أفراد العينة 

  في الشركة المستجيبة. 

لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر أما على المستوى الجزئي 
(Y60( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي 36.2 ,)%

يستنتج منه أن أفراد العينة يجدون أن مستويات (, مما 0.995( وانحراف معياري )3.10بلغ )
تل أأما  ج منتجات تلبي توتعات الزبون كانت ضعيفة.اهتمام تياداتهم في الشركة المستجيبة بإنتا

( 2.93) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له23.6( والتي بلغت )Y58تيمة فقد كانت للمؤشر )
يستنتج منها أن أفراد العينة يجدون أن إسهام القياد  في ( والتي 0.861وبانحراف معياري )

داء اإلبداعي جاء دون الطموح وبمستويات الشركة المستجيبة ومن خالل ممارساتها في دعم األ
 .ضعيفة
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 المقاييس الوصفية لُبعد تميز القيادة (33جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y56 3 4.2 23 31.9 24 33.3 15 20.8 7 9.7 3.00 1.048 

Y57 5 6.9 18 25.0 27 37.5 15 20.8 7 9.7 2.99 1.068 

Y58 2 2.8 15 20.8 34 47.2 18 25.0 3 4.2 2.93 .861 

Y59 1 1.4 22 30.6 30 41.7 11 15.3 8 11.1 2.96 .985 

Y60 4 5.6 22 30.6 28 38.9 13 18.1 5 6.9 3.10 .995 

 27.8 % 4.2 % المعدل

% 39.7 

% 20.0 % 8.3 

2.996 0.991 
 28.3 % 32 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي من الباحث إعداد: المصدر

في  (Y65-Y61تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: تميز الهيكل التنظيميوصف ُبعد  .5
 تتفق ستجيبةالم الشركةفي وعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن إلى  (34)الجدول 

%( 38.3هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )مضمون عبارات تجاه ضعيفة بمستويات و 
في حين بلغت نسبة غير متأكد , مضمون ذلك المن أفراد عينة الدراسة متفقون على 

, وجاء هذا بوسط (31.6%)%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت 30)
(. مما يعطي داللة أولية على 1.005وانحراف معياري مقداره )( 3.022حسابي مقداره )

متفقة أن تميز الهيكل التنظيمي لدى شركتهم جاء بمستويات ضعيفة أن آراء أفراد العينة 
 ان حيث المسطح الهيكل نسبيا من القريب التنظيمي على الرغم من اعتماد الشركة الهيكل

 اال العامل يفصل وال( 5)الملحق في مبين كما المعمل بمدير مباشر ً  ترتبط االتسام جميع
 الرئيسة وخصوصاً  القرارات المعمل, اال ان ما يؤشر اتخاذ مدير وبين بينه واحد  حلقة

 العاملين ومشاركة ترارات اتخاذ أللية وجود ال انه حيث العاملين عن بمعزل منها تتم
 من األكبر النصيب له فالمستثمر المسؤولة الجهة او القياد  في ازدواجية وهناك

دار  الصالحيات  العمل. في ارباكا يولد مما أخرى  صالحيات لديها الحكومية المعمل وا 
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( Y61أما على المستوى الجزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر ) 
وبوسط حسابي  %(,61.1أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )

يستنتج منه أن الشركة المستجيبة يتم فيها (, مما 0.822( وانحراف معياري )3.51بلغ )
تل تيمة فقد كانت أأما  اتخاذ القرارات بسرعة إذ جاء هذا االتفاق بمستويات متوسطة.

( وبانحراف 2.72) ا%(, إذ بلغ الوسط الحسابي له25( والتي بلغت )Y65للمؤشر )
والتي يستدل منها على االتفاق الضعيف في آراء أفراد العينة على أن ( 1.091معياري )

 .شركتهم لديها هيكل مرن تستطيع من خالله أن تستجيب لتغيرات البيئة المحيطة
 المقاييس الوصفية لُبعد تميز الهيكل التنظيمي (34جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق بشدةأتفق 

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y61 3 4.2 41 56.9 20 27.8 6 8.3 2 2.8 3.51 .822 

Y62 3 4.2 16 22.2 25 34.7 23 31.9 5 6.9 2.85 .988 

Y63 2 2.8 24 33.3 19 26.4 19 26.4 8 11.1 2.90 1.077 

Y64 4 5.6 27 37.5 20 27.8 16 22.2 5 6.9 3.13 1.047 

Y65 3 4.2 15 20.8 24 33.3 19 26.4 11 15.3 2.72 1.091 

 34.1 % 4.2 % المعدل

% 30.0 

% 23.0 % 8.6 

3.022 1.005 
 31.6 % 38.3 % المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي من الباحث إعداد: المصدر

 

إلى  (35)في الجدول  (Y70-Y66تحليل العبارات ) يتبين من نتائج: تميز التعلموصف ُبعد  -6
تجاه  ضعيفةبمستويات و  تتفق ستجيبةالم في الشركةوعلى المستوى الكلي  أفراد العينةإجابات أن 

%( من أفراد عينة الدراسة متفقون 34.2هذا الُبعد, إذ تشير النسب إلى أن )مضمون عبارات 
%( أما نسبة عدم االتفاق مع هذا 38.6متأكد )مضمون في حين بلغت نسبة غير ذلك العلى 

( وانحراف معياري مقداره 3.036, وجاء هذا بوسط حسابي مقداره )(27.2%)التوجه فقد بلغت 
على مضامين هذا الُبعد والتي تشير راء أفراد العينة يؤشر االتفاق الضعيف آل(. مما 0.977)
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ين العمل من خالل المعرفة األفضل والفهم إلى أن تميز التعلم يمثل العملية المؤدية إلى تحس
األحسن باعتباره تغير نسبي دائم في مستوى ونوع السلوك نتيجة التجربة ومن ثم الحصول على 
المهارات والمعارف والقدرات واالتجاهات الجديد  التي تظهر انعكاساتها على األعمال المقدمة 

  من تبل األفراد في الشركة. 

جزئي لكل مؤشر من مؤشرات تياس هذا الُبعد فقد بلغ المؤشر أما على المستوى ال
(Y68( أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا الُبعد والتي بلغت )وبوسط حسابي 38.9 ,)%

يشير إلى أن العينة متفقة بمستويات ضعيفة على (, مما 0.946( وانحراف معياري )3.08بلغ )
مية تدرات ومهارات العاملين لتمكينهم من مواجهة مشاكل أن اإلدار  العليا في شركتهم تسعى لتن

%(, إذ بلغ الوسط الحسابي 30.6( والتي بلغت )Y67تل تيمة فقد كانت للمؤشر )أأما  العمل.
يستدل منها على االتفاق الضعيف آلراء العينة ( والتي 0.978( وبانحراف معياري )3.03) اله

 .تقديم أفكارهم الجديد  حول تشجيع اإلدار  العليا العاملين على
 المقاييس الوصفية لُبعد تميز التعلم (35جدول )ال

 الرمز

 

 مقياس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال أتفق بشدة ال أتفق غير متأكد أتفق أتفق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

Y66 2 2.8 22 30.6 28 38.9 13 18.1 7 9.7 2.99 1.000 

Y67 4 5.6 18 25.0 31 43.1 14 19.4 5 6.9 3.03 .978 

Y68 1 1.4 27 37.5 26 36.1 13 18.1 5 6.9 3.08 .946 

Y69 2 2.8 21 29.2 26 36.1 21 29.2 2 2.8 3.00 .904 

Y70 5 6.9 21 29.2 28 38.9 11 15.3 7 9.7 3.08 1.058 

 30.3 % 3.9 % المعدل

% 38.6 

% 20.0 % 7.2 

المؤشر  0.977 3.036
 الكلي

% 34.2 % 27.2 

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
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 األهمية الترتيبية ألبعاد متغيرات الدراسةرابعًا: 
على وفق وذلك  نتناول في هذا المحور تحديد األهمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة وأبعادها

من أهمية لتلك المتغيرات وأبعادها في أثناء أدائها نتائج التحليل الوصفي وبحسب ما تراه العينة 
 :لعملها في الشركة المستجيبة, وكما يلي

 األهمية الترتيبية ألبعاد التصنيع المستدام:  -1
( عدد من المؤشرات اإلحصائية ذات العالتة بتحديد 36توضح النتائج في الجدول ) 

األهمية الترتيبية ألبعاد متغير التصنيع المستدام وذلك على وفق ترتيبها بحسب تيمة معامل 
%( واتتربت من تيمة الصفر فإن  50االختالف, إذ أنه كلما تلت تيمة معامل االختالف عن )

نة وارتفاع مستويات األهمية لذلك المتغير أو الُبعد ذلك يدل على شد  االتفاق في آراء افراد العي
من وجهة نظرهم. وبالعود  إلى نتائج معامل االختالف نجد أن الُبعد االتتصادي جاء المرتبة 

%(, ثم جاء الُبعد االجتماعي  26.34األولى من حيث األهمية وذلك بمعامل اختالف بلغ )
, بينما احتل الُبعد التقني األهمية الثالثة وبمعامل %( 30.68باألهمية الثانية وبمعامل اختالف )

%( مما  35.44%(, وجاء بالمرتبة االخير  الُبعد البيئي بمعامل اختالف ) 35.37اختالف )
يدل على أن أفراد العينة في الشركة المستجيبة يركزون في عملهم على الُبعد االتتصادي 

د األخرى, وكذلك تتدرج أهمية األبعاد األخرى وبمستويات أهمية أعلى من تركيزهم على األبعا
 (. 31على حسب الترتيب في الجدول )

 األهمية الترتيبية ألبعاد متغير التصنيع المستدام (36جدول )ال

 الُبعد ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف %

 الرابع 35.44 1.086 3.064 الُبعد البيئي 1

 األول 26.34 0.932 3.538 االتتصادي الُبعد 2

 الثالث 35.37 1.061 3.000 الُبعد التقني 3
 الثاني 30.68 0.986 3.214 الُبعد االجتماعي 4

 - 31.958 1.016 3.204 المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر
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 األهمية الترتيبية ألبعاد الفشل العملياتي: -2
( 37تشير نتائج تحليل األهمية الترتيبية لمتغير الفشل العملياتي وأبعاده في الجدول ) 

إلى أن أفراد العينة يركزون أهمية عالية على ُبعد الفشل في المعدات في أثناء عملهم بالشركة 
%(, بينما جاءت األبعاد األخرى  28.928المبحوثة وجاء هذا االهتمام بمعامل اختالف بلغ )

يًا حيث كان ُبعد الفشل في القرارات اإلدارية في مستوى أهمية أخير تياسًا بأبعاد متغير الفشل توال
 العملياتي.  

 األهمية الترتيبية ألبعاد متغير الفشل العملياتي (37جدول )ال

 الُبعد ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف %

 الثاني 29.875 0.956 3.200 األخطاء البشرية 1

 األول 28.928 0.939 3.246 الفشل في المعدات 2

 الرابع 34.766 1.027 2.954 فشل القرارات اإلدارية 3

 الثالث 30.895 0.946 3.062 النقص في المعرفة 4

 - 31.038 0.967 3.116 المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائيمن الباحث  إعداد: المصدر

 األهمية الترتيبية ألبعاد األداء المتميز:  -3
( إلى 38تشير نتائج تحليل األهمية الترتيبية لمتغير األداء المتميز وأبعاده في الجدول ) 

أن أفراد العينة يركزون أهمية عالية على ُبعد تميز الثقافة في أثناء عملهم بالشركة المبحوثة 
%(, بينما جاءت األبعاد األخرى تواليًا حيث  28.079وجاء هذا االهتمام بمعامل اختالف بلغ )

 كان ُبعد تميز الهيكل التنظيمي في مستوى أهمية أخير تياسًا بأبعاد متغير األداء المتميز.
 
 
 
 
 
 

 األهمية الترتيبية ألبعاد متغير األداء المتميز (38جدول )ال
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 الُبعد ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف %

 األول 28.079 0.912 3.248 تميز الثقافة 1

 الثاني 29.335 0.944 3.218 تميز االستراتيجية 2

 الثالث 30.625 0.961 3.138 تميز الموارد البشرية 3

 السادس 33.077 0.991 2.996 تميز القيادة 4

 الخامس 33.256 1.005 3.022 تميز الهيكل التنظيمي 5

 الرابع 32.181 0.977 3.036 تميز التعلم 6

 - 32.267 0.984 3.048 المؤشر الكلي

 .نتائج التحليل اإلحصائيمن الباحث  إعداد: المصدر

 

 األهمية الترتيبية للمتغيرات الرئيسة:  -4
( إلى أن 39تشير نتائج تحليل األهمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة الرئيسة في الجدول ) 

على متغيرات الدراسة الثالث بمستويات اهتمام متقاربة في أثناء عملهم أفراد العينة يركزون 
%(, وتاله متغير  31.038بالشركة المبحوثة, إذ جاء الفشل العملياتي أواًل بمعامل اختالف بلغ )

%(, بينما جاء متغير األداء  31.958التصنيع المستدام في المرتبة الثانية وبمعامل اختالف )
 %(. 32.267وبمعامل اختالف )المتميز ثالثًا 

 األهمية الترتيبية ألبعاد لمتغيرات الدراسة الرئيسة (39جدول )ال

 الُبعد ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف %

 الترتيب

 الثاني 31.958 1.016 3.204 التصنيع المستدام 1

 األول 31.038 0.967 3.116 الفشل العملياتي 2

 الثالث 32.267 0.984 3.048 المتميز األداء 3

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر

 المبحث الثاني: اختبار فرضيات الدراسة

 اختبار بيانات الدراسة:أواًل: 
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تبل اجراء اختبارات فرضيات الدراسة إحصائيًا البد من التأكد من أن بيانات الدراسة      
مستوفية لعدد من الشروط اإلحصائية لكي تكون مقبولة ومؤهلة للتحليالت اإلحصائية التي يتم 
اعتمادها في هذه الدراسة, ولتحقيق ذلك تم تطبيق عدد من االختبارات للبيانات وعلى وفق 

 ط اإلحصائية اآلتية:الشرو 
توجد أساليب إحصائية عديد  للتحقق من شكل التوزيع الطبيعي أ. شرط التوزيع الطبيعي: 

لكي نتحقق  Kolmogorov-Smirnov))للبيانات وتد اعتمدنا في الدراسة الحالية على اسلوب 
من الشرط األول والذي يتصل باإلجابة على التساؤل: هل أن بيانات الدارسة تتبع التوزيع 
الطبيعي أم ال؟  إذ أن هذا االختبار يصلح للبيانات الوصفية بشكل أفضل من األساليب األخرى, 

 المعلميةات فإذا كانت بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي فإنه من المناسب اعتماد االختبار 
الختبار فروض الدراسة, أما في حالة عدم خضوعها لشروط التوزيع الطبيعي, فالبد من استخدام 

( فإن تيمة 40. وبالرجوع إلى نتائج اختبار التوزيع الطبيعي في الجدول )ةاالختبارات الالمعلمي
( والتي 0.835( و )0.061والتي تراوحت تيمها بين ) (P-Value)مستوى المعنوية المحسوب 

( ولكافة أبعاد 0.05تشير إلى أنها أكبر من مستوى المعنوية االفتراضي لهذه الدراسة والبالغة )
الدراسة ومتغيراتها, مما يدل على أن بيانات هذه الدراسة تأخذ شكل التوزيع الطبيعي المطلوب 

متغير وبشكل سواء أكانت على مستوى المتغيرات الرئيسة الثالثة, أو على مستوى أبعاد كل 
( والتي 1.321( و )0.507( المحسوبة والتي تراوحت بين )Zمنفرد. ويدعم هذه النتيجة تيم )

كانت جميعها أتل من تيمها الجدولية وباالستناد إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 
 متغير رئيسي من متغيرات الدراسة وأبعادها.

 
 
 
 
 

 Kolmogorov-Smirnov))الطبيعي بطريقة  ( التوزيع40الجدول )

االنحراف الوسط  المتغيرات وأبعادها ت
Z Value 

 المحسوبة
Z 

Value 

P-
Value 
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 الجدولية المعياري  الحسابي

التصنيع 
 المستدام

 0.541 1.922 0.802 0.694 3.064 الُبعد البيئي

 0.466 2.571 0.850 0.578 3.522 الُبعد االقتصادي

 0.246 1.765 1.023 0.751 3.000 االجتماعي الُبعد

 0.399 2.123 0.834 0.663 3.214 تقنيالُبعد ال

الفشل 
 العملياتي

 0.119 2.277 1.187 0.559 3.197 األخطاء البشرية

 0.290 2.344 0.982 0.548 3.244 الفشل في المعدات

 0.263 1.623 1.006 0.810 2.956 فشل القرارات اإلدارية

 0.213 2.066 1.058 0.605 3.061 النقص في المعرفة

األداء 
 المتميز

 0.271 2.363 0.999 0.538 3.247 تميز الثقافة

 0.232 2.072 1.037 0.696 3.217 تميز االستراتيجية

 0.678 2.027 0.720 0.678 3.142 تميز الموارد البشرية

 0.061 1.728 1.321 0.770 2.994 تميز القيادة

 0.532 1.859 0.808 0.707 3.022 تميز الهيكل التنظيمي

 0.085 1.756 1.257 0.778 3.036 تميز التعلم

 0.547 2.095 0.541 0.672 3.200 متغير التصنيع المستدام

 0.835 2.077 0.507 0.631 3.115 متغير الفشل العملياتي

 0.667 1.967 0.566 0.695 3.110 متغير األداء المتميز

 : إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر
يجب توافره في أبعاد المتغيرات المستقلة عن بعضها  تمثل الشرط الثاني الذيب. االستقاللية: 

من الضروري الكشف عن لكي تكون مؤهلة إلجراء عدد من االختبارات اإلحصائية عليها, إذ أنه 
المستقلة وأبعادها, وللتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين ظاهر  االرتباط الذاتي بين المتغيرات 
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( VIF) ( تم بتطبيق اختبار معامل تضخم التباينMulticollinearity) المتغيرات المستقلة
(Variance Inflation Factory( واختبار التباين المسموح )Tolerance لكل ُبعد من أبعاد )

تجاوز هذا الشرط يجب عدم تجاوز معامل تضخم التباين المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة. ول
(VIF( للقيمة )باعتبار أن بيانات الدراسة من النوع الوصفي, وكذلك أن تكون تيمة اختبار 10 )

(. 0.05( أكبر من مستوى المعنوية االفتراضي للدراسة وهو )Toleranceالتباين المسموح )
( أن تيم اختبار معامل تضخم 41النتائج في الجدول )وبعد اجراء االختبارات المذكور  تبين من 

( حيث كانت كافة القيم المحسوبة 10( لجميع المتغيرات تقل بكثير عن القيمة )VIFالتباين )
 0.286(, كما تبين أن تيم اختبار التباين المسموح تراوحت بين )3.500 – 1.540تتراوح بين )

ن هذه النتائج يمكن االستنتاج بتوافر شرط (, وم0.05(, وهي جميعها أكبر من )0.649 –
 االستقاللية في المتغيرات المستقلة وأبعادها لهذه الدراسة.

  ( اختبارات االستقاللية41الجدول )

 VIF Tolerance هأبعاد المتغير

 التصنيع المستدام

 0.353 2.834 الُبعد البيئي

 0.649 1.540 الُبعد االقتصادي

 0.286 3.500 الُبعد االجتماعي

 0.557 1.734 تقنيالُبعد ال

 الفشل العملياتي

 0.638 1.567 أخطاء بشرية

 0.632 1.582 فشل في المعدات

 0.331 3.017 فشل القرارات اإلدارية

 0.410 2.437 نقص في المعرفة

 : إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر
تكون التباينات بين أبعاد متغيرات الدراسة متجانسة من الضروري أن ت. تجانس التباين: 

( والذي Leveneوللتحقق من شرط تجانس التباين فقد تم إخضاع بيانات الدراسة الختبار )
يصلح عندما يكون عدد مفردات العينة لبيانات الدراسة متساويًا وكذلك كونها تخضع لشرط 

أن عدد مفردات العينة متساوية لكل متغير وثبت أن بيانات الدراسة تتبع  التوزيع الطبيعي. وبما
( تشير إلى تحقق 42( والتي يعرضها الجدول )Leveneالتوزيع الطبيعي, فإن نتائج اختبار )

أتل ( المحسوبة والتي تراوحت بين Leveneشرط تجانس التباين وذلك باالستناد إلى تيم معلمة )
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 أعلى تيمة والتي بلغتو ( 0.039وبمستوى معنوية محسوبة بلغت )( 1.905)تيمة والتي بلغت 
تيم معنوية وذات داللة وهي جميعًا (, 0.000وبمستوى معنوية محسوبة بلغت )( 4.740)

(, مما يشر إلى تحقق 0.05من مستوى المعنوية االفتراضي للدراسة والبالغ ) تلأإحصائية كونها 
 .الحالية كافة ةشرط تجانس التباين ألبعاد الدراس

 Levene( اختبار 42الجدول )
 Levene’s Test P-Value وأبعاده المتغير

التصنيع 
 المستدام

 009. 2.975 الُبعد البيئي

 017. 2.336 الُبعد االقتصادي

 006. 2.716 الُبعد االجتماعي

 042. 1.998 تقنيالُبعد ال

  الفشل العملياتي

 039. 1.905 أخطاء بشرية

 010. 2.337 في المعدات فشل

 010. 2.344 فشل القرارات اإلدارية

 001. 3.194 نقص في المعرفة

 األداء المتميز

 001. 3.200 تميز الثقافة

 001. 3.523 تميز االستراتيجية

 000. 4.740 تميز الموارد البشرية

 016. 2.282 تميز القيادة

 012. 2.363 تميز الهيكل التنظيمي

 015. 2.291  تميز التعلم

 : إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر
 ثانيًا: اختبار فرضيات االرتباط

 فرضيات االرتباطاختبار 
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معامل االرتباط لتحليل عالتات االرتباط بين متغيرات الدراسة وأبعادها على اعتمد    
والذي يتم تطبيقه عندما تكون بيانات الدراسة من النوع  (Spearman)البسيط والمتعدد بطريقة 

 االرتباط الرئيسة وما يتفرع عنها من فرضيات فرعية, حيث تمالختبار فرضية الوصفي, وذلك 
 :على وفق الفقرات اآلتيةوذلك وتفرعاتها  ةالتحقق من مدى صحة تلك الفرضي

تحليل االرتباط بين ب ذات العالتة( 43النتائج في الجدول )يتبين من الكلي: تحليل ال أواًل:
 وجود حاالت االرتباط اآلتية:وعلى مستوى المؤشر الكلي لها الرئيسة متغيرات الدراسة 

ومتغيــر  التصــنيع المســتداموجــود عالتــة ارتبــاط معنويــة موجبــة وبمســتويات عاليــة بــين متغيــر . 1
هـي تيمـة معنويـة عنـد مسـتوى و ( 0.703, إذ بلغت تيمة معامـل االرتبـاط بينهمـا )الفشل العملياتي

(. وبنــاءًا علــى هــذه النتيجــة 0.000, وجــاءت هــذه النتيجــة بقيمــة معنويــة محســوبة بلغــت )(0.01)
فإنه يمكن القـول بـأن هنالـك مسـتويات معنويـة عاليـة مـن الـتالزم اإليجـابي بـين التصـنيع المسـتدام 

كيـــز الشــركة المبحوثـــة علــى التصـــنيع والفشــل العمليـــاتي لــدى الشـــركة المبحوثــة, وأنـــه كلمــا زاد تر 
المســتدام كلمــا أدى ذلــك إلــى زيــاد  تــدرتها ونجاحهــا فــي الحــد مــن األنشــطة التــي تقــود إلــى الفشــل 

 العملياتي.

ومتغيــر  التصــنيع المســتداموجــود عالتــة ارتبــاط معنويــة موجبــة وبمســتويات عاليــة بــين متغيــر . 2
( وهــي تيمــة معنويــة عنــد مســتوى 0.669بينهمــا ) , إذ بلغــت تيمــة معامــل االرتبــاطاألداء المتميــز

(. وبنــاءًا علــى هــذه النتيجــة 0.000, وجــاءت هــذه النتيجــة بقيمــة معنويــة محســوبة بلغــت )(0.01)
يمكــن االســتنتاج بــأن هنالــك مســتويات معنويــة عاليــة مــن الــتالزم اإليجــابي بــين متغيــر التصــنيع 

حوثة, وأنه كلما زاد تركيز الشركة المبحوثة علـى األداء المتميز لدى الشركة المبومتغير  المستدام
اعتماد التصنيع المستدام فـي عملياتهـا كلمـا أدى ذلـك إلـى رفـع مسـتويات األداء المتميـز وبأفضـل 

 الطرق.

ومتغيــر  الفشــل العمليــاتيوجــود عالتــة ارتبــاط معنويــة وموجبــة وبمســتويات عاليــة بــين متغيــر . 3
( وهــي تيمــة معنويــة عنــد مســتوى 0.778معامــل االرتبــاط بينهمــا ), إذ بلغــت تيمــة األداء المتميــز

وبنـاءًا علـى هـذه النتيجـة  (. 0.000, وجاءت هذه النتيجـة بقيمـة معنويـة محسـوبة بلغـت )(0.01)
يمكــن التوصــل إلــى أن هنالــك مســـتويات معنويــة عاليــة مــن الـــتالزم اإليجــابي بــين متغيــر الفشـــل 

ــ دى الشــركة المبحوثــة, وأنــه كلمــا زاد تركيــز الشــركة المبحوثــة العمليــاتي ومتغيــر األداء المتميــز ل
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ـــى رفـــع مســـتويات األداء المتميـــز  ـــاتي كلمـــا أدى ذلـــك إل ـــل مـــن الفشـــل العملي ـــى الحـــد أو التقلي عل
 وبأفضل الطرق.

ويمكــن مــن نتــائج تحليــل عالتــات االرتبــاط علــى المســتوى الكلــي لمتغيــرات الدراســة القــول 
 يسة الثالث.بصحة فرضيات االرتباط الرئ

 على المستوى الكلياالرتباط  معامالت (43الجدول )
 األداء المتميز الفشل العملياتي التصنيع المستدام المتغيرات

   1 التصنيع المستدام

 الفشل العملياتي
R 0.703 ** 

1  
Sig. 0.000 

 األداء المتميز
R 0.669 ** R 0.778 ** 

1 
Sig. 0.000 Sig. 0.000 

                     نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:

وعلى مستوى أبعاد المتغيرات المستقلة وعالتتها التحليل الجزئي  اعتمدالجزئي: تحليل الثانيًا: 
وكانت نتائج هذا التحليل تد أظهرت عالتات االرتباط, لفهم أكثر تفصياًل لوذلك بالمتغير المعتمد 

 اآلتية:الحاالت 
. أبعاد متغير التصنيع المستدام: تشير نتائج تحليل عالتات االرتباط بين أبعاد متغير التصنيع 1

 ( إلى أآلتي:44المستدام وبين أبعاد متغير األداء المتميز في الجدول )
أ. أن كافة عالتات االرتباط المحسوبة بين أبعاد متغير التصنيع المستدام ومتغير األداء المتميز 

(, وأن أتوى تلك العالتات كانت بين الُبعد 0.01كانت موجبة ومعنوية عند مستوى داللة )
( وعند 0.661بلغت تيمة معامل االرتباط بينهما )االجتماعي ومتغير األداء المتميز حيث 

. بينما كانت أتل تيمة لمعامل االرتباط بين الُبعد االتتصادي وبين األداء (0.01وى معنوية )مست
(. بينما انحصرت تيم 0.01( وهي تيمة معنوية عند مستوى )0.414المتميز والتي بلغت )

. وبذلك يمكن (0.01وعند مستوى معنوية )معامل االرتباط لألبعاد األخرى بين هاتين القيمتين 
دالل على أنه كلما زاد تركيز الشركة المبحوثة على أبعاد التصنيع المستدام والمتمثلة بكل االست

من الُبعد االجتماعي, والُبعد التقني, والُبعد البيئي, والُبعد االتتصادي على الترتيب كلما أسهم 
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بعاد واألداء ذلك في رفع مستويات األداء المتميز لديها وذلك بسبب التالزم اإليجابي بين تلك األ
 المتميز.

ب. أن كافة عالتات االرتباط المحسوبة بين متغير التصنيع المستدام وأبعاد متغير األداء 
(, وأن أتوى تلك العالتات كانت بين 0.01المتميز كانت موجبة ومعنوية عند مستوى داللة )

عامل االرتباط بينهما بلغت تيمة ممتغير التصنيع المستدام وبين ُبعد تميز الموارد البشرية حيث 
. بينما كانت أتل تيمة لمعامل االرتباط بين متغير (0.01( وعند مستوى معنوية )0.640)

( وهي تيمة معنوية عند مستوى 0.459التصنيع المستدام وبين ُبعد تميز التعلم والتي بلغت )
وعند مستوى القيمتين  (. بينما انحصرت تيم معامل االرتباط لألبعاد األخرى بين هاتين0.01)

. وبذلك يمكن االستدالل على أنه كلما زاد تركيز الشركة المبحوثة على أبعاد (0.01معنوية )
األداء المتميز والمتمثلة بكل من ُبعد تميز الموارد البشرية, وُبعد تميز االستراتيجية, وُبعد تميز 

على الترتيب كلما أسهم ذلك في رفع الثقافة, وُبعد تميز الهيكل التنظيمي, وُبعد تميز التعلم 
مستويات التصنيع المستدام لديها وذلك بسبب التالزم اإليجابي بين تلك األبعاد والتصنيع 

الفرعية األولى الفرضية بذلك فإن نتائج تحليل االرتباط على المستوى الجزئي تدعم و المستدام. 
وذات داللـة إحـصـائية بين أبعاد توجد عالتة ارتباط معنـويـة موجبة والتي تنص على أنه )

 التصنيع المستدام واألداء المتميز(.
 أبعاد التصنيع المستدام واألداء المتميزاالرتباط بين معامالت  (44الجدول )

 األبعاد والمتغيرات

 التصنيع المستدام
 المؤشر 

 الُبعد الكلي
 البيئي

الُبعد 
 االقتصادي

الُبعد 
 االجتماعي

 الُبعد
 التقني

األداء 
 المتميز

 **500. **438. **376. **518. **328. تميز الثقافة

 **625. **451. **560. **466. **437. تميز االستراتيجية

 **640. **539. **573. **398. **481. تميز الموارد البشرية

 **543. **361. **520. **315. **412. تميز القيادة
 **465. **372. **561. 201. *275. تميز الهيكل التنظيمي

 **459. **365. **524. 179. *285. تميز التعلم
 **669. **524. **661. **414. **462. المؤشر الكلي

  α ≤ 0.01  , * α ≤ 0.05 **      نتائج التحليل االحصائي منإعداد الباحث  المصدر:
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االرتباط بين أبعاد متغير الفشل  أبعاد متغير الفشل العملياتي: تشير نتائج تحليل عالتات. 2
 ( إلى اآلتي:45العملياتي وبين متغير األداء المتميز في الجدول )

أتوى  (, وأن0.01أ. أن كافة عالتات االرتباط المحسوبة موجبة ومعنوية عند مستوى داللة )
تلك العالتات كانت بين ُبعد الفشل في القرارات اإلدارية ومتغير األداء المتميز حيث 

, بينما كانت (0.01( وعند مستوى معنوية )0.676بلغت تيمة معامل االرتباط بينهما )
أتل تيمة لمعامل االرتباط بين ُبعد األخطاء البشرية وبين األداء المتميز والتي بلغت 

(, بينما بلغت تيمة معامل االرتباط 0.01تيمة معنوية عند مستوى )( وهي 0.520)
لألبعاد األخرى بين هاتين القيمتين. وبذلك يمكن االستدالل على أنه كلما زاد تركيز 
الشركة المبحوثة على الحد من أو التقليل من أبعاد الفشل العملياتي والمتمثلة بكل من 

معرفة, والفشل في المعدات, واالخطاء البشرية الفشل في القرارات اإلدارية, ونقص ال
على الترتيب كلما أسهم ذلك في رفع مستويات األداء المتميز لديها وذلك بسبب التالزم 

 اإليجابي بين تلك األبعاد واألداء المتميز.
بين متغير الفشل العملياتي وأبعاد متغير األداء أن كافة عالتات االرتباط المحسوبة ب. 

(, وأن أتوى تلك العالتات كانت 0.01موجبة ومعنوية عند مستوى داللة )انت المتميز ك
بلغت تيمة معامل حيث  تميز الهيكل التنظيميُبعد متغير الفشل العملياتي وبين بين 

. بينما كانت أتل تيمة لمعامل (0.01( وعند مستوى معنوية )0.663االرتباط بينهما )
( وهي 0.493والتي بلغت ) تميز الثقافةُبعد ي وبين متغير الفشل العملياتاالرتباط بين 

لألبعاد األخرى تيم معامل االرتباط انحصرت بينما  .(0.01تيمة معنوية عند مستوى )
وبذلك يمكن االستدالل على أنه كلما  .(0.01وعند مستوى معنوية ) بين هاتين القيمتين

تميز الهيكل المتمثلة بكل من ُبعد و  األداء المتميززاد تركيز الشركة المبحوثة على أبعاد 
ُبعد و , تميز الموارد البشريةوُبعد  تميز االستراتيجية,وُبعد  التنظيمي, وُبعد تميز القياد ,

على الترتيب كلما أسهم ذلك إلى الحد أو التقليل من تميز الثقافة وُبعد  تميز التعلم,
الفشل ابي بين تلك األبعاد و لديها وذلك بسبب التالزم اإليجالفشل العملياتي مستويات 
 .العملياتي
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الفرعية الثانية الفرضية بذلك فإن نتائج تحليل االرتباط على المستوى الجزئي تدعم و 
الفشل توجد عالتة ارتباط معنـويـة موجبة وذات داللـة إحـصـائية بين أبعاد والتي تنص على أنه )

 واألداء المتميز(. العملياتي
 أبعاد الفشل العملياتي واألداء المتميزاالرتباط بين  معامالت (45الجدول )

 األبعاد والمتغيرات

 الفشل العملياتي
 المؤشر 

 أخطاء الكلي
 بشرية

فشل في 
 المعدات

فشل القرارات 
 اإلدارية

نقص في 
 المعرفة

األداء 
 المتميز

 **493. **450. **410. **369. **392. تميز الثقافة

 **632. **493. **507. **589. **460. تميز االستراتيجية

 **631. **580. **543. **412. **410. تميز الموارد البشرية

 **640. **522. **616. **400. **332. تميز القيادة
 **663. **557. **633. **390. **473. تميز الهيكل التنظيمي

 **628. **486. **553. **339. **415. تميز التعلم
 **778. **642. **676. **533. **520. المؤشر الكلي

   α ≤ 0.01  , * α ≤ 0.05 **       نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:

  التأثير اتاختبار فرضيثالثًا: 
في المتغير المعتمد وحيث أن ا أبعادهو المستقلة متغيرات الدراسة لللتعرف على عالتات التأثير 

الدراسة يتضمن وجود متغير وسيط فإنه تم تطبيق نوعين من أساليب التحليل أنموذج 
 اإلحصائية, وذلك كما يلي:

 على مستوى المتغيرات الرئيسةتحليل ال .1
وذلك باعتماد طريقة االنحدار تم التحقق من العالتات التأثيرية بين المتغيرات الرئيسة في الدراسة 

إذ تعتمد هذه الطريقة على إدخال المتغيرات المستقلة  (Hierarchal Regression)الهرمي 
 تباعًا وحسب ورودها في أنموذج الدراسة, وكانت نتائج التحليل كما يلي:

والخاص بأنموذج التحليل الهرمي إلى وجود  (46)في الجدول الموضحة تشير نتائج التحليل أ. 
تأثير لمتغير التصنيع المستدام في األداء المتميز وبدون تدخل من المتغير الوسيط )الفشل 

( وهي أتل 0.000)تها بلغت تيموالتي  (.Sig) العملياتي( وبحسب مستوى المعنوية المحسوبة
ويدعم ذلك أن (, 0.05والبالغة ) لدراسةا ااعتمدته لتيوا ةمن تيمة مستوى المعنوية االفتراضي
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 (3.978أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )( كانت 54.128المحسوبة والبالغة ) (F)تيمة 
كما بلغت القيمة  (.0.05( مما يشير إلى معنوية التأثير وعند مستوى )70,  1وبدرجات حرية )

R)التفسيرية 
2
(, أي أن التصنيع المستدام 0.436تميز )لتأثير التصنيع المستدام في األداء الم (

 56.4%( من التغير الذي يحدث في األداء المتميز وأن هناك نسبة ) 43.6يفسر ما نسبته )
 %( تعود لعوامل أخرى ال يتضمنها هذا النموذج.

( أن دخول متغير الفشل العملياتي وضمن أنموذج االنحدار 46ب. تشير النتائج في الجدول )
الهرمي الثاني تد أدى إلى إحداث تغييرات في العالتة التأثيرية لمتغير التصنيع المستدام في 

R)األداء المتميز, حيث ارتفعت القيمة التفسيرية 
2
(, مما يدل على أن وجود 0.555إلى ) (

ى زياد  القو  التأثيرية للتصنيع المستدام في األداء المتميز الفشل العملياتي كمتغير وسيط أدى إل
%( من التغير الذي يحصل لألداء المتميز.  55.5وأن هذه العالتة التأثيرية تفسر ما نسبته )

وبذلك يمكن االستنتاج بأن الشركة المستجيبة إذا ما أرادت أن ترتقي في أدائها إلى مستويات 
طبيق التصنيع المستدام ومن خالل الحد أو التقليل من أبعاد الفشل التميز عليها أن تركز على ت

 العملياتي لديها.     
 ( ملخص أنموذج االنحدار الهرمي46الجدول )

R النموذج
2

Rالتغير في  
2

 F المحسوبة F درجات الحرية الجدولية P - Value 

1 0.436 - 54.128 3.978 1  ,70 0.000 

2 0.555 0.119 42.944 3.130 2  ,69 0.000 

  نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:
 

 ( والخاص بمعامالت أنموذج اإلنحدار الهرمي إلى اآلتي:47ت. كما تشير النتائج في الجدول )
  تيمة الثابت تبينفي ضوء معادلة االنحدار (B0) في النموذج األول تد بلغت 

( في النموذج الثاني مما يدل على 0.434وأصبح ), إذ انخفضت هذه القيمة (0.923)
التصنيع ( وذلك عندما تكون تيمة 0.434مقداره ) لألداء المتميزأن هناك ظهورًا 

مساوية للصفر. وعليه يمكن تفسير هذه أبعادهما ومن خالل المستدام والفشل العملياتي 



 
180 

من التصنيع  األداء المتميز يستمد معظم خصائصه وبمستويات جيد النتيجة بأن 
 .المستدام والذي يمر عبر التقليل من أبعاد الفشل العملياتي في الشركة المبحوثة

  أما تيمة الميل الحدي(B1)  للتصنيع المستدام و ( 0.240) بلغتفقد في النموذج الثاني
التصنيع ( في متغير 1)واحد تغيرًا مقداره  ( للفشل العملياتي وهي داللة على أن0.613)

األداء المتميز, ولكن بوجود ( في 0.240إلى تغير مقداره )بالتبعية سيؤدي  المستدام
التصنيع ( في متغير 1)واحد تغيرًا مقداره متغير الفشل العملياتي كمتغير وسيط فإن 

األداء المتميز, وفي هذا داللة ( في 0.613إلى تغير مقداره )بالتبعية سيؤدي  المستدام
وهو تغير كبير يمكن االستناد عليه في تفسير  ود المتغير الوسيطعلى شد  التأثير بوج

 المستجيبفي المتغير والمتمثل بالتصنيع المستدام العالتة التأثيرية للمتغير المستقل 
 .والمتمثل باألداء المتميز ومن خالل المتغير الوسيط الفشل العملياتي

  بلغت تيمة(Sig.) ( وهي دال0.000في النموذج األول ) لة على معنوية تأثير التصنيع
 (.Sig)المستدام في األداء المتميز ومن خالل عالتتهما المباشر . بينما أصبحت تيمة 

( لمتغير الفشل 0.000( لمتغير التصنيع المستدام, و)0.075في النموذج الثاني )
العملياتي مما يدل على تحقق شرط وجود المتغير الوسيط في العالتة بين متغيرين 

لذي يشير إلى أن وجود المتغير الوسيط البد أن ينقل تأثير المتغير المستقل إلى وا
المتغير المستجيب )أو التابع( من خالله مما يسبب عدم معنوية تأثير المتغير المستقل 

والتي  (t)في المتغير المستجيب بشكل مباشر. ولتأكيد ذلك يمكن الرجوع إلى تيمة 
( 1.667ول وهي أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )( في النموذج األ7.357بلغت )

( مما يدل على معنوية التأثير المباشر للتصنيع المستدام في األداء 70بدرجة حرية )
في النموذج الثاني لمتغير التصنيع المستدام تد بلغت  (t)المتميز, بينما كانت تيمة 

( وهي داللة على 69حرية )( وبدرجة 1.667( وهي تقل عن تيمتها الجدولية )1.085)
عدم معنوية التأثير بينهما بسبب دخول المتغير الوسيط في العالتة, في حين كانت تيمة 

(t) ( وهي أكبر من تيمتها 4.283في النموذج الثاني لمتغير الفشل العملياتي تد بلغت )
في (, مما يؤشر أن وجود المتغير الوسيط يسهم 69( وبدرجة حرية )1.667الجدولية )

 نقل تأثير المتغير المستقل إلى المتغير المستجيب من خالله. 
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واستنادًا إلى نتائج التحليل الهرمي يمكن تبول فرضة التأثير التي تشير إلى أنه )يوجد تأثير 
 معنوي لمتغير التصنيع المستدام في متغير األداء المتميز ومن خالل متغير الفشل العملياتي(. 

  معامالت أنموذج اإلنحدار الهرمي (47جدول )ال

 قيمة األنموذج

 B 

قيمة 
Beta 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 قيمة
Sig. 

1 

 -  - - - 0.923 الثابت

التصنيع 
 المستدام

0.683 0.660 7.357 1.667 70 0.000 

2 

 - - - - - 0.434 الثابت
التصنيع 
 المستدام

0.240 0,232 1.085 1.667 
69 

0.075 

 0.000 1.667 4.283 0.550 0.613 الفشل العملياتي
  نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:

 
ولتأكيد دتة التحليل الهرمي في تشخيص عالتات التأثير بين متغيرات الدراسة لجأ 

االختبار عن , إذ أفصحت نتائج هذا (Path Analysis)الباحث إلى تطبيق تحليل المسار 
 العالتات التأثيرية اآلتية:

( أن نتائج التأثير المباشر للتصنيع 48أ. التأثير المباشر: تشير نتائج التحليل في الجدول )
المستدام في األداء المتميز تتطابق مع نتائج التحليل الهرمي, إذ كانت نتائج التأثير معنوية وذلك 

( وهي أتل من مستوى المعنوية االفتراضي 0.000والتي بلغت ) (.Sig)بداللة كل من تيمة 
( وهي أكبر من تيمتها الجدولية 9.871والتي بلغت ) (t)(, وبداللة تيمة 0.05للدراسة والبالغة )

%( وبقيمة تفسيرية بلغت  22.7(, أما تيمة التأثير فقد بلغ شدتها )70( وبدرجة حرية )1.667)
(43.6 .)% 

المباشر: تبين نتائج تحليل المسار أن التأثير غير المباشر لمتغير التصنيع ب. التأثير غير 
والتي بلغت  (.Sig)المستدام في األداء المتميز ومن خالل الفشل العملياتي كانت معنوية بداللة 

( وهي أكبر من تيمتها الجدولية 4.283المحسوبة والتي بلغت ) (t)(, وبتأكيد من تيمة 0.000)
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(, كما ارتفعت شد  التأثير بوجود المتغير الوسيط لتصل 69( وبدرجة حرية )1.667والبالغة )
%(. وبذلك فإن هذه النتائج  55.5%(, وكذلك ارتفعت القيمة التفسيرية لتصل إلى ) 45.1إلى )

تؤكد أهمية وجود متغير الفشل العملياتي في العالتة التأثيرية لمتغير التصنيع المستدام في األداء 
 يز, إذ من خالله تحسنت كافة مؤشرات التأثير بين متغيرات الدراسة.   المتم

  العالقة التأثيرية بطريقة تحليل المسار (48جدول )ال

 األنموذج
 قيمة

 المعامالت
قيمة 
 التأثير

 قيمة
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

قيمة 
Sig. 

 0.000 70 1.667 9.871 0.436 0.227 0.716 التأثير المباشر
التأثير غير 

 المباشر
0.630 0.451 0.555 4.283 1.667 69 0.000 

  نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:
 على مستوى األبعاد تحليل ال .2

من أجل فهم أوسع لعالتات التأثير وتحديد تأثير التصنيع المستدام في أبعاد األداء المتميز ومن 
, حيث (stepwise)خالل الفشل العملياتي فإنه تم تطبيق اختبار اإلنحدار المتدرج وبطريقة 

 ( تد افصحت عن النماذج اآلتية:49كانت نتائج التحليل والمذكور  في الجدول )
لمتغير التصنيع أن  (49)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :لثقافةُبعد تميز ا. أ

 الثقافة وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبةُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في المستدام 
(Sig.)  لتيوا ة( وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي0.000بلغت )والتي 
( 6.199المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته
( مما يشير إلى 70وبدرجات حرية ) (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )كانت 

R)كما بلغت القيمة التفسيرية  (.0.05معنوية التأثير وعند مستوى )
2
لتأثير التصنيع  (

(, أي أن التصنيع المستدام يفسر ما نسبته 0.354المستدام في ُبعد تميز الثقافة )
الثقافة وبشكل مباشر. كما تبين أنه لم ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  35.4)

الثقافة ومن خالل الفشل العملياتي ُبعد تميز يظهر هناك تأثير للتصنيع المستدام في 
من  كبر( وهي أ0.062بلغت )والتي  (.Sig) وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبة

المحسوبة  (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) ةتيمة مستوى المعنوية االفتراضي
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( 69حرية ) ةوبدرج (1.667من تيمتها الجدولية والبالغة ) تلأ( كانت 1.089والبالغة )
 (.0.05عند مستوى )غير المباشر معنوية التأثير عدم مما يشير إلى 

 التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز الثقافة( 49الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 .Sigقيمة 

 0.000 70 1.667 6.199 0.354 التأثير المباشر

 0.062 69 1.667 1.089 0.386 التأثير غير المباشر

 االحصائينتائج التحليل من إعداد الباحث  المصدر:
 

لمتغير أن ( 50)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :ُبعد تميز االستراتيجية. ب
االستراتيجية وبحسب تيمة مستوى المعنوية ُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في التصنيع المستدام 

 ة( وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي0.000بلغت )والتي  (.Sig) المحسوبة
المحسوبة والبالغة  (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته لتيوا
( مما 70وبدرجات حرية ) (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )( كانت 6.584)

كما بلغت القيمة التفسيرية  (.0.05وعند مستوى )المباشر يشير إلى معنوية التأثير 
(R

2
(, أي أن التصنيع 0.382في ُبعد تميز االستراتيجية ) لتأثير التصنيع المستدام (

االستراتيجية. ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  38.2المستدام يفسر ما نسبته )
االستراتيجية ومن خالل الفشل ُبعد تميز كما تبين أن هناك تأثير للتصنيع المستدام في 

( وهي 0.006بلغت )والتي  (.Sig) العملياتي وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبة
 (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) ةمن تيمة مستوى المعنوية االفتراضي تلأ

 ةوبدرج (1.667من تيمتها الجدولية والبالغة ) كبرأ( كانت 2.818المحسوبة والبالغة )
كما  (.0.05عند مستوى )غير المباشر ( مما يشير إلى معنوية التأثير 69حرية )

R)ارتفعت القيمة التفسيرية لمعامل التحديد 
2
لتأثير التصنيع المستدام في ُبعد تميز  (

%( من  44.6(, أي أن التصنيع المستدام يفسر ما نسبته )0.446) لتصبحاالستراتيجية 
 االستراتيجية ومن خالل متغير الفشل العملياتي.ُبعد تميز التغير الذي يحدث في 
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 التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز االستراتيجية( 50الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 .Sigقيمة  الحرية

 0.000 70 1.667 6.584 0.382 التأثير المباشر
 0.006 69 1.667 2.818 0.446 التأثير غير المباشر

 التحليل االحصائينتائج من إعداد الباحث  لمصدر:ا
لمتغير أن ( 51)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :ُبعد تميز الموارد البشرية. ت

الموارد البشرية وبحسب تيمة مستوى ُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في التصنيع المستدام 
( وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية 0.000بلغت )والتي  (.Sig) المعنوية المحسوبة

المحسوبة  (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته لتيوا ةاالفتراضي
وبدرجات حرية  (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )( كانت 7.251والبالغة )

كما بلغت القيمة  (.0.05وعند مستوى )المباشر ( مما يشير إلى معنوية التأثير 70)
R)التفسيرية 

2
(, أي أن 0.429التصنيع المستدام في ُبعد تميز الموارد البشرية )لتأثير  (

ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  38.2التصنيع المستدام يفسر ما نسبته )
ُبعد تميز الموارد البشرية. كما تبين أنه لم يظهر هناك تأثير للتصنيع المستدام في 

 حسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبةالموارد البشرية ومن خالل الفشل العملياتي وب
(Sig.)  والبالغة  ةمن تيمة مستوى المعنوية االفتراضي كبر( وهي أ0.070بلغت )والتي

من تيمتها  تلأ( كانت 1.083المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05)
غير معنوية التأثير عدم ( مما يشير إلى 69حرية ) ةوبدرج (1.667الجدولية والبالغة )

 (.0.05عند مستوى )المباشر 

 ( التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز الموارد البشرية51الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 .Sigقيمة  الحرية

 0.000 70 1.667 7.251 0.429 التأثير المباشر
 0.070 69 1.667 1.083 0.456 التأثير غير المباشر

 نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  المصدر:
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لمتغير التصنيع أن ( 52)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :ُبعد تميز القيادة. ث
 القياد  وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبةُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في المستدام 

(Sig.)  لتيوا ة( وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي0.000)بلغت والتي 
( 4.628المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته
( مما يشير إلى 70وبدرجات حرية ) (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )كانت 

R)كما بلغت القيمة التفسيرية  (.0.05وعند مستوى )المباشر معنوية التأثير 
2
لتأثير  (

(, أي أن التصنيع المستدام يفسر ما 0.234التصنيع المستدام في ُبعد تميز القياد  )
القياد . كما تبين أن هناك تأثير ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  23.4نسبته )

اتي وبحسب تيمة مستوى القياد  ومن خالل الفشل العمليُبعد تميز للتصنيع المستدام في 
من تيمة مستوى المعنوية  تل( وهي أ0.005بلغت )والتي  (.Sig) المعنوية المحسوبة

( كانت 2.886المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) ةاالفتراضي
( مما يشير إلى معنوية 69حرية ) ةوبدرج (1.667من تيمتها الجدولية والبالغة ) كبرأ

كما ارتفعت القيمة التفسيرية لمعامل التحديد  (.0.05عند مستوى )غير المباشر التأثير 
(R

2
(, أي أن التصنيع 0.317) لتصبحلتأثير التصنيع المستدام في ُبعد تميز القياد   (

من القياد  و ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  31.7المستدام يفسر ما نسبته )
 خالل متغير الفشل العملياتي.

 ( التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز القيادة52الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 .Sigقيمة 

 0.000 70 1.667 4.628 0.234 التأثير المباشر

 0.005 69 1.667 2.886 0.317 التأثير غير المباشر

 نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  لمصدر:ا
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لمتغير أن ( 53)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :ُبعد تميز الهيكل التنظيمي. ج
الهيكل التنظيمي وبحسب تيمة مستوى ُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في التصنيع المستدام 
وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية ( 0.000بلغت )والتي  (.Sig) المعنوية المحسوبة

المحسوبة  (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته لتيوا ةاالفتراضي
وبدرجات حرية  (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )( كانت 5.096والبالغة )

ت القيمة كما بلغ (.0.05وعند مستوى )المباشر ( مما يشير إلى معنوية التأثير 70)
R)التفسيرية 

2
(, أي 0.271لتأثير التصنيع المستدام في ُبعد تميز الهيكل التنظيمي ) (

ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  27.1أن التصنيع المستدام يفسر ما نسبته )
الهيكل  ُبعد تميزالهيكل التنظيمي. كما تبين أن هناك تأثير للتصنيع المستدام في 

 (.Sig) التنظيمي ومن خالل الفشل العملياتي وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبة
(, 0.05والبالغة ) ةمن تيمة مستوى المعنوية االفتراضي تل( وهي أ0.000بلغت )والتي 

من تيمتها الجدولية  كبرأ( كانت 4.090المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة 
عند غير المباشر ( مما يشير إلى معنوية التأثير 69حرية ) ةوبدرج (1.667والبالغة )
R)كما ارتفعت القيمة التفسيرية لمعامل التحديد  (.0.05مستوى )

2
لتأثير التصنيع  (

(, أي أن التصنيع المستدام 0.413) لتصبحالمستدام في ُبعد تميز الهيكل التنظيمي 
الهيكل التنظيمي ومن  ُبعد تميزفي  %( من التغير الذي يحدث 41.3يفسر ما نسبته )

 خالل متغير الفشل العملياتي.

 ( التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز الهيكل التنظيمي53الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 .Sigقيمة 

 0.000 70 1.667 5.096 0.271 التأثير المباشر

 0.000 69 1.667 4.090 0.413 غير المباشر التأثير

 نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  لمصدر:ا
 

لمتغير التصنيع أن ( 54)في الجدول المتدرج  نتائج التحليلتبين من  :ُبعد تميز التعلم. ح
 التعلم وبحسب تيمة مستوى المعنوية المحسوبةُبعد تميز تأثيرًا مباشرًا في المستدام 



 
187 

(Sig.)  لتيوا ة( وهي أتل من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي0.000بلغت )والتي 
( 3.588المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) الدراسة ااعتمدته
( مما يشير إلى 70وبدرجات حرية ) (1.667أكبر من تيمتها الجدولية والبالغة )كانت 

R)كما بلغت القيمة التفسيرية  (.0.05ستوى )وعند مالمباشر معنوية التأثير 
2
لتأثير  (

(, أي أن التصنيع المستدام يفسر ما 0.155التصنيع المستدام في ُبعد تميز التعلم )
التعلم. كما تبين أن هناك تأثير ُبعد تميز %( من التغير الذي يحدث في  15.5نسبته )

التعلم ومن خالل الفشل العملياتي وبحسب تيمة مستوى  ُبعد تميزللتصنيع المستدام في 
من تيمة مستوى المعنوية  تل( وهي أ0.000بلغت )والتي  (.Sig) المعنوية المحسوبة

( كانت 4.805المحسوبة والبالغة ) (t)ويدعم ذلك أن تيمة (, 0.05والبالغة ) ةاالفتراضي
( مما يشير إلى معنوية 69ية )حر  ةوبدرج (1.667من تيمتها الجدولية والبالغة ) كبرأ

كما ارتفعت القيمة التفسيرية لمعامل التحديد  (.0.05عند مستوى )غير المباشر التأثير 
(R

2
(, أي أن التصنيع 0.302) لتصبحلتأثير التصنيع المستدام في ُبعد تميز التعلم  (

لم ومن التع ُبعد تميز%( من التغير الذي يحدث في  30.2المستدام يفسر ما نسبته )
 خالل متغير الفشل العملياتي.

 ( التأثير المباشر وغير المباشر في ُبعد تميز التعلم54الجدول )

 قيمة األنموذج
R

2
 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 .Sigقيمة 

 0.001 70 1.667 3.588 0.155 التأثير المباشر

 0.000 69 1.667 3.805 0.302 التأثير غير المباشر

 نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحث  لمصدر:ا
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 ًا: تحليل الفروقات: رابع
وتفرعاتها والتي تتصل بتحليل الفروق بين  الثالثة الختبار فرضية الفروتات الرئيسة      

أفراد العينة, حيث كانت في اجابات متغيرات الدراسة وأبعادها وبحسب السمات الديموغرافية 
 نتائج هذا التحليل كاآلتي:

 (Independent Two sample T – Test)تم تطبيق اختبار  . الفروق حسب الجنس:1
والذي يختص بالسمات ذات الفئتين فقط وحيث أن هذه السمة تتضمن فئة الذكور واالناث فإن 

ات ( أظهرت عدم وجود فروق معنوية لمتغير 55نتائج تحليل الفروق والمذكور  في الجدول )
الدراسة ولكل من التصنيع المستدام والفشل العملياتي واألداء المتميز يمكن أن تعزى لسمة 

( 0.631(, )0.969(, )0.528المحسوبة لتلك المتغيرات تد بلغت ) (.Sig)الجنس حيث أن تيم 
(, ويدعم 0.05وعلى التوالي وهي أكبر من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي للدراسة والبالغة )

( على 0.483(, )0.039(, )0.634( المحسوبة لكل متغير والتي بلغت )(tذه النتائج تيم ه
(. مما يعني أنه ال 70( وبدرجة حرية )1.667( الجدولية البالغة )tالتوالي وهي أتل من تيمة )

فرق بين توجه الذكور واإلناث تجاه التعامل مع متغيرات التصنيع المستدام والفشل العملياتي 
 داء المتميز في الشركة المستجيبة.واأل

 الفروق حسب الجنس  (55الجدول )

 األوساط الحسابية متغيرات الدراسة
 tقيمة 

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
 .Sig درجة الحرية

 التصنيع المستدام

 3.221 ذكور

0.634 

1.667 70 

0.528 

 3.120 إناث

 الفشل العملياتي

 3.116 ذكور

0.039 0.969 

 3.110 إناث

 األداء المتميز

 3.126 ذكور

0.483 0.631 

 3.047 إناث

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر 
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وبناءًا على نتائج تحليل الفروق حسب الجنس فإنه يتم رفض الفرضية الفرعية األولى 
)توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات والمتفرعة من فرضية الفروتات الرئيسة والتي تنص على أنه 

الدراسة الحالية تعزى لسمة الجنس لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(, والقبول بالفرضية 
البديلة والتي تنص على أنه )ال توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة 

 الجنس لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(.
( والذي One Way ANOVAتم تطبيق اختبار ). الفروق حسب التحصيل الدراسي: 2

يختص بتحليل الفروق للسمات التي تتكون من ثالث فئات وأكثر, وعليه فإن نتائج تحليل الفروق 
( أظهرت عدم وجود فروق معنوية لمتغيرات الدراسة ولكل من التصنيع 56والمذكور  في الجدول )

العملياتي واألداء المتميز يمكن أن تعزى لسمة التحصيل الدراسي حيث أن تيم المستدام والفشل 
(Sig.) ( وعلى التوالي وهي 0.734(, )0.233(, )0.741المحسوبة لتلك المتغيرات تد بلغت )

( (F(, ويدعم هذه النتائج تيم 0.05أكبر من تيمة مستوى المعنوية االفتراضي للدراسة والبالغة )
( على التوالي وهي أتل من 0.503(, )1.432(, )0.493تغير والتي بلغت )المحسوبة لكل م

(. مما يعني أنه ال فرق بين توجه 67,  4( وبدرجات حرية )2.509( الجدولية البالغة )Fتيمة )
األفراد ذوي التحصيل الدراسي من اإلعدادية أو الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه 

مع متغيرات التصنيع المستدام والفشل العملياتي واألداء المتميز في الشركة  تجاه التعامل
 المستجيبة.

 الفروق حسب التحصيل الدراسي (56الجدول )

 متغيرات الدراسة
 Fقيمة 

 المحسوبة
 Fقيمة 

 الجدولية
 .Sig درجات الحرية

 0.493 التصنيع المستدام

2.509 

4 0.741 

 0.233 67 1.432 الفشل العملياتي

 0.734 71 0.503 األداء المتميز

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر       
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وبناءًا على نتائج تحليل الفروق حسب التحصيل الدراسي فإنه يتم رفض الفرضية الفرعية 
تجاه  الثانية والمتفرعة من فرضية الفروتات الرئيسة والتي تنص على أنه )توجد فروتات معنوية

متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(, 
والقبول بالفرضية البديلة والتي تنص على أنه )ال توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة 

 الحالية تعزى لسمة التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(.
 
( والذي يختص بتحليل الفروق للسمات One Way ANOVAتم تطبيق اختبار ). العمر: 3

( 57التي تتكون من ثالث فئات وأكثر, وعليه فإن نتائج تحليل الفروق والمذكور  في الجدول )
أظهرت عدم وجود فروق معنوية لمتغيرات الدراسة ولكل من التصنيع المستدام والفشل العملياتي 

المحسوبة لتلك المتغيرات تد  (.Sig)تميز يمكن أن تعزى لسمة العمر حيث أن تيم واألداء الم
( وعلى التوالي وهي أكبر من تيمة مستوى المعنوية 0.139(, )0.336(, )0.357بلغت )

( المحسوبة لكل متغير والتي (F(, ويدعم هذه النتائج تيم 0.05االفتراضي للدراسة والبالغة )
( الجدولية البالغة F( على التوالي وهي أتل من تيمة )1.892(, )1.147(, )1.095بلغت )

(. مما يعني أنه ال فرق بين توجه األفراد ذوي فئات العمر 68,  3( وبدرجات حرية )2.740)
سنة فأكثر( تجاه التعامل مع متغيرات التصنيع  50(, )50 – 41(, )40 – 31(, )30 – 20)

 المستدام والفشل العملياتي واألداء المتميز في الشركة المستجيبة.
 

 الفروق حسب العمر (57الجدول )

 متغيرات الدراسة
 Fقيمة 

 المحسوبة
 Fقيمة 

 الجدولية
 .Sig درجات الحرية

 1.095 التصنيع المستدام

2.740 

3 0.357 

 0.336 68 1.147 العملياتي الفشل

 0.139 71 1.892 األداء المتميز

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر       
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وبناءًا على نتائج تحليل الفروق حسب العمر فإنه يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة 
فروتات معنوية تجاه متغيرات والمتفرعة من فرضية الفروتات الرئيسة والتي تنص على أنه )توجد 

الدراسة الحالية تعزى لسمة العمر لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(, والقبول بالفرضية 
البديلة والتي تنص على أنه )ال توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة 

 العمر لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(.
( والذي يختص بتحليل الفروق One Way ANOVAتم تطبيق اختبار ). مدة الخدمة: 4

للسمات التي تتكون من ثالث فئات وأكثر, وعليه فإن نتائج تحليل الفروق والمذكور  في الجدول 
( أظهرت عدم وجود فروق معنوية لمتغيرات الدراسة ولكل من التصنيع المستدام والفشل 58)

المحسوبة لتلك  (.Sig)ء المتميز يمكن أن تعزى لسمة مد  الخدمة حيث أن تيم العملياتي واألدا
( وعلى التوالي وهي أكبر من تيمة مستوى 0.350(, )0.204(, )0.684المتغيرات تد بلغت )

( المحسوبة لكل متغير (F(, ويدعم هذه النتائج تيم 0.05المعنوية االفتراضي للدراسة والبالغة )
( الجدولية F( على التوالي وهي أتل من تيمة )1.065(, )1.625(, )0.437والتي بلغت )

(. مما يعني أنه ال فرق بين توجه األفراد ذوي فئات 69,  2( وبدرجات حرية )3.130البالغة )
سنوات فأكثر( تجاه التعامل مع متغيرات التصنيع المستدام  8(, )7 – 4(, )3 – 1مد  الخدمة )

 ء المتميز في الشركة المستجيبة.والفشل العملياتي واألدا
 

 الفروق حسب مدة الخدمة (58الجدول )

 متغيرات الدراسة
 Fقيمة 

 المحسوبة
 Fقيمة 

 الجدولية
 .Sig درجات الحرية

 0.437 التصنيع المستدام

3.130 

2 0.648 

 0.204 69 1.625 الفشل العملياتي

 0.350 71 1.065 األداء المتميز

 .نتائج التحليل اإلحصائي منالباحث  إعداد: المصدر       
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وبناءًا على نتائج تحليل الفروق حسب مد  الخدمة فإنه يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة 
والمتفرعة من فرضية الفروتات الرئيسة والتي تنص على أنه )توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات 

ينة في الشركة المستجيبة(, والقبول بالفرضية الدراسة الحالية تعزى لسمة مد  الخدمة لدى أفراد الع
البديلة والتي تنص على أنه )ال توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى لسمة 

 مد  الخدمة لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(.
الدراسة فإنه وتأسيسًا على نتائج تحليل الفروتات وحسب السمات الديموغرافية ألفراد عينة 

يمكن االستنتاج بأن أفراد العينة في الشركة المستجيبة ومهما اختلفت سماتهم تلك فإن تركيزهم في 
أثناء عملهم على كل من التصنيع المستدام والفشل العملياتي واألداء المتميز جاء بنفس 

ئج تحليل الفروتات المستويات وال توجد أية فروتات بينهم تجاه تلك المتغيرات. وبناءًا على نتا
ة والتي تنص على أنه ثالثالسابقة وبحسب الفرضيات الفرعية فإنه يتم رفض الفرضية الرئيسة ال

)توجد فروتات معنوية تجاه متغيرات الدراسة الحالية تعزى للسمات الديموغرافية لدى أفراد العينة 
)ال توجد فروتات معنوية تجاه في الشركة المستجيبة(, وتبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه 

 متغيرات الدراسة الحالية تعزى للسمات الديموغرافية لدى أفراد العينة في الشركة المستجيبة(.
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 الفصل السادس

 االستنتاجات والمقترحات 

مبحثين   التي توصلت اليها الدراسة ضمنيعرض الفصل اهم االستنتاجات والمقترحات  
 يتناول المبحث االول االستنتاجات النظرية والعملية والمبحث الثاني يتناول المقترحات.
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 المبحث األول االستنتاجات

 اإلطار من كل ضوء في استنتاجات من الدراسة إليه خلصت ما بأهم المبحث هذا يهتم     
  :اآلتي االستنتاجات أهم ومن العملي, واإلطار للدراسة النظري 

 أواًل: استنتاجات الجانب النظري:

ان تطبيق االستدامة في التصنيع بنجاح يوفر طريقة استراتيجية لزياد  فاعلية وكفاء  اداء  -1
 االعمال.

يمثل التصنيع المستدام حاًل رئيسيًا لمشكلة النقص الحاد في الموارد الطبيعية كما يسهم في  -2
 للمنظمة. التنافسي الموتع استغالل مصادر الطاتة المتجدد  بما يعزز

 في يسهم التصنيع المستدام في تقليل االثر البيئي من خالل اعاد  التدوير واالستثمار -3
 المستدامة. التنمية تحقيق في الرئيس العامل الكلف تقليص بما يؤدي الى النظيفة التقانة

ء المستهلك يعد ارتفاع اسعار المنتجات المستدامة من اهم العوائق التي تحول دون شرا -4
 لتلك المنتجات.

العنصر االكثر  باعتبارهاتعد ممارسات البعد االجتماعي مهمة وضرورية لمجتمع االعمال  -5
مسؤولية تجاه المشاكل االجتماعية واالتتصادية والبيئية في توفير حلول كفوء  لمستقبل 

 مستدام.

شل العملياتي تسهم تعد حاالت الفشل فرص تعلم بإعتبار ان المعلومات المكتسبة من الف -6
 في تحفيز عملية التغيير والتحسين.

الوتاية من االخطاء تركز على كشف االخطاء وتصحيحها تبل ان تصبح عيوب وبذلك  -7
 تعد بمثابة تغذية مستمر  للبيانات.

يمكن استخدام اساليب محدد  لمعالجة الفشل العملياتي كما يمكن اعتماد التكامل بين اكثر  -8
بمايسهم في تفادي الفشل  FMEAوالـ  POKA YOKEل بين من تقنية كالتكام

 العملياتي.
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 الدراسة عّينة وتشخيص بوصف الخاصة االستنتاجات: اً نيثا
 إلى وبالتالي فهم األترب الخبر  ذوي  من هم معمل اسمنت كركوك في العاملين األفراد. 1

دراك فهم  تصدّية. العّينة أن طبيعة علماً  أعمارهم تباين من الرغم على الدراسة متغّيرات وا 

 تنفيذ وبتزامن العمل خطة وضع في الخبر  ذوي  الفئة على الدراسة تيد المعمل اعتماد.2
يجاد المشكالت عن الكشف من المعمل يتمّكن المهام  تنفيذها مع تزامناً  لحلها الُسبل وا 

 وهناك كبيراً  ليس كان اذا مباشر  العاملين تبل من ومعالجته حيث يتم تشخيص العطل
 .وخارجية داخلية صيانة

 الدراسة قيد المعمل في تدامالمسالتصنيع  بواقع الخاصة االستنتاجات: اً ثالث

 مهام تنفيذ صعوبة يعكس مما بالبيئة  خاص لقسم الدراسة تيد المعمل امتالك عدم.1
 .الوظائف المتعددّ  الفريق تبل من ما نوعاً  التصنيع المستدام

 حيث الفاتد  المتطاير  المواد تدوير اعاد  على تعمل (4) عدد مرسبات يمتلك المعمل.2
 االنتاج الى واعادتها االولية المواد توفير الى باالضافة البيئي التلوث من العملية هذه تحد
 .اخرى  جهة من الكلفوي  االتتصادي والبعد جهة من نسبياً  البيئي البعد تحقق تد وبهذا

بسبب حجم  بازيان جبال مقالع من الكلسي الحجر خصوصاً  يتم تجهيز المواد االولية .3
 الهدر من االولية المواد على للحفاظ وذلك سم 80 عن الذي ال يزيد الحجر تطعة

اد  من االيدي العاملة الموجود  ففضال عن االست والطحن التكسير في االستخدام ولسهولة
 .واجتماعيا اتتصادياً  بعداً  في تلك المنطقة وبذلك يحقق المعمل

 وبمستويات اإلنتاجية العملية عن الناجم الهدر لتقليل مستمر  جهوداً  المعمل ادار  بذلت. 4
 لالستفاد  االستخدام وا عاد  كالتدوير حديثة ممارسات باتباع يقوم ال أنها إال مقبولة, اتفاق
 االنتاج. مخلفات من

 المتطلبات تحقيق في االتتصادي الُبعد تفعيل على يعمل الميدان المبحوث أن تبين .5
 وفق على ذلك وجاء , المستدام التصنيع بمستويات االرتقاء في الُبعد هذا لمشاركة الالزمة
 .متوسطة وبمستويات العينة آراء وصف
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 لإلنتاج العالمية الجود  معايير وفق يعمل المعمل المبحوث بأن االستنتاج . يمكن6
 وانه للبلد العام االتتصادي الوضع عن تصورا يمتلك أنه كما جيد , اتفاق وبمستويات

 ذلك. وفق على يعمل

 الُبعد مفاهيم تبني على ضعيفة بمستويات يعمل الميدان المبحوث أن . اتضح7
 من البشرية التنمية على يرتكز والذي المجتمع على المنظمة بتأثير والمتمثلة االجتماعي

 أفراد بين االجتماعية العدالة وتحقيق األساسية الحاجات وضمان العامة المشاركة خالل
 ضد والعمل الفقر ومحاربة التمييز وعدم أخرى  جهة من والمستقبلي جهة من الحالي الجيل
 .أخالتي إطار وفق أشكاله وبكافة الفساد

 من الكثير يسبب مما العاملين وصحة بسالمة الميدان اهتمام . يمكن تأشير ضعف8
 اعتماده في االجتماعي بالُبعد اهتمامه ضعف على ويدلل البشرية موارده مع المشاكل
 .المستدام للتصنيع

 تتحقق فضال عن عدم االعمال مختلف اداء في المعرفة طبيقضعف ت . يؤشر9
التقني في التصنيع المستدام نتيجة امتالك المعمل مكننة  البعد لمشاركة الالزمة المتطلبات

 يع المستدام.تديمة ال تواكب متطلبات التصن

 : االستنتاجات الخاصة بواقع الفشل العملياتي في المعمل قيد الدراسةاً رابع

 والتي ضعيفة بمستويات جاءت المبحوث الميدان في البشرية األخطاء بأن االستنتاج يمكن -1
 البشري  للسلوك طبيعية عرضية نواتج باعتبارها مقصود  غير بطريقة العمل أخطاء تشمل
 عالتة ذات والبدنية العقلية النشاطات من لها مخطط لسلسلة فشل بكونها عنها يعبر والتي
 والمعرفة. المهار  من بكل

 الموارد المتالك نتيجة كان البشرية األخطاء مستويات انخفاض بأن االستدالل يمكن -2
 من الرغم على األخطاء تلك تقليل في أسهمت عالية لمهارات الميدان المبحوث في البشرية
 .لهم التدريبية الدورات بإتامة الشركة اهتمام ضعف

 صحيحة بصور  العمل على تدرتها وعدم المعدات أداء في الفشل من حاالت وجود تبين -3
 إلى يؤدي فضال عن تقادمها مما االستخدام أو التصميم في القصور إلى يعزى  والذي



 
197 

 محدودية عن ناجم أيضاً  العمليات في الفشل أن يدل مما العمليات, في الفشل حدوث
 .علما ان المعمل يعتمد على برامج صيانة وتائية دورية كل ثالثة اشهر الصيانة برامج

 القرار أخطاء في تتمثل والتي المعمل لدى اإلدارية القرارات في الفشل من حالة وجود تبين -4
 المتاحة البدائل بين من خاطئ اختيار عن تعبر والتي اإلجراء أو التمييز أو التشخيص أو
 يتخذها أساسية ترارات عن ناتجة بدورها التي االستراتيجية المخاطر ظهور في يسبب مما

تجهزها نتيجة انفراد االدار  بأتخاذ  التي الخدمات أو بالمنتجات ترتبط والتي في المدراء
 .القرارات وعدم مشاركة العاملين فيها

 في االستراتيجية المخاطر تجاه الوعي من عالية مستويات المعمل المبحوثادار   متلكتال  -5
 يسبب مما اإلبداع, على مشجع للمكافآت نظاماً  تمتلك ال أنها عن فضالً  القرار, صنع
 لديها. اإلدارية القرارات في الفشل حاالت زياد 

 عن والناتج العاملين لدى العلمية المعرفة نقص من يعاني الميدان المبحوث إن القول يمكن -6
 في المطلوبة المعرفة مستوى  إلى للوصول وتطويرها المعلومات تسخير على القدر  عدم
 .أشكاله كافة في الفشل تجنب اجل من الفاعلة والمشاركة العمل مجال

 الدراسة قيد المعمل في االداء المتميز بواقع الخاصة االستنتاجات:اً خامس
 بالرؤية اعتقاده عن المعبرالبعد االستراتيجي  بتميز يتمتع ال الميدان المبحوث أن تبين .1

 يحدد نمط أنها إلى باإلضافة الطموحات من معين مستوى  نحو الموجه وااللتزام المستقبلية
 .  ضعيفة وبمستويات التميز ذلك تحقق التي األسس تتبنى والتي للمعمل المستقبلي المسار

 تصوراً  يمتلك ال استراتيجياته في التميز حالة لضعف ونتيجة الميدان المبحوث أن اتضح .2
 مواجهة في الفشل مستويات رفع في يسهم مما فيها يعمل التي الخارجية البيئة عن استراتيجياً 
 المتميز األداء مستويات تحقيق في تدراته ضعف وبالتالي تجاهها الخارجية التهديدات
 المطلوبة.

 بالعاملين االهتمام عملية تمثل أن المفترض من والتي البشرية الموارد تميز ضعف تبين .3
 إلى والسعي اإلبداعي السلوك على وتدريبهم وتشجيعهم واحترامهم تمكينهم على والعمل
 األمل خيبة انعكاسات ذلك من ويستدل , وانتمائهم والئهم كسب اجل من أوضاعهم تحسين
 .البشرية الموارد تميز مضامين تجاه المعمل في العاملين لدى
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القياد  يشير إلى حالة االرتقاء برؤية الفرد وأدائه إلى مستويات مضمون تميز  يستنتج بأن .4
ومعايير أعلى وبناء شخصيته إلى ما بعد حدودها االعتيادية وهي مسؤولة تجاه المجموعة 
المقاد  وفن تعبئتهم وتحفيزهم كي يندفعوا ذاتيًا نحو العمل, بجانب تأثيرها المباشر على 

درات األفراد وتشجيعهم على اإلبداع, حيث تبين بأن هذا التميز وذلك من خالل تنميتها لق
 المضمون نال مستويات اتفاق ضعيفة من تبل أفراد العينة المبحوثة.

اتضح  ضعف تميز الهيكل التنظيمي لدى الميدان المبحوث , إذ يتوجب على ادار  الميدان  .5
المفرطة أن تتبع هيكل المبحوث االبتعاد عن البيروتراطية واإلجراءات الرسمية والمركزية 

مرن يسمح بالتحديث وسرعة اتخاذ القرارات وعدم التقيد بحرفية مواصفات العمل لتمكين 
  فرق العمل من المراتبة على سلوك العاملين. 

تبين أن تميز التعلم لدى الشركة المبحوثة جاء بمستويات اتفاق ضعيفة والذي يفترض أنه  .6
العمل من خالل المعرفة األفضل والفهم األحسن باعتباره يمثل العملية المؤدية إلى تحسين 

تغير نسبي دائم في مستوى ونوع السلوك نتيجة التجربة ومن ثم الحصول على المهارات 
والمعارف والقدرات واالتجاهات الجديد  التي تظهر انعكاساتها على األعمال المقدمة من 

 تبل األفراد في الميدان.

عف تميز بعد التعلم بأن اإلدار  العليا في المعمل المبحوث ال يمكن االستنتاج نتيجة ض .7
تسعى لتنمية تدرات ومهارات العاملين لتمكينهم من مواجهة مشاكل العمل, فضاًل عن أنها 

 .ال تشجع العاملين على تقديم أفكار جديد 

وذلك ضمن ظهر أن أفراد العينة في الميدان المبحوث يولون اهمية كبير  لُبعد تميز الثقافة  .8
 جهودهم في تحقيق األداء المتميز أكثر من اعتمادهم على األبعاد األخرى.

الميدان  في الدراسة متغّيرات بين االرتباط واالثر بعالقات الخاصة االستنتاجات: اً سادس
  المبحوث

تبين أن هناك مستويات معنوية عالية من التالزم اإليجابي بين التصنيع المستدام  -1
العملياتي لدى الشركة المبحوثة, وأنه كلما زاد تركيز المعمل المبحوث على التصنيع والفشل 

المستدام كلما أدى ذلك إلى زياد  تدرتها ونجاحها في الحد من األنشطة التي تقود إلى 
 الفشل العملياتي.
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يمكن االستنتاج بأن هنالك مستويات معنوية عالية من التالزم اإليجابي بين متغير  -2
لدى المعمل المبحوث, وأنه كلما زاد التركيز على  األداء المتميزومتغير  تصنيع المستدامال

 اعتماد التصنيع المستدام في عملياته كلما أدى ذلك إلى رفع مستويات األداء المتميز .
ظهر أن هنالك مستويات معنوية عالية من التالزم اإليجابي بين متغير الفشل العملياتي  -3

األداء المتميز لدى الميدان, وأنه كلما زاد تركيز المعمل المبحوث على الحد أو ومتغير 
 التقليل من الفشل العملياتي كلما أدى ذلك إلى رفع مستويات األداء المتميز .

يمكن االستدالل على أنه كلما زاد تركيز الميدان المبحوث على أبعاد التصنيع المستدام  -4
االجتماعي, والُبعد االتتصادي, والُبعد البيئي والبعد التقني على والمتمثلة بكل من الُبعد 

الترتيب كلما أسهم ذلك في رفع مستويات األداء المتميز لديها وذلك بسبب التالزم اإليجابي 
 بين تلك األبعاد واألداء المتميز.

ي والمتمثلة تبين أنه كلما زاد تركيز الميدان المبحوث على الحد من أبعاد الفشل العمليات -5
بكل من الفشل في القرارات اإلدارية, ونقص المعرفة, والفشل في المعدات, واالخطاء 
البشرية على الترتيب كلما أسهم ذلك في رفع مستويات األداء المتميز لديها وذلك بسبب 

 التالزم اإليجابي بين تلك األبعاد واألداء المتميز.
ميدان المبحوث ومهما اختلفت سماتهم الديموغرافية يمكن االستنتاج بأن أفراد العينة في ال .9

فإن تركيزهم في أثناء عملهم على كل من التصنيع المستدام والفشل العملياتي واألداء 
 المتميز جاء بنفس المستويات وال توجد أية فروتات بينهم تجاه تلك المتغيرات.  
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 والتوصيات المقترحات :المبحث الثاني

 أواًل: المقترحات

 بشأن المقترحات من مجموعة إلى الباحث توصل المستخلصة االستنتاجات ضوء في     
 العراتي المجتمع في بعامة الصناعّية والشركات بخاصة الدراسة تيد المعمل في الدراسة متغّيرات

 :ذلك أمكن إن
ضرور  امتالك الميدان المبحوث الوعي المناسب تجاه دوره في حماية البيئة وعدم  .1

الحاق الضرر بها وأن يكون لديه برامج فاعلة لتحقيق التصنيع المستدام تقوم بتطبيقها 
 وبما يعود عليها والبيئة من منافع باعتبار ذلك من مسؤولياتها األخالتية والقانونية. 

استخدام  وا عاد المبحوث باعتماد األساليب الحديثة في التدوير  نقترح أن يقوم المعمل .2
بما يقلل من الضرر الواتع على البيئة ويحقق لها منافع إضافية من  اإلنتاجمخلفات 

أو العالمية والتي  اإلتليميةذلك, ويمكن في هذا المجال االستفاد  من تجارب الشركات 
 ير لمخلفات االنتاج.لديها ممارسات ناجحة في مجال إعاد  التدو 

االهتمام بوضع نظم للمكافأ  والحوافز وبما يلبي طموحات العاملين في الميدان  .3
المبحوث ويشجعهم على العمل اإلبداعي, والمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم في تطوير 

 .العمل

يام إدار  المعمل المبحوث بالتركيز على مساهمتها في الفعاليات واألنشطة تضرور   .4
محيطها االجتماعي وبما ينمي لديها الُبعد االجتماعي, وخصوصًا تلك ضمن 

الفعاليات التي تخفف من األضرار التي تولدها اثناء عملها وتنعكس على ضعف 
 .عالتتها بالمجتمع

ضرور  بذل جهود حثيثة لتطبيق معايير السالمة المهنية وتحسين االهتمام بسالمة  .5
ن المشاكل مع مواردها البشرية في هذا المجال وصحة العاملين لديها وذلك للحد م

وبما يبعث الطمأنينة في نفوسهم بوجود إدار  تهتم بمعالجة إصاباتهم والحرص على 
  .سالمتهم
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ضرور  تيام إدار  المعمل بأشراك موارده البشرية بدورات تدريبية وبحسب تخصصاتهم  .6
لى الحد من الفشل العملياتي لتحسين مستويات مهاراتهم وتطويرها مما ينعكس ايجابًا ع

 ويسهم في تعزيز متطلبات األداء المتميز.

سعيا نحو تقليل الفشل العملياتي ينبغي تيام ادار  المعمل المبحوث بتحديث المكننة  .7
  المستخدمة بما ينعكس ايجابا نحو تحسين العالتة مع البيئة الخارجية.

الفشل هو فرصة  بأنء وااليمان ازالة حواجز االتصاالت والتحدث بصراحة عن االخطا .8
 .والنجاح للتحسين

المعمل المبحوث لبرامج فاعلة للصيانة وتطبيقها على وفق إدار  ضرور  تبني  .9
األساليب المتعارف عليها في لشركات التصنيع المستدام, وبما يسهم بالحفاظ على 

ل في المعدات معداتها ومكائنها بحالة تشغيلية جيد  وبالتالي التقليل من حاالت الفش
 والمكائن. 

تطوير الدعم اإلداري من تبل اإلدار  العليا للعاملين في المستويات اإلدارية المختلفة وفي  .10
كافة مجاالت العمل مما يشجعهم على المشاركة في القرارات التي ترتبط بمستقبلها ولها 
 تأثير على سياسات العمل فيها وينمي وعيهم وتدراتهم على تشخيص المخاطر
  .االستراتيجية التي تواجههم وذلك للحد من الفشل في القرارات اإلدارية المتخذ  من تبلهم

العمل على إزالة كافة المحددات والقيود التي تسهم في نقص المعرفة لدى الموارد  .11
البشرية في الميدان , من خالل تبني الوسائل العملية لتوليد المعرفة ونقلها وايصالها 

 .ين فيها بكل يسر وسهولة لترصين ما يمتلكونه من معرفةومشاركة العامل
المعمل المبحوث الى تحقيق التميز في استراتيجياته والتعمق إدار  سعى تضرور  أن  .12

المنافسين بما يمكنه من وضع أنماط استراتيجية  تفي فهم وتحليل ودراسة استراتيجيا
 .تتبنى أسس التميز والتي تمكن من ا تحديد المسار المستقبلي للمعمل

ضرور  تمكين الموارد البشرية وتشجيعهم وتدريبهم على ممارسة السلوك اإلبداعي  .13
 والسعي نحو تحسين أوضاعهم في العمل من اجل كسب والئهم وانتمائهم , وصواًل إلى

 تحقيق مضامين تميز الموارد البشرية.
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يجب ان يكون هناك تحول في العقلية االدارية تجاه الفشل وافضل ما يمكن فعله هو  .14
التعلم تدر االمكان خاصة من حاالت الفشل الصغير  لتقليل احتمالية حدوث حاالت 

 الفشل الكبير .

في العمل وبمستويات عالية على الُبعد االجتماعي وُبعد الفشل في القرارات  التركيز .15
اإلدارية, أي أنه ينبغي تهيئة متطلبات الُبعد االجتماعي وتحسين القرارات اإلدارية 

 .والحد من الفشل في تلك القرارات كونها من أكثر األبعاد تأثيرًا في األداء المتميز

المبحوث بنتائج الدراسة الميدانية الحالية من تشخيص المعمل إدار  ضرور  اهتمام  .16
جوانب القو  والعمل على تعزيزها ومعالجة جوانب الضعف لديها وذلك من اجل 
االستفاد  مما تقدمه الدراسات األكاديمية من تطوير لميادين العمل ويحقق في الوتت 

مة في سد الفجو  بين ذاته التوظيف الفكري للمبادئ العلمية في بيئة األعمال والمساه
 النظرية والتطبيق.

 ثانيًا: التوصيات

تقترح الدراسة الحالية مجموعة من العناوين البحثية لتكون مجااًل للدراسات المستقبلية  -1
 والمتصلة بمتغيرات الدراسة, وكما يلي:

ستدام واثرهما على االداء أ. التكامل ما بين التصنيع الرشيق وفلسفة التصنيع الم
 .اتيالعملي

 ب. دور متطلبات العملية التدريبية في الوتاية من الفشل العملياتي لتحسين االداء.
 ت. امكانية تبني فلسفة التصنيع المستدام من اجل تحقيق الميز  التنافسية.

 

 آلية تنفيذ المقترحاتًا: لثثا

 آلية تنفيذ المقترحات تتم من خالل االتي:

لدى العاملين تجاه فلسفة التصنيع المستدام اجراء حمالت توعوية  لزياد  الوعي  -1
 وتوضيح ابعاده ومرتكزاته الرئيسية والعمل على تطبيقها

اجراء عملية موازنة وتكامل ما بين االهداف االتتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسات  -2
 والممارسات الداعمة لذلك من اجل تحقيق التصنيع المستدام
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استحداث تسم خاص ينتهج مناهج شاملة تأخذ جميع اوجه العمليات وتستخدم نظام ادار   -3
 مستدام 

اجتماعي وعدالة  رأسمالالتركيز على الحاجة االساسية للعاملين والتي تشمل صنع  -4
ومساوا  ومد الجسور عبر االستدامة االجتماعية والتعامل مع التغيرات في السلوك 

 للوصول الى االهداف

د  عدد المرسبات في المعمل من اجل ترسيب المواد المتطاير  واعادتها كمواد اولية زيا -5
 والحفاظ على البيئة

العمل على اجراء صيانة دورية منتظمة تعاد كل شهر يشترك فيها العاملون على  -6
 المكائن لتمكينهم من العمل

باالطمئنان تمكين العاملين لمنحهم الثقة والتوتف عن اجراءات النقل كي يشعروا  -7
 ويعملون كفريق

 التحدث بصراحة عن االخطاء وازالة الحواجز بين العاملين  -8

 توثيق وتصنيف المشاكل واجراءات الحلول لغرض التعلم من الفشل وعدم تكراره -9

اجراء دورات تدريبية متخصصة للعاملين وتفعيل نظم المكافأ  وتحفيز العاملين من اجل  -10
 الوصول الى اداء متميز

ارباح سنوية وفك االزدواج بين االدارتين )المستثمر واالدار  الحكومية( والعمل توزيع  -11
 باتجاه واحد يخدم الطرفين
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 المصادر

 القرآن الكريم

 أ.الرسائل واالطاريح

, استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد اولويات 2014ابو وطفة, حسام احمد محمود,  .1
من اجل تحقيق التنمية المستدامة, رسالة ماجستير, الجامعة القطاع الصناعي في فلسطين 

 االسالمية, غز .

ودوره في تخفيض  Sigm 6, إمكانية تطبيق أسلوب 2014اعديلي, فادي حسن حسين,  .2
 التكاليف وتدعيم المقدر  التنافسية رسالة ماجستير, جامعة الزرتاء األردن.

التحويلية في تعزيز متطلبات االداء , دور خصائ القياد  2016بدوي, نسرين عبدا,  .3
المنظمي المتميز دراسة مقارنة ألداء عينة  القيادات في جامعتي تكريت وكركوك, رسالة 

 ماجستير غير منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة تكريت.

, الريادية االدراكية كمبادر  استراتيجية لتحقيق االداء 2014البناء, زينب مكي محمود,  .4
متفوق المستدام بإطار مدخل االستراتيجية السلوكية, اطروحة دكتوراه, كلية االدار  ال

 واالتتصاد, جامعة كربالء.

, دور متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي في تطوير 2015الجنابي, ثائر جاسم محمد,  .5
دات ثقافة التميز وفق منظور اخالتيات القياد  دراسة استطالعية آلراء عينة من القيا

االكاديمية في مجموعة مختار  من الجامعات العراتية, رسالة ماجستير غير منشور , كلية 
 اإلدار  واالتتصاد, جامعة تكريت.

, تأثير المناخ اإلبداعي في األداء المتميز من خالل إدار  الذات, 2015جواد, فاتن نهاد,  .6
 معة المستنصرية.رسالة ماجستير غير منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, الجا

, صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرها في 2015الربيعي, سمية عباس مجيد رشيد,  .7
األداء المتميز, دراسة استطالعية في كليات الجامعة المستنصرية, أطروحة دكتوراه غير 

 منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, الجامعة المستنصرية.
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القياد  الرؤيوية ومتطلبات عملية  ألبعاد,األثر التتابعي 2008طه, رفعت محمد علي,  .8
االعمال في األداء التنظيمي المتميز دراسة ميدانية  في منظمات صناعية مختار  في انتاج 

 المياه المعدنية, أطروحة دكتوراه غير منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة الموصل.

, العائد االجتماعي لمدارس الفصل الواحد, 2005فاطمة عبد الغني عبدهللا, عبد الدايم,  .9
 رسالة ماجستير, جامعة الزتازيق.

, الموائمة بين إدار  الجود  الشاملة وا عاد  هندسة 2014العبيدي, كروان عزيز حسين,  .10
صرفي, العمليات واثر كل منهما في األداء المتميز, دراسة استطالعية تحليلية للقطاع الم

 رسالة ماجستير غير منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة بغداد.

, متطلبات إتامة مواصفات التصنيع العالمية واثرها في 2010العزاوي, فارس صالح نجم,  .11
تحقيق بعض ابعاد األداء المتميز, دراسة من وجهة نظر عينة من العاملين في الشركة 

والمستلزمات الطبية )نينوى(, ماجستير غير منشور , كلية اإلدار  العامة لصناعة االدوية 
 واالتتصاد, جامعة الموصل.

نبي المباشر على النمو االتتصادي ج, تقييم اثر االستثمار اال2011العيد, بيوض محمد,  .12
 والتنمة في االتتصاديات المغاربية, رسالة ماجستير, جامعة فرحات سطيف, الجزائر. 

ائص المنظمات المتعلمة خص,اثر عمليات التعلم التنظيمي 201يناس يونس, الفتالوي, ا .13
 في األداء المتميز, رسالة ماجستير غير منشور , كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة كربالء.

حقيق األداء المتميز من خالل , تأثير مكانة المنظمة في ت2012يثاق هاتف, الفتالوي, م .14
جامعة كربالء, أطروحة دكتوراه غير منشور , كلية اإلدار  الدمج المنظمي, دراسة حالة 

 واالتتصاد, جامعة بغداد.

, الالملموسات ودورها في تحقيق األداء 2013كمونة, علي عبد األمير هبد الحسني,  .15
المتميز باستخدام بطاتة الدرجات الموزونة دراسة ميدانية في كليات جامعة كربالء, رسال 

 كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة كربالء.ماجستير غير منشور , 

, اثر نظام المعلومات اإلدارية على تحقيق األداء المتميز في 2013مسعودي, وفاء,  .16
 المؤسسة االتتصادية والتجارية , رسالة ماجستير, جامعة تاصدي مرباج, ورفلة, الجزائر.

رسالة ماجستير, , مكانة الجود  في المؤسسة الخدمية, 2009ناصر الدين, بن حسن,  .17
 .(theses.univ-batna.d2)جامعة العقيد الحاج خضر, باتنة 
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, تقييم مدى استجابة منظمات االعمال في الجزائر للمسؤولية 2014وهيبة, مقدم,  .18
 االجتماعية, أطروحة دكتوراه, كلية العلوم االتتصادية والتجارية والتسير, جامعة وهران.

تطوير وظيفة التسويق المستدام واثرها على الميز   , استراتيجية2011ياسين, شراد,  .19
 التنافسية للمؤسسة االتتصادية, رسالة ماجستير, جامعة فرحات عباس.

, اثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق 2005يوسف, بسام عبدالرحمن,  .20
دكتوراه,  االداء المتميز, دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة الموصل, اطروحة

 كلية االدار  واالتتصاد, جامعة الموصل.

 ب.الدوريات

, اثر عوامل التغيير على تحقيق التميز 2013الخرشة, ياسين كاسب واخرون,  .1
 .2العدد 40التنظيمي, مجلة العلوم اإلدارية, الجامعة األردنية, المجلد 

واالتجاهات الوظيفية , التمكين الوظيفي 2014سيرجيو, فرينديز وتيما, مولد فريق,  .2
وعالتتهما باالداء, ترجمة الشعيبي, عبير بنت محمد, مجلة اإلدار  العامة, معهد اإلدار  

 .3, العدد 54العامة, المملكة العربية السعودية, المجلد 

, إمكانية تطبيق إدار  الجود  الشاملة في المنظمة الصناعية 2006شبيل, مسلم عالوي,  .3
, العدد 1ت إدارية, كلية اإلدار  واالتتصاد, جامعة البصر , مجلد العراتية, مجل دراسا

3. 

, نحو حوكمة بيئية عالمية, مجلة رؤى استراتيجية, مركز 2014شكراني, الحسين,  .4
 االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.

ء , العالتات اإلنسانية وتأثيرها في تحسين األدا2011عبد المجيد, منال عبد الحميد,  .5
 .9, العدد 24المنظمي, مجلة التقني, هيئة التعليم التقني, المجلد 

البداع اإلداري على تحسين مستوى أداء ا, اثر 2012العزاوي, نجم ونصير, طالل,  .6
 .33إدار  الموارد البشرية, مجلة بغداد للعلوم االتتصادية الجامعة, العدد 

دور الموارد غير الملموسة في  ,2013العنزي, سعد علي حمود والكعبي حميد سالم,  .7
تعزيز أداء مكاتب المفتشين العامين, مجلة كلية بغداد للعلوم االتتصادية الجامعة, العدد 

35. 
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, أنظمة عمل األداء 2009العنزي, سعد علي محمود والعبادي, هاشم فوزي دباس,  .8
دارية, كلية اإلدار  العالي وأداء المنشأ  الصناعية العاملة, مجلة العلوم االتتصادية واإل

 .54, العدد 15واالتتصاد, جامعة بغداد, المجلد 

, الثقافة التنظيمية ومناخ االبداع في 2004عيد, رمشان وهيبة وحسام, إسماعيل,  .9
 .32, العدد 10, مجلة التربية العربية, جامعة المنصور , المجلد التعليميةالمؤسسات 

المؤثر  في مستوى تبني  العوامل, 2015الفقهاء, سالم عبد القادر والصيفي, مي اياد,  .10
شركات الصناعات الغذائية للتسويق المستدام في فلسطين, المجلة االردنية في ادار  

 .2, العدد11االعمال, المجلد 

المستدامة , منظومة اإلدار  البيئية السليمة والتنمية 2014تابوسة, علي وطيبي, حمز ,  .11
 .4في المناطق الريفية, مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية, جامعة الوادي, العدد 

, اثر االستدامة والتنظيم الفضائي لوحد  الجير  في البيئة 2012الكندي, ساجد  كاظم,  .12
 .2, العدد 18السكنية, مجلة الهندسة, المجلد 

تحقيق ابعاد التنمية المستدامة, مجلة , التسويق المستدام كآلية ل2014لحلول, سامية,  .13
 .1الدراسات االتتصادية, جامعة عبد الحميد مهدي, العدد 

, اثر الشعور بالمسؤولية الوظيفية على األداء 2013مرسي, مرفت محمد السعيد,  .14
الوظيفي من خالل التحكم المدرك كمتغير وسيط, مجلة دراسات للعلوم اإلدارية, الجامعة 

 .2, العدد 40لد األردنية, المج

 ج.الكتب

, اتجاهات التدريب وتقيم أداء االفراد, الطبعة األولى, دار 2012بن عيشي, عمار,  .1
 اسامة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.
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 عمان, االردن.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 

, اإلدار  االستراتيجية, الطبعة األولى, دار وائل للطباعة 2000الحسيني, فالح حسن,  .3
 والنشر, عمان, األردن.
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بإطروحة الدكتوراه في ادار  االعمال الموسومة "معالجة الفشل هذه االستبانة خاصة 
العملياتي في اطار استخدام فلسفة التصنيع المستدام وانعكاسه على االداء المتميز" 

 )دراسة ميدانية في معمل أسمنت كركوك(.

وألجل اختبار الصدق الظاهري لالستبانة والتي تعد مقياسًا يستخدم ألغراض البحث 
 رجى التفضل بإبداء رأيكم حول الستبانة وبيان مالحظاتكم الضرورية حول:العلمي ي

 أجله؟ من وضع الذي الغرض وتقيس واضحة الفقر  هل -1

 لها؟ المحدد الُبعد مع فقر  كل تتالئم هل -2

 من بعد كل ضمن حذفها أو إضافتها, أو تعديلها يمكن فقرات هناك هل -3
 األبعاد؟
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 )        ( انثى)       (       ذكر:             الجنس -1

        ()       بكالوريوس)      (    مدبلو )       (  اعدادية:  الدراسي التحصيل -2

 )         (   دكتوراه)        (     ماجستير       

 ()     فأكثر 51)     ( 50-41)     ( 40-31)     (  30-20:العمر -3

    ()     فأكثر 8)        (    7-4)       (   3-1:  بالشركة الخدمة مد  -4

 (Sustainable Manufacturing)ثانيا: التصنيع المستدام 

هي عملية صنع السلع والخدمات باستخدام عمليات وانظمة غير ملوثة ومحافظة على الطاتة والموارد الطبيعية وهي 
مجدية اتتصاديًا وصحية للعاملين والمجتمعات والمستهلكين وهي تكافيء جميع االفراد العاملين اجتماعيًا وبصور  

وير وتحسين لحيا  االنسان باستمرار عبر الزمن من خالل ايجاد التوليفة المثلى مبتكر  وبمعنى آخر هو تط
لنشاطات االنتاج واالستهالك وتطبيق معايير الكفاء  على استهالك المواد والطاتة والتركيز على تقليل الفقر 

 البعد االجتماعي( . -تتصاديالبعد اال -واستدامة المواد لمنفعة االنسان,من خالل ثالثة ابعاد اساسية) البعد البيئي

عملية تبني مفاهيم حماية البيئة من خالل استخدام انظمة تصنيع واعية تجاه البيئة بواسطة تقنيات -:البعد البيئي-1
واساليب االنتاج النظيف الذي يعبر عن تطبيق مستمر لألستراتيجية البيئية الوتائية المتكاملة على العمليات 

مخاطر امام االنسان والبيئة وتشمل المحافظة على المواد الخام وازالة المواد الخام الضار  وتقليل لتقليل ال توالمنتجا
 المواد السامة.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

العمليات االنتاجية في منظمتنا ال تؤدي الى  1
 التلوث البيئي.

     

الطبيعية في تحافظ منظمتنا على الموارد  2
 عملياتها االنتاجية

     



 

تقوم منظمتنا باتباع ممارسات حديثة )كالتدوير  3
 او اعاد  استخدام( لألستفاد  من مخلفات االنتاج

     

      تسهم منظمتنا في انتاج منتجات صديقة للبيئة  4

تبذل منظمتنا جهود مستمر  لتقليل الهدر الناجم  5
 عن العملية االنتاجية

     

 

يتمثل بايقاف تبديد الموارد الطبيعية وتحقيق االنصاف بين سكان العالم في استغالل الموارد, -:البعد االقتصادي -2
وبعض الممارسات التي ينتج عنها منافع اعمال تصير  االمد وطويلة االمد من خالل توفير الكلف وذلك باستخدام 

المعدات الكفؤ  في استهالك الطاتة وضمان ممارسات عادلة وكفؤ  مع التقنيات الكفؤ  في استخدام الطاتة واستخدام 
 كادر العمل من االمور التي تزيد الربحية.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

تستخدم منظمتنا المواد االولية بمعدالت تناسب  6
 حاجة العمليات االنتاجية

     

      تتوافق نسبة استخدام الطاتة مع معدالت االنتاج  7

تعمل المنظمة على تخفيض كلف االنتاج من  8
 خالل تبني ممارسات جديد 

     

تعمل منظمتنا على وفق معايير الجود  العالمية  9
 لالنتاج

     

تمتلك منظمتنا خطط عن الوضع االتتصادي   10
 العام للبلد وتعمل وفق ذلك

     

 



 

يتمثل تأاثير المنظمة على المجتمع, ويرتكز البعد االجتماعي باألساس على فكر  التنمية  -:البعد االجتماعي -3
البشرية من خالل المشاركة العامة وضمان الحاجات األساسية وتحقيق العدالة االجتماعية بين افراد الجيل الحالي 

 ة الفقر والعمل ضد الفساد بكافة اشكاله وفق اطار اخالتي. من جهة والمستقبلي من جهة اخرى وعدم التمييز ومحارب

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

تسهم منظمتنا في تحقيق العدالة االجتماعية من  11
 خالل انشطتها.

     

تطبق منظمتنا معايير السالمة المهنية العامة  12
 في عملها

     

تسهم منظمتنا في توظيف عاملين جدد سنويًا  13
 وبنسبة معينة.

     

تطبق منظمتنا القوانين التي تراعي حقوق  14
 االنسان 

     

تتبنى منظمتنا برامج تدريبية لالسهام في تطوير  15
 رأس المال البشري.

     

 

التقانة يعبر عنها بإنها تطبيق المعرفة واالساليب واالجراءات والمعدات في اداء مختلف االعمال  -:البعد التقني -4
وهي مكون مهم في نموذج االستدامة وذلك من خالل تقانة اكثر كفاء  في التصنيع وعاد  يحتاج الى مواد خام اتل 

 ج وتقنيات المعلومات. او طاتة اتل او كالهما ويمكن ان ُتقسم الى تسمين: تقنيات االنتا

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

تستخدم منظمتنا مكائن ومعدات حديثة في  16
 االنتاج

     



 

تساهم المكائن والمعدات في الحد من الهدر في  17
 الموارد

     

تساهم المكائن والمعدات في تقليص نسب  18
 المعيب في المنتجات النهائية

     

تساهم المكائن والمعدات في خفض كلف  19
 الصيانة

     

تمتلك منظمتنا نظام معلومات ذو تاعد  بيانات  20
 موحد  لكافة االتسام.

     

 

 (Operational Failure)ثالثا : الفشل العملياتي 

هو انحراف عن النتائج المتوتعة والمرغوبة وتشمل اخطاء يمكن تجنبها او نتائج سلبية ال يمكن تجنبها وتد تشمل 
حاالت فشل كبير  وصغير  في مجاالت تتراوح ما بين الفشل التقني )عيوب في تصميم الماكنة( او فشل في 

ظف يعاني مشاكل في االداء( ويوصفً  فشل العالتات الشخصية )مثل الفشل في اعطاء التغذية الراجعة الى مو 
فشل في  -العمليات ايضا بأنه هدر للموارد والوتت وهو ناجم عن خلل في مجاالت محدد  تتمثل ب) اخطاء بشرية

 نقص في المعرفة(. -فشل الفررات االدارية –المعدات 

طبيعية للسلوك البشري ويعبر عنه اخطاء تنفيذ العمل بطريقة غير مقصود  وهي نواتج عرضية  -:اخطاء بشرية-1
بأنه فشل لسلسلة مخطط لها من النشاطات العقلية والبدنية ويمكن ان تصنف االخطاء البشرية الى نوعين الزلة 

 واالخطاء حيث تتعلق الزلة بالمهار  واالخطاء تتعلق بالقواعد والمعرفة.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

      يمتلك العاملين في المنظمة مهارات عالية. 21

تشرك منظمتنا العاملين بدورات تدريبية بشكل  22
 مستمر.

     



 

اخطاء العمليات االنتاجية سببها ضعف مهار   23
 العاملين.

     

االخطاء في العمليات االنتاجية بسبب محدودية  24
 التزام العاملين بتطبيق التعليمات.

     

      معظم االخطاء في العمليات االنتاجية متكرر . 25

     

 

هو عدم تدر  المعدات على العمل بصور  صحيحة وهو تعبير عن تصور في اداء مهام  -:فشل في المعدات  -2
 المعدات والمكائن وبالتالي حدوث الفشل في العمليات بسبب ذلك االنحراف الذي تد يكون مرده تصور في  التصميم

 او االستخدام.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

المكائن والمعدات المستخدمة في منظمتنا تعمل  26
بصور  مؤتمته وال تحتاج الى التدخل البشري 

 بصور  كبير 

     

تتمتع المكائن والمعدات بنظام اطفاء مبكر حال  27
 حدوث الخطأ.

     

والمعدات المستخدمة في تصميم المكائن  28
 منظمتنا يساعد في اكتشاف مصدر العيوب.

     

محدودية برامج صيانة المعدات تسبب الفشل  29
 في العمليات.

     

تصميم المكائن والمعدات يتناسب مع طاتة  30
 العامل ومهاراته.

     



 

وهي اخطاء في القرار او التشخيص او التمييز او االجراء وتعبر عن اختيار خاطئ  -:فشل القرارات االدارية -3
من بين البدائل المتاحة يكون سبب في المخاطر االستراتيجية التي تظهر من ترارات اساسية يتخذها المدراء ترتبط 

 بالمنتجات او الخدمات التي تجهزها المنظمة. 

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

تمتلك ادار  المنظمة مستوى عالي من  الوعي   31
 تجاه المخاطر االستراتيجية في صنع القرار.

     

غالبا ما تتخذ القرارات في منظمتنا في الوتت  32
 المناسب.

     

تستجيب االدار  العليا في منظمتنا الى اتتراحات  33
 العاملين عند اجراء التغيير.

     

هناك تشاور ومشاركة بين االدار  والعاملين عند  34
 اتخاذ القرار.

     

تمتلك المنظمة نظام مكافآت مشجع على  35
 االبداع.

     

 

يعبر عن نقص المعرفة العلمية لدى العاملين وعدم القدر  على تسخير المعلومات  -:نقص في المعرفة -4
وتطويرها للوصول الى مستوى المعرفة المطلوبة في مجال العمل والمشاركة الفاعلة من اجل تجنب الفشل بكافة 

 اشكاله. 

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

العليا بتطوير تدرات العاملين تهتم االدار   36
 المعرفية.

     



 

هناك محددات او تيود واضحة تسهم في نقص  37
 المعرفة في منظمتنا.

     

تسود المنظمة ثقافة التحسين المستمر في  38
 العمليات.

     

حدوث الفشل يقود الى الوصول الى المعرفة  39
 لتطويرها.

     

العاملين في دورات تتبنى المنظمة اشراك  40
 تدريبية لزياد  المعرفة.

     

 

 (Excellence Performance)رابعا : االداء المتميز 

هو مجموعة من السلوكيات والمقدرات والمهارات الفكرية والمعرفية العالية التي يتمتع بها المورد البشري في 
والمعرفة والسلوك في مجال عمله وتخصصه بما يجعله المنظمات بحيث تصبح له القدر  على توظيف تلك المهارات 

وتتجلى ابعاد االداء المتميز ينجز اعمااًل تتجاوز حدود المعايير المنظمية وتتفوق على ما يقدمه االخرون كمًا نوعًا,

 ز التعلم(تمي -تميزالهيكل التنظيمي –تميز القيادة  -تميز الموارد البشرية -تميز االستراتيجية -في ) تميز الثقافة

الثقافة هي منظومة معنوية مترابطة من المعتقدات, االتجاهات, القيم التي تشكل هوية المنظمة,  -:تميز الثقافة-1
وتعبر ثقافة التميز عن ثقافة االستكشاف وثقافة الجود  وثقافة التحالفات وهي مجموع الثقافات التي يجب ان يغرسها 

والتي تشمل ثقافة النجاح والتفوق وثقافة تجمع افضل الحلول للمشكالت التي اصحاب المنظمات في نفوس العاملين 
 تد تعترض المنظمة وثقافة الالفشل.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

يمثل االداء المتميز في منظمتنا مبدءا اساسيا  41
 تسعى الى انجازه.

     

     تعمل االدار  العليا على غرس تيم لنشر ثقافة  42



 

 التميز في المنظمة.

      يعمل العاملون في منظمتنا بروح الفريق الواحد 43

تطبق شركتنا مبدأ الجود  مسؤولية الجميع في  44
 المنظمة.

     

ُتفِعل ادار  المنظمة مبدأ الرتابة الذاتية دون  45
 المباشر .الحاجة الى الرتابة 

     

     

االستراتيجية هي تعبير عن الرؤية المستقبلية للمنظمة, وااللتزام الموجه نحو  -:تميز االستراتيجية  -2 
مستوى معين من الطموحات, وهي عبار  عن نمط يحدد المسار المستقبلي للمنظمة التي تتبنى االسس التي تحقق 

 واضحة للمنظمة ووجود رسالة محدد . مفهوم التميز االستراتيجي وهي وجود رؤية

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

يمتلك العاملون في منظمتنا فهمًا واضحًا عن  46
 رسالة المنظمة.

     

تتسم الخطط االستراتيجية التي تتبناها منظمتنا  47
 بالتميز والتفوق.

     

واضح عن البيئة  تمتلك منظمتنا تصور 48
 الخارجية.

     

تتبنى المنظمة استراتيجية التميز في االداء عند  49
 تطوير منتجاتها.

     

تعتمد منظمتنا على نتائج التغذية العكسية في  50
 تعديل خططها االستراتيجية.

     



 

هو عملية االهتمام بالعاملين والعمل على تمكينهم واحترامهم وتشجيعهم وتنميتهم  -:تميز الموارد البشرية -3
 وتدريبهم على السلوك االبداعي والسعي الى تحسين اوضاعهم من اجل خلق الوالء واالنتماء للمنظمة. 

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

المهارات الفنية يمتلك العاملون في منظمتنا  51
 العالية في مجال تخصصهم.

     

تقوم المنظمة بمنح العاملين الصالحيات الكافية  52
 لتمكينهم من انجاز اعمالهم.

     

      يمتلك العاملون افكار ابداعية في مجال عملهم. 53

االدار  العليا لديها تناعة بان الرتابة الشديد  ال  54
 تشجع على االبداع.

     

العاملون في منظمتنا لديهم القناعة بان العمل  55
تعبير عن جهود كل  العاليةالمتميز واالنتاجية 

 العاملين في المنظمة.

     

 

االرتقاء برؤية الفرد وادائه الى مستويات ومعايير اعلى وبناء شخصيته الى ما بعد حدودها  -:تميز القيادة -4
المجموعة المقاد  وفن تعبئتهم وتحفيزهم كي يندفعوا ذاتيًا نحو العمل والقياد  لها تأثير االعتيادية, وهي مسؤولية تجاه 

 مباشر على التميز وذلك من خالل تنميتها لقدرات االفراد وتشجيعها لهم على االبداع.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

لتشجيعهم على تحفز ادار  منظمتنا المبدعين  56
 التميز.

     

     توفر القياد  مناخ مالئم للعمل لتحقيق ادار   57



 

 الجود  الشاملة.

تسهم القياد  من خالل ممارساتها في دعم  58
 االداء االبداعي.

     

تميز القياد  العاملين وفق ادائهم لتوليد افكار  59
 جديد .

     

      توتعات الزبون.تهتم القياد  بانتاج منتجات تلبي  60

 

يعني االعتماد على هيكل تنظيمي واالبتعاد عن البيروتراطية واالجراءات الرسمية  -:تميز الهيكل التنظيمي -5
من خالل اتباع هيكل تنظيمي يتصف بقدر من المرونة والقدر  على التحديث وسرعة اتخاذ  والمركزية المفرطة,

العمل من اجل تمكين اعضاء الفريق من الرتابة على سلوكهم وسلوك بقية  القرارات وعدم التقيد بحرفية مواصفات
 العاملين في المنظمة.

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

      يتم اتخاذ القرارات في منظمتنا بسرعة . 61

توجد رتابة شديد  ومركزية على العمل في  62
 منظمتنا.

     

العاملين بين اتسام المنظمة بشكل توزيع  63
 يتناسب مع الحاجة لذلك.

     

تتوفر في منظمتنا شبكة اتصاالت فاعلة فيما  64
بين االتسام من جهة وفيما بينها وبين االدار  

 العليا من جهة اخرى.

     

     تمتلك المنظمة هيكل مرن تستطيع من خالله  65



 

 ان تستجيب لتغيرات البيئة المحيطة.

 

تلك العملية المؤدية الى تحسين العمل من خالل المعرفة االفضل والفهم االحسن وهو عبار  عن  -:تميز التعلم-6
تغير نسبي دائم في مستوى ونوع السلوك نتيجة التجربة ومن ثم الحصول على المهارات والمعارف والقدرات 

 ي المنظمة. واالتجاهات الجديد  لتظهر انعكاساتها على االعمال المقدمة من تبل االفراد ف

اتفق  الفقرات ت
 بشدة

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 بشدة

تشجع االدار  العليا العاملين لتقديم االفكار  66
 الجديد .

     

تشجع االدار  العليا باستمرار تنمية التعلم لتحقيق  67
 االداء المتميز.

     

تسعى االدار  العليا الى تنمية تدرات ومهارات  68
 العاملين لتمكينهم في مواجهة مشاكل العمل.

     

تسمح ادار  المنظمة للعاملين بالتنقل بين  69
الكتساب مهارات  بينهم فيما الوحدات للمشاركة

 جديد . 

     

تؤمن االدار  العليا بان االخطاء هي فرص  70
 حقيقية للتعلم.

     

 

  



 

 (4ملحق )
 الرموزالمستخدمةفيملفاتالتحليلاالحصائيلمتغيراتالدراسةوابعادها

  

 التصنيع المستدام

 
 X

 

 Environment البُعد البيئي

 Economic البُعد االقتصادي

 Social البُعد االجتماعي

 Tehnical البُعد التقني

 

 الفشل العملياتي

 
Z

 Human أخطاء بشرية

 Equipment فشل في المعدات

 Decision فشل القرارات اإلدارية

 Knowledge نقص في المعرفة

 األداء المتميز
 

Y 

 Culture تميز الثقافة

 Strategy االستراتيجية تميز

 HRE تميز الموارد البشرية

 Leadership تميز القيادة

 Structure تميز الهيكل التنظيمي

 Learning تميز التعلم



 

 (5الملحق )

 الدراسةاالتساق الداخلي لمتغيرات 

 أواًل: متغير التصنيع المستدام

 ( االتساق الداخلي للُبعد البيئي1الجدول )
 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 
1     

X2 
.198 1    

X3 
.303** -.010 1   

X4 
.249* .245* .308** 1  

X5 
.138 .478** .149 .377** 1 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 ( االتساق الداخلي للُبعد االقتصادي2الجدول )
 X6 X7 X8 X9 X10 

X6 
1     

X7 
.359** 1    

X8 
.213 .150 1   

X9 
.195 .388** .113 1  

X10 
.241* .323** .122 .285* 1 

  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 
 



 

 ( االتساق الداخلي للُبعد االجتماعي3الجدول )

 X11 X12 X13 X14 X15 

X11 
1     

X12 
.221 1    

X13 
.422** .154 1   

X14 
.438** .133 .289* 1  

X15 
.482** .251* .456** .535** 1 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 ( االتساق الداخلي للُبعد التقني4الجدول )
 X16 X17 X18 X19 X20 

X16 
1     

X17 
.285* 1    

X18 
.158 .185 1   

X19 
.399** .139 .132 1  

X20 
.396** .120 .251* .566** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفشل العملياتي ثانيًا: االتساق الداخلي لمتغير



 

 
 ( االتساق الداخلي لُبعد األخطاء البشرية5الجدول )

 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 

Z21 
1     

Z22 
-.018 1    

Z23 
-.247* .508** 1   

Z24 
-.013 .251* .535** 1  

Z25 
.016 .135 .109 .267* 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 

 

 ( االتساق الداخلي لُبعد الفشل في المعدات6الجدول )

 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 

Z26 
1     

Z27 
.246* 1    

Z28 
.318** .293* 1   

Z29 
.087 .228 .124 1  

Z30 
-.011 .172 .048 .089 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الداخلي لُبعد الفشل بالقرارات اإلدارية ( االتساق7الجدول )

 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 

Z31 
1     

Z32 
.499** 1    

Z33 
.550** .553** 1   

Z34 
.489** .604** .571** 1  

Z35 
.458** .460** .473** .617** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 ( االتساق الداخلي لُبعد النقص في المعرفة8الجدول )
 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 

Z36 
1     

Z37 
.047 1    

Z38 
.297* .256* 1   

Z39 
.391** .120 .209 1  

Z40 
.475** .070 .145 .266* 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 
 
 



 

 ثالثًا: االتساق الداخلي لمتغير األداء المتميز
 

 ( االتساق الداخلي لُبعد تميز الثقافة9الجدول )

 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 

Y41 
1     

Y42 
.320** 1    

Y43 
-.070 -.138 1   

Y44 
.267* -.117 .356** 1  

Y45 
.295* .314** .220 .164 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 

 ( االتساق الداخلي لُبعد تميز االستراتيجية10الجدول )

 Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 

Y46 
1     

Y47 
.500** 1    

Y48 
.397** .497** 1   

Y49 
.270* .509** .249* 1  

Y50 
.459** .614** .272* .616** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 



 

 ( االتساق الداخلي لُبعد تميز الموارد البشرية11الجدول )
 Y51 Y52 Y53 Y54 Y55 

Y51 
1     

Y52 
.254 1    

Y53 
.224 .585** 1   

Y54 
.326** .401** .413** 1  

Y55 
.269* .266* .449** .357** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 ( االتساق الداخلي لُبعد تميز القيادة12الجدول )

 Y56 Y57 Y58 Y59 Y60 

Y56 
1     

Y57 
.550** 1    

Y58 
.601** .482** 1   

Y59 
.626** .483** .585** 1  

Y60 
.458** .307** .367** .570** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

            ( االتساق الداخلي لُبعد تميز الهيكل التنظيمي13الجدول )

 Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 

Y61 
1     

Y62 
.390** 1    

Y63 
.195 .422** 1   

Y64 
.150 .203 .317** 1  

Y65 
.243* .387** .687** .448** 1 

          * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

 ( االتساق الداخلي لُبعد تميز التعلم14الجدول )

 Y66 Y67 Y68 Y69 Y70 

Y66 
1     

Y67 
.564** 1    

Y68 
.560** .358** 1   

Y69 
.584** .488** .587** 1  

Y70 
.600** .592** .520** .585** 1 

            * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 (6ملحق )
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Abstract 

The modern customer is no longer satisfied with obtaining products 

with high quality and reasonable prices but is becoming more concerned 

with environmental problems, which are one of the secretions of 

manufacturing systems that rely heavily on the depletion of natural 

resources. The most prominent challenge of contemporary organisations 

is the need to adopt strategic initiatives aimed at sustainability. To 

improve its operational performance and to ensure its manufacturing 

system as a source of competitive advantage. Sustainable industrialization 

is of great importance in today's competitive environment as it represents 

not only to preserve the natural resources but to address many of the 

imbalances and operational failures that caused the lack of credibility in 

dealing with the target market as well as reflected negatively on the 

performance and sustainability in the market of fierce competition. The 

pursuit of improved manufacturing processes is one of the factors leading 

the adoption of the concept of sustainable industrialisation. The main idea 

is to address operational failure in all its forms by adopting the 

dimensions of sustainable industrialisation, which contributes to 

achieving the outstanding performance of the organisation. Performance 

is a central axis for assessing the success or failure of the organisation in 

its strategic decisions and plans. Performance comes from its ability to 

express the organisation's ability to accomplish its mission successfully 

and achieve its objectives with excellence. 

The study sought to identify the nature of correlation relationships 

and the effect of the variables of the study. The study relied on a set of 

basic and sub-hypotheses related to the existence of correlation 

relationships and a significant effect between the dimensions of 

sustainable manufacturing, operational failure and outstanding 

performance as the following:- 

1. Does the organisation under study have a clear conception of the 

concept of sustainable industrialisation? 

2. What is the level of the organisation's approach under study to 

apply sustainable industrialization contents? 

3. What is the level of diagnosis of the organization investigated to 

prevent operational failure? 

4. How sustainable manufacturing contributes to operational failure? 

5. What is the relationship between the dimensions of sustainable 

manufacturing and operational failure? 



 
II 

6. The extent to which operational failure is addressed by adopting a 

sustainable manufacturing philosophy in achieving outstanding 

performance? 

7. The extent of the effect of demography characteristics for the 

researched people of the studying changes. 

In order to achieve the objectives of the study, Kirkuk Cement 

Laboratory was selected to apply the field side of the study. The 

researcher adopted the method of the questionnaire as the main tool in 

collecting data through the distribution of the questionnaire to the 

relevant subjects. To achieve the objectives and hypotheses of the study, 

and the variable and adopted in the study and the study reached a number 

of conclusions, including: 

 There is a significant correlation between the dimensions of 

sustainable manufacturing and operational failure. 

 There is a significant correlation between the dimensions of 

operational failure and outstanding performance. 

 There is a significant correlation between the dimensions of 

sustainable manufacturing and outstanding performance. 

 There is a significant effect between the dimensions of sustainable 

manufacturing and outstanding performance without interfering 

with the dimensions of operational failure. 

 The moral impact increased between the dimensions of sustainable 

manufacturing and outstanding performance through the 

intervention of the median variable and the operational failure. 

The most important suggestions that based on the conclusions of 

the study, a set of recommendations was proposed: 

We suggest that the studied factory should be depend on a modern 

ways for recycling and reusing the product's waste that led to reduce the 

damage on the environment and give an additional advantages. 

The local and international companies could be used this 

experiments that which use the recycling and reusing the product's waste. 
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