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 إقرار المشرف
دور سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز األداء " بـالموسومة إعداد هذه الرسالة  أن  أشهد  

"  المنظمي دراسة استطالعية فيي شير ة الم ميلء لعينلعة اةدويية والمسيتازملي الطنيية نينو 
وهررا  ،/ كليررة اادارو واتصت رراد / صسررر اادارو ال رر اعيةجرررت ت ررر إشررراجا جررا جاملررة المو رر 

 .اادارو ال  اعية ي  شهادو الماجستير جا جزء من متطلبار 
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ـــهررذه الرسررالة الموسررومة  أشررهد أن    دور سالسييل التجهيييز الرشيييقة فييي تعزيييز األداء  " ب

"  العية فيي شير ة الم ميلء لعينلعة اةدويية والمسيتازملي الطنيية نينو المنظمي دراسة استط
تمرررر مراجلتهرررا مرررن ال ا يرررة اللمويرررة وت ررر يخ مرررا ورد جيهرررا مرررن أ طررراء لمويرررة وتلبيريرررة وبرررذل  

 أ ب ر الرسالة مؤهلة للم اصشة بقدر تللق األمر بسالمة األسلوب و  ة التلبير.
 التوصيع :

 د.عند هللا خايف خضير الميلني :اتسرر 
 /   /   التاريخ : 
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 اإلدارة الصناعيةإقرار رئيس قسم 

لمقرور اللمروي ورسريج لج رة الدراسرار اللليرا ب اًء على التو يار التا تقدر بها المشررف وا 
 أرشخ هذه الرسالة للم اصشة.

 التوصيع :
 الجنوري إنراهيمميسر اممد د.  أ. اتسرر :

 /   / التاريخ :  
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دور سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز األداء " بـإعداد هذه الرسالة الموسومة  أشهد أن   

"  المنظمي دراسة استطالعية فيي شير ة الم ميلء لعينلعة اةدويية والمسيتازملي الطنيية نينو 
جرررت ت ررر إشررراجا جررا جاملررة الموإلرررة واالررة ا دارس واإلدتإلرراد ة دسرر  ا دارس الإلرر اعالة  وهررا 

 جزء من متطابار  الر شهادس الماجستالر جا ا دارس الإل اعالة.
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 Total Productive Maintenance TPM الصيانة المنتجة الشاملة

 Total Quality Management TQM إدارة الجودة الشاملة

 value stream mapping VSM خارطة سلسلة القيمة

 work-in-process مخزون العمل تحت الصنع
WIP 



 شكر وثناء
ال هللا وحده وفقهنا في دينه المستقيم ، وأشهد أن ال اله إ الحمد هلل الذي هدانا لطريقه القويم ،   

شهد أن جنات النعيم وتكون سببًا للنظر الى وجهه الكريم وأ ال شريك له ، شهادة توصلنا إلى
ولي الفصل وأصحابه أ له ) صلى هللا عليه وسلم ( وعلى آلهسيدنا ونبينا محمد عبده ورسو 

 الجسيم .
لمشتكى ، أنت وحدك صاحب األمر ، واليك المنتهى ، إلهي كيف ليك االلهم لك الحمد ، وا     

 في سلطانك ؟ضام وكيف أضل في هداك ؟ وكيف أذل في عزك ؟ وكيف أ ؟أفتقر في غناك

 العظام الكرب به نزلت إذا                                عونا   للمضطــر سواك ليسف

 الكـــــــــالم وانقطع الدمع وفاض                               ابتهــــال   رحمتك بباب وقفت

 الغمـــــــام ينهمر نعماك ومن                              ربي الغفـــــــــار بأنك علمت

 النام غضب ان يضير فليس                                  الهي يا وترحــــــــم تغفر فإن

ففي )) لئن شكرتم ألزيدنكم (( البد من حمد هللا حمد الشاكرين الحامدين :عماًل بقوله تعالى    
ا في كلمات وسطور .. سطور ليجمعه الحروف هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل ان يخط

 .ن ابدى العون في اتمام هذا العمللشكري وتقديري لمن شاء هللا رمزًا ستبقى إ

 ر النطق في النظم والنثرــــــــــــفنيت بحأو                            ـالغةــل بـــوتيت كأنني أولو 

 ومعترفا  بالعجز عن واجب الشكــــــــــــــر                      ت بعد القول ال مقصرا         ما كن

ء اآلالدكتورة )  تقدم بالشكر الجزيل للمشرفةضوء إنجازي لرسالتي ال يسعني إال أن أ وفي*
 .(حسيب الجليلي 

ر االمتنان والتقدير لألساتذة األفاضل في قسم اإلدارة الصناعية تقدم بالشكر الجزيل ووافوأ*
الصناعية الذي كان ارة ( رئيس قسم اإلدحمد الطويل أكرم أستاذ الدكتور ) وأخص بالذكر األ

 ثر الطيب في مسيرتي العلمية .لجهوده األ



خص جامعة الموصل ، وأ –توجه بالشكر الجزيل للعاملين في مكتبة اإلدارة واالقتصاد وأ*
( الذي منحني وقته وجهده إلكمال الرسالة بالل توفيق يونس) الباحث العلمي بالذكر منهم األخ

 فجزاه هللا عني خير الجزاء .

، إلى التي تقدم بشكري ألحق الناس بحسن صحبتي الى التي كانت المالذ والمأوى ا" أخير وأ*
 ،إلى التي وضعت تحت اقدامها الجنة أن يكون في رضاها نيل الجنانمنبع عطائي رجاء كانت 

لى صاحب القلب الكبير ، تاج رأسي الذي سعى بجهده لبلوغي  ( بارك هللا في عمرها . امي)  وا 
توجه بشكري ( بارك هللا في عمره .وأ بيأحتى بلغنا العنان ) فلم يبخل بشيء ،ان ذروة األم
 (خواتيإخوتي وأ)بوجودهم في حياتي الى سندي في وقت الشدة  آنسأيضًا إلى من وعرفاني 

 ..... فخرًا واعتزازاً 

لي خوية الصادقة ومساندتهم جميعا" في مرحلة الماجستير لمواقفهم األ زمالئي كذلك أشكر*
 الجزاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. جزاهم هللا عني خير

من قريب أو بعيد برأي أو  فني الذاكرة على ذكرهم ممن أسهمتقدم باالعتذار لكل من لم تسعوأ*
 .جزاهم هللا عني خير الجزاء،فلطريق مشورة أو كلمة تشجيع تهون عناء ا

 على المرء السعي ومن هللا التوفيق
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 المستخلص

التجهيز الرشيقة ودورها في بعض أنواع األداء  سالسل لدراسة الختبار عالقة أنشطةسعت ا     
سالسل التجهيز  ت الدراسة في إطارها المفاهيم التي تشكل موضوع أنشطةنذ تبإ المنظمي،

المنظمي بصفته  فضاًل عن تناول الموضوع بعض أنواع األداء ،مستقالً الرشيقة بوصفه متغيرًا 
عدة تساؤالت تحمل في طياتها نظرية هذا المنطلق حددت مشكلة الدراسة ب ومن، معتمدامتغيرا 

يقة ودورها في التجهيز الرش سالسل أنشطةاحصائية تدور حول امكانية اعتماد  معرفية وتطبيقات
 -: على النحو اآلتيالمنظمي و  بعض أنواع األداء

وبعض  ةسالسل التجهيز الرشيق ر المدراء في الشركة المبحوثة ألنشطةما مدى تصو  .1
 ؟ المنظمي أنواع األداء

بين أنشطة سالسل التجهيز الرشيقة وبعض  والتاثير االرتباط ما هي طبيعة عالقات .2
 المنظمي في الشركة المبحوثة؟ أنواع األداء

وبعض أنواع  ةسالسل التجهيز الرشيق بين أنشطةوالتاثير  ما طبيعة عالقات االرتباط .3
 المنظمي في الشركة المبحوثة؟ األداء

أنواع سالسل التجهيز الرشيقة من حيث االهمية واالثر في بعض  أنشطةهل تتباين  .4
 المنظمي في الشركة المبحوثة؟ األداء

تبلور االطار المفاهيمي ومراجعة ماسبق من جهود بحثية ذات عالقة ثم وضع مخطط بعد    
 أنشطةة لتشخيص اثر ثالث فرضيات رئيس وضعقمت ب كس طبيعة العالقة التأثيريةافتراضي يع

، ، الشراء الرشيق ،المجهزين الرشيقين بــــــــــــ ) التصنيع الرشيق سالسل التجهيز الرشيقة المتمثلة
ة بـــــــ  المنظمي المتمثل أنواع األداء( في بعض  التخزين الرشيق، الزبائن الرشيقينل الرشيق، النق

 صحاب المصالح( .) األداء المالي ،األداء التشغيلي ،أ

العية في ظل اعتماد ثر تبنى الباحث منهج الدراسة االستطومن أجل تحقيق فهم أعمق لذلك األ
البيانات متمثاًل بالمقابالت الشخصية والزيارات الميدانية فضاًل دوات في جمع مجموعة من األ

 عن استمارة االستبانة .

 همها :مجموعة من االستنتاجات كان من أ وتوصلت الدراسة الى 



 

 
 ج

ن ل كل متغير من متغيرات الدراسة ،أولي للمديرين حو تائج لتحليل اإلدراك األالن تكشف .1
 ن المبحوثين يولونً مع االتجاه اإليجابي مما يؤكد أاكهم كان مقبواًل و المعول العام إلدر 

نواع المنظمي في الشركة سلسلة التجهيز الرشيقة في بعض أ أنشطةب عناية كبيرة
 .المبحوثة

سالسل التجهيز الرشيقة وبعض  أنشطةتحقق وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين  .2
 المنظمي في المنظمة المبحوثة . أنواع األداء

اعتمادًا على هذه االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة فقد قدم الباحث مجموعة من 
 من أهمها :،التوصيات المنسجمة مع تلك االستنتاجات 

سالسل  أنشطةادارات الشركة المبحوثة بمضامين الفكر اإلداري في مجالي  عنايةزيادة  .1
ولتفعيل ذلك  ؛لدى العاملين  المنظمي وتعميقها أنواع األداءالتجهيز الرشيقة وبعض 

سالسل التجهيز الرشيقة بهدف تعزيز بعض  نشطةنقترح القيام بالتحسين المستمر أل
 المنظمي للشركة المبحوثة . أنواع األداء

سالسل  أنشطةبعالقات االرتباط والتأثير بين  لعنايةدارات الشركة المبحوثة زيادة اعلى إ .2
المنظمي ولتفعيل ذلك نقترح على الشركة دراسة  األداءأنواع التجهيز الرشيقة وبعض 

وتحليل هذه العالقات باستمرار لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في مجالي 
 من خالل الندوات والمؤتمرات العلمية . أنواع األداءسالسل التجهيز الرشيقة و  أنشطة

 نظمي .الم األداء،سالسل التجهيز الرشيقة  :الكلمات المفتاحية

 



 
 ح

 المقدمة

يعد مفهوم سالسل التجهيز الرشيقة من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في بدايات القرن       
أنواع الهدر في سلسلة والتي تهدف من خالل انشطتها المختلفة إلى تقليل كافة  الواحد والعشرين

في  يسهموقد ادركت المنظمات مؤخرًا أن التركيز على إزالة الهدر في مختلف انشطتها تجهيزها ،
ي سالسل التجهيز الرشيقة يمكن للمنظمة التنافس ف أنشطةتعزيز ادائها المنظمي ، ومن خالل 

 المنافسين الجدد . تسم بالمنافسة الشديدة وكثرةبيئة ت

هيز الرشيقة المتمثلة سالسل التج أنشطةمحاولة لقياس تأثير وقد جاءت هذه الدراسة لتمثل       
التخزين الرشيق النقل الرشيق، ، الشراء الرشيق ،المجهزين الرشيقين،التصنيع الرشيق  ) بــــــ

همية كبيرة لما المنظمي ، إذ يكتسب الموضوع أ  األداء أنواعببعض  ا( وعالقته،الزبائن الرشيقين
المنظمة ، وقد حظي موضوع سالسل  نشطةلتحديد االتجاه العام ألله من تأثيرات جوهرية 

المنظمات على حٍد سواء و  من لدن العديد من الكتاب ةمتزايد عنايةالتجهيز الرشيقة وانشطته ب
وفي بيئة تتجه نحو ،ه أنواعفي مختلف  وفاعليته في ظل توجيهات المنظمة بتحسين كفاءة ادائها

على المنظمات  لزاماً  فقد اصبحلذلك ؛ جنبية ها المحلية للمنتجات األفتح اسواقعولمة نشاطاتها و 
 دائها .زالة الهدر وتحسين أضرورة التحرك باتجاه ترشيق نشاطاتها المختلفة إل

التي تناولت سالسل التجهيز  -حسب اطالع الباحث -والعراقية نظرًا لقلة الدراسات العربية     
 األداء أنواعفضاًل عن انشطتها في حدود اطالع الباحث فضاًل عن عالقتها ببعض  ةالرشيق

   طارًا شموليًا يعتمد على طروحات الكتاب في مجاالتفقد تناول الباحث في دراسته إ المنظمي
راسة ) اإلنتاج والعمليات ، إدارة اللوجستك ، اإلدارة االستراتيجية ، إدارة التسويق ( واستهدفت الد

سالسل التجهيز الرشيقة في  أنشطة ناء إطار فكري وميداني لعالقات التأثير واالرتباط بينب
وتحليل عالقة االرتباط وتأثير المنظمي من خالل وصف متغيرات وتشخيصها  األداء أنواعبعض 

 تلك المتغيرات .

العالقة بين هذه مخطط افتراضي يحدد طبيعة فقد قام الباحث ببناء  متقد انسجامًا مع ما      
  SPSSالبرنامج  عمالالمتغيرات مع انبثاق عدد من الفرضيات اختبرها الباحث من خالل است

 هدافها وسريان مخططها .الدراسة وأ والتي اكدت نتائجها دعمًا لفرضيات 



 
 خ

تضمن الفصل األول  ،فصول  م قد جاءت الدراسة الحالية في خمسةاتساقًا مع ما تقد       
تقصي بعض  عاتقه ربعة مباحث ، استطلع أولها علىلسابقة ومنهجية الدراسة في أسات االدرا

تناول المبحث الثاني منهجية الدراسة  ،في حين الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
انات والمعلومات ووصف في حين تخصص المبحثين الثالث والرابع لتناول اساليب جميع البي

 . وعينتها الدراسةمجتمع 

اختص األول ،مباحث ثالثة  سالسل التجهيز الرشيقة على الفصل الثاني ناولفي حين ت      
هية سالسل التجهيز الرشيقة من حيث المفهوم واالهمية والمنافع ، فيما كان منها بتقديم ما

 الهدر في سالسل التجهيز الرشيقة أنواعالمبحث الثاني يختص بخصائص ومبادئ وممارسات 
 . هيز الرشيقة المعتمدة في الدراسةسالسل التج أنشطة، واختص المبحث الثالث ب أسبابهو 

خصص ة ،وقد تضمن أربعة مباحث رئيساألداء المنظمي الفصل الثالث  ناولتفي حين       
المنظمي حسب  األداء أنواعالمنظمي في حين تضمن المبحث الثاني  األول منها بــــــ ماهية األداء

المنظمي المعتمدة في  األداء أنواعأما المبحث الثالث فقد تناول بعض عدد من الكتاب ،رأي 
 أنواعسالسل التجهيز الرشيقة و  أنشطةفيما ركز المبحث الرابع على العالقة النظرية بين ،الدراسة 

وتضمن هذا الفصل أربعة ،على دراسة الجانب العملي واشتمل الفصل الرابع  .لمنظميا األداء
أما لقياس االدراك االولي للمديرين لمتغيرات الدراسة وأبعادها ، خصص اولها، مباحث رئيسة
 الثالث ركزتغيرات الدراسة ،في حين تحليل عالقات االرتباط بين ملخصص  فقد المبحث الثاني

المنظمي  األداء أنواعسالسل التجهيز الرشيق وبعض  أنشطةعلى تحليل عالقات التأثير بين 
سالسل  نشطةاختبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بتحليل التباين أل ن ُأطر المبحث الرابعفي حي،

 تضمنً  األداء المنظمي ،واخيرًا اختتمت الدراسة بفصل خامس أنواعالتجهيز الرشيقة في بعض 
لالستنتاجات فيما ا مول منهخصص األلتوصيات من خالل مبحثين ،جملة من االستنتاجات وا

ثم انتهى هذا المبحث مقدمًا ،تقديم مجموعة من التوصيات النظرية والعملية ل خصص الثاني
 .لمقترحات لمشاريع بحثية مستقبليةبعض ا
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 الفصل األول 
 منهجية الدراسة والدراسات المتعلقة بالموضوع 

تحديةد مكةة   لددالةة  ميتميتهةر لدمعتمةد دةدًل  ددإلطةرا لدميةدلن   عد منهجية  لددالةة  تمهيةدل  ت     
ً  لدةت تحديةد لدنةرً ينممججهةر مفااةيرتهر مامال  دميتدلفهر  ألةةردي  لدمتدعة  فة  جمةب لدديرنةر  مصةم

ممةةمار  قيةد لددالةة   لدمنظمة  عة  مصة  , فاة   ي  لدتح يل لإلحصةري  دهةرملدمع ممر  ميةرد
لدمجةةرل لدمةةدامه, متةةم مةةر لختيراتةةر ع ةةت مفةة  لألطةةا لدتةة  قةةدمتهر لةةةهرمر  لد ةةةا لإلدلا  فةة  

ملدةةج  ةةةيادم لدمةةةرعد  فةة   قيةةد لددالةةة لدمنظمةةر  لدميةةدلن  دعمةةل يتط ةة  عااةةر  د ملقةةب لدنظةةا  م 
ً  اةيةة  لًةةةتنترجر  ملدماتاحةةر  لدمصةةمل لدةةت لدنتةةري  مت لد صةةل تاةةم  تةةجل  ع ةةت مةةر تاةةدم دنةةر

 لدمدرحث لًتي :

 : لددالةر  لدماجعي  لدةردا  جل  لدع ق  دممامع لددالة  المبحث األول
 منهجي  لددالة : يانالمبحث الث

 ر  ملدمع ممر رنةردي  جمب لدديي: المبحث الثالث
 هينتمعمص  مجتمب لددالة  : المبحث الرابع
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 المبحث األول
 الدراسات المرجعية السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة 

 لدحردّي , لددالة  متغّيال  ف  دحث  لدت  لدةردا  لدمعافّي  لدجهمد يتم لدمدحث تجل ياّدم      
 ص لدخر ملألجندّي  ملألدحرث لددالةر  لألمل يتام  محماي  ع ت لددالةر  تاديم مةيتم

 لدخرص  لألجندّي  ملألدحرث لددالةر   رنلدث لدمحما يتنرمل حي  ف  ة ةل لدتجهيز لداكيا ,د
 .لدزمن  لدتة ةل حة  لدمحماي  عاض مةيتم , لدمنظم درألدلً 

  أواًل: بعض الدراسات المتعلقة بسالسل التجهيز الرشيقة :
 :مع ت لدنحم لآلت  داكيا لددالةر  لدمتع ا  دة ةل لدتجهيز ل (1)يماح لدجدمل اقم 

 سالسل التجهيز الرشيقة أنشطةب( الدراسات المتعلقة 1)رقم الجدول 
تخطيط العمليات ذات األفق الزمني المحدود في نظام سلسلة التجهيز    انالعنو  -1

 الرشيقة
 Finite-Horizon Operations Planning For A lean 

Supply Chain System 

  Ahmad Diponegoro دالة  
  3002 لدةن  

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ممجردهر

 ب لدكاليح لًدةتامني  ملدديب دردتجزي  رندالة  حرد  ف  مص

 مر ت  محددل  تخطيط لدعم ير  ف  نظرم ة ة   لدتجهيز لداكيا  . مكة   لددالة 
تةةداه ماةةب ةيرةةة  عم يرتيةة  دنظةةرم ة ةةة   تجهيةةز اكةةيا  تتمثةةل فةة  مصةةنب  يتمي  لددالة  

 :متة ,مكةرةل متالدطة   معد  مكةتاي . مقةد تعرم ة  مةب ثة ثهزي  معد  مج
 حجةةةةم ط ديةةة  ثردتةةة  معةةةةد  مجهةةةزي  معةةةةد لدمجهةةةز لدملحةةةد ملدمكةةةةتا  لدملحةةةد م 

مكتاي  مب جدمد  ط دير  من اد  مةمير  تة يم ط دير  معتمد  ع ت لدمق  
 مب تمجه لدط  . 

ياةةمم م  jit  مةةاح تي  مةة  نةةمع خةةزي  مةةلدماةةب ةيرةةة  تا ةةل مةة  ة  ةة  نظةةرم  يتدل  لددالة  
مصمم ألف  زمنة  محةدمد م م ترج لدة ب لدمنهي  لندتةرمل ط   لدمملد لدخرم م 

مةةةة  دما  حيةةةةر  لدط ةةةة  مثةةةةل ظهةةةةما لدط ةةةة  مزيردتةةةةه مناةةةةجه  عةةةةد مالحةةةةل د
لدتجهيةةةةز تةرمةةةةل  ة  ةةةة  لدة يةةةة  مةةةة  لدعم يةةةةر  فةةةة  ة ةةةةةلمتدمطةةةةه متا يةةةةل لد

 جم لدت تعزيز ة رً  لدنظرم. لدمصنب ملدمكتا  د ة ب لدمنهي  لدج  يتا 
ت لدتغيةةةال  فةةة  ب لداةةةالا لًةةةةتجرد  دةةةةاع  لدةةةرنيةةةةمح لدنمةةةمجج لدماتةةةا  دصةةة يتم لدتمصير  

عةةةدلدل  ي  لدة ةةة  لدثردتةةة  ملدمتغيةةةا  داةةةدط معةةةرم   لدط ةةة  ممعةةةرم   لإل
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لدة ةة  ملألفةة  لدزمنةة  د تخطةةيط. ةةةم  يا ةةل دةةجدل عنرصةةا يدلً لدنظةةرم مثةةل 
مة  ة  لدخةزي  مة  ة  لدنظةرم مة  خة ل تطدية  لدةيرةةر   لدعمةل فة  لدعم يةر 

يةر  تطدية  فة  رن  لدح مل لدت  لقتاحهر لددحث لدةج  دةه لمةليلدممصمف  مطا 
 ترج مزم  لدةدما  مةمية  لدط ة نترج مزم  ددً لًنلدصنرعر  دتحديد ةمي  لً

تةةةت يد مةة  تةةجل  ي ميمةةة  ,لدمةةاح تي   معةةدد لدط دةةر  فةة  نظةةرم لدتجهيةةز ج 
 دحث تطديار  ة ةل تجهيز لدكاليح لًدةتامني  ملدديب دردتجزي .   لد

 طولوجية( لسلسلة التجهيز الرشيقةأنموذج )أن  انالعنو  -2
An Ontology For Lean Supply Chain 

  Nitin khanna دالة  

 3002   لدةن  
نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ممجردهر 
 دالة  حرد  ف  لدكاة  لدصنرعي  لدهندي  .

طمدمجيةةةةة  ينديةةةةةةرعدنر فةةةةة   لدنمةةةةةمجج لألمثةةةةةل دة ةةةةةةل لدتجهيةةةةةز لداكةةةةةيا  مةةةةةر    لددالة  مكة
 لدمنظم ؟

يادعةة  كةةاةرً تةةم لدمصةةنب ملدمةةمزع مدةةريب لدجم ةة  مدةةريب  لدتجهيةةز فةة  ة ةةةل يتمي  لددالة  
ددةريب لدجم ة  ملدةج  دةدماع ياةب  ر"دةريب لدتجزية  ياةب ط دة ي منجةد  ,لدتجزي  

تغيةةا م    ياةةب ط دةةر دةةدماع لدةةت لدمصةةنب دت ديةة  لدط ةة .ط دةةر لدةةت لدمةةمزع ملدةةج
ةدةةا مةة  لدتغيةةا لد ع ةة  فةة  تةة  ياةةعهر دةةريب لدتجزيةة  ةةةم  يةةةم  يلدط دةةر  لد

يحتةرج لدةت ماةب خةزي   ةةل عنصةا فة  تةجع لدة ةة    نمط ط   لدزدةم  ً
ا متةةةجل يةةةىد  لدةةةت تغيةةةا لةدةةة,د ةةةة م  د تعرمةةةل مةةةب لدتغيةةةال   لحتيةةةرط  عةةةرل  

 ة ة   لدتجهيز. عدالةدا  صعمد  م 
      طمدمجي .نلقتال  نممجج دة ة   تجهيز اكيا  دمةرعد  م همم معاف  تم لً يتدل  لددالة  

 دجعل تجع لدة ة   اكيا . ر    ينممججقتا تم ماب ة ة   تجهيز لفتالاي  مي- يتم لًةتنترجر  

تظةةرا لنيهةد  نمةمجج ة ةة   لدتجهيةةز لداكةيا  لدةت تحاية  تا ةةي  فة  زمة  -
 متا يل لدة    مزيرد  لدتة يم ف  لدمق  لدمط م  مب تحةي  لدجمد . 

فةةة  تطةةةميا ة ةةةةل تجهيةةةز  ر  ماجعيةةة ر  نممججةةةدمصةةة ه تةةةجل لدنمةةةمجج  عمللةةةةت يتم لدتمصير  
 اكيا  لارفي . 
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سلسللللة التجهيلللز الرشللليقة المسلللتجيبة  دراسلللة حاللللة فلللي شلللر ات تصلللنيع   انالعنو  -3
 السيارات في الممل ة المتحدة

 Responsive Lean Supply Chain Case study in a 

Japanese Vehicle Manufacturer In The UK 

  Wu  Ting دالة 

   3002 لدةن  
نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ممجردهر 
 .ف  لدمم ة  لدمتحد  دالة  حرد  ف  كاةر  تصنيب لدةيرال 

 صميم ة ة   تجهيز اكيا  مةتجيد .ةي  يمة  ت مكة   لددالة  
دةةةد  لدتنةةرفه لدكةةديد مزيةةرد  ط ةة  لدزدةةم  تحتةةرج لدكةةاةر  ة ةةةل تجهيةةز    لددالة  يتمي

 يةثا لةتجرد  دغاض تحاي  ميزل  تنرفةي  ع ت لدمنرفه. 
لددحةةةث فةةة  لًةةةةتالتيجير  لدتةةة  تتدنرتةةةر كةةةاةر  تصةةةنيب  لدةةةتهةةةد  لددحةةةث ي يتدل  لددالة  

تالتيجير  لدتةة  تتدنرتةةر لدةةةيرال  لداليةةد  فةة  لدمم ةةة  لدمتحةةد  دمعافةة  مةةر لًةةة
؟ ممةر دتحاي  لةتجرد  ةايع  دط   لدةم  مةب لةةتدلم  ة ةة   تجهيةز اكةيا 

  ت  صعمدر  تطدي  جدل؟
دةي  لةةتالتيجير  لداكةي   جمةب يظها ةية  يمةة  لد ر  نممججيلقتاح  لددالة   يتم لًةتنترجر  

  ملًةةتجرد  ةرمل فردة رًمب لًةتجرد  دنجر  مفرع ي  ف  ة ة   لدتجهيز درد
  كاةر  دغاض داريهر. د همرتر  ف  لتميتمتةرمي

مثةةل فةة  ة ةةة   لدتجهيةةز لدتةة  فةةةا  لداكةةي  ملد عةةرل فةة  ليجةةرد لألدةةي   لدجمةةب يتم لدتمصير  
 ن ةه.لدمق  لدة رً  ملًةتجرد  ف   تةرعد لدكاةر  ع ت لدمصمل لدت

هربللاو واالل ترونيللات دراسللة تطبيللق سلسلللة تجهيللز رشلليقة فللي صللنا ة ال    انالعنو  -4
  الماليزية: الممارسة واألداو.

 Study On Lean Supply Chain Implementation In 

Malaysia’s Electrical And Electronics Industry: 

Practices And Performances  

   Azman Bin Daud لددالة 
  3010 لدةن  

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ممجردهر 

 دةتامنير  لدمرديزي  .   صنرع  لدةهادرً ملألعي  ف  كاةدالة  لةتط 

 لداكيا  ف  مرديزير ع ت لألدلً. مدى تطدي  ة ةل لدتجهيز  مكة   لددالة  
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 .مع قتهر دهر لألدلًع ت  ديزيرة ةل لدتجهيز لداكيا  ف  مر مدى تأثيا
متطدية  لألدلً    نظاي  معم ي  تةت يد منهةر لدمنظمة  دتعزيةز قدةملليتاديم طا  يتمي  لددالة  

فةة  ة ةةة   تجهيةةز اكةةةيا  دةةردالل يتميةة  لداكةةي  ةةةةة   تنرفةةة  فةة  ة ةةةة   
 تةةةةةرج لدمةةةةةرديز نماةةةةةةز لًم لدتجهيةةةةةز قرمةةةةة  لدحةممةةةةة  لدمرديزيةةةةة  دتمةةةةةةيب دما 

دياةةةمد لدجهةةةمد إلعةةةدلد صةةةنرعر  د تنةةةرفه عردميةةةر دأتمتةةة  عم يةةةر   متخصصةةةه
ع ةي ي  ممراة  جدل   لدحرج  لدت لةتط رنلدلا  ة ة   تجهيزتر لداكيا  مة

 م  لدمنظمر . 
تةةدف  لددالةةة  لدةةت لددحةةث فةة  مةةةتمى تطديةة  ممراةةةر  ة ةةة   لدتجهيةةز فةة   يتدل  لددالة  

تجهيزتر طايا  ممترز   دةتامنير  ف  مرديزير دتةم  ة ةلقطرع لدةهادرً ملً
 ف  تطدي  لألعمرل تجرع يدلً ة ة   لدتجهيز. 

 ةة   لدتجهيةز لداكةيا  فة  مرديزيةر متةأثيا لددحث ف  مدى تطدية  ممراةةر  ة
دةةةةي  لألدلً لداكةةةةي   لألدلً لداكةةةةي  متكةةةةخي  لدع قةةة   تةةةجع لدة ةةةةةل ع ةةةت

 لألدلً لداكةةةي  يةةةىثا فةةة  ر ميدلً ة ةةةة   لدتجهيةةةز لداكةةةيا  مدالةةةة  مةةةر لجل ةةةة
دةةةي  ممراةةةةر  ة ةةةة   لدتجهيةةةز لداكةةةيا  ميدلً ة ةةةةل لدتجهيةةةز فةةة   لدع قةةة 
 مرديزير.  

خ ةةرض لدة  ةة  لدنرتجةة  عةة  لدهةةدا لدةةدلخ   متا يةةل زمةة  لن ي مجةةد  لددالةةة   تنترجر  يتم لًة
 ,يدلً ة ةةةل لدتجهيةةةز دما  مةة  يةثةةا لدعملمةةل لدمةةىثا  فةة تظةةرا مزمةة  لدةةنلً

ي يهةةر زيةةرد  لدجةةمد  مةةةاع  حاةةة  لدمةةدخ   فةة  لدعم يةةر  ممكةةراة  لدمجهةةز 
 ملدتعرم  معه.  

يةةم    يلداكةي   كي  م همم جديد فع ةت لدممراةةي  دتطدية م همم لدا   يدمر  يتم لدتمصير  
لدخطأ فيه ةةم  يةىد  لدةت   أل,دديهم معاف  ملةع  قدل تطدي  تجل لدم همم 

يةم  تنرل قةم مخت    يدمكراة  لدممظ ي  م  عنري ايرع لدمملاد. يج  لد
فةة  ممراةةة  ة ةةة   لدتجهيةةز لداكةةي   ر  لةةةتدرقي ل  دتطديةة  )لدتاكةةي ( دي عةة  دما 

 ةأدل  لةتالتيجي .  
دارة سلسلة التجهيز الرشليقة  للا القلدرة البحث في أ    انالعنو  -5 ثر التصميم الرشيق وا 

 اإلبدا ية في المنظمة.
 Exploring the Impact of Lean Design and Lean 

Supply Chain Management On An Organization’s 

Innovation Capability 

  Ryan Douglas Taylor دالة 
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 2010  لدةن  

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ممجردهر 

يةةةةر   دالةةةةة  لةةةةةتط عي  فةةةة  لًقةةةةةرم لدهندةةةةةي  فةةةة  جرمعةةةة  دمدةةةةمث فةةةة  لدًم
 دمتحد .  ل

 ددلعي  لداكيا  ملدارد ير  لإلتحديد مرتي  لدع ق  دي  ة ةل لدتجهيز  مكة   لددالة  
هةةة  لدصةةةعمدر  فةةة  تعزيةةةز تطديةةة  لداكةةةي  فةةة  لدمنظمةةةر  يعنةةة  عةةةرد  مملج يتمي  لددالة  

 لددلعر  تكمل مخرطا عردي  متغيال  ةديا  .
دلا  ة ةةةل تنةةرمل لدع قةةر  يتدل  لددالة   مدحةةث   لدتجهيةةز لداكةةيا  دةةي  لدتصةةميم لداكةةي  ملس

دلا  ة ةةةةلدةةةلدع قةةةر     لدتجهيةةةز لداكةةةيا   ميثاتةةةر فةةة  ي  لدتصةةةميم لداكةةةي  ملس
 .دتغيا لدةايبملةتجردتهر لدت ل قدا  لإلددلع ف  لدمنظم 

 . لدتصميمف  لإلددلع م  ر  ة دي يثال  اكي  يم لدد معيراي  ف  لدتصم  ل- يتم لًةتنترجر  

ةةةيمر فةة   تتةةأثا ةةة در دتح يةةل لدايمةة  فةة  لدتصةةميم لداكةةي    لإلدةةدلعقةةدال- ًم
 ط در  لدزدم .  ل  لدتلةتنردتخصي  لدمملاد 

ين  م  لدتصميم لداكي  مة ةة   لدتجهيةز لحتمرل مجمد تأثيا ة د  ألمجه مع يتم لدتمصير  
لداكةيا  ع ةةت قةةدا  لإلدةةدلع ملًةةةتجرد  لدةةت لإلدةةدلع ممةةر يتمجةة  ع ةةت لدمنظمةة  

دلا  لإلدةةدلع تعةة  عةةدم تملفةة  يتةةدل    ي فةة  لدم ةةرتيم  ًةةةيمرم لدلا  لداكةةي  ملس
 لدت  يظها  ع قر  ة دي  ف  تجل لددحث. 

 في شر ات صنا ة األغذية الحالل   يف تؤثر سلسلة التجهيز الرشيقة انالعنو  -6
How Lean Supply Chain Implementation Affect Halal 

Food Companies 
 Malihe Manzouri دالة  

 2012 لدةن  

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع لددالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ممجردهر 

 اجي  لدح ل ف  مرديزير . دالة  لةتط عي  ف  كاةر  لأل

 ؟اجي  لدح ل  كاةر  صنرع  لأل  فثا ة ةل لدتجهيز لداكيايمر  مكة   لددالة  
تنةةةةرم  لدحرجةةةة  لدةةةةت لدمنتجةةةةر  ملدتةةةة  تةةةةةمت لدحةةةة ل فةةةة  لدعةةةةردم لإلةةةةة م   يتمي  لددالة  

ملد لدمحامة  ع ةت لدمةة مي  خردي  مة  لدمةدمجدمح  ع ت لدطايا  لإلة مي  م )ل
تحةةةةي  جةةةمد  منتجةةةرتهم متا يةةةل لدة ةةة  حةةةمل لدعةةةردم يقنعةةة  منتجيهةةةر دكةةةاعر( 

زلدةة  لدهةةدا ً لدمنتجةةي  ع ةةت  ملس   يمتطديةة  ممراةةةر  لداكةةي  قةةد تةةةرعد تةةًى
 ف  ةم  لألطعم  لدح ل.  ر  يصدحمل يةثا تنرفة
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مةةةة  تطديةةةة  يدمل  متانيةةةةر   فهةةةةم لدةةةةت ي  مةةةةدى يمةةةةة  د منتجةةةةي  لًةةةةةت رد  يتدل  لددالة  
  لداكي .

راةةر  لداكةي  منتجة  لألطعمة  لدحة ل معنةد تطدةياهم دمم ي مجد  لددالة   يتم لًةتنترجر  
تةةةةرج مااةةةةر لدزدةةةةم  مع قةةةةر  نلةةةةت ردمل مةةةة  تحةةةةةي  لدلا  لدخةةةةزي  مجةةةمد  لً

 يفال مب لدمجهز.  
تطدي  لداكةي  لدتحةي  لدلا  لدخزي  ت  يتم منرفب  ي يظها  نتري  لددالة  

منتجةةر  لألطعمةة  دهةةر عمةةا خةةز  قصةةيا.   فةة  كةةاةر  لألطعمةة  لدحةة ل أل
  لدمميةةةةةزل  لدمهمةةةةة  فةةةةة  تطديةةةةة  رنهةةةةةز ثةةةةةلعتدةةةةةا  لدع قةةةةة  لدجيةةةةةد  مةةةةةب لدمج

 ممراةر  لداكي . 
لداكةةي  فةة  لدكةةاةر  لدمدحمثةة  دةةيه دردحةةد  لدتطديةة  معةةدل تطديةة  ممراةةةر 

 منرفب تطدياهر ًفت .   يلدمط م  اام 
يةة  رنتمثةة  كةةاةر  لألطعمةة  لدحةة ل لداكةةيا  لدمنةةرفب إلمة ي تمصةة  لددالةةة   يتم لدتمصير  

 اى دتكجيعهر ع ت تطدي  ممراةر  لداكي . تطدياهر ف  لدكاةر  لألخ
 المصدر: من ا داد الباحث باال تماد  لا المصادر الواردة في الجدول

لدمتع اةة   لددالةةةر ( 3لدجةةدمل اقةةم ) المنظمللي: يوضلل يللا : بعللض الدراسللات المتعلقللة بللاألداو انث
 :مع ت لدنحم لآلت  لدمنظم درألدلً 

 المنظميداو باأل( الدراسات المتعلقة 2)رقم الجدول 
 ودور حجم الشر ة.  المنظميموارد البشرية واألداو إدارة ال  انالعنو -1

HRM, Organizational Performance And The 

Role Of Firm Size 

  Fons Kortekaas دالة  
 2002 لدةن  

نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  
 ممجردهر 

فةةة  مجةةةرل  مدنديةةة  لدتةةة  تعمةةةلدالةةةة  لةةةةتط عي  فةةة  مجممعةةة  مةةة  لدكةةةاةر  لده
 لدخدم .

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة  

 ؟لدمنظم لألدلً  ف ملاد لددكاي  يثا لدلا  لدم مر

داةم  فة  لدعاةةد  لدمنظمة دتةأثيا لدلا  لدمةملاد لددكةاي  فة  لألدلً داةد تزليةد لًتتمةرم  يتمي  لددالة  
مدةةة  يتميةة  لددحةةث , ا ةة  لددالةةةر  ن ةةج  ع ةةت كةةاةر  ةديةةا  لدمراةة  مدةةة  ي 

مةةةرم دهةةةجع لدع قةةة  فةةة  لدكةةةاةر  لدصةةةغيا  ملدمتمةةةةط  مةةة  خةةة ل فةةة  لًتتتةمةةة  
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 دعم يرت  يم لدمرد .تأثيا ف  لألدلً للددالة  

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  
 لددالة 

 هن ةة دردماةم  لدمنظمة ف  لألدلً تأثيا لدلا  لدمملاد لددكاي   ر دحث فيمر لجل ة
فةةة  اي  ثةةةا لدلا  لدمةةةملاد لددكةةةهةةةر تتنةةةرمل ينلي  ,فةةة  لدكةةةاةر  لدصةةةغيا  ملدةديةةةا  

 درًعتمرد ع ت حجم لدكاة . لدمنظم لألدلً 

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

لدنتةةري  لدةةة مةي  د مةةمظ ي  ملدتةة   HPWSظمةة  لدعمةةل عرديةة  لألدلً لنتح ةةز  -
دعم يةرت  متةةجل لألدلً دةةدماع ةةةم  يح ةةز فةة  لألدلً لدةدماتر دهةةر تةةأثيا ليجةةرد  

 لألدلً لدمرد . 
ترجية  ًم يمجةد نترج ملًنرت  مجمد  لًدعم يلظم  لدعمل عردي  لألدلً لنتح ز  -

 لخت   دي  لدكاةر  لدصغيا  ملدةديا  ف  جدل. 

ر  دةةةرألدلً لدمةةةرد  يجرديةةةر  لظمةةة  لدعمةةةل عرديةةة  لألدلً تةةةاتدط لاتدرطةةةلن  يظهةةةا  -
 ً يمجد تنرل فا  دي  لدكاةر  لدصغيا  ملدةديا  ف  جدل. م  ملدادح 

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

يةةد  لدعرم ةة  ملدتةة  مةةل عرديةة  لألدلً لدتةة  تعةةزز دما لألظمةة  لدعلندرًةةةتثمرا فةة  
كةةةةةال  يدلً تةةةةةاتدط دةةةةةدماتر دةةةةةرألدلً دةةةةةةد  تأثياتةةةةةر فةةةةة  مى  ل  ملعةةةةةد ل  تدةةةةةدم لةةةةةةتثمرا 

 دعم يرت  ملدمرد  د كاة .  ل

 وأداو العمل في شر ة زرا ية  المنظميبين االلتزام  العالقة  انالعنو  -2
The Relation Nship Between Organization Al 

Commitment And Work Performance In Anagrictural 

Company 

 Nomakhuze Mguqulua دالة 

  3002   لدةن  
نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  

 ممجردهر
 .فاياير  حرد  ف  منظم  زالعي  ف  جنم  لدالة 

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة 

 لدمنظم  ميدلً لدعمل لاتدرطر لحصريير ؟تل ياتدط لًدتزلم 
غيةةال  لد ةةاد يم متغيةةال  ةةةره متلدمنظمةة  ع ةةت يير  لًدلً متةةل تخت ةة  مةةةتم 

 ؟) لدعما, مد  لدخدم  , جنه لدعمل (لدمنظم 
 ي يتمقب  قل, ًميترج منتجر  يةثا دمدخ   نللدمنظمر  ملقع  تح  اغط   ل يتمي  لددالة  

ً دةةه أليةةنةةيةةةم  لدمةةةتثما تةةم لداةيةةز  لدتةة  ياتةةةز ع يهةةر أل كةةاة  معينةة    ه ً ًم
مةر  لدمنظ  إدجل فة, تمقعرتهقد يامم دأ  قالا لةتثمرا دديل لجل دم ت د  لدمنظم  م 

ميةةةعم  لدةةت يدلً دةةه يع ةةت  هرميتةةدلفاةةيم لدمنظمةة  د دحرجةة  لدةةت مةةمظ ي  م تةةزمي 
 ير . رنلإلمة
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يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  
 لددالة  

رث نةلًميدلً لدعمةل ملد ةا  دةي  لدةجةما م  لدمنظمة دي  لًدتزلم  لددحث ف  لدع ق 
  .ًدتزلمف  ل

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

ميدلً لدعمةةل  لدمنظمةة يجرديةة  مدةةة  اةةعي   دةةي  لًدتةةزلم مجةةد  لددالةةة  ع قةة  ل
 رث. نمتاييم جدل د جةما يع ت منه دإل

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

  ممتردعةة  مصةةمدهم لدةةت فةة  لدمنظمةة مةة  حيةةث لدعةةدد لدعمةةل ع ةةت تةرمةةل لدنةةةرً
ةةةي  مةةر يمةةة  فع ةةه دتحةةة  مةة    مفهةةم حرجةةر  لدنةةةرً ملدةةةع  دتحمملقةةب اييةةة

 لًدتزلم لد رعل ده .  
 المنظمليلمنظمات غير الربحية وتح م  للا األداو  يف تراقب مجالس اإلدارة ا  انالعنو -3

 وتؤثر فيه.
 How Nonprofit Boards Monitor ,Gudge And Influence 

Organizational Performance 

  Alan Hough دالة  

 3002 لدةن  
ع لددالةةةةةةة  نةةةةةةم 

 ممجردهر 
 . د  ف  يةتالديردالة  حر

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة  

 .لدمنظم ا  د منظمر  ع ت لألدلً مر دما متأثيا مجرده لإلدل

لدجهةةة  لدتةةة  تالقةةة   ةةةةم  مجةةةرده لإلدلا  فةةة  لدمنظمةةةر ت  ييتمقةةةب لدةةةاي  لدعةةةرم  يتمي  لددالة  
مدةةةة  عم يةةة   نظمةةة لدملألدلً  فةةة يةةةةم  دهةةةر لثةةةا ليجةةةرد    يد رع يةةة  منظمرتهةةةر م 

 لدمالقد  ملدحةم ع ت لألدلً م  تةجل مجرده ايا ملاح  .
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  

 لددالة  
 تأثيا مجرده لإلدلا  د منظمر  ع ت لألدلً م تاييمه .   فهم دما م 

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

كالل لدمةدالً لدجةدد فة  تال لدمدالً د عمل مصعمد  تمظي    يمجد  لددالة   ملس
دلاتهغ طايا  لإلد لدعمل م  مالقد  لألدلً ملدحةةم ع يةه يم  ف ثا قم  دهر ي ر ة ملس

 لدمنظم مالقد  مج ه لإلدلا  دألدلً   يةمر ,لدتأثيا فيه ف  لدمنظمر  لدمدحمث  
دمةةةرمهم لدمةةةرد  رنتةةةأثا ةةةة در دمحدمديةةة  معةةة  لدمةةةدالً تجةةةرع مةةةةىمديرتهم لدا منيةةة  ملس

لدعمةةل فةة  لدمنظمةة   جميةةب مصةةردا لدمع ممةةر  حةةمل ل ممجةةد لدمةةدالً ,لدمحةةدمد 
 م يد  ف  صنب لداالال  لدمتع ا  درألدلً .

مصةةةنب    مجةةةرل لدمطرداةةة  ملدتةةةأثيافةةة لدمنظمةةة تةةةىثا مجةةةرده لإلدلا  فةةة  لألدلً 
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لداةةالا ممةةةريل امزيةة  متكةةايعي  محمريةة  متةةجل يعتمةةد ع ةةت ة ةةرً  لدمةةديا ممصةةمده 
 لدت كدةر  لدتأثيا مفهمه ألدملا مج ه لإلدلا .  

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ر  لدتمصي

منيةةةةة  رنلدحرجةةةةة  لدةةةةةت تحةةةةةةي  فهةةةةةم لدمةةةةةدالً فةةةةة  مجةةةةةرده لإلدلا  دمةةةةةةىمديرتهم لدا
د كةةاةر  لدصةةغيا  مايةةا لدادحيةة   ف  لدةةت تحةةةي  لدمةةرمهم لدمةةرد  ًةةةيمردرإلاةةر

جهةر  تنظيمية  ممنظمةر  تاةمم دتةداي  متطةميا لدمةدالً  مة لدت  قد تحترج دعم 
مة   ر  نمع يصنعمل ل يحرمدم   مني  متمرنم  قد يتات  ع يهم مةىمدير  ق ًةيمر

 اله لدمرل لًجتمرع .  
 ةالمنظميواألداو : تأثير الزخم وتوسيع التخصص والخصائص  المنظميالتغير   انالعنو  -4

 Organisational Change and Performance: The Effect Of 
Inertia, Extent Of Niche Expansion And Organisational 

Characteristics 

   Huijuan Wang دالة 
  3011 لدةن  

نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  
 ممجردهر

 دالة  لةتط عي  ف  كاةر  معدل  لدة م  ملدتاكيح ) لد  تا  ( ف  لدصي .

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 لددالة 

 نتري  لألدلً. ف ا يثمخت    تأ  لدلدمنظميةي  يةم  دايرد  لدتغييال  

تملجههر لدصي  محرج  لدمنظمر  لدت لدتةي  معهر تغييا لدت    لدديي  ةايع  لدل يتمي  لددالة  
 ف  عم ي  لدتغييا منتري  جدل ف  تجعل م  لدااما  دالة  لدعنرصا لدت  تىثا

 لألدلً. 
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  

 لددالة  
فةةة  صةةةنرع   لدمنظمةةة مخت  ةةة  مةةة  لدتغيةةةا  ملعلنةةةفهةةةم ظةةةام  معنرصةةةا منتةةةري  

 فةة   لدمنظميةةصةةري  معةةدل  لدةةة م  ملدتاكةةيح )لد  تةةا ( فةة  لدصةةي  متةةأثيا لدخ
 . لدمنظم لألدلً  ف عم ي  لدتغييا مةي  يىثا جدل 

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

دةةي  لدتمةةةب فةة  تخصةة  لدمنظمةة  ملألدلً  ظهةةا  لددالةةة  مجةةمد ع قةة  ةةة دي ي
ت لألدلً رنعةةة يةةةا مةةةاتدط دنطةةةر  لدعمةةةل لدةةةةرد لدتخصةةة  لدجديةةةد ا ر مة مةةةر ةةةة
 .  لدمنظم 

يةنخ ض  درألدلً مدة  تةجل لدتةأثيا ل  ماا  ر ة م لدمنظلدتأثيا لدمدركا د تغيا  ل 
لدةةت تحةةةي  لألدلً ع ةةت لدمةةدى لدطميةةل  لدمنظمةة مقةةد يةةىد  لدتغيةةا ,عدةةا لدةةزم  

 ف  ديي  لددالة  د منظمر  لدمدحمث . 
  ماةةةا  رنةةةلدتةةة  دهةةةر مةةةد  طمي ةةة  ة لدمنظمةةة حةةةرً  لدتغيةةةا  ي يظهةةةا  لدنتةةةري  
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 د  لدمط مد  د تغييا. لدااا يةم  حة  لدم  يم ,درألدلً دكةل عرم 
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

يتةةأثا  ,لجلألدلً  تدةةرع لدةةت تةةأثيا جدةةل فةة نعنةةد تمةةةب لدمنظمةةر  فةة  نكةةرطرتهر لً
د منظمة   ت تخصصر  دعيد  ع  لدنكةرط لدةاييهة در  دردتمةب لد لدمنظم لألدلً 

 م لدت  ً تمت ل خدا  ةردا  ف  مجرده .
يللة: فللي األقطللار النام المنظمللياألداو  فللية وأثرهللا تطبيللق إدارة الجللودة الشللامل  انالعنو -5

Tqm Implementation And Its Impact On Organizational 

Performance ….  

  Fuzi Abusa دالة 
 3011 لدةن  

نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  
 ممجردهر

 دالة  حرد  كاةر  لدتصنيب لد يدي  

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة  

 . لدمنظم   لألدلً ف TQMمر تم دما لدعنرصا لدةت  دةةةةةةة 

لألدلً  فةةة هم تةةةجع لددالةةةة  فةةة  مماةةةمع تطديةةة  لدلا  لدجةةةمد  لدكةةةرم   ميثاتةةةر ُتةةةة يتمي  لددالة  
محرمدةةة  ت ديةةة  لدحرجةةة  لدملاةةةح  ددالةةةة  تجايديةةة  تدحةةةث فةةة  عنرصةةةا  لدمنظمةةة 

دتطديةةةةةة  لدمةةةةةةةريل  لدمنظمةةةةةة لألدلً  فةةةةةة مادمدةةةةةة  إلدلا  لدجةةةةةةمد  لدكةةةةةةرم   ميثاتةةةةةةر 
 لإلحصريي . 

ل  يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 لددالة  

تهد  لددالة  لدت مةرعد  لدحةممة  لد يدية  ع ةت لددحةث لدتجايدة  دمعةرييا مهمة  
تكةةةتمل ع يهةةةر منحةةة  لدجةةةمد  لد يديةةة  متةةة  منحةةة  جةةةمد  يةةةةةتهر ديديةةةر فةةة  لآلمنةةة  

 لألخيا  تكدد ع ت قيم ممدردئ يةرةي  ف  تطدي  لدلا  لدجمد  لدكرم  . 
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

عنرصةا لدلا  لدجةمد  لدكةرم   تةاتدط ع ةت لألقةل دملحةد  مة    يلدةت تكيا لدنتري  
ممراةةةةةر  لدلا  لدجةةةةمد  ىد  تةةةةتةةةةةع  تحةةةةةينر  يدلً مظ ةةةة  فةةةة  تةةةةجع لددالةةةةة . 

  رنةخةج جلدع قة  دينهمةر ليجردية . معنةدمر يم  لدمنظمة لألدلً  لدت تحةةي لدكرم   
تةةع  ث ثة  تحةةينر  يدلً مة   ي مجةد  2000يةزم لمت ل لدكةاةر  داخصة  لآل

تةرج ةنةةد  نملدت  مظ تهر لددالة  مت  نمم لدصردال  منةد  لدعيم  متحةي  لً
دةي  لثةا لدلا  لدجةمد  لدكةرم    ر  معنمية ر  ترجية  قةد يظهةا  فاقةنميمي  م  لدطرقة  لً

عة  ت ةل لدتة   2000يزم د كاةر  لدت  تمت ل كهردل  لآل لدمنظم ع ت لألدلً 
قةد يةةم  مةةي   تجةرع لدلا  لدجةمد   2000يةزم ي  تطدي  لآلً تمت ةهر ممر يعن  

لدكةةةرم   مدةةةيه اريةةة  دحةةةد جلتةةةه. دةةةم تةةةة  عنرصةةةا لدلا  لدجةةةمد  لدكةةةرم   ماتدطةةة  
دلا  إل  ث ثةةة  عنرصةةةا رنةةةدعم يةةةرت  ملدمةةةرد  مةدلً لمعنميةةةر دجميةةةب تحةةةةينر  لأل
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تةةجع لدعنرصةةا تكةةمل ,دأادعة  تحةةةينر  يدلً  ل  مدركةةا لاتدرطةةر   جةمد  كةةرم   ماتدطةة 
 تزلم لإلدلا  لدع ير ملدتزلم لألفالد ملدتزلم لدعم ير .  لد
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

تمص  لددالة  دردتاةيز ع ت تجع لدعنرصا. متمصة  يياةر دةإدالج لدتاةيةز ع ةت 
 لدزدم  ملدتحةي  لدمةتما ف  لألدلً  

 في منظمات القطاع العام  المنظمياألداو  فيبيئة العمل وأثرها    انالعنو  -6
Workplace Environment And Its Impact On 

Organization Al Performance In Public Sector 

Organizations 

 K. Cgandrasekar دالة 

 
 3011 لدةن  

نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  
 ممجردهر

 دالة  لةتط عي  ف  منظمر  مخت    ف  لداطرع لدعرم ف  لدهند .

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة  

 .ظم لدمنلألدلً  ف ثا ديي  لدعمل ي

مرل ف  ديي  لألع د تكجيب ع ت تحةي  لألدلً ر  ةرفي ر  دم تعد لدمح زل  لدمردي  دلفع يتمي  لددالة  
 تحةي  ظام  لدعمل لديمم دل يتط   تحةي  لألدلً

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  
 لددالة  

 دي  لدممظ ي  مديي  عم هم.  فهم لدع ق  -1

 لدعمل لدت  تىثا ف  لألدلً.  ر تح يل عململ مة -3

 ًل  تحةي  ظام  لدعمل دتحةي  لألدلً.  لقتال  لجال -2
يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

فةة  تح يةةز لدمةةمظ ي  ع ةةت يدلً  ر  مهمةة ل  دييةة  لدعمةةل ت عةة  دما  ي مجةةد  لددالةةة  
 ر تةةةم  قةةردا  ع ةةت لدعمةةل دمجممعةة  عملمةةل مةةة ل دةةجل ع ةةت لإلدلال  ؛ عم هةةم 

كةةةالل لدمةةةمظ ي  ميجةةة  ع ةةةت لإلدلال  لمةةةت ل مهةةةرال  ل عمةةةل تةةةىثا فةةة  دلفعيةةة 
 لدممظ ي  ف  ماب لألتدل  متمفيا تغجي  الجع  دألدلً.  

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

 تامم دردت رعل لدكخص  ملددعم ملدتكجيب مب ةل ممظ .  يع ت لإلدلال  
 

 لللا موقللف المللوظفين فللي الهيئللات  ةالمنظميللتللأثير نظللام إدارة األداو والثقافللة    انالعنو -2
 ونية الح ومية.  انالق

The Effects Of The Performance Management System 

And The Organizational Culture On The Employees 

Attitude in Malaysian Government Statutory Bodies :A 
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case Study Of Majlis  Amanah Rakyat (MARA) 

 Mohd Haizam Mohd Saudi دالة  

  3012 لدةن  
نةةةةةةمع لددالةةةةةةة  

 ممجردهر 
 مني  ف  مرديزير .رنرد  د هيي  لدادالة  ح

مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لددالة  

   ع ت لدممظ ي  .لدمنظميلدتحدير  ملدتأثيال  دنظرم لدلا  لألدلً ملدثارف   مر

 فاة   عة تةأثيا تةةجل نظةرم لدتة  تملجةه نظةرم لدلا  لألدلً م  لددحث فة  لدتحةدير  يتمي  لددالة  
 ف  لدمنظم  ع ت ممق  لدممظ ي .ثار

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  
 دالة  لد

نظةرم لدلا  لألدلً ملددحةث فة  مىكةال  جدةل  فة لددحث ف  لثةا ممقة  لدمةمظ ي  
 .  لدمنظميع ت لدثارف  

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لًةتنترجر  

دطرق  لدداجر  لدممزمن  ف  نظرم لإلدلا  لًةتالتيجي  يةرعد ف  تاجم   لةتعمرل
 اىي  ملةتالتيجي  لإلدلا  لدت يتدل  ملقعي  قرد   د تحاي . 

ناةةةةة  دةةةةةالم  لدتطةةةةةميا ملدتةةةةةداي  ةةةةةةدد  عةةةةةدم ااةةةةةر دةةةةةي    يددالةةةةةة  مجةةةةةد  ل
 لدممظ ي . 

يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 لدتمصير  

عةةةةدم لًعتمةةةةرد ع ةةةةت تاقيةةةة  لدمةةةةمظ ي  درًةةةةةتنرد حصةةةةال ع ةةةةت ديمصةةةة  لددالةةةةة  
تةةةةم  لدتاقيةةة    يلألقدميةةة  فةةة  لدخدمةةة  ةمةةةر تةةةم لدحةةةرل فةةة  مرديزيةةةر حرديةةةر ميجةةة  

 ت ي . مةتند  ع ت لً
لدهييةة  منظمةة  متع مةة  ًةةةتيعر  لدتغيةةال  لدةةةايع  فةة   تةةةم  ي يمصةة  لددالةةة  

 ديي  لألعمرل مدعم حرجر  لدمجتمب.  
  تماد  لا المصادر الواردة في الجدولباال  داد الباحثمن إ المصدر:

 
 معافير  تد ما  لدماجعي  فيار   لددالةر قدم  : المرجعية الدراساتاالستفادة من مجاالت ثالثًا: 

 آلت : ر, ميمة  تحديد مجرً  لًفرد  منهر دلدحردي  لددالة   لنمنه دعض جم 
 ع ةت ملدتعةّا , هةرمتعاي  لددالةة لدماجعي  ف  تحديةد لدم ةرتيم لد  ةة ي  دمتغيةال   لددالةر  يفرد  .1

 لدنظةا  لإلطرا لةتةمرل ف  منهر فرد دت ل لدمتغيال  ملً لدص   جل  ملدمصردا لدمالجب م  عدد
 د دالة . 
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يةةةةردي  لًعتمةةةرد ع ةةةت لدمةةةةريل لدتح ي يةةة  يط عهةةةم ع ةةةت ةي يةةة  ت ةيةةةا لددةةةرحثي  م  لدةةةتلًتتةةةدلً  .3
ر  ت ةةل لددالةةةر  دردكةةةل لدةةج  مةةة  لددرحةةث مةة  تصةةميم ملدتعةةا  ع ةةت منهجيةة مطاليةة  تمظي هةةر

 .منهجيته
 لد اال  ملدتةرًى  منهر.  ددملًةتدًل دع لددالةر تجع    طاي ع  دأنتصميم لةتمرا  لًةت  .2
ملكةتار  لد ااةير  لدمتع اة  دهةر, فاة   عة   ممخططهةر لددالةة  يتةدل فة  صةيرا  فةرد  منهةر لً .2

 ملختيرا لدعين  لدم يم  دهر.  لددالة ف  تحديد مجتمب  لةهرمهر

لدمةةةةريل لدحرديةةة  متحديةةةد  دالةةةة لدمةةةةريل لإلحصةةةريي  لدم يمةةة  د  لدةةةت فةةة  لاكةةةرد لددرحةةةث لةةةةهرمهر .5
 لًفتالا . مخططهر م لددالة فااير  م  مجدمى ًختدرا ًم  لألةثا
 :الحالية  الدراسةمميزات  رابعًا:

لدةةردا   لددالةةر نتري  جديةد  دةم تدحثهةر  لدتيةعت د تمصل  رم   ك لطرال   ادمتلدحردي   لددالة  ل  .1
 يمةرمدمةر يةةهل لدطاية   لألنكط  ملألنملع دي  تجع ملدتأثيا   لدع قر  لًاتدرطتتمثل ف  لةتةكر

 .ثي  ًحار  لددرح

دعةةض  تعزيةةز مدماتةةر فةة  ة ةةةل لدتجهيةةز لداكةةيا  ينكةةط  لةةةتعمرل فةة  لدحردّيةة  لددالةةة  تمّيةةز  .3
 ف  لدحردّي  لددالة  متغّيال  لحدى لةتخدم  لدةردا  لددالةر  ف  حي  ي , لدمنظم  ينملع لألدلً

 لدعةه. يم خالآل لدمتغّيا ف  يتدل  تحاي  م  لددرحث لديه يهد  مر لدت دمصمللدت ل لدةع 

 ف  ماد دمر مغريا دأة م  معااهر لدحردّي  لددالة  دمتغّيال  لدخرص  لدمملايب تارًلن ف  لددق  .2
 لددالةةر  طّداة  فة  حةي  لدعةال /محرفظة  نينةمى  فة  لدحردّي  لددالة  طّدا  ,لج لدةردا  لددالةر 
 .مخت    ديير  ف  لدةردا 
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 يانللث الثللالمبح
 الدراسةمنهجية  

 مارمينهر ف  لدحردّي  لددالة  لجالًل  يةرةهر ع ت ُدني  لدت  لآلدّير  لدمدحث تجل يتاّم     
 ُمةمن  دالةّي  دمنهجّي  لآلدير  دهجع تمايح يأت  مفيمر, حصريّي لإل ملدعم ّي  لدمعافّي  لدنظاّي 

 :لآلت  م  ُةل م 
ملددحةةمث  لددالةةةر  ر لدحرديةة  فةة لددالةةة  ل يةة  متغيةةا يتملدةةاام مةة  ع ةةت  :الدراسللةمشلل لة اًل: أو 
فةة  لددييةة   ًةةةيمرم  ة ةةةل لدتجهيةز لداكةةيا  ينكةةط  فة  مجةةرليةة  ً تةةزلل محةةدمد  لننظاية  ملدميدلد

ة ةةل  ينكةط  دي داةرً لدع قة )ع قر  لًاتدةرط ملدتةأثيا( ل م  ()ع ت حد لطة ع لددرحةثلدعالقي 
  ةةي م  لد اصة  ع ةت لندم  لكةدرع نظةا  مميةد م لدمنظ ينملع لألدلًدعض لدتجهيز لداكيا  م 

لدعرم   ف  لدحدمد لإلدلاي  دمحرفظة  نينةمى مة  لدتعةا  ع ةت  لدمنظمر لدعالقي  ممنهر  لدمنظمر 
 م ف  عردم لدمنرفة . هر ف  لددارً ملدنميتدلفمعطير  تجع لدع ق  مدماتر ف  تحاي  

 لداكةةةيا  لدتجهيةةةز ة ةةةةل  نكةةةط أل تةةةأثيالدم ع قةةة  لد دالةةةة  لدةةةتلزدلد  لدحرجةةة  ممةةة  تنةةةر      
لج قةةرم ,ل تةةجل لدمماةةمع م رتنةة لدةةتلددرحةةث  زممةةر ح ةة لدمنظمةةر فةة   لدمنظمةة  ينةةملع لألدلًدعةةض م 
/ 1/ 16  لدمةةد يثنةةرً  نينةةمى محرفظةة لدصةةنرعي  فةة   فةة  عةةدد مةة  لدكةةاةر لةةةتط عي   دالةةة د

دم هةةةةمم   لدمنظمةةةةر د تعةةةةا  ع ةةةةت مةةةةدى لدالل لدمةةةةدالً فةةةة  تةةةةجع  26/1/2014 إلللللا 2014
ينملع  دعضم  لداكيا  لدتجهيز ة ةل, فا   ع  يثا لدمنظم ة ةل لدتجهيز لداكيا  م لًدلً 

مقةةب لًختيةةرا ع ةةت  د منظمةةر ديةة  م ط عي  لأللًةةةت لددالةةة . ممةة  خةة ل نتةةري  لدمنظمةة  لألدلً
  نتيجةة لدةةت درحةةثلدمةةةت زمر  لدطديةة  / نينةةمى , ةمةةر تمصةةل لدلدحةمةةرً دصةةنرع  لألدميةة  م كةةاة  
 لداكيا  لدتجهيز ة ةل دع قر  لًاتدرط ملدتأثيا دي  معاف  لدمدالً ملدعرم ي   محدمدي   م ردتر

 .  لدمنظم  ينملع لألدلًدعض م 
ً  ع ت مر تادم ف      لدحردي  يمة  صيراتهر دردتةرًى  لآلتي : لددالة مكة    ر دنر
 ة ةل لدتجهيز لداكةيا  فة  تعزيةز ينكط  دماد لدمدحمث  لدكاةر مر مدى تصما لدمدالً ف   .1

                          ؟    لدمنظم  ينملع لألدلًدعض 

ينةةملع دعةةض  تعزيةةز فةة  لداكةةيا  لدتجهيةةز ة ةةةل ينكةةط  دماطديعةة  ع قةة  لًاتدةةرط دةةي  مةةر  .3
 ؟   لدمدحمث  لدكاة ف    لدمنظم  لألدلً

 ينةملع لألدلًدعةض  تعزيةز فة  لداكةيا  لدتجهيةز ة ةةل  نكةط أل معنمي  تل تمجد ع ق  تأثيا .2
 ؟ لدمدحمث  لدكاة ف    لدمنظم 

 ملعلنةدعةض  فة  تعزيةز ملدتةأثياية  تممة  حيةث لأل  ة ةل لدتجهيز لداكةيا  ينكط تل تتدري   .2
 ؟ لدمدحمث  لدكاة ف   لدمنظم ً لدلأل
 ُيعةةد جةةدل   ممهةةم معرصةةا مماةةمع لدةةت  لدتطةةا  فةة  لددالةةة  يتمّيةة  تتج ّةةت :الدراسللةيللة أهم: يللاً انث

 منهةةةر لدعالقّيةةة  لدكةةةاةر  فةةة  دةةةهُ  لدمرةةةة  ملدحرجةةة  دعرمةةة  لدعردمّيةةة  لدكةةةاةر  فةةة  م لدحيةةة ر ةردكةةةاي
 ممت ةّم  دما متمّيةز دتحاية  حتمّية  مةةي  دمصة هر  ة ةةل لدتجهيةز لداكةيا  ينكةط  د هم دخرص 
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 ن خصةهر لدتة  لألتمّية  عة  فاة    لدةةم , د كةاةر  فة  لدمنظمة  ينةملع لألدلًدعةض  تعزيةز نحم
 :درآلت 

 : لدحردي  دردنارط لآلتي  دالة ي  لدمعافي  د تمتةم  لألية المعرفية: هماأل -أ

لداكيا  م   لدتجهيز ة ةل ينكط محرمد  ًةتيعر  م همم جديد متم  لدحردي  لددالة تعد  .1
 ملع لألدلًيندعض  ف  تعزيز عخ ل لةتعالض لًددير  لدحديث  لدت  تنرمدته مب تحديد دما 

 .لدمنظم 
فا   ع  مماتةزلته ممدلخ ه ه يتدلفم يته يتمم  ة ةل لدتجهيز لداكيا  ينكط  ليار  م همم .3

م ف  دنرً قرعد  اصين  يمة  متجل ةيةه لددرحثم م  خ ل مر طاحه  لدمنظم م همم لًدلً 
  د نمم ميجندهر لد كل.يمفا لد اص  دكاةرتنر فرد  منهر عم ير , ممر لً

 لدحردي  دردنارط لآلتي  :  دالة ي  د لني  لدميدتمتةم  لألية: انية الميدهماأل -ب

متن يةجتر ع ةت  ة ةةل لدتجهيةز لداكةيا  ينكةط  ع ةت تدنة   لدمدحمثة لدكةاةر تكخي  لةةتعدلد  .1
 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض  ف  تعزيزمتحديد دماتر نحم ة ً 

لداكةةيا   لدتجهيةةز ة ةةةل أنشطط   يةةادط دةةي  ةر د كةةا   ديةةةم  ددةةي   لةتاكةةردير  لنتاةةديم لطةةرا ميةةد .2
, لج قةةد يمثةةل تةةجل دحةةد جلتةةه لاةةرف  ع ميةة  جةةديا  درًتتمةةرم لجل تأةةةد  لإلكةةرا   لدمنظمةة ملًدلً 
 لدعالقيةةة  فةةة  مجةةةرل رثحةةةلًدع ةةةت  -ع ةةةت مفةةة  لطةةة ع لددرحةةةث - لددالةةةةر مثةةةل تةةةجع  ق ةةة  لدةةت

 . نظم لدم ينملع لألدلًدعض م  لداكيا  لدتجهيز ة ةل ينكط 
 لآلتي  : تدل د مغ لأل لدت لددالة تةعت تجع : الدراسة أهداف :ثالثاً 
 لدكةاة فة   .لدمنظمة  لًدلً  ملعلنةدعةض م  لداكةيا  لدتجهيةز ة ةةل ينكةط  لدتعا  ع ت ملقب .1

 . لدمدحمث 
 لدكاة ر دي  لدمتغياي  لدمدحمثي  ف  همعنميتف   تأثياملد لًاتدرطتح يل معطير  ع قر   .2

  ث .لدمدحم 

دعض  تعزيز ي  ملدتأثيا ف تمم  حيث لأل ة ةل لدتجهيز لداكيا  ينكط  تحديد مدى تدري  .3
  .لدمدحمث  لدكاة ف   لدمنظم  ينملع لألدلً

لدت  مزع  ع ت لدعين    دأنلختدرا مخطط لددالة  لًفتالا  م  خ ل تح يل لةتمرا  لًةت .4
                                           .ف  لدكاة 

 تطميا هررنك م  ملدت  لدحردّي  لددالة  لةتنترجر  ع ت لدتمصير  لدمةتند  مجممع  تاديم .5
 دعرم , لألخاى ملدكاةر  لدمدحمث  دخرص  لدكاة  ف  لإلدلاّي  لدايردل  ددى لددالة  متغّيال 

                                           .لدماتاح  د درحثي  لدمةتاد ّي  فا   ع  لددالةر 
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 (1)اقم لدكةل ف  ُحدد مخطط لددالة  لًفتالا  ةمر : الدراسة مخطط رابعًا:
 سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطة 

التصنيع 
 الرشيق

الشراو 
 الرشيق

المجهزون 
 الرشيقون

النقل 
 الرشيق 

التخزين 
 الرشيق 

الزبائن 
 الرشيقون

 

 

 

 

 

  القة االرتباط إلايشير            
  القة التأثير إلايشير             

 (مخطط الدراسة االفتراضي1)رقم الش ل                            
 المصدر: من ا داد الباحث 

 الدراسةرضيات فخامسًا: 
 ة ةل لدتجهيز لداكيا  ينكط ع ق  لاتدرط معنمي  دي  تمجد  :لاو األ  الرئيسةة الفرضي
 ر ميت اع منهر لد ااي. لدمدحمث   كاة لدف   مجتمع   لدمنظم  ينملع لألدلًدعض  ممجتمع  
 : لآلتي لد اعي  

 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدتصنيب لداكي  م دي  لاتدرط معنمي  ع ق  تمجد  -

 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض لدكالً لداكي  م  نكرطع ق  لاتدرط معنمي  دي  د تمج -

 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض م ي  لداكيا ي لدمجهز  نكرطع ق  لاتدرط معنمي  دي  تمجد  -
 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدنال لداكي  م ع ق  لاتدرط معنمي  دي  تمجد  -
 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدتخزي  لداكي  م  ع ق  لاتدرط معنمي  دي تمجد  -
 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض م  ط لدزدري  لداكياي نكرع ق  لاتدرط معنمي  دي  تمجد  -

 أصحاب المصال  او التشغيلي )العملياتي(األد األداو المالي 

  المنظمي أنواع األداوبعض 
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  مجتمع ة ةل لدتجهيز لداكيا  ينكط  دي معنمي   تأثياع ق   تمجد ية:انالث الرئيسةالفرضية  -
  لد اعي ر ميت اع منهر لد ااي. لدمدحمث   اةلدكف  مجتمع   لدمنظم  ينملع لألدلًدعض  م

 :لآلتي 
 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدتصنيب لداكي  م معنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -

 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض لدكالً لداكي  م  نكرطمعنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -

 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض   م ي  لداكيايلدمجهز  نكرطمعنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -
 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدنال لداكي  م معنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -
 .لدمنظم  ينملع لألدلًدعض نكرط لدتخزي  لداكي  م معنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -
 . لدمنظم  ينملع لألدلًدعض  م نكرط لدزدري  لداكياي معنمي  دي  تأثيا ع ق  تمجد  -

 لدمنظم لًدلً  دعض لنملع ف  ة ةل لدتجهيز لداكيا  يتدري  تأثيا :الرئيسة الثالثة الفرضية
 لدمدحمث  .  لدكاةف  

دي  رنع ت لدمنهجي  لدمص   ملدتح ي   ف  ةترد  لدج لددرحث لعتمد :الدراسةمنهج  سادسًا:
ً  لنلدنظا  ملدميد  لًةتنترجر  ملدتمصير . لدت   د اةرد  مصم

 ي  مةمر يأت : رنة   م  لدحدمد لدزمني  ملدمة لددالة تام حدمد  :الدراسة حدودسابعًا: 
مةةةةةد  لدةةةةةت لد 11/1/3012 مةةةةةد تةةةةةم لنجةةةةةرز لدجرنةةةةة  لدعم ةةةةة  مةةةةةر دةةةةةي  لد الحلللللدود الزمنيلللللة: .1
2/5/3012. 
لدمةةت زمر  لدطدية  م  كاة  لدحةمرً دصنرع  لًدمي  ع ت لددالة  لقتصا : يةانالحدود الم  .3

تجع لدكاة  م  لدكاةر  لداليةد  فة   ل فا   ع   مب لددرحثلدكاة  لدلا   ل دتعرم / نينمى مجد
 .صنرع  لًدمي  ع ت مةتمى محرفظ  نينمى مع ت مةتمى لدعال 
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 ثللث الثاللالمبح
 والمعلومات اتانجمع البي أساليب 

ر  رنع ت عد  مةريل دجمب لددي  لددالةلعتمد   :ات والمعلوماتانجمع البي أساليباًل: أو 
  لدعم   ع ت لدنحم رنلًخا يخ  لدج هردعام    لدنظا ,رنملدمع ممر , دعاهر يخ  لدج

 :لآلت 
مة   ملألجندية تةم متةمفا مة  لدمصةردا لدعادية   تةم لًعتمةرد ع ةت مةر :دراسةب النظري للانالج .1

دمع ممةةةةةر  لددمديةةةةة  فاةةةةة   عةةةةة  كةةةةةدة  ل ,جرمعيةةةةة  يطةةةةةرا ماةةةةةةريل م  ممةةةةةىتمال ةتةةةةة  مدمايةةةةةر  
 تاني (.نإل)ل
  ع ةةت ةةة م  لعةةدلد لندهةةر لدميةةدرنفةة  ج لددالةةة تعتمةةد دقةة  نتةةري   :دراسللةلل يانب الميللدانللالج .3

 ت :ع ت عد  يدمل  دحثي   لددالة لدمايره لدمعتمد دايره لدظرتا , مداد لعتمد  
لدمدحمثة   لدكاة ً ف  دإجالً لدمارد   لدكخصي  مب لدمدال لددرحث قرم المقابالت الشخصية:ي. 

 مقةةةد لةةةةتعمل ,نهةةةر ملدخدميةةة يةةة  مترجنممةةةدالً لألقةةةةرم ملدكةةةع  ملدعةةةرم ي  فةةة  مخت ةةة  لألقةةةةرم لً
يةةة م  لألةةةي   لدم تمحةة  دغيةة  لدحصةةمل ع ةةت لدمع ممةةر  لددقياةة  لدتةة  تاةةم  مةة  اةةةريز  لددرحةةث
 جدل. يماح (2)اقم ملدم ح مب تةالا لدمارد   مب لدكخ  لدملحد دمال   لددالة 

لدمدحمثةةة  مدنةةةرً  ردكةةةاة لةةةةتهدف  جمةةةب لدمع ممةةةر  لدتعاي يةةة  لدخرصةةة  ديلللة: انالزيلللارات الميد ب.
مجدةةل مةة  خةة ل  ,لددالةةة مةةا دمماةةمع   لألكةةطتهر مملقةةب حردهةةر قةةدا تع ُةةلنتصةةما متةرمةةل عةة  

 / 2 مةةد مدغريةة  لد 3012/  11/1مةة  ) مةد د  لدتة  قةةرم دهةةر لددرحةةثملدماةةرد     لدمتةةةاا  لدزيةرال
ة ةةل لدتجهيةز لداكةيا   لد ع   دطديع دغاض لدتعا  ع ت لدملقب  لدمدحمث  د كاة  (3012/ 5
 .(2لدم ح  اقم) لدمنظم  ينملع لألدلًدعض م 

ر  رنةة  دمصةة هر يدل   اييةةة  دجمةةب لدديندرتةةم لًعتمةةرد ع ةةت لةةةتمرا  لًةةةت :ةنبات. اسللتمارة االسللت
لدمماح  ف  لدم حة  م  لددالة نحم يت ًم مب عين  . متم تصميمهر ع ت لددالة مقيره متغيال  

دنةةرً مايةةره يةةت ًم مةةب طديعةة  لدمتغيةةال  مدمةةر ينةةةجم مةةب دييةة   لدةةت لددرحةةث تقةةد ةةةع(. م 3)اقةةم
ً  معااهر ع ت عدد يم  دهر لددرحث ي  لدت  قرملنلدميد م  خ ل لدزيرال  لدمدحمث, مجدل ل لدميد

عةةدم لداةةدا  ع ةةت لةتحصةةرل ةةة م  نتيجةة  ع ةةت تةةجل لأل ثلددرحةة مياجةةب لعتمةةرد يةةر .رنثمةة  لدخدةةالً 
عةةةةاض  يةةةةأت مفيمةةةةر  ةةةةةاي .ر  رنةةةةعةةةةدتر ديدةةةةةد   لدكةةةةاة ر  مةةةة  ةةةةةج   رنةةةةجميةةةةب يكةةةةةرل لددي

 ملًختدرال  لدت  تم  ع يهر: لددالة دمحتمير  
ديةةةا   فة  قيةةره لةةتجرد  لدمدحةمثي  ع ةةت مايةرهلددرحةث  : لعتمةةدةنباوصلف اسللتمارة االسلت .1

عةدمهر ع ةت مةةتمى  يممامن  ف  لختيرا مدى لًت ةر  مةب لدعدةرال   لدمز  لدج  يعد جلدخمرة  ل
ت ة  دكةد ( لدتة  يت  , ً يت  , محريد, ً يت   دكد , ي  ملدماتد  م  عدرا  )ندرجميب فاال  لًةت
مةة   لددالةةة  هع ةةت لدتةةملد  مقةةد تةةم لعةةدلد ماةةريي (1, 2, 3, 4, 5لآلتيةة  ) ل ز م حصةة   ع ةةت لأل

 (2)اقةةم لدجةةدمل  يةة ,لنلدميد لددالةةة لدمىكةةال  لدتةة  قةةدمهر لددةةرحثم  مةي ةة  مفةة  متط دةةر  خةة ل 
  .نردح مصردا لعدلد لةتمرا  لًةتيما
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  دأنلدمصردا لدمعتمد  ف  لعدلد لةتمرا  لًةت (2)اقم لدجدمل 
 الباحثون البعد المبحوث ت
ة ةةةةةةةل لدتجهيةةةةةةز  ينكةةةةةةط  1

 لداكيا 
( Zylstra , 2005() Kallrath & Maindl, 2006)   

Mckee,2009) )(Savanya &Nithyauth , 2012 )
(Wolfsberger,2013) Pate,2014)) 

 ينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةملع لألدلًدعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض  3
  لدمنظم 

(Atkinson et al., 2004) (Michael, 2007) ( , جةةملد
 (3012لدجدما  ,  ) (3011 لدعزلم ,)(3010

   داد الباحثإمن  :المصدر
   ع ت ث ث  يجزلً ايية  ت :نردتلكتم   لةتمرا  لًة

 , مةد  ةةاللدجةنه, لدتحصةيل لددر  تعاي ي  ع  لدمدحمثي  متكةمل ): يتام  مع مملوالجزو األ  -
 .(لدخدم  ف  لدكاة , لدعما

ة ةةةل لدتجهيةةز  ينكةةط  (لدت ةةةيا لدمةةةتال )تاةةم  لدعدةةرال  لدخرصةة  دةةردمتغيا ي ي:انالجللزو الثلل -
نكةةرط  دةةةل متغيةةال  فاعيةة ( 4,5,6,4,4,8)زعةة  ع ةةت نحةةم( عدةةرا  م 31لكةةتم   ع ةةت ) لداكةةيا 
,  لداكةةةي  ,لدكةةةالً لداكةةةي  ,لدمجهةةةزي  لداكةةةياي  ة ةةةةل لدتجهيةةةز لداكةةةيا  )لدتصةةنيب ينكةةةط مةة  

  ( . دتخزي  لداكي  , لدزدري  لداكياي لدنال لداكي  , ل
  .لدمنظم لًدلً  (لدمةتجي لدمعتمد )لدخرص  دردمتغيا  يتام  لدعدرال  الجزو الثالث: -
 ينةملع لألدلًدةةل نةمع مة  متغيال  فاعي  (9,9,6)( عدرا  مزع  ع ت نحم24لكتم   ليار ع ت) -

ميدةةي  (. لًدلً لدمةةرد  , لًدلً لدعم يةةرت  )لدتكةةغي  ( , لصةةحر  لدمصةةردح)مث ةة  دةةةملدمت لدمنظمةة 
 ( متغيال  لًةتمرا  لدايية  ملد اعي .2)اقم لدجدمل 

 لًةتمرا  لدايية  ملد اعي متغيال   (2) اقم لدجدمل
المتغيرات  القسم

 ساسيةاأل
رقام العناصر في أ المتغيرات الفر ية

 ةبأناالست
 الرمز في المتن

  د –ي  فراد المبحوثينتخص األ ات  امةانبي لم لأل
 ينكط   رنلدث

ة ةل 
لدتجهيز 
 لداكيا 

 X1 - X8 2 -1 لدتصنيب لداكي -
 X9 – X12 13 - 2 لدكالً لداكي -
 X13-X16 11 -12 لدمجهزم  لداكيام -

 X17- X22 33 -12 لدنال لداكي -

 X23-x27 32-32 لدتخزي  لداكي -

 X28-x31 21-32 لدزدري  لداكيام -

ينملع دعض  لدثردث
 لألدلً
 لدمنظم 

 X32-X37 22 - 23 دلً لدمرد لأل-

 X38-X46 21 - 22 دلً لدعم يرت  )لدتكغي  (لأل-

 X47-X55 55 – 22 صحر  لدمصردح-

   داد الباحثإمن  مصدر:ال
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 دإخارع لددرحث   مثدرتهر قرمنردًةتل صد  دغاض قيره :ة وثباتهاناباالست اختبارات صدق.2
 لدكاةر مجدل قدل لدددً دتمزيعهر ع ت لًفالد لدمدحمثي  ف  , لًةتمرا  دعدد م  لًختدرال 

 ت  :ًختدرال  درآلمتتمثل تجع ل, لدمدحمث  مدعدتر
دغي  لدتأةد م  قدا  لًةتمرا  ع ت قيره متغيالتهر فاد يجا  : قياس الصدق الظاهري -أ

عدلدتر مجدل م  خ ل عااهر ع ت ل تهرً م  ن  دعد لًنردلختدرا لدصد  لدظرتا  د اال  لًةت
متهر ً دلاي  د تأةد م  صح  لد اال  ممدى ممجممع  م  لدخدالً لدمختصي  ف  لدع مم لإل

 لددالة قداتهر ع ت قيره متغيال   ر دك آاليهمج تم لةتط ع ,ل هريتدلفم  لددالة د ااير  
 جالًلس متم  منرقك  م حظرتهم لدايم  م , لدمجي  مدقتهر م  لدنرحي  لدع مي  مةهمد  فهمهر م 

ةرد  ةمرً لدي( يدي  2)اقم ا دي  ملدم ح  أل  حة  اي  لنردلدتعدي   لد زم  ع ت لًةت
 .داردهم ممملقب عم هميملدمحةمي  م لدخدالً 

لدةرد   ةي   ع تلختدا قيره لدكممدي  م  خ ل طا  لدعديد م  لأل: قياس الشمولية -ب
 ,تر مف  اًم جدل لاي   فاال يدعردع  مدى كممدي  عملم هر م لًةتدرن  محةم  لةتمرا  

 .ممتط درتهر دالة م  د ًم  محجف  فاال  يخاى مصحح  عدرال  ملةتددل دعاهر دأخاى لةثا

طدي  مايره لعيد ت فيمر دم جلتهرنحصل ع ت لدنتري   ل يعن  لدثدر  : ةنابقياس ثبات االست - 
مدغاض لدتأةد م  دق  قيره  خاى د را  زمن , دجل قرم لددرحثيا  م جلتهرمعي  ع ت لدعين  

 د لًختدرا دعد تةع  عكا يممر  عيي , م  نردد  دمتغيال  لًةتيم لختدرا    دأجالًنردمتغيال  لًةت
مياصد ده  Alpha  Reliabilityلختدرا  مدتحاي  جدل لةتخدم لددرحث ,لم م  لًختدرا لأل

د  عم ي  عرل قايد  منهر فيمر دم تم  يمعطرً لدنتري  جلتهر ل ة م  لدايره ف  يمدى لًعتمرد ع ت 
دتحديد   Cronbach  Alpha, مقد تم لةتخدلم معرمل ةامندرخ جلتهرظام  لدايره ف  لد
يرة  عند د مغ قيم  ةامندرخ مقدل لدمةتمى لدا لددالة دل  لدايره ف  تجع يداجر  ثدر  

( مقد تحاا  جمد  لألدلً عند زيرد  معرمل يد ر ةامندرخ ع  لدحد لألدنت لدمادمل متم 96.7)يد ر
 لدمنظم رخ ف  ( نتري  لختدرا يد ر ةامند5)اقم (ميدي  لدجدمل12, 3002,ر )لدةم(60%)

 . لدمدحمث 

 لدمدحمث  لدمنظم يدي  نتري  لختدرا لد ر ةامندرخ ف   (5)اقم لدجدمل

رو االمح  قيمة ألفا  رونباخ العبارات المتغيرات 
 
 

 أنشطة
سالسل 
 التجهيز
  الرشيقة

 x1-x8 0.822 نكرط لدتصنيب لداكي  

 x9-x12 0.773 نكرط لدكالً لداكي  

 x13-x16 0.629   يا  لداكيينكرط لدمجهز 

 x17-x22 0.668 نكرط لدنال لداكي  

 x23-x27 0.561 نكرط لدتخزي  لداكي  

 x28-x31 0.584   ينكرط لدزدري  لداكيا

قة  سالسل التجهيز الرشي أنشطة   x1-x31 0.910 
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بعض 
أنواع 
 األداو
  المنظمي

 x32-x37 0.612 لألدلً لدمرد  

 x38-x46 0.662 ي  ()لدتكغلألدلً لدعم يرت  

 x47-x55 0.648 يصحر  لدمصردح 

 x32-x55 0.843  المنظمي أنواع األداوبعض  

 x1-x55 0.935   ع ت نحم عرمندرلًةت 

 .SPSSالجدول من إ داد الباحث باال تماد  لا نظام     
 :اند توزيع استمارة االستبياالختبارات بع -ث

ع ت لدحصمل  حا  , لجفيهرلدتأثيا  يمجردر  ف  لإل ثالد دهر عدم تدخل لددرحيُ  :الحيادية -1
  يمم  ثم لةتعردتهر دم   ,مزع  ل فالد لدمدحمثي  دعد لأل   م ع ت لًةتمرال  ةرم   ممىكا 

 .ةي  ةًم لد هم دأل يمف  حرد  لدتمايح  لًتدخل 
تةر  لً درختدرا قرم لددرحث , لج درنلًةتتمى مح صد  دغاض لختدرا: االتساق الداخلي -3

لج تعدا قيم لًاتدرط ع  مصدلقي  ت ل لد اال  د متغيال  لدايية   ,لددالة لددلخ   دي  متغيال  
 .(5)اقم نتري  لًتةر  لددلخ   ملدمماح  ف  لدم ح   ملد اعي , مةرن 

طديع   لدت ملةتنردل   ,مىكال  دقيا  لدتم  لجل لدتمصل  :اإلحصائيالتحليل  أساليبيًا: انث
فاد تم لًعتمرد ع ت لددالمجير   ,هر ملدير  لختدرا فاايرتهريتدلفلدحردي  م  ددالة لتمجهر  
متتمثل تجع , حصري  لدمط م جالً لدتح يل لإل( إلIBM SPSS Statistics 19لدجرتز  )

 لألدمل  دمر يأت :
 ًةتعالض لًجردر  لدخرص  دردمدحمثي  . لدتةالال : -ي

 لًجردر .ع  متغيا معي  م  مجممع  جرد نةد  لإل ر ددي لدميمي :لدنة   - 

 دعاض متمةط لإلجردر  ع  متغيا معي  . لدحةرد :لدمةط  - 

 داج  تكت  لإلجردر  ع  مةطهر لدحةرد  . لدمعيرا : يظهاحال  نلً -ث

 :إلظهرا فعردي  ةل متغيا ملدتحا  م  معنمي  ع ق  لدتأثيا دي  لدمتغيال  . Tلختدرا  -ج

 لدتأثيا د عين  دأةم هر .: د تحا  م  معنمي   Fلختدرا  - 

)لدمعتمد( لدت ةياي  ف  لدمتغيا)لدمةتا  (: دتحديد معنمي  تأثيا لدمتغيال حدلا لدمتداجنلً -خ
 .أثيا لدمتغيال  لدت ةياي  لًخاىلدمةتجي  دمجمد ت

لدت ةياي  مجتمع  ف  )لدمةتا  (: دتحديد معنمي  تأثيا لدمتغيال حدلا لدمتعددنمعرمل لً -د
 .لدمةتجي  تمد()لدمعلدمتغيا

 لدت ةياي .: ميةتخدم دتحديد طديع  لدع ق  دي  لدمتغيال  مقمتهر معرمل لًاتدرط -ج
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 علللالراب ثللالمبح
 تهو ين الدراسةوصف مجتمع 

  :ررات اختيارهاومب الدراسةمجتمع  للشر ةوصف اًل: أو  
كمرل  -ينمى ف  محرفظ  ن( 3002تأةة  كاة  لدحةمرً ف  ددلي  عرم )نبذة تعريفية: -

ع ت يد مجممع   دمنم( 23تد غ مةرح  لدكاة  ),لدعال  ع ت لدطاي  لدمىد  لدت قارً ت ةي  
لدمط   دأتمي  دماتم ف  دعم  ر يمدرددصيا  لدثرقد  ملإل طممح  م  لدصيردد  لدجي  تمتعمل

أةعرا ف  مملص ر  عردي  منرفة  د منت  لألجند  مد  لدةم  لددمليي  ف  لدعال  دمنت  مطن  ج
ترج م  مزلا  لدصح  داقم نلجرز  لدددً درإل صدا  لجمتنرمل يد جميب طدار  لدكع , 

ترج نمعي  جيد  م  لنلدحةمرً تم  م  يمدمير  كاة  ل (. 2/2/3002( ف  )22232)
ترج ملددحمث نلً ف  (ISO-900:2008) ي  مف  لدمتط در  لدعردمي  نلدمةتحاال  لدصيدً

د تصنيب لددملي  لدجيد ف  تاييم لدمملد  GMPوممر يتط ده جدل م  لجالًل  ملدةيطا  لدنمعي  
دالةر  لدثدمتي  د مةتحاال   مخزنهر متمزيعهر ميعدلد عمدعديثنرً لدتصنيب  ف  ترجنلألمدي  ملً

  ظم  لدحديث  مثل: نلً متمثي  لدمع ممر  لدت  ت  جل  ع ق  دجمد  لدمةتحاا مف 
SMF ,SOP, Validation Documents, Labeling, Master Formula, 

Specifications 
اةرً قملعد متين  ف  لدةم  لدمح ي   اتارًلًدت ل لدكاة تهدف      دردصنرع  لددمليي  لدعالقي  ملس
تم ي مدعل م   يخدم لًقتصرد لدعالق  ميةهم ف  لعرد  دنرً لدثا  دردمنت  لددملي  لدعالق .دمر 

 ت  : لآلم د دالة  ت ر  لناة  ميدلختيرا تجع لدكمةّمار  
حصمل ميز  تنرفةي  تمةنهر م  زيرد  حصتهر لدةمقي  ف  مملجه  لدت ةع  لدكاة   -1

 دمي  لدمةتماد  م  لدمنركئ لدمخت    .لدمنرفةي  متجن  لدتهديدل  لدت  ت ااهر لأل
  ي  لةتطرع  حدى لدكاةر  لدتل ت مةتمى لًقتصرد لدمطن  ةمنهر تمتعهر دأتمي  حيمي  ع-3

لداام م  لدمنرفة  ع ت ر م  لدمنرفة  ف  لدةم  لدمح ي    متميز  مةنتهرنتحصل ع ت مة
 ةمل  لدمح ي  .لدكديد  لدت  تكهدتر لأل

مةرعدته د ةتجرد  جدل دتعرم  لدلالتهر مب لددرحث م ي  لجالً لددالة  ف  تجع لدكاة  م رنلمة-2
 ر  لدمط مد  .رنيملدحصمل ع ت لدد ر ع ت لةتمرا  لًةتدي

 لددما لدحيم  لدج  تىديه لدكاة  لدمدحمث  ف  ت دي  لحتيرجر  لدزدري .-2
 محرجتهم لديهر. لدكاة لتتمرم لدزدري  دمنتجر  تجع -5

 تاجيةناألقسام اال 
 (.1)اقم  يمة  ت خيصهر دردجدملترجي  لنيادع  يقةرم   كاةد      
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 ( لقةرم كاة  لدحةمر1ً)اقم لدجدمل 

 عتمرد ع ت لدةاله لدتعاي   د كاة  قيد لددحث.م  لعدلد لددرحث درً:المصدر 
لدمدحةةمثي   لدمةةدالًفةة  لختيةةرا عينة  قصةةدي  مةة   لددرحةةث لعتمةد :ًا: وصللف االفللراد المبحللوثينيللانث

ر  دتحايةةة  لًةةةةت رد  مةةة  رنممهرمهةةةر اةةةم لدكةةةاة ممةةة  دةةةديهم لدخدةةةا  ملدداليةةة  مع ةةةت ع ةةةم دنكةةةرط 
يةةةة  لدحصةةةةمل ع ةةةةت لًفةةةةةرا رنم, فاةةةة  عةةةة  لمةلدمع ممةةةةر  لددقياةةةة  ملدم يةةةةد  لدمادمةةةة  مةةةة  قةةةةد ه

 انالبي سم القسما ت
ة بقسلللللم االشلللللر  1

 والمعلقات
يحتم  ع ت لدخط لدعم   لج  لدكاة لد عرد  ف   لألقةرمكاد  ملدمع ار  م  قةم لأل ديع
تةةةمفا فيةةةه خمةةةه معكةةةام  ماح ةةة  دتصةةة ي  تم , هةةةرملعلنكةةةاد  ملدمع اةةةر  دةرفةةة  لأل تةةةرجنإل

دصنب . تم نصة  تةجل ي  لرنمتجع لدمالحل عدرا  ع  ف تا دايط,لدمةتحاا قدل تعديته 
اةةم  يم اةةملدط ممتط دةةر  لدتصةةنيب لدةةدملي  لدجيةةد,  يةةةرهلدخةةط فةة  قرعةة  دنيةة  ع ةةت 

ملدمع اةةةر   كةةةعد  لدتحاةةةيا ملدتةةة  يةةةتم فيهةةةر تحاةةةيا مةتحاةةةال  لًكةةةاد تةةةجل لداةةةةم 
مصةةنب مةة  معةةد   دةةم لنماح ةة  متةة  ماتدطةة  دكةةعد  لدتعديةة  عدةةا  35متصةة يتهر عدةةا 

St.St  ميةتم تعديتةةه فة  قرعةة   لأليةةد لدمةتحاةةا ًتمةةه  ل  لج  لدنةةمع لدةدملي 211نةمع
هر لدانين  لد راا  عدا نرفةج  قيرةةهر داةدا قيةره لدانينة  متخةاج لدانينة  فيمخصص  تدخل 

 .ديتم تغ ي هر ف  كعد  لدتغ ي  يخاىملدم حمص  عدا نرفج  أ  لدمعد
مةةة  كةةةةعد   تةةةجل لداةةةةةم يتةةةةم  ج,ل لدكةةةةاة لدمهمةةةة  فةةة   لألقةةةةرمقةةةةم لدحدةةةةم  مةةة   ديعةةة قسم الحبوب 3

دينت  مةتحاا نص  مصةنب دكةةل حديدةر   لألمد لدتحايا ملدت  يتم فيهر لدتحايا 
 يقةةةال كةةةعد  لدةةةةده دتنةةةت  ع ةةةت كةةةةل  لدةةةتتحةةةمل دعةةةدتر لدحديدةةةر   لألحجةةةرمدمخت ةةة  

يةتم تعديتهةر  يمتط ت دطداة  ملقية  محةة  لدمةتحاةا لدةدملي   ل ماغمط  ملدت  يمة  
 .ف  كعد  لدتعدي  ملدتغ ي  يةةريهر  دصما  مدركا  دم 

قسللللللم المللللللراهم  2
 وال ريمات

 تةةرجنإليحتةةم  ع ةةت خةةط  جل لدكةاة لدمهمةة  فةة   لألقةةةرمقةةةم لدمةةالتم ملدةايمةةر  مة   ديعة
املدط  يةره. تم نص  تجل لدخط ف  قرع  دني  ع ت هرملعلنلدمالتم ملدةايمر  دةرف  

كةعد  لدتحاةيا مة  ةةم لدمةالتم ملدةايمةر  يتةةم  ق لجممتط در  لدتصنيب لدةدملي  لدجيةد,
 جلملدتة  يةةتم فيهةر تحاةةيا مةتحاةال  لدمةةالتم ملدةايمةر  ثةةم يةتم تعديتهةةر دكةعد  لدتعديةة  

 .ديتم تغ ي هر ف  كعد  لدتغ ي  لأليد تمةه  لدمةتحاا ً ل 
قسلللللللم قطلللللللرات  2

 الفم
قطةال   تةرجنإليحتم  ع ت خةط  ج,ل لدكاة قةم قطال  لد م م  لألقةرم لدمهم  ف   ديع

ممتط دةةر  هةر. تةم نصة  تةجل لدخةةط فة  قرعة  دنية  ع ةت يةةره اةملدط ملعلنلد ةم دةرفة  
كةةعد  لدتحاةةيا ملدتةة  يةةتم فيهةةر  مةة يتةةةم  قةةةم قطةةال  لد ةةم لج , لدتصةةنيب لدةةدملي  لدجيةةد

ماح   مت  ماتدط  دكةعد  لدتعدية   12تحايا مةتحاال  قطال  لد م متص يتهر عدا 
 لدمةتحاةةةا ً ل  جل , لدنةةمع لدةةدملي  211نةةمع  St.Stعةةةد  دةةم  مصةةنب مةة  ملنعدةةا 

تم تعديتةةةه فةةة  قرعةةة  مخصصةةة  تةةةدخل دهةةةر لدانينةةة  لد رااةةة  عدةةةا نرفةةةج  تةةةم  ,تمةةةةه لأليةةةد 
ملدم حمص  عدا نرفج  يخاى ديتم تغ ي هةر  أ قيرةهر دادا قيره لدانين  متخاج لدانين  لدمعد

 .ف  كعد  لدتغ ي 
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( لةةةتمرا  20دتمزيةةب ) لددرحةةث رمر مةةب جدةةل كةةاعةةةجلن, لددالةةة يةة  يتمملدتمصةةير  لدتةة  تعةةزز مةة  
لدعرم ي , متم لدحصمل ع ت  عددل  م م د  لدخط ملدمكافي  م قةرم ممةى كم   لدمدالً ماىةرً لأل

 ت رصيل تمزيب تجع لًةتمرال . (2)اقم , ميماح لدجدمل ( لةتمرا  صردح  د تح يل10)
 عدد لًةتمرال  لدممزع  ملدمةت م  منةد  لًةتجرد  (2)اقمدمل لدج
 دد االستمارات 

 الموز ة
 دد االستمارات 

 المستلمة
 دد االستمارات 

 الصالحة
نسبة االستمارات 
 الصالحة /الموز ة

نسبة االستمارات 
 الصالحة/المستلمة

70 66 60 94.28 85.71 

 .ةنباباال تماد  لا نتائج االست  داد الباحثإمن : ول الجد
 لدمدحمث : لدكاةر فالد لدمدحمثي  ف  ( خصري  لأل2)اقم يماح لدجدمل      
 .لدتحصيل لددالة .2          مد  لدخدم  .2. لدعما.         3.لدجنه.       1

 لدمدحمث  لدمنظم فالد لدمدحمثي  ف  خصري  لأل (2)اقم لدجدمل 

   داد الباحثمن إ :الجدول
 ت :( لآل2)اقم ي حظ م  لدجدمل   

لدمظةري   دكةغل ف  مجرل لًختيةرا ي تمغ  لألحد لدمىكال  لددردي تحديد لدجنه : يعدلجنسل .1
فةالد ارددية  لأل  ي( 2)اقةم  ن حةظ مة  لدجةدمللج لدمنرةة   ر لدمةة لدمنرةة , فة دجعل لدكةخ  

 توزيع االفراد المبحوثين حسب الجنس
اثان ذ ور  

 % العدد % العدد
45 75 15 25 

فراد المبحوثين حسب الفئات العمرية )سنة (توزيع األ  

22-20من  32 – 30من   42 -40من   52 -50من   فأ ثر 60   
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
15 25 15 25 20 33.33 8 13.33 2 3.33 

فراد المبحوثين حسب سنوات الخدمةوزيع األت  

1 - 5  6 – 10  11 – 15  16- 20  21 - 25  26 – 30 فأ ثر 31   
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
6 10 11 18.33 13 21.67 14 23.33 6 10 5 8.33 5 8.33 

يسرافراد المبحوثين حسب التحصيل الدتوزيع األ  

هد تورا  ا دادية فمادون دبلوم فني ب الوريوس دبلوم  ال   ماجستير 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
1 1.67 2 3.33 19 31.67 20 33.33 4 6.67 14 23.33 
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( متة  نةةد  ةديةا  %25د غة  نةةدتهم حةملد  ) , لجلدعمةلدحةم طديعة   لدمدحمثي  تم م  لدجةما
( %25رث )نةج د غة  نةةد  لإلل ,رثنلإلةثا دةثيا م  يعدد لدجةما دكغل لدمظري  ت    يتدي  

 رث.نلإلةثا م  لدجةما نةدتهم ي ل تادم ن حظ  . ممرلددالة م  عين  

, يماةةح  يعطةة  مىكةةةا لدعمةةةا دًً  مهمةة  ع ةةت لدناةة  ملدداليةة  دردعمةةل الفئللات العمريللة:.2
  غة  نةةدتهملج د,( ةةن  22-20  يعمةراتم )لم ارددية  لألفةالد لدمدحةمثي  تتةا  دةأ ( 2)اقةم  لدجةدمل

, ( 32-30)  يعمةةةراتم لم ( فيمةةةر د غةةة  لدنةةةةد  لدميميةةة  دإلفةةةالد لدمدحةةةمثي  لدةةةجي  تتةةةا 22,22%)
 . لدكاةر ي  م  حيث معدل لألعمرا ف  رنلدت  تحمز ع ت لدماتد  لدث )35%)( 20-22)

دى لدخدم  لدطمي   دمال  مهمر  ف  تةايه لدخدا  م لدمعاف  دتىد  : الشر ةسنوات الخدمة في .3
جردةة  ع ةةت مةة  خةة ل لإل  لنلدميةةد  رنةةلدجلألثةةا لدةديةةا فةة  تاصةةي   ممةةر دةةه لددالةةة يفةةالد عينةة  
اردديةةةة  لألفةةةةالد  ل ( 2لج يدةةةي  لدجةةةةدمل ),  ع ةةةةت نحةةةةم جةةةد  خةةةةرل  مةةةة  لدتجدةةةةج  نردفاةةةال  لًةةةةةت

(, فيمةةةر د غةةة  نةةةةد  %32,22), لج د غةةة  نةةةةدتهم ةةةةن 30 – 11لدمدحةةةمثي  دةةةديهم خدمةةة  دةةةي  
( متةةة  نةةةةد  تاتةةةا  مةةة  %31,12( ةةةةن  حةةةملد  )15- 11جي  يمت ةةةةم  خدمةةة  مةةة )لألفةةةالد لدةةة
  رم ردايمتي  لدةرداتي  مت  تت ةدف  حي  تكةل داي  لدنة  قيم  منخ ا  ماران   ,دت م لدنةد  لأل
 دعض.مب دعاهر 

 فة  مجةرل لًختيةرا ية تمحةد لدمىكةال  لددردغة  لألي  ةةلا لدتحصةيل لدد يعةد ي:راسالتحصيل الد.4
  مفهةةم نردلةةةتمرا  لًةةةتيةةة م  لدتعرمةةل مةةب  ع ةةتتةةنعةه ع ةةت نحةةم ةديةةا  لدتةة  لدمظةةري  لدكةةغ

( مةةةة  %22.22) ل ( 2)اقةةةةم  لج يظهةةةةا لدجةةةةدمل,مةمنرتهةةةةر ملدتعرمةةةةل معهةةةةر ع ةةةةت نحةةةةم صةةةةحيح 
د غةةة  لدنةةةةد  لدميميةةة  فةةة  حةةةي  مجمةةةمع لألفةةةالد لدمدحةةةمثي  حرصةةة ي  ع ةةةت كةةةهرد  لددةةةةردمايمه , 

مجمةمع نةةد  حةرم   كةهرد  لدةدد مم  ر ( , ف  حي  ةة%32.22فمر دم  )عدلدي  ل دحرم   كهرد  
(, فيمةةر كةةةّ   نةةةد  حةةرم   لدكةةهردل  لدع يةةر %21.12( مكةةهرد  لدةةدد مم لدعةةرد )%1.12لد نةة  )

( مة  مجمةمع لألفةالد 1,12( فيمر كةّة   نةةد  حم ة  كةهرد  لدةدةتمالع )%2.22) يار  يلدمرجةتيا 
 لدمدحمثي .

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 



 

 
72 

 

 الثانيالفصل 

 سالسل التجهيز الرشيقة  

و قدموها في  الباحثون التي ناقشها اآلراءيتطلب البناء النظري للدراسة التعرف على      
والخاصة بمخطط  قديم التطورات الواضحة للمعالجاتالجانبين النظري و الميداني بهدف ت

 : ةاآلتي على المباحثقدم سيتضمن الفصل ما ت إلىاستنادا" الدراسة وفرضياتها و 

 .المنافع()المفهوم ،األهمية ،  ماهية سالسل التجهيز الرشيقة المبحث األول:

 .هاوممارسات هامبادئو  سالسل التجهيز الرشيقةخصائص  المبحث الثاني:

 سالسل التجهيز الرشيقة . أنشطة :المبحث الثالث
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 المبحث األول

 المنافع(جهيز الرشيقة )المفهوم ،األهمية ،ماهية سالسل الت

دارتها بين إ تخطيط جميع النشاطات الرشيقة علىسالسل التجهيز  تعمل: مقدمةال -اولا   يجاد وا 
 التنسيق تشمل كذلك،وهي المصدر والشراء والتمويل وجميع نشاطات اإلدارات اللوجستية 

سالسل التجهيز قد يكونون مجهزين ووسطاء وزبائن ، إن ،و  والتعاون مع الشركاء من القنوات
تطورت من بينها طريقة لدفع كميزة  وقد،هي تكامل إلدارة العرض والطلب بين منظمات  الرشيقة

 ( .  Govdon , 2008, 16الضرورية )  األعمالاا في إدارة تنافسية لتصبح سالح

للقيمة لعدة  ضيفةالهدر والنشاطات غير الم تقليل إلىتميل  الرشيقة التجهيز إن سالسل     
التجهيز الرشيقة قد يعني التعامل  واستعادة كفاءة سالسلخارجية ،  أكانت داخلية أمسباب سواء أ

للتحديات الرشيقة هي إضافة سالسل التجهيز من تحديات وهذه مع الكثير من هذه القضايا ، 
ذا عندما تقوم المنظمات ومجهزوها المعتادة للمنظمات التي تتعامل مع المفهوم الرشيق ، ل

زالة الهدر وتقليل الكلف وتحسين الجودة  وزبائنها بالعمل سوية في تشخيص متطلبات الزبون وا 
 سالسلإن الرشيقة ، سالسل التجهيز مى عالقة وتحسين خدمة الزبون فهذا مؤشر لعالقة تس

يمكن أن يتحقق التحسين ويمكن  ،إذاكتسبت شعبية كبيرة في مجال التصنيع  الرشيقةالتجهيز 
،وهذا ما تقوم به العملياتي  داءتحسين عمليات التصنيع لتقليل الهدر في الموارد مع استدامة األ

 ( . Rare , 2011 ,9ن . ) المنظمات اآل

التجارية التنافسية العمل على تقليل الوقت  األعمالكما يتطلب اليوم من المنظمات في عالم     
ولهذا السبب ،البقاء  وذلك من أجلخدمة الزبون  واإلرتقاء بمستوىالمستغرق وتقليل الكلف 

كما تواجه الصناعات التحويلية على نحو أكبر ،اصبحت المنظمات اليوم تركز على الزبون 
،والهدف األساس من سالسل التجهيز لسوق سعار للبقاء في اأجل تقليل األضغطا مستمرا من 

دوات تقنيات وأ عمالستزالته باأنواعه والعمل على إالتعريف بمناطق الهدر بكل الرشيقة هو 
بالتركيز على سالسل التجهيز كما يجب تعيين المتغيرات في ، سالسل التجهيزرشيق في تال

لمواد والمصنعين داخل زي امجه إلىكيفية تمرير المعلومات لطلب الزبون النهائي رجوعا 
 ( .  Savanya &Nithyauth , 2012 , 11) المنظمة 
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 ( أن هنالك خمس  Mckee,2009,98يرى ): الرشيقةمراحل تطور سالسل التجهيز  ثانيًا:
 المرحلة األولىيرى أن  ،إذسالسل التجهيز الرشيقة  إلىمراحل مرت بها سالسل التجهيز لتصل 

من مراحل التطور التاريخي لسالسل التجهيز الرشيقة كان يعتمد على الخزين والنقل ، وقد كان 
فيها  نشطةالعمليات والكفاءة ، في حين كانت األ أداءتركيز العمليات في هذه المرحلة على 

 تمارسها المنظمة بصورة لمركزية .

وتركز  الشاملة، تركز على إدارة الكلفةات يات والثمانينيالسبعين في المرحلة الثانيةوقد كانت 
خالل السلسلة تتم  نشطةمثلية وكلف العمليات وكلف الزبائن في حين كانت األاإلدارة على األ

 مركزية.بصورة 

الرشيقة تكامل إدارة اللوجستك من مراحل تطور سالسل التجهيز  المرحلة الثالثةوتضمنت 
كانت تركز اإلدارة على وسائل التسعينيات، و داية لع الثمانينيات وبفي مط هذه المرحلة كانتو 

 .اللوجستية نشطةساس تكامل األلى أكان تصميم المنظمة عاللوجستي و تخطيط الوالستراتيجيات 

على استراتيجيات فيها ز اإلدارة تركمن مراحل تطور سالسل التجهيز  الرابعةالمرحلة كانت  
كان تصميم المنظمة على ، و المنبثقة منها هدافالسالسل واأل سالسل التجهيز مع اتجاهات

 اساس المشاركة والمنظمات العمودية والسير مع اتجاهات السوق .

ها بدايات ليإالهتمام بها والتوجه  لتي بدءسالسل التجهيز الرشيقة ا فهي المرحلة الخامسةأما 
ونية والتسويق لكتر األ األعمالنترنيت و والعشرين، إذ تركز اإلدارة على ال القرن الحادي

كان تصميم المنظمة مسار الشبكات والتبادل بينها، و السالسل فيما  أنشطةاللكتروني وتزامن 
 ( يوضح هذه المراحل.2)رقم والشكل  .نشطتهافقي لفاعليتها وأبين الفاعلية والتوسع العمودي واأل
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 الرشيقة سالسل التجهيز( المراحل الخمسة لتطور 2)رقم الشكل                        

Source: McKee, R. and Ross, D. (2009), "From Lean Manufacturing to 

Lean Supply Chain: A Foundation for Change", Lawson White 

Paper,p.98. 

مشروع سلسلة  إلى سالسل التجهيزن عملية تحويل إمفهوم سالسل التجهيز الرشيقة ::  ثالثاً 
هذا التحول يتطلب في تويوتا ، نتا إلى مبادئ نظام اإلتجهيز رشيقة يستند من الناحية الجوهرية 

ت والسلوك القيادي الذي قد كبيرة في المنظمة ومشاركة الكل في تطوير المهارا اا إرادة وجهود
مجال  فيولكن التحدي هو ترجمة وتطبيق مبادئ الرشيقة إدامة المنظمة الرشيقة ، يسهم في

   Mashael , 2009 , 16)) :ة للزبون وذلك من خاللمام خاص والمنظمة الرشيقة تضع قيماهت
 . أنواعهزالة الهدر بكافة إ .1
 ية .نتاجزيادة الكفاءة في العمليات اإل .2
 تخطيط تدفق القيمة .  .3

 .الباحثينراء عدد من فهوم سالسل التجهيز الرشيقة حسب آميوضح  (9)رقم  والجدول
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 الباحثينراء عدد من فهوم سالسل التجهيز الرشيقة حسب آ( م9)رقم الجدول 

 التعريف والسنة والصفحة  الكاتب
Al-Tarum ,et.al , 2003 , 

3 
 إلىوتؤدي  الهدرهو البتعاد الكامل عن تنفيذ أي عملية تسبب 

 مضافةإضافة كلفة وتأثير هذه الكلفة المضافة تسبب خطوات غير 
 للقيمة.

Staudacher 

&Tantardini , 2004 , 13 

 

 اا مستمر  اا ليمثل تدفق نشطةهو تطبيق مبادئ الرشيق في جميع األ
التدفق  أداءللقيمة لخدمة عائلة المنتجات كافة مما يرفع من 

 مستوى.أعلى  إلىبالكامل 
Debora , 2005 , 23  تطبيق مبادئ التصنيع الرشيق على سالسل التجهيز لتكامل

سالسل المصالح الذين يرتبطون في شبكة  أصحابنشاطات جميع 
 .الهدرالزبون من خالل إزالة  إلىوتقديم قيمة التجهيز 

Bozickic ,et.at,2006,9 اطات والتي من خاللها يتم هي مجموعة من اإلجراءات والنش
في المنظمات وهي شبكة موجهة في عملية  نتا اإل تحقيق أهداف
ة الزبون والتي يرافقها وتسليم المنتجات وخدم نتا اإلرد و تجهيز الموا

 الهدر.مخطط إلزالة 
Juklic , Jurijf ,et.al 

,2006,16 
ل إلى المنتج النهائي وصو  قسام األالتركيز على إزالة الهدر من كل 

زمن للتهيئة ، وتقليل الكلف ، السرعة في التسليم ،  ، وتحقيق أقل
 وتحسين الجودة .

Pilaf,et .al ,2007, 320 دواته لغرض إزالة الهدر أو أ عمالهي تطبيق منها  الرشيق واست
إزالة الخطوات التي ل تضيف قيمة على طول السلسلة وتركز هذه 
الجهود على التحسين المستمر لتحقيق كفاءة التصنيع الداخلي 

القتصادي للكميات  نتا اإلوتقليل زمن التهيئة والذي يجعل 
الصغيرة ممكنة ويمكن بذلك الحصول على تقليل ملموس وتحسين 

 الربحية . 
Govdou , 2008 , 1  هي نظام حيوي ديناميكي يتكون من عمليات ومنتجات ومنظمات

ضافة القيمة إلى تعمل بانسي ابية لتسليم المنتجات والخدمات وا 
سلوب فاعل من ناحية بون بأمتطلبات الز ثناء تلبية الشبكة ككل أ

أنه حكر على  مفهوم الرشيق على إلى، وعادة ما ينظر الكلفة
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ن مبادئ الرشيق قد نطاق التصنيع ولكن أصبحت اإلدارات واعية بأ
سالسل  إلىبقية العمليات وتوسيعها  إلىتطبق خار  المنظمة 

  .التجهيز
Koueeka ,2010 ,16 عامالن الجودة والكلفة وهمافادة من العالقة بين هو ناتج عن ال 

 التنافس. فييؤثران 
Bindamd , 2010 ,10 دارتها مفهوم إداري ألنه يضم تخطيط جميع النشاطات وتحديد  وا 

 اللوجستيات، منهامصادر الشراء والتمويل وجميع نشاطات إدارة 
 )طرفالتنسيق والتعاون مع الشركاء مثل المجهزين أو وسطاء 

 ثالث ( أو زبائن .
Rart , 2011 , 7  هي إحدى المفاهيم التي يمكنها حقاا التغلب على مشاكل عديدة

تتمثل بــ ) تقليل زمن التهيئة ، تقليل الخزين ، تحسين مشاركة 
د المعلومات في المنظمة ( وتدفق السلع والخدمات من مرحلة الموا

ويشمل ذلك تدفق المعلومات  دون هدرسلع تامة  إلىالخام 
 بين المجهز والزبون .تجاهين با

Gilanina ,et .at , 2011 , 

11 
نشاطات التحسين المستمر والتي تركز على إزالة الهدر  عمالاست

زالة النشاطات التي ل  فضالا عن سالسل التجهيز تضيف قيمة ل وا 
 في المنظمة .  نتا اإل تقليل زمن إعداد المعدات وتعزيز أداء

Al–Aomar&Weriakal 

,2012,291 
بعاد يركز على تقليل الكلفة بإزالة النشاطات هي مدخل متعدد األ

دوات الرشيق وتطبيق مبادئ التي ل تضيف قيمة من خالل تبني أ
 ( وهي ) تقليل الكلفهذه الغاية  إلىتقنيات الرشيق وذلك للوصول و 

Kovac , 2013 , 3 في تدفق المنتجات  اا مباشر  اا هي مجموعة منظمات ترتبط ارتباط
والخدمات والتمويل والمعلومات بين المنبع والمصب وهي تعمل 
زالة الهدر من خالل السحب الكفوء والفاعل لما  على تقليل الكلف وا 

 هو مطلوب لتلبية حاجات الزبون .
 من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدولالمصدر: 

ة تسعى إلى أن أن سالسل التجهيز الرشيقة هي : وسيلة تمكين كبيرة ألية منظم ويرى الباحث
ترفع من  أن الرشيقة قادرة علىسالسل التجهيز ضمن ،فالمنظمات كفاءة كثر رشاقة و تصبح أ
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فضل للزبون من خالل الستجابة الكفوءة أرحلتها على طريق المبدأ الرشيق بسهولة وتسليم قيمة 
 .السريعة والمتوقعة لحاجة الزبون و 

 Daud, & Zailani) عن سالسل التجهيز الرشيقة فقد قامإعطاء صورة  جلوأل       

خاصية  22التقليدية من خالل سالسل التجهيز الرشيقة مع سالسل التجهيز ( بمقارنة 2011,4,
 .(11)رقم كما الجدول 

 الرشيقة سالسل التجهيزو التقليديةمقارنة بين سالسل التجهيز (03)رقم الجدول 

 الرشيقة سالسل التجهيز  التقليدية سالسل التجهيز  خصائص المقارنة  ت 
 

 قليل ، عنقودي  ةمتعددة ، عمودي االعداد والهياكل 0

 محدود عدد  كبير عدد  الشراء موظفو 7

االستعانة بمصادر  0
 خارجية

 على األساس االستراتيجي  على أساس الكلفة 

طبيعة التاثير  4
 المتبادل

 تعاوني، محصلتها إيجابية  التضاد، محصلتها صفر 

 تبادل المنافع  التركيز على اجراء الصفقات  بؤرة العالقات 5

  داءاأل سعارتخفيض األ مقاييس االختيار 9

  جلطويل األ  جلقصير األ مدة العقد 2

 يستهدف التكاليف  أسعار تنافسية ممارسات التسعير 2

 األسفل )تنازلي( إلىيتجه  األعلى )تصاعدي( إلىيتجه  تغييرات األسعار 2

 لتصميم في ا تكثيف الفحوصات  الجودة 03

 (JITكميات صغيرة) كميات كبيرة  التسليم 00

 زالته قليل، ويتم إ كبير  الخزن المؤقت 07

محدودة، وتكون ذات صلة  االتصاالت 00
 بالمهمة 

 واسعة، ولمختلف المستويات 

 تعاونية ، باتجاهين توجيهية ، باتجاه واحد  تدفق المعلومات 04

 حقيقي  قليل ،متعلق بالمهام  دورة في التطوير 05

  ةعالي منخفضة نتا اإلمرونة  09

 شامل   قليل جدا ، معدوم  مساهمة التقانة 02

االستثمارات  02
 المخصصة

 قليل  ما يمكن  أقل

 مرتفع  قليل جداً ،غير موجود االلتزام المتبادل 02

 مستقل  يحركه السوق  الموجه 73

 كبير  ال ضمانات  التوقعات المستقبلية 70

Source: Daud, Azman & Zailani ,Suhaiza,2011, Lean Supply Chain 

Practices and  Performance in the Context of Malaysia, Supply Chain 

Management - Pathways for Research and Practice, Edited by Prof. Dilek 

Onkal, InTech China,p.4. 
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على أن ( Khanna , 2003 , 28)أكد -: هامنافعو  سالسل التجهيز الرشيقةهمية ": ارابعا  
 أهمية سالسل التجهيز الرشيقة متمثلة بالتي 

 .تقليل زمن التهيئة .1
 تقليل الكلف المباشرة وغير المباشرة  .2
 .تقليل الخزين خالل سلسلة التجهيز .3
 .تحسين خدمة الزبون .4
 مستجيبة.سالسل التجهيز جعل  .5

السل التجهيز الرشيقة متمثلة همية سعلى أن أ (   Mishael , 2009 , 19)في حين اكد  
 تي :باآل

 .ملياتتحسين مستمر وجودة في المنتجات والع .1
 .لألفراد والمكائن تعظيم المرونة .2
 .شكالبأي شكل من األ هدرتقليل ال قلإزالة أو على األ .3
 .للصفر ساويالخزين الم .4
 .تزامن التصنيع واستمراره .5
الدوات مثل  ت مع طلب الزبون من خالل استعمال عدد منربط جميع العمليا .6

Kanbaa . 
التجهيز الرشيقة هي على ة سالسل همي( أن أ  Barac ,et . al , 2010 , 323)يرى في حين 

 : النحو اآلتي
 .سين مستمر للعمليات غير المنتظمةتح .1
 .ة بالزبون وليس من خالل التنبؤاتمدفوع إنتا جدولة  .2
يعطي المنظمة ميزات تنافسية السوق وليس على الكلفة مما  إلىالمنتجات يستند  تسعير .3

 .أعلى
 .كلفة عمليات واطئة عبر المنظمة .4
 العاملين.رتفاع مستويات إ .5
 .ع من المكائن والحيز المكانينتفازيادة اإل .6
على أن المنظمة يمكن أن (   Manzouri , 2012 , 64)  وفي هذا المجال يؤكد       

( يبين هذه 11الرشيقة والجدول رقم ) سالسل التجهيزق تحصل على منافع عديدة عند تطبي
 المنافع :
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 الرشيقة سالسل التجهيز تطبيق من عليها الحصول يمكن التي الميزات(11)رقم  جدول
 الرشيقة سالسل التجهيزالميزات التي يمكن الحصول عليها من تطبيق 

 تحسين تخطيط الموارد وقرارات الستثمار  تحسين إدارة الخزين 
 زيادة رضا الموظفين  تحسين الجودة 

  الهدرتقليل  تحسين رضا الزبون 
 تحسين النجاح في السوق التنافسية  تقليل كلفة التصنيع 

 تحسين عمليات النقل  تحسين األرباح المالية 
 تقليل المساحة المطلوبة  عالقة أفضل مع المجهز 

 عالقة أفضل مع الزبون  (نتا  )إنتا  منتجات مزيجةاإلتحسين مرونة 
 حجم(ية )مرونة نتاجاإلتحسين مرونة   leadتقليل زمن النتظار أو التهيئة 

 عمليات أكثر موثوقية واستقرار  تقليل كلف المعامالت
 زيادة تكامل المعرفة وفاعلية البحث والتطوير محفزات زيادة اإلبداع من خالل مشاركة الكلفة 

Source:Manzouri,Malihe,2012,How Lean Supply Chain ,Implementation 
Affect Halal Companies Issn 1995-0772,Malaya,p.543. 
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 المبحث الثاني

 ها وممارساتهامبادئو  خصائص سالسل التجهيز الرشيقة

 ,Ventana) و  (  Khanna , 2007 , 26) يرى  خصائص سالسل التجهيز الرشيقة :": اوالً 

ان خصائص سالسل التجهيز الرشيقة  (  Pila & et . al, 2007 , 322) و  (  23 , 2007
 متمثلة بالتي :

لذا  أن الحدود بين المنظمات مصطنعة؛ الرشيقة سالسل التجهيز: تعد  شفافية الكلف .1
والزبائن مشاركة المعلومات المتعلقة بالمبيعات والخزين والطاقة والتي من على المجهزين 

ويجب ان تكون الفكار  إنتا خاللها يمكن تقليل الكلف واضافة قيمة في كل خطوة 
 من كال الجانبين ) المجهز والزبون ( .مقبولة 

في  اا : اصبح مفهوم تقييم المجهز شائع العالقات مع اآلخرين في السلسلة ييمتق .2
وذلك من خالل تقييم الزبون للمجهز وتقديم التوصيات ،ات من القرن الماضي يالثمانين

في هذا المفهوم  تولكن وجد، تطورهازيادة مستويات  من ثموالتحسينات للمنتجات و 
ولكن يبقى الزبون غير الكفوء في كثير من  إنتا ن الزبون قد ينتقد طريقة ،وذلك أ اا عيوب

من الجانبين لزيادة  هاالرشيقة يمكن تقييم سالسل التجهيزومن خالل ، نتا اإلمجالت 
 اكثر رشاقة . سالسل التجهيزاءتهما وجعل كف

وهي  نتا اإلوهذه من الخصائص الملحوظة في عمليات  واللوم:عذار البتعاد عن األ .3
لقاءالغرامات عذار واللوم لتجنب األ استعمال اللوم على الشركاء لحصول مشكلة  وا 

ويجب أن ترتبط حل هذه المشكلة أما في بيئة التجهيز الرشيق  إلىل يؤدي  معينة، هذا
كلفة ل تضيف  بوصفها لمشكلة ومواجهة المشكلةعذار عند حصول االكلف باللوم واأل

 قيمة.
وهي خاصية استراتيجية  المنتجات،أي التركيز غير المنقطع على طلب  :الطلبإدارة  .4

فهو  سالسل التجهيزوليس له طلب في ، فإذا دخل المنتج الرشيقة سالسل التجهيز
ده الزبون وليس ما فهم ما يري من ثميصبح مصدراا للمادة الضائعة وقوى عاملة ضائعة و 

 .تريده المنظمة
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توفير تدفق مستمر تحتاجه إدارة  هدف من معيارية العمليات: وال معيارية العمليات .5
 الرشيقة وذلك من خالل : سالسل التجهيز

 حالياا.أي منتج مطلوب  نتا إل أكثر المنتجات يمكن استعمالها .أ
من خالل استعمال مجهز آخر  نتا اإلالسرعة في  إلىيمكن للمنظمة أن تتحول  .ب

 .هانفسالمعايير الصناعية  يستعمل
: تفيد معيارية المعلومات الصناعية المنظمة في تقليل  معيارية المعلومات الصناعية .6

الزبون في كل مستوى  إلىوهذه المنافع تصل ،كلفة الحصول على المعلومات ومعالجتها 
 وحتى في الطلب النهائي . نتا اإلمن مستويات 

الرشيقة مهم داخل المنظمة مع المجهزين  سالسل التجهيزفي التعاون :  لتعاونا .7
دون التعاون بين هذه األجزاء ل يمكن أن يكون تدفق سلس للمعلومات ف ،والزبائن

 والمنتجات المطلوبة للسلسلة الرشيقة .
ن يجب أ،فكل مشارك الرشيقة تغيرات ثقافية  سالسل التجهيز: تحتا   التغيير الثقافي .8

الهدف السمى  إلىالوصول  من ثملنجاح ، و طريقه إلى ايركز على تقليل الهدر ليصبح 
 الرشيقة . سالسل التجهيزل

السل مبادئ س ( Ventana , 2007 , 14)يرى مبادئ سالسل التجهيز الرشيقة: : ثانياً 
 تي : التجهيز الرشيقة متمثلة باآل

وهذا المبدأ ،يجب أن تحدد المنظمة قيمة المنتج من وجهة نظر الزبون وليس المنظمة  .1
الناتجة مثل صنع المنتج بصورة خاطئة أو الذي ل يريده الزبون ،  الهدرهو مفتاح إزالة 

أو صنع المنتج بجودة غير مناسبة أو صنع القليل أو الكثير منه أو تسليمه في وقت 
 متأخر .

فالتأخر بالشكل نفسه ،الرشيقة على تدفق المعلومات التي تدعمها  تجهيزسالسل التعمل  .2
أو توقف العمليات أو تدفق  ناتجة عادة عن بدء سالسل التجهيزوالنقطاعات في عملية 

 انسيابية أكثر . إلىسوف يؤدي ف اا لو كان تشغيله مستمر فالمعلومات ، 
أي يجب أن  المنظمة، مدفوعة منوبة من الزبون وليس يجب أن تكون المنتجات مسح .3

  الزبون.يكون هناك فهم كامل لطلب 
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سالسل التجهيز الرشيقة  مبادئ على أن(   Manzouri  et. al, 2014 , 23)  أكدكما      
 : تيثلة باآلمتم

 .على جدول القيمة لشبكات المجهزينالتركيز  .1
 .أنواعهإزالة الهدر بكل  .2
 .نتا اإلتقليل كلف المعامالت و  .3
  بين التعاون والتنافس. توازن إقامة عالقات تعاونية .4
 طوير القدرات لالستجابة السريعة.ضمان الوضوحية والشفافية وت .5
 .والمخاطر أكدير مع إدارة عدم التتكامل مبكر للمجهز في عمليات التصميم والتطو  .6

                 فعليها  سالسل التجهيزوحتى تتمكن المنظمة من تطبيق مبادئ الرشيق في      
 :(   Khanna,2007 , 32) آلتي با

داف التي تصنع مستوى ه: تشخيص المنتجات واألسالسل التجهيزاختيار الهدف في  .1
واختيار سلسلة للتجهيز  داءووضع أهداف األ،مثل وتحديد المجهزين في المستوى األول أ

 واختيار المجهزين في المستوى الثاني .
وشرح األهداف  سالسل التجهيز: من خالل جمع شركاء الحالية  سالسل التجهيزتقييم  .2

 .سالسل التجهيزشراكهم فيها ووضع نظرة أوسع لبوضوح ومحاولة إ
: وذلك بتحديد الفرص في نظام التجهيز الحالي وتقييم وضع استراتيجية مستقبلية  .3

 الفرص ومقارنتها مع األهداف ومناقشة النتائج مع الشركاء .
ضافية للتقدم باتجاه ين الحالين واختيار سالسل تجهيز إ: أي مع المجهز ج مشاركة النتائ .4

 .المنظمة الرشيقة 

رادت تطبيق مبادئ الرشيق في أن المنظمة إذا ما أ (  Zylstra , 2005 ,46كما يرى )   
 : باآلتيسالسل تجهيزها فيجب عليها اللتزام 
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ي شيء ل ،وأقيمة ولكن من وجهة نظر الزبون  : أي تشخيص ليس له الهدرتشخيص  .1
 يعني كلفة ويجب إزالته .فإنه ينتج قيمة من وجهة نظر الزبون 

: ويتطلب ذلك إجراءات تصنيع دقيقة ومفصلة جداا وهي التي تحدد معيارية العمليات  .2
 حالة المواد ووقت تسلسل العمليات ونتائج النشاطات .

فق المستمر وتحرير عمليات التصنيع والنتظار : أي تطبيق التدالتدفق المستمر  .3
 والتوقفات والفجوات .

كمال المنتج من خالل إزالة الهدر من المنتجات  إلى: هو السعي التحسين المستمر  .4
 وفي هذا يشترك جميع العاملين .

 Al – Aomar & Weriakal 2012)  أكد:لهدر في سالسل التجهيز الرشيقة ا نواعأ-ثالثاً 

موارد مختلفة ولكنه ل يضيف قيمة وهذا يشمل  الهدر : هو أي نشاط يستعملعلى ان (  9,
ت وزيادة في العمليات وزيادة في الخزين وا عادة العمل والنقل والعيوب وحال نتا اإلزيادة في 

فضالا عن أنواع الهدر ة من المهارات والموارد المتاحة ، فادالفشل ووقت التهيئة وعدم ال
إدارة  إلىيمكن تشخيصها عندما يأتي األمر  شيق فهناك أنواع أخرى من الهدرفي الر المعروفة 

تدفق المواد فهدر المواد  إلى فضالا عنوبما أن تدفق المعلومات هو تدفق مهم ، سالسل التجهيز
( 12)رقم  والجدول  .سالسل التجهيزجهود اإلدارة في وفضالا عن يؤخذ بنظر العتبار  كذلك
 .ضافية من أنواع الهدر في سلسلة التجهيزإ أنواع

 التجهيز الهدر في سالسل ( أنواع12)رقم  الجدول

 الوصف تصنيف انواع الهدر 
مـوارد  إلـىيتمثـل فـي بيانـات محشـوة وغيـر ضـرورية تحتـا   هـدرهذا النـوع مـن ال الرقمية الهدر

 دون أسباب تكتيكية أو استراتيجية. دارتها ونقلها أو استعادتها إضافية لجمعها وا  
ن مواقــــع العمليــــات لهــــا ا الكبيـــرة، إذهـــذا األمــــر يســــهل حصـــوله فــــي المنظمــــات  الجهود المكررة 

 . هانفس قها في العمل وقد تتعامل مع العملياتائطر 
من خالل  إدخاله إلى تصميم المنتج الذي يميل المهندسون والمسوقونفي الهدر  التصميم الزائد )المفرط(

إدخــال الكثيــر مــن الوظــائف والخصــائص قــدر المكــان فــي المنــتج بغــض النظــر 
 الزبون. يطلبه  عما

ــــــــيالتكــــــــاليف  ــــــــدة ف نـاتج عـن التصــميم الزائـد فـي المنظمـة أو مـن هيكـل سلســلة هـذا النـوع مـن الهـدر  الزائ
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م كلـف ووقـت إضـافيين فـي تسـلي إلـىتجهيز تسبب ظهور طبقات إضافية تحتا   عداد اإل
 النتائج. 

 سالســل التجهيــزعــن ســوء الصــطفاف فــي معلومــات نــاتج   ا النــوع مــن الهــدرهــذ ضعف التخطيط 
التــــــي تنــــــتج فــــــي عــــــدم تــــــوازن العــــــرض والطلــــــب أو الجهــــــود اإلضــــــافية لتبــــــادل 

 المعلومات.  
ـــاس األهـــدا ضعف القياس  ـــود المنظمـــة تحقيقهـــا إل أيعكـــس القي ـــي ت ـــاس الخصـــائص ف الت ن قي

تركيـز  إلـى كـذلكنه يـؤدي على استهالكه لموارد إضافية بل إ يقتصرالخاطئة ل 
 اإلدارة والموظفين على القضايا الخاطئة. 

Source:Su,Ting-Chen,2012,Identifying Wastes in Supply Chain in 
Technology Management and Economics ,University of Technology 
,Sweden,P.65. 

الزبون أو  إلىي شيء ل يضيف قيمة أالهدر يعني ن أعلى  (  Su , 2008 , 2)  أكد وقد     
سباب الهدر الكالسيكية السبعة في الرشيق تشمل أو ،أن الزبون قد ل يرغب في أن يدفع ثمنها 

،  نتا اإل) نقل ، خزين ، حركة ضائعة ، انتظار ، إفراط في : كل ما هو غير ضروري من
ممارسات  إلىمنسوبة  سالسل التجهيزوالهدر في  ( ، نتا اإلي المعالجة ، عيوب في زيادة ف

قد يسبب للجدول الزمني للمنظمة  العمل والعمليات لدى كل من الزبون والمجهز ، فمثالا تغيير
 .سالسل التجهيزذلك وعلى نحو غير مقصود سلسلة احداث تزيد من الهدر في 

ن التركيز أ على( Bullington,2005,26)  أكد :التجهيز الرشيقةسالسل  ممارسات-رابعاً 
يتطلب العمل مع المجهزين في مستويات أعلى في  سالسل التجهيزعلى مفهوم الرشيق في 

جدول القيمة والزبائن في المستويات األوطأ في تدفق القيمة وتحليل العميات والمعالجات الداخلية 
فق مع زيادة الفاعلية وانسيابية التد الهدروالتي تشمل عمليات تطوير المنتج لتقليل جميع أنواع 

( ممارسات التطبيق الرشيق في 13لخص الجدول رقم )وي .على جميع خطوات سلسلة التجهيز
الرشيقة  سالسل التجهيزوفي كل عنصر سلسلة تجهيز وممارسات اخرى في  سالسل التجهيز

 :والتي تشمل على اآلتي
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 التجهيز ممارسات التطبيق الرشيق في سالسل (13)رقم الجدول 

عناصر سلسلة 
 التجهيز

المفهوم األهداف وفق  ةالرئيس نواع الهدرأ
 الرشيق

التقنيات وفق المفهوم 
 الرشيق

 عيوب التجهيز
 أخطاء

 جودة
 موثوقية تسليم

 جودة عند المصدر
 JITالنقل 

 التأخرات النقل
 زيادة كلفة

 سرعة
 كفاءة

 شبكات نقل
 جدولة

الخزن في 
 المستودعات

 خزين عال  
 التعامل مع المواد

تقليل مستوى الخزين 
 وكلفته

 الموادالتعامل الفاعل مع 

 EOQنموذ  
 تصميم المنشاة

معالجة ،تحويل 
 إنشاء،تصنيع ،

 حركة زائدة
 زيادة أو إفراط في العمليات

 نتا اإلزيادة أو إفراط في 
مستويات العمليات العالية 

 WIPفي العمل 
 التعامل مع المواد

 و مستهلكةال
عادة العمل تلفال  وا 

 تقليل زمن الدورة
 تقليل حجم الوجبة

 التدفقانسيابية 
 WIPتقليل 

 تقليل المقاطعة والتوقف
 نظيف إنتا 
 بجودة إنتا 

 معايير عمل
 بانأنظمة كان

 تحليل تدفق
 موازنة خطوط

TPMو 
5s  والوسائل البصرية

 )الوسائل التوضيحية(
 السيطرة على الجودة

عادة  توزيع وا 
 بيع

 أخطاء
 تأخرات
 كلفة

 موثوقية التسليم
 مراكز التوزيع
 توزيع فاعل

 توزيع شبكات
 مواقع منشات

 JITنقل 
 المرفوضات االستهالك

 المرجع
عادة  ستهالكتقليل ال وا 

 العمل
 رضا الزبون

 ضمان الجودة
 عالقات الزبون

Source:Al-Aomar&Weriakal,2010, A Frame Work For a Green and 
Lean Supply Chain: A Constitution Project, Industrial , Istanbul,Turkey 
,P.432.   
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 المبحث الثالث

 سالسل التجهيز الرشيقة أنشطة

ن غالبيــــــــة أ ، إلالبــــــــاحثونالتــــــــي تناولهــــــــا  هاو تعــــــــدد نشــــــــطةالــــــــرغم مــــــــن تنــــــــوع األعلــــــــى      
 ،(Berg&Gholson,2005,4)ومــــــنهم:الــــــذين اطلــــــع علــــــى اعمــــــالهم الباحـــــــث  البــــــاحثين

Badurdeen,2005,5))، (Kimani,2012,15) ، (Loader,2008,542) ، 

Pate,2014,7))، (Iom,2007,54)، (Lambert,2012,67) ، 

(Phogat,2013,108) ، Fao,2007,43)اآلتية نشطة( قد اتفقوا على األ : 

 Lean Manufacturing التصنيع الرشيق.-1

 Lean Purchasing .الشراء الرشيق-2

 Lean Supply المجهزون الرشيقون.-3

 Lean Transportation النقل الرشيق.-4

 Lean Warehousing التخزين الرشيق.-5

 Lean Customer .الزبائن الرشيقون-6

 -: النحو اآلتيعلى مفصل و  على نحو   نموذ  الدراسة وسيتناولهملذلك سيعتمدهم الباحث في أ

 ولهذا،  اليابانية تويوتا شركة النظام هذا عملاست من أول إن : التصنيع الرشيقنشاط -:اوال
 وتقوم،  التصنيع في جديدة نظر وجهة تطوير في أبدعت إذ(تويوتا إنتا  نظام) عليه يطلق
 اختـرع فقـد،  قيمـة تضيف ل التـي المـوارد اسـتهالك تقليل على النظام لهـذا األسـاسية الفكرة
 الجديد النظام هذا( Shingo),Toyoda,Kirchiro,Taiiche ohno مثــل اليابـانيـــون القــادة
 الموضوع هذا حول أفكاره بتصنيف( ohno) قام وقد،   الترشيق نحو يةنتاجاإل بالعملية للتوجه
  الصناعي الفكر هذا وينتشر ينمو يزال ول( ، 1945 - 1975) بين تويوتا إنتا  نظام وطور

  (Berg & Gholson , 2005 , 4) . العالم كل في
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 عمالاست من التقليل من مشتق  Lean Manufacturing الرشيق التصنيع مصطلح إن     
 تحقيق أخرى وبعبارة ، عمالهااست في العالية الكفاءة تحقيق بمعنى،  فيها التبذير وعدم الموارد
 التصنيع يهدف كما ، المدخالت من يمكن ما أقل عمالاستب المخرجات من ممكن قدر أكبر

 من الكاملة فادةال تحقيق إلى يسعى نفسه الوقت وفي،  إلغائه أو الضائع  تقليل إلى الرشــيق
 حاجة إشباع تكافئ الزبون منظور من والقيمة،  الزبون منظور من قيمة تضيف التي النشاطات

 2116)النعمة ، الخدمة أو المنتج عن المستحقة القيمة لتسديد الزبون استعداد مقابل الزبون
 المستمر التحسين على يعتمد نظام الرشيق التصنيع أن إلى (14، 2111)الحداد ،ويشير.(24،

شراكهم ،ورغبات الزبائن لحاجات السريعة والستجابة  تحسين عمليات في البشرية الموارد وا 
 المنتج تطوير وقت وتقليص التكاليف وتخفيض الزبون وخدمة التسليم أداء وتحسين الجودة
 بحسب التصنيع استراتيجية باعتماد متعددة نماذ  تقديم في للزبون واسعة خيارات وتوفير الجديد
( التصنيع الرشيق بانه مدخل للعمليات يسعى لتلبية Slack,et.al,2004:546ويعرف ).الطلب
، وهو المدخل الذي يختلف عن تطبيقات دون هدر و على نحو  فوري وبالجودة المطلوبة  الطلب

السريع وهما يسهمان في  لوالتعام التخلص من الهدر  ىالعمليات التقليدية ، لكونه يركز عل
 تقليل المواد المخزونة .

تعريف اشمل للتصنيع الرشيق فعّبر عنه  إلى( أيضاا Mekong ,Report,2004:2وذهب )   
ازالة الهدر وعدم  إلىلى نحو  متزايد في العالم ، تهدف بانه مجموعة من األساليب التي تطبق ع

نتاجو   أقلالفاعلية من عملية التصنيع ، وهذا يحقق مزايا للمصنعين منها تحقيق كلف   اكبر.  ةيا 

نتا نظام تصنيع و  نهالرشيق بأ عالتصني( Badurdeen,2005:5)يرىفي حين      يعتمد على  ا 
التحسين المستمر والستجابة السريعة للزبائن واشراك العاملين في عمليات تحسين الجودة، وفي 

التسليم وخدمة الزبون وتخفيض التكاليف وفي تقليص وقت تطوير المنتو  الجديد  أداءتحسين 
نيع حسب التص ةوتوفير خيارات واسعة للزبون في تقديم نماذ  متعددة له باعتماد استراتيجي

يع الرشيق أسلوب يسمح للمنظمات ن التصنأ إلى (115، 2118شار )السمان ،وأالطلب .
تطوير ووقت  أقل وطلب الزبائن. وهذا ينفذ باستعمالستجابة للتغييرات السريعة في األسواق ال

الرشيق يشمل: لذا فإن التصنيع ؛ وأجزاء قليلة هدراا  أقلمخزوناا قليالا ويمتلك  عملانتظار يست
في  اا أكثر تعاون زيادة تنوع المنتجات؛، غالباا عند أدنى األحجام  و نتا اإلكفاءة وجودة التحسين 
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مكان العمل لكل من األقسام الداخلية أو الخارجية )بين المنظمات، ومجهزيها، وزبائنها( زيادة 
 .مبيعات المنتج والتطوير والتعليم المستمر

ستجابة للتغييرات يسمح للمنظمات باإلنشاط م التصنيع الرشيق ان مفهو  ويرى الباحث   
تطوير ووقت انتظار ويستخدم  أقل ق وطلب الزبائن ، وهذا ينفذ باستعمالالسريعة في السوا

 .جزاء قليلة وأ راا هد أقلمخزوناا قليال ويمتلك 
 التحسين طريق عن للهدر المستمرة اإلزالة هو الرشيق التصنيع لنظام الرئيس الهدف إن         

( Mekong ,Report,2004)حددها وقد أخرى عديدة فرعية اهداف وجود عن فضالا  ، المستمر
 :بالتي

 المادية والضائعات المعيبات تقليل إلى الرشيق التصنيع يهدف: والمعيبات الخسائر تقليل-1
 الممكنة المعيبات الخام، المواد من المدخالت عمالاست في اإلفراط وتتضمن ، الضرورية غير
 الضرورية غير المنتج وخصائص ، الراجعة المعابة بالمواد المرتبطة( الخسارة) الكلف ، المنع
 . الزبائن من باألساس مطلوبة تكن لم والتي

 انتظار ومدة و نتا اإل دورة أوقات تخفيض يتم: النتظار مدةو  نتا اإل دورة أوقات تخفيض-2
 أوقات تخفيض عن فضالا  ، للمعالجة المراحل بين النتظار أوقات تخفيض خالل من ، نتا اإل

 . المنتج نموذ  تغيير أوقات وتخفيض ية،نتاجاإل للعملية( اإلعداد)التحضير
 جميع في الخزين مستويات تخفيض إلى الرشيق التصنيع يهدف: الخزين مستويات تخفيض -3

فضالا ، نتا اإل مراحل بين( WIP) الصنع تحت الخزين فضالا عن ية،نتاجاإل العملية مراحل
يمكن إختصار و .العامل المال سأر  متطلبات معدل ،وتخفيض خرىاأل المخزونات تخفيضعن 

 ( :2116،33)النعمة ،(،2118،111)السمان ، التصنيع الرشيق بالفقرات اآلتية: خصائص
 إدارة الوقت المحدد. عمالالمتكامل بأدنى مخزون في كل مكان، باست نتا اإل. 1
المنتج النهائي  إلىمن المواد األولية  سالسل التجهيز. العالقات األفقية المتكاملة بتكامل 2

حالل التوجه بالمشاركة بالعالقات مع المجهزين والموزعين.  وا 
 ،مباشرةمعالجته  ، تتميةاإلنتاجالعمليات  إلى. المعالجات في الوقت المحدد: تحركات الجزء 3

 العملية الالحقة. إلىرك مباشرة يتح
جداول دفعة صغيرة بالتزامن مع  إنتا . أوقات دورات ألمر )طلب( قصير الشحن، قابليات 4

 الشحن.
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يقاد بواسطة طلب الزبون أو  نتا اإليعتمد على األوامر بدلا من التنبؤات، تخطيط  نتا اإل. 5
 مع تحميل الماكنة أو تدفقات العمل غير المرنة في ورشة العمل. بناستالسحب ول ي

 .نتا اإل. أدنى مخزون عند كل مرحلة لمعالجة 6
منتجات مختلفة بتدفق قطعة واحدة  إنتا والمعدات تسمح ب  . التغييرات السريعة للمكائن7

 بدفعات صغيرة.
، الخبرات في تحديد مواطن الخلل في . مراقبة الجودة الكلية، الستخدام النشط بواسطة العاملين8

زالة اآللت وفي إصالحها  الهدر. وحل المشكالت لتحسين الجودة  وا 
عادة العمل ببناء جودة في المعالجات وتنفيذ إجراءات 9 . الوقاية من العيب بدلا من الفحص وا 

 التغذية العكسية للجودة في الوقت الحقيقي.
ن المنتجات ُتصّنع في الوقت المحدد عند لذا فإ ، ينتاجاإل.إن الزبون هو الذي يقود النظام 11

 طلب الزبون .
نتا .يتوجب تخطيط كل النشاطات الالزمة لتصميم و 11  المنتج وفهمها بشكل كامل . ا 
اء ن عمليات الشر أ( Kallrath & Maindl, 2006,53حدد):الشراء الرشيق نشاط -ثانيا":

،وتتمكن المنظمة من خاللها  الشراءعمليات تمتت أو  لكترونيالرشيق تتم من خالل الشراء األ
 اجراء التعامالت ،تحديد مصادرها الستراتيجية ،اجراء المزايدات ، باستعمال تطبيقات النترنيت.

نى ان يكون المجهزون ن مفتاح الشراء الرشيق هو الرؤية ، بمعأ (Interlog,2005,4ويرى)  
ي لها ، والمنظمة تكون قادرة على رسم جدول القيمة الحال، قادرين على رؤية عملياتهم والزبائن

نشاء مسار لتدفق إطلب من المنظمة تي والذييات الشراء لعمل ةيلبمع بناء جدول قيمة مستق
 المعلومات والمنتجات.

ن ممارسة الشراء الرشيق يساعد المنظمة في متابعة عمليات ( أKIMANI,2012,15ويرى)   
انشاء رؤية واضحة حول حركة و ويزيل عقبات تدفق المعلومات خالل سالسل التجهيز ،شرائها 

على نماذ   سد النقص، مع السحب بالعتماد  إلىمن الدفع  سالسل التجهيزالخزين، تغيير 
من خالل تزويد المشترين والمجهزين والمخططين بالمواد والمنتجات  بالستثناءة باإلدارة الستعان

قص ، وضمان المطلوبة بشكل استباقي وفوري، وارسال الرسائل الستثنائية تقوي عمليات سد الن
 بها. جزء من المواد المتنبأ
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يجاد إ إلىن نشاط الشراء الرشيق هو نشاط تسعى المنظمة من خالل تطبيقه أ ويرى الباحث 
 إلىوتقليل زمن النتظار والسعي  أنواعهالحلول المثلى في العمليات الشرائية وتقليل الهدر بكافة 

 .منتجات تنافسية من خالل التعاون بين الوظائف المتعددة في فروع قسم الشراء  إنتا 

 تي:( فوائد الشراء الرشيق باآلAnne,2009,148وحدد )

 سالسل تجهيز الشركة. يزيل التدفق الحر للمعلومات داخل -
 السحب. إلىمن الدفع  سالسل التجهيزتحويل عمليات  -
 عداد قوائم الدفع.الطلب وعمليات الستالم وعمليات إ يسرع عمليات  -
 يولد رؤية فورية لحركة المخزون. -

أهمية كبيرة  في عقلنة المجهزين وبناء  ( أن نشاط الشراء الرشيق ذوIom,2005,76ويؤكد )   
هم في خفض الكلفة والوقت والشتراك في ،ومن جهة أخرى فإنه يسعالقات معهم هذا من جهة 

 ،ساسية للمخزوناألغير الضعيفة و وضع الطلبيات كما انه يزيد من مرونة السلسلة في العمليات 
مع تسهيل التصال بينهم ودمج  -الزبون والمجهز –وهو يتم من خالل عمليات باتجاهين 

 نه يخفض كلف الشراء.ب والتغييرات الحاصلة بها ، كما أالتقنيات الحديثة لتحسين الطل

ن مفتاح تطبيق مفهوم الشراء الرشيق في الوضوح في عمليات ( أKiom,2010,6ويحدد)   
مينها في اء يجب ان يتم تضلشر ا،أي ان عمليات الشراء وتمكين المجهز من رؤية الزبون 

ي عمليات المجهز، والمنظمة يتوجب عليها عمل جداول للقيمة مع بناء جدول قيمة مستقبل
لعميات سحب  التأسيسحداث تدفقات للمعلومات من خالل لعمليات الشراء المستقبلي، مع إ

 المعلومات والمنتجات.

يب في تطبيق الشراء الرشيق ن من المناسب للشركات الترغ( أLoader,2008,542ويرى )  
 لكترونية لتحسين قابلياتها وتسهيل عمليات التطبيق المرافقة لها.من خالل ممارسات الحكومة األ

 مبادئ وهي: ةثالث إلىن الشراء الرشيق يستند ( أMonahan&Lukez,2006,3ويرى)
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 هاوتعزيز  الرشيقة سالسل التجهيزتحسين عمليات  جلأل السحب: إلىلتحول من الدفع ا -1
تري شمساعدة الم جلمن خالل حلول إدارة الحدث وهي تعزز التعاون مع المجهزين أل

على إيصال طلباته الستثنائية في الوقت المطلوب من خالل تنبيهات استباقية تعلم 
الشركة بحدوث نقص في الخزين او إعطاء تنبيه للشركة تشخص الشركة من خالله 

 تأخر وصول الشحنات . حالة استثنائية مثل ةحدوث أي
سالسل عند زيادة طلب الزبون يمكن ل تطوير سالسل التجهيز لتكون مرنة ومستجيبة: -2

 تلبية هذه الزيادة من خالل : التجهيز
 تقليل زمن النتظار. -
 إدارة النقص المحتمل بصورة مسبقة من خالل حلول تعاونية والتنبؤ بالطلبات. -
صعوبة في عمليات  ةأي عند مواجهة عارات مسبقة من المجهزشالحصول على إ -

 التجهيز.
ء عمليات الشراء مثل تتبع اجر  إلطويالا  اا يمضي المشتري وقت ء:اإزالة الهدر في دورة الشر  -3

ق يشتحليل العروض ،لذا فإن تطبيق عمليات الشراء الر  جلالطلبات وتعديل الجداول أل
 –تمتت عمليات الشراء الحاصل في هذه العمليات من خالل أسيزيل الكثير من الهدر 

 إلزالة الهدر في جميع عملياتها. –ليه لكترونية...وما إالشراء اللكتروني الحكومة ال

ن الشراء من العمليات المهمة التي تؤثر في مختلف ( أAnne,2009,147ويحدد)    
المدراء ويصادق ،والمستخدمون النهائيون يكونون بحاجة للمجهزين  أجزاء  سالسل التجهيز،

مما يدفع ، لشراء المنتج صل المشترون على السعر ويقدمون طلبهمعلى الطلبات ، يح
الحاسوب مما يولد عالقة مؤقته، يستلم المشتري المنتج بعد دفع  إلى إلدخالهموظفي الشراء 

قة األكثر كفاءة للحصول على يالسعر الذي تم التفاق عليه ، والشراء الرشيق هي الطر 
مبادئ التصنيع الرشيق لتطير  لمجهزين بصورة متكررة، وهو يستعملعدد من االمواد من 

 عمليات الشراء الخاصة بها.

ول أ ((Helper ,1991ن أ(  Wu,2003,1349حدد) : نيالرشيق نيالمجهز نشاط  -ثالثا" :
رادت التنافس في السوق أذا ما إمريكية من طرح مفهوم المجهز الرشيق في صناعة السيارات األ

الوقت ، وهم يحتاجون لبناء عالقات ثقة متبادلة بين و العالمية والتي تميزت على أساس الجودة 
 . المجهز والزبون
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ن المجهز الوشيق هو الذي يمتلك القدرة على الستجابة أ( InteLog,2005,7حدد)    
شيقة، مع تحسين مستمر للجودة في لكفاءة عملياتهم الر أ وتكون اسعارهم هي الوط للتغييرات،

في الوقت المناسب  موالمجهز الرشيق يسلّ  عملياتهم وفحصهم المستمر للروابط التي ل تحتاجها،
ن على المنظمة تضمينهم إوثقافتهم الرئيسة هي التحسين المستمر، ولتطوير المجهز الرشيق ف

العمليات الرشيقة   إلىللتحول  ن يشجعوا المجهزينأيجب ة، و في سلسلة القيمة الخاصة بالشرك
 الحصص.في في عملياتهم، وهي ستساعدهم في اصالح المشكالت واشراكهم 

 إلىتسعى المنظمة من خالله النشاط الذي  هو ان نشاط المجهزين الرشيقين ويرى الباحث    
يمتازون بكفاءة مجهزين البقاء إلتقليل عدد المجهزين وذلك لتقليل الكلف الناتجة من ذلك والسعي 

عالية والستجابة السريعة للتغيرات الحاصلة في عمليات التصميم والسعي لختيار المجهزين 
 . قرب بالنسبة لموقع المنظمة وذلك لتقليل كلف النقلاأل

ن عوامل اختيار المجهز الرشيق تتم من خالل أ( Sharma,et.al,2011,3905ويرى )    
 ي :اآلتعلى النحو ربع استراتيجيات و أ

: تقليل المجهزين /تقييم كلفة التجهيز الكلية/ قرب المجهز من استراتيجية إدارة المجهز -
 المنظمة/ حصول المجهز على الشهادات والتراخيص المطلوبة.

 عمالاتصالت وتبادل للمعلومات/استوجود نظام  مشاركة المعلومات مع المجهز: -
معلومات وبصورة مبكرة حول خطوط  وسائل التصال الحديثة مع المجهز/ تبادل ال

 .نتا اإل
التزام تعاقدي مع المجهز يتضمن تقليل الكلف/ وضع عقود طويلة  تكامل المجهز: -

المجهز  المشاركة معاألمد/ استدامة العالقة مع المجهزين/إدارة الخزين لدى المجهز/ 
 ببرامج تحسين الجودة/مشاركة المجهز ببرامج تطور مستوى أدائه.

يرات يالمشاركة مع المجهز في تكرار تغ :أكدعلى التعامل مع ظروف عدم الت القدرة -
التصميم/ جودة التسليم/ الجودة عند المصدر/ قدرة المجهز في التعامل مع التغييرات في 

 الجدولة . 
( ان خصائص المجهز الذي يطبق الترشيق في Simchi ,et al., 2000,321وحدد) -

 عملياته هي :
 المتكرر في جدولية التجهيز.التغيير  -
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 نظام اتصالت. -
 الستجابة من البائع. -
 تغييرات متكررة في التصاميم. -
 .وقت انتظار عال   -
 جودة عند المصدر. -
 .نتا اإلتبادل معلومات مبكر عند خطوط  -
 تضمين المجهز في عمليات التحسين. -
 تخفيض عدد المجهزين. -
 عقود بعيدة المدى. -
 لفة الكلية.تقييم المجهز في خالل التك -
 تدخل المجهز في تطوير المنتج. -
 عالقة المجهز مع التصنيع. -
 تطوير المجهز. -
 استعمال المجهز لتقانة المعلومات. -
 تبادل الكتروني للبيانات. -
 التعامل المباشر مع المجهز. -
 شهادات المجهز الرسمية. -
 تعهد المجهز بتخفيض الكلف سنويا. -
 إدارة المجهز للخزين. -

 تتضمن النقل في الرشيق تطبيق ان( Pate,2014,7) حدد : الرشيق النقلنشاط -" :رابعا
 :تياآل
 .الجوهرية النقل برامج -
 .النقل إدارة تحسين -
 .ليةاآل والوظائف العمليات  -
 .الطلبات في اإلسهامو  األمثل النمط اختيار -
 .متعددة توقفات مع للشحنات مشترك تحميل -
 .المشتركة التقاطعات -



 

 
53 

 

 .للمعدات الصحيحة حجاماأل -
 .النقل عمليات تصدير/استيراد -
 .والمرتد الداخل إلى النقل -

 ، القيمة تدفق تخطيط تتضمن السابقة النقاط مع مفاهيم انجاز في الرشيق النقل ومفاتيح    
زالة الضرورية، غير العمليات إزالة العمليات، في الهدر خفض التدفقات، توليد  النشاطات وا 
 .السحب عمليات استعمال مع قيمة تضيف ل التي
 تطبيقه إمكانية هو الرشيق النظام خصائص همأ  من أن (KIMANI,2013,17)ويرى     
 وعندما اا وبسيط شامالا  يكون الرشيق مفهوم نأل خدميةأم  يةإنتاج كانتأ سواء منظمة ةأي في

 الطريقة هو األخير انإذ  بينهما العالقة النقل، وتكمن مثل مهم لوجستي نشاط في يكون
 في انسيابي بتدفق يسمح مما سالسل التجهيز جوانب مختلف بين المنتجات لنقل الوحيدة
 بين التكامل خالل من التقليدي النقل عن يختلف الرشيق السلسلة، والنقل جوانب مختلف
 فعلية حاجة ويعكس ووضوح انسيابية كثرأ وتكون والتخزين الشراء عمليات جوانب مختلف
 .ومناسبة موثوقة
 واألدوات والقرارات الخصائص جميع يضم الرشيق النقل نأ( Gnich,2012,22)ويرى     
 يكونو  الرشيقة سالسل التجهيز جوانب مختلف بين المنتجات نقل بنشاط ترتبط التي

 المستمر والتحسين للزبون وتوجيهها القيمة لتعريفكافة  عملياتها بترشيق فيها الهتمام
 نشطةاأل من النقل نشاط نأ الفتراض يمكن ول الهدر، إزالة على والتركيز أنشطتها لجميع
 لةأالمس لكن ،زالتها  و  الهدر عن الكشف في جهود إلى تحتا  ل نهاأ وأ الهدر من الخالية
 تقليل على التركيز من بدلا  النقل في الهدر إزالة على التركيز إلى الحاجة هي هنا الرئيسة
 .النقل كلف

 الضرورية المكونات من النقل نشاط نأ( Taylor&Martichenko,2006,3)يرىو    
 ةألي اا استراتيجي اا جزء عُده يتوجب ولذلك ،الزبائن من تميزها يتم قيمة ويضيف لألعمال
 ضمن األحيان اغلب في اا مخفي اا هدر  هنالك فان النقل نشاط وضوح من الرغموعلى  عملية،

 وتباين النتظار تاوقا لتغطية سالسل التجهيز طول على الخزين لنشر نتيجة نشاطال هذا
 . النقل مراحل مختلف بين األوقات هذه
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إيصال  إلىهو النشاط الذي تسعى المنظمة من خالله ن نشاط النقل الرشيق أ ويرى الباحث
ضمان التطبيق الرشيق في  إلىالسلع بصورة سليمة وفي المكان والوقت المطلوبين والسعي 

دعم فكرة إزالة الهدر وضمان الجودة ألنها الطريقة الصحيحة لتوسيع  من ثمعمليات النقل و 
 مبدأ الترشيق في المنظمة .

 (Taylor&Martichenko,2006,2-6) : وهي رشيقاُ  النقل ليكون قوانين ةاربع وهنالك

 .استراتيجي كتميز عمالهاست الممكن ومن اا هدر  ليس نقل كل: النقل هدر قانون/ ولاأل القانون

 من بدعم تنفيذها يتم نأ يجب النقل استراتيجية :النقل استراتيجية قانون/الثاني القانون
 .الزبون توقعات لدعم تصميمها تم خزين استراتيجية

 ادراكها يتم نأ يمكن ل النقل مصاريف تخفيض إدارة: اليومي الحدث قانون/الثالث القانون
 اليومية اإلدارة من تنتج نأ يمكن الحقيقية الوفورات النظامية، غير النقل شبكات خالل من

 .النقل متطلبات لتغيير مثليةأ وتحقيق

 .للقياس وقابلة متميزة بمستويات تكون النقل خدمات: النقل أداء قانون/الرابع القانون

 ثيرهاأت تأخذ ل الزبائن خدمة جهود تحسين نأ المعقول غير من نأ( IOM,2007,54)ويرى
 شحن قنوات استعمالفي و  الطلبات توحيد فيكان  الفشل نإف الشحن، قرارات من المباشر
 وعمليات التصنيع بين التصال ضعففي و  المكلفة التسليم خيارات نحو الميلفي و  ضعيفة
 حجامأو  المتعددة حجامواأل المتعددة حمالاأل مثل حلولا  يقدم الرشيق النقل نإف ذلكل. النقل
 متعهدي مع متطورة عالقات ةضمان مع الصحيح الوقتفي  رسالهاإب المتنوعة النقل مكائن
 .التسليم أداء وحسن الكلف لتخفيض النقل

ن مفهوم التخزين الرشيق أ( Lambert ,2012,67يرى ): التخزين الرشيقنشاط -خامسا" :
الوسائل التي تزيل الخطوات التي ل تضيف قيمة مع إزالة الهدر في عمليات خزن  إلىيشير 
 المنتج.
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الوسائل التي تزيل الخطوات والهدر في  إلىن التخزين الرشيق يشير أ( PATEL,2014,7حدد)
 تية :لوظائف اآلايتضمن ن التخزين إفوبصورة تقليدية ، عمليات تخزين المنتج 

 الستالم. -
 جانباا.وضعه  -
 استكمال النقص. -
 القتناء. -
 التعبئة. -
 الشحن. -

 ن يكون في كافة عمليات الخزن التي تتضمن:أيمكن والهدر في الخزين 

 المنتجات المعيبة التي تنتج عوائد. -
 و شحن المنتجات.أ نتا اإلالفراط في  -
 الموجودات الفائضة التي تتطلب مساحات إضافية تخفض كفاءة التخزين. -
 عمليات المناولة وتحريك المواد.فراط في اإل -
 العمليات ول ضرورتها. عدد منعم كفاءة  -
 خطوط النقل البعيدة. -
 جراء والمواد المعلومات.انتظار اإل -
 عمليات تدفق المعلومات. -

ية النشاطات ؤ ن يتم فحص العمليات الحرجة لر أوفي كل خطوة من عمليات التخزين ينبغي      
 تم ازالتها.تتي ل تضيف قيمة لكي المتكررة  والو غير الضرورية 

ن عمليات التخزين الرشيقة تتضمن تحسين عمليات التدفق أ( Phogat,2013,108ويرى)   
سد النقص، وعمليات الشحن، وتحسين التقنيات مثل تحليل  و تحصيل الطلبات و المادي لموادها

في عمليات التخزين،  تطبيق الترشيقمن عمليات التدفق، تحسين الجودة ، مما يمكن الشركة 
وقت و أوقات تحصيل الطلب، و  ن يخفض وقت النتظارأوالتطبيق الناجح لتقنيات الترشيق يمكن 

مناولة المواد وهذا ما يمكن إنجازه من خالل تخفيض النشاطات التي ل تضيف قيمة وتحسسن 
 سرعة التدفق في المخزن.
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ن من الممكن تطبيق الترشيق في المراحل المبكرة في أ( Mayerson,2012,212ويرى)     
كثير من للبدء بعمليات الترشيق، و الرشيقة، لذا فمن الصعب أحيانا تحديد نقطة  سالسل التجهيز
مة للبدء بتطبيق الترشيق في سلسلة ءن الخزين هو النقطة السهل واألكثر مالأالشركات ترى 

 الفرق،بناء ، و (VSMتخطيط جدول للقيمة)و  5sتقنيات  عمالالتجهيز، ومن الممكن است
kaizenالمشكالت، ، حل kanban/ بالسحب، تطبيقات الخاليا لتقليل الهدر في جوانب  نتا اإل
 .كافة الخزين

نه يتم توجيهه أن التخزين الرشيق يتميز بأالى  (Chua & Katayama,2009,43وأشار)   
 .داءالقيمة، الموارد، وتحسن األ إلى

ن إدارة المخزون الرشيقة تطبق مفهوم رسم مسار للقيمة أ( (Garcia ,2003,1345وحدد)    
(VSM.في عملياتها لتحليل القيمة وتقليل أوقات النتظار ووقت  المعالجة الكلي ) 

 إلىهو النشاط الذي تسعى المنظمة من خالله ان نشاط التخزين الرشيق  ويرى الباحث    
تحسين عمليات التخزين لستدامة غرض التخزين وتجنب العمليات التي يمكن بدورها أن تطيل 

دوات ترفع من عمليات الترشيق في التخزين من خالل أ عمالزمن النتظار والعمل على است
 الهدر.تحسين التدفق في التخزين وتقليل 

أهمية كبيرة لوجود  لهن استعمال المخازن في الشركة أ (Wolfsberger,2013,3)صوروي    
تقليل مشكالت التصنيع ويمكن  جلالتخزين الكفوء ألو الشركة مع التأكيد على أهمية المناولة 

ن يتم من خالل أيمكن و التفاعل بين الخزين الرشيق وعمليات التصنيع الرشيق والبائع الرشيق 
 (.3)رقم  كلالرشيق الش واللوجستيكالطلبات الرشيقة 
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 ( ترشيق تدفق القيمة3)رقم الشكل 

Source: Wolfsberger ,Christian ,2013,Impact of Lean on Warehousing, 
Quality&Engineering  BMW (UK) Manufacturing Ltd, Aston University, 
UK P.3 

ن الزبون الرشيق يفهم حاجة أ( Patel,2014,7:حدد ) يننشاط الزبائن الرشيق-سادسا" :
 هو يقيم السرعة والمرونة ويتوقعلذا فانه يفهم متطلباتها المحددة ذات األهمية لها ،و ،  األعمال

المتواصل عن  شراكة فاعلة مع بحثه بأنشاءوالجودة ويكون مهتما  داءمستويات عالية من األ
قع قيمة من يتو  ووه ،سالسل التجهيز لتخفيض الكلف ق التحسين المستمر في مجمل ائطر 

 .امع تزويده بقيمة للزبون الذي يتفاعل معه يهالمنتج الذي يشتر 

شراكات فاعلة مع الشركات التي  بتأسيسن الزبون الرشيق يهتم أ( (FAO, 2007,43ويرى    
دائما ما تقوم بعمليات تحسين مستمر في سالسل تجهيزها الكلية لتخفيض الكلف وهم يتوقعون 

 قيمة لمنتجات الشركة اكبر من الشركات األخرى التي ل تطبق الترشيق في عملياتها.

ن مستويات ن الزبون الرشيق يطالب دوما بتحسأ( Muraira,et.al,2014,3025ويرى)    
مع تقليل وأنشطتها  كافة سالسل التجهيزالخدمة المقدمة له من خالل إزالة الهدر في مراحل 

 وقت توصيل الخدمة له.

 

 البائع الرشيق  التخزين الرشيق  التصنيع الرشيق 

 اللوجستك الرشيق 

 الطلبات الرشيقة 
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ما يقدم له من خدمة من خالل سعر التسليم  يقيمن الزبون أ( So,2015,400ويحدد)    
الممكن للشركة زيادة نه من إومن خالل ترشيق هذه العمليات ف، ومستوى الخدمة المقدمة 
 رشاقتها في مستوى الزبون.

ن أ  Lean Customer Development "( في كتابه " Alvarez,2014,55) ويطرح    
ن تكون رشيقة وسلسلة تجهيزها تكون أن عمليات الشركة يتوجب فإون لكي يكون رشيقا الزب

 يق المنظمة." التشغيل  ليكون المحرك لعملية ترشstartupرشيقة ويطرح مصطلح "

ن استعمال التقنيات الرشيقة هو الذي أ( Braunscheidel&Hamister,2013,87ويحدد )    
هم أنشطتها الزبون الرشيق ليشترك أ ومن ، سالسل التجهيزفي  نشطةسيعجل بترشيق كل األ

 الزبون بعالقات تفاعلية مع المنظمة في عملياتها المختلفة.

 ين، األولى:تطريق( ان الطريق لترشيق الزبون يتم من خالل Gregurek,2014,55ويرى)   
بين المنظمة  عن طريق إقامة عالقة شراكة :ةوالثانيتضمين الزبون في عمليات المنظمة 

 والزبون.

وهو  )السهل(ن هو نشاط مرادف للزبون المتجاوب ين نشاط الزبائن الرشيقأويرى الباحث     
 الستجابة.الزبون الذي من السهل مفاتحته والذي يمتاز بأنه سريع 

 وهي:مبادئ لترشيق الزبون  ة( ان هنالك خمسGotta Go Lean,2014,2وحدد مركز )    

 الشركة للزبون.تسلمها المبدأ األول: كمية الهدر في عمليات الشركة ل تحدد القيمة التي 

 للزبون يجب ان تكون شخصية. قدمةمالمبدأ الثاني: القيمة ال

 .كثرأات مالية يالمبدأ الثالث: الزبون مستعد لدفع كم

 القيمة بشكل منفرد. إلىرون ظالمبدأ الرابع: الزبائن ل ين

 المبدأ الخامس: القيمة قد ل تكون عقالنية.
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  الثالثالفصل 
 المنظمي ادا األ

وأهادافه  هميتهأ و خالل استعراض مفهومه  المنظمي من ادا األالفصل الحالي حول  يتمحور    
ن بنا  مبنا  قاعادة فكرية ومنهجية تمكننا  إلىالمنظمي للتوصل  ادا األ أنواعبعض  إلىوصوال 

 تية:تصور لهذا المفهوم. وبذلك سيتناول الفصل المباحث اآل
 المنظمي ادا األمفهوم  المبحث األول:

 الباحثينالمنظمي حسب عاداد من  ادا األ أنواعالمبحث الثاني: 
 المعتمادة في الادراسة. المنظمي ادا األ أنواعبعض  المبحث الثالث:

 ادا األ أنواعسالسل التجهيز الرشيقة وبعض  أنشطةالعالقة النظرية بين الرابع: المبحث 
 .المنظمي
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 المبحث األول
 المنظمي ادا األمفهوم 

لها التي تكفل  من خالل ادورة حياتهاوأبرزها ي من أهم أهاداف المنظمات المنظم ادا األيعاد     
سوا   ،التنافسية ويمكنها من مواجهة تحاديات البيئة الخارجيةحقق لها الميزة تالبقا  والنمو و 

المنظمي المؤشر  ادا األنتاجية ، كما يمثل إ خادمية كانت ام ،عامةأم منظمة خاصة كانت أ
استثمار المواراد البشرية من الجوهري الذي يعكس قادرة المنظمة ومادى النجاح الذي تحققه 

المنظمي من المفاهيم األساسية  ادا األوبذلك أصبح  ،لها والماادية والفنية والمعلوماتية المتاحة
من  عاداادهإ بما ينعكس على الكم الكبير الذي جرى ، للمادرا  في المستويات التنظيمية كافة 

 ادا األ، فضاًل عن أن هناك العادياد من األهاداف التي يسعى  والادارسات ذات الصلة البحوث
ضو  ذلك سنناقش في هذا المبحث التعريف في ( و 29، 9002) ادهام ،المنظمي لتحقيقها 

 : يتأبيان أهم أهادافه وكما ي إلىالمنظمي وأهميته ومن ثم سنتطرق  ادا األب
المنظمي يقتضي  ادا إادراك واضح لأل إلىإن الوصول  :المنظمي وأهميته ادا األماهية  -أوال

 ادا األتعريف المنظمي وبيان أهميته ، فمن هذا المنطلق يقتضي بيان  ادا األالتعرض للمقصواد ب
 المنظمي ثالثًا . ادا األفأهمية المنظمي ثانيًا  ادا األالتعريف بثم ومن أواًل 
مًا لمنظمات األعمال بشكل عام، ويكااد يمثل الظاهرة هممفهومًا جوهريًا  ادا األيمثل : ادا األ-1

وعلى الرغم من كثرة الادراسات التي تناولت  وحقوقها. اإلاداريةالشمولية لمجمل فروع المعرفة 
فال يزال الباحثون منشغلين  ادا إجماع حول مفهوم محاداد لأل إلىنه لم يتم التوصل أال إ، ادا األ

، وبمناقشة المستويات التي يحلل عنادها والقواعاد األساسية اً فنيبوصفه مصطلحًا  ادا األبمناقشة 
ينبع من اختالف المعايير والمقاييس التي تعتماد في  ادا األمفهوم  ان الخالف حولو لقياسه 
تنوع أهاداف الباحثين  إلىن هذا االختالف يعواد إ الباحثون، عملهاوقياسه التي يست ادا األادراسة 

تحادياد طبيعة البيانات المعتمادة في القياس  هميةأ فضال عن . ادا في ادراستهم لألواتجاهاتهم 
في  ومن ثم ادا واجه الباحثين في قياسهم لألومصادر تلك البيانات كإحادى المصاعب التي ت

 .(  23،  9002) الكيكي ،  .ادا لألتحادياد مفهوم ادقيق  إلى عملية الوصول
 ادا األمن اختالف المعايير والمقاييس التي تعتماد في ادراسة  ادا األوينبع االختالف حول مفهوم 

أغلب الباحثين فإن وعلى الرغم من هذا االختالف  والمنظمات،الماديرون  عملهاوقياسه والتي يست
من خالل النجاح الذي تحققه المنظمة لتحقيق أهادافها فالتوجيهات العامة في  ادا األيعبرون عن 

 – 92،  9002بعااد شمولية .) إادريس والغالبي ، أمفهوم ذو  ادا األ أن إلىالفكر اإلاداري تشير 
20 . ) 
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تقوم بها ( على أنه محصلة نهائية لكافة العمليات التي  342،  9002فقاد عرفه ) جبوري ، 
 والذي يعاد مرآة المنظمة . ادا األالباد أن يؤثر في فمنها  المنظمة وأي خلل في أي

المنظمة لموارادها  عمالعلى أنه تعبير عن كيفية است(  324،  9002) العباادي ، عرفه و    
منها قاادرة على تحقيق االهاداف  هاالمالية والبشرية واستغالل هذه المواراد بالشكل الذي يجعل

 تحقيقها .. إلىالمرجوة أو التي تسعى 
مفهوم ذو  نهأعلى  ادا لألعطا  مفهوم إيرى الباحث أنه يمكن  ادا ومن خالل هذه المفاهيم لأل

تحقيق األهاداف المخطط لها من خالل استعمال الى بعااد شمولية تسعى المنظمة من خالله أ
 .ة وفاعلةو احة للمنظمة بطريقة كفالمواراد المت

هاداف المنظمات في أ برز أالمنظمي من أهم و  ادا األيعاد -:المنظمي ادا األالتعريف ب -ثانيًا :
جادول رقم الالمنظمي  ادا األالتعاريف لمفهوم  من اً عاداد يتالجادول االويعرض  أادوار حياتها

(34) 
 الباحثينعاداد من  آرا حسب  المنظمي ادا األمفهوم  (34)رقم الجادول 

 التعريف الباحث والسنة ت
نشاط شمولي تمارسه المنظمة لتحقيق توافق  22، 9002الكيكي ، .3

مع البيئة التي تعمل بها والتي تعاد األساس  موا مةو 
لبقائها ونموها، وذلك عن طريق استغالل موارادها 

مكاناتها المتاحة بكفا ة لبلوغ أهادافها الرئيسة  وا 
)محصلة لكافة العمليات التي تقوم بها المنظمة وأي  22، 9002خوين ، .9

، الذي ادا األي منها الباد من أن يؤشره أخلل في 
 المنظمة(يعاد مرآة 

وقابليتها على تحقيق  المنظمة ةلقادر  كونه انعكاسا 72، 9002الجاادر ، .2
تتمثل باتفاق معظم  . والتياألماد الطويلة أهادافها

 الباحثين على البقا  والتكيف والنمو
المواراد البشرية والماادية  عمالر الرئيس في استشالمؤ  99، 9002الجابر ، .4

والمعلوماتية المتاحة بالشكل الذي يحقق أعلى 
حاجات ورغبات  إشباعالعوائاد منها فضاًل عن 

 فرااد العاملين ورفع الروح المعنوية لاديهماأل
البشرية والماادية  المواراد عمالالمؤشر الرئيس في است 222، 9033الطائي ، .3

على أ و المعلوماتية المتاحة على النحو الذي يحقق 
رغبات إشباع حاجات و الفوائاد منها فضال" عن 

 شخاص العاملين ورفع روحهم المعنوية.األ
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والممارسات  نشطةمجموعة النتائج المترتبة على األ 9033،20الحماداني، .2
تقابل  نأالتي يتوقع منها تقوم بها المنظمة و  التي

 الموضوعة.االهاداف المخططة و 
 

المنظمة وهو المفهوم الضيق  زياادة ربحالتركيز على  342،  9039عابر ،  .2
 المالي. ادا األالمنظمي لتحادياده لادرجة تحقيق  ادا لأل

من مجمل تفاعل نشاطات هو النواتج المتحققة  327، 9032الشاهر، .7
المنظمة في المنظمة لموارادها، والذي  تمثل بإمكانية 

الحصول على أشخاص جيادين واالحتفاظ بالنتائج 
 .الجيادة

المنظمة للمواراد الماادية  اس لكيفية استعمالكانع 920،  9033السلطاني وآخرون ، .2
والبشرية واستغاللها بالضرورة التي تجعلها قاادرة 

 على تحقيق اهادافها .
نوعية اداخلية هو مفهوم واسع يشمل معايير  2،  9030ادهام ،  30

وخارجية تعكس قادرة المنظمة على تحقيق مجموعة 
واسعة من األهاداف تجاه أطراف عادة : كالعاملين 

 والمساهمين والزبائن واإلادارة
  .باالعتمااد على المصاادر المذكورة اعاله الباحثعادااد إ من : المصادر

 
المنظمي في ضو  األنموذج  ادا األعن مفهوم  (Kotler, 2000, 40 – 42)في حين عبر 

وبين أربعة عوامل هي مفاتيح  ،المتفوق ادا األالذي قادمه عن خصائص منظمات األعمال ذات 
 (.4)رقم المنظمي المتميز كما بينها الشكل ادا لأل
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  صالحمال أصحابوضع االستراتيجيات المناسبة مع 

 أصحاب                                                                      
 المصالح                                                                     

  
 العمليات         عن طريق تحسين العمليات ذات األهمية القصوى            

 
  ادارة فاعلة        المواراد          إادارة المنظمةإوتخصيص المواراد المناسبة من 

        المنظمي ادا األلتفعيل 
 * Kotlerالمتفوق على وفق منظور  ادا األأنموذج  (4) رقم الشكل

* source: Kotler, Philip., 2000, Marketing Management, prentice – Hall, 
New Jersey, P: 90. 

 أصحابالمتفوق هي تحادياد  ادا األول خطوة في طريق أن أ (4) رقم حظ من الشكلويال
المصالح وهم )الزبائن، والعاملون، والموزعون، والمجهزون( فالمنظمات ما لم تلب احتياجات 

المصالح ورغباتهم فلن تحقق الموقع المناسب الذي تسعى للوصول إليه، ومن خالل  أصحاب
مثل )تطوير منتج جادياد، وجذب الزبائن، واختزال  وتحسينها إادارة عمليات األعمال األساسية

 أصحابالنفقات، وتلبية االحتياجات( تتمكن المنظمة من تحقيق أهادافها الخاص برضا 
تخصيص مناسب للمواراد )البشرية، والمالية،  إلىحتاج المنظمة تمليات المصالح. وعناد تنفيذ الع

إادارة فاعلة متمكنة من  إلىوالماادية، والمعلوماتية( التي تعاد جوهر األعمال فضاًل عن حاجتها 
واضحة ومفهومة ومعرفة للعاملين )األهاداف التي ترياد المنظمة تحقيقها  استراتيجياتوضع 

 ادا األ إلىن تصل أوأساليب ذلك( وبتوفر ما وراد ذكره أنفًا من خصائص تستطيع المنظمة 
 المتفوق )المتميز(

نشاط شمولي تمارسه المنظمة على أنه المنظمي  ادا تعريف لألعطا  إويرى الباحث أنه يمكن 
وذلك من  ونموها،مع البيئة التي تعمل بها والتي تعاد األساس لبقائها  مة التوافق والماللتحيق 

 هادافها الرئيسة.أ ة بكفا ة لبلوغ مكاناتها المتاحا  خالل استغالل موارادها و 
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 المنظمي ادا األ هميةأ ثالثا:
لمعرفة وكذلك  وفشلها،لنجاح المنظمة  المنظمي بكونه المحور األساس ادا األأهمية تتبلور     

فقاد اتخذ  عملها.مجال  واادا فـير اآلخرين الذين يمكن عادهم بالمقارنة موقع المنظمة وامكاناتها 
 (107، 7002)الالمي ، :تيةآلااالستراتيجي أهمية حرجة لالعتبارات  في الفكر ادا األموضوع 

اتفاق كونت محورا مركزيا لتخمين نجاح واخفاق قرارات وخطط استراتيجية المنظمات ولعادم  أ.
 .األادا يمكن تفسير كل جوانب ال على مقاييس  الباحثين

وقياسه تواجه تحاديات عاديادة خاصة في المواقع االستراتيجية تتمثل في تباين  ادا األادراسة  ب.
 األطرافأهاداف المنظمات وطبيعتها واختالف أهاداف المفهوم ومؤشرات قياسه وعلى وفق تباين 

يتطلب تحادياد ماهية المقاييس المالئمة التي يمكن استعمالها في قياس  من ثمو  بها،المرتبطة 
وكيفيـة ادمج قياسات مختلفة لتقاديم صورة واقعية  القياس،ومصادر المعلومات المعتمادة في  ،األادا 
 المنظمة.عن 
 اآلتية:في النقاط تبرز  المنظمي ادا األ ن منافعأ( على 9032،349)الشاهر ، كادأكما 
المقاييس المتفق عليها في القياس لها أثر كبير في توجيه سلوكيات العاملين، والماديرين،  إن .3

في التركيز على النشاطات المهمة، والمحورية الواجب القيام بها إلنجاز المهام األساسية 
 للمنظمة.

 االستراتيجيةاألقسام والوحادات اإلادارية المختلفة، لتحقيق األهاداف  أادا قياس فاعلية  .9
 المنشوادة.

مساعادة المنظمة لعمل تقييمات ذاتية لجميع العمليات والنشاطات التي تقوم بها، وتحادياد  .2
 نقاط القوى لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها.

 مفهوم الرقابة الذاتية والمسا لة. أساسهاااللتزام بمجموعة المقاييس التي يتطور على  .4
بين جميع األقسام،  االستراتيجيةيجااد مجموعة من المقاييس يعتماد عليها لبنا  االتحاادات إ .3

 ومشاركة الجميع لتحقيقها.
زياادة القادرة التنبؤية في تحليل االتجاه اعتماادا على معلومات القياس الواسعة والعريضة  .2

 لمختلف المستويات اإلادارية.
 .االستراتيجي ادا األنتائج القياس بالتعلم التنظيمي نحو تحسين وتطوير  ربط .2

المنظمي تبرز من خالل  ادا األأن اهمية على  (300 ،9039 وآخرون،محماد كما اكاد )
 -اآلتية: المضامين 
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ن هذه إالمنظمي إذ  ادا األتعزيز مقومات ز المنظمات الناجحة بكونها قاادرة على تتمي .3
ما تنبع من عمليات المعرفة التي تعكس طبيعة القياادة وقيم التنوع المقومات غالبًا 
 والتنمية المستمرة .

فإن اهتمام المنظمات ثم  منإن وجواد المنظمات أو تالشيها يرتبط بمستوى أادائها و  .9
 سوف يبقى مستمرًا طالما بقيت هذه المنظمات موجوادة . ادا األوتركيزها على موضوع 

 المنظمي ادا األهاداف أ -رابعاً 
تطبيقها تحقيقها من خالل  إلىهناك العادياد من األهاداف التي تسعى المنظمات والشركات     

 (  23،  9002المنظمي ومن أهمها : ) بادر ،  ادا األلعملية تقويم 
المساعادة في التحقق من مادى قادرة الوحادات المحلية لادى المنظمة في تحقيق أهادافها ،  .3

يمكن أن يتم  ادا األلتقييم  عملةالمعايير والمقاييس المستفمن خالل توفر مجموعة من 
 تم إنجازه فعليًا . مخطط له وما ما هوتحادياد الفارق بين 

المساهمة في تطوير األقسام المحلية للمنظمة وذلك من خالل تشخيص مشاكل  .9
سس أومحاولة معالجتها بعاد تقويمها من خالل ومعوقات كل قسم اداخل المنظمة 

 ادة.محادومعايير 
تحقيق مستوى أفضل من رضا الزبائن والعاملين على حاد سوا  ) محماد وآخرون ،  .2

( فال باد من مواكبة التطور من أجل االستمرار في تقاديم األفضل للزبائن  22،  9039
والعاملين من خالل توفير مجموعة من المعايير لقياس مادى رضاهم عن تلك الخادمات 

 المقادمة لهم . 
 ادا األهاداف يسعى أن هناك العادياد من األ( على 9039،90خرون ،لسماك وآأكاد كل من )اكما 

 تحقيقها وهي كاالتي: إلىالمنظمي 
رة العليا في المنظمة من الحصول على صورة واضحة إلجرا  مراجعة تقويمية ااد.تمكين اإل3

 شاملة.
 .وبنوعية جيادة وبأقل الكلفعلى العوائاد أ الرشياد للمواراد المتاحة لتحقيق  عمال.االست9
 .تقويم شامل لالقتصااد الوطني باالعتمااد على نتائج تقويم كل مشروع.2
 .والواقعيةالمتوازنة  والخطط العلميةفي رسم السياسات  عمل. والادة قاعادة معلوماتية كبيرة تست4

 تحقيقها إلىيسعى  ادا هادافًا لألأ همية حاداد العادياد من الباحثين األوفي ضو  
 -تي: منها اآل، ( 97، 9002)الجابر، 
 ادارة العليا من الحصول على صورة واضحة إلجرا  مراجعة تقويمية شاملة .تمكين اإل-أ

 قل التكاليف بنوعية جيادة.أعلى العوائاد بأ الرشياد للمواراد المتاحة لتحقيق  عمالاالست-ب
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شروع مرورًا بالصناعة تقويم شامل لالقتصااد الوطني باالعتمااد على نتائج تقويم كل م -جـ
 فالقطاع .

 والواقعية.في رسم السياسات والخطط العلمية المتوازنة  عملوالادة قاعادة معلوماتية كبيرة تست-اد
تحادياد مواقع الخلل والضعف في نشاط المنظمة والعمل على التخلص منها من خالل وضع -هـ

 مسبباتها.الحلول المناسبة لها بعاد تحليلها ومعرفة 
 تي:تنصب في اآل المنظمي ادا األهاداف أ ن أ( على 23، 9002بادر ،)كما اكاد 

 فمن أهادافها، تحقيق في المنظمة لادى المحلية الوحادات قادرة مادى من التحقق في المساعادة. 3
 الفارق تحادياد يتم أن يمكن ادا األ لتقييم عملةالمست والمقاييس المعايير من مجموعة توفر خالل
 .المنظمة لادى والضعف القوة نقاط تحادياد من ثمو  فعليًا، نجازهإ تم وما له مخطط هو فيما
المواراد  لكافة اإلادارة استغالل في الكفا ة مادى على الضو  تسلط ادا األ تقويم عملية إن. 9

 المواراد إهادار من أفضل والحاد بصورة البشرية المواراد استثمار خالل من ذلك لها، ويتم المتاحة
 .المقادمة جوادة الخادمةفي  يؤثر ال بما والنفقات التكاليف تقليل خالل من المالية

لمبادأ  تعزيزها خالل من المنظمة اداخلكافة  المختلفة األقسام بين التنافس من جو تكوين. 2
 .والعقاب الثواب
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 الثاني المبحث
 الباحثينعاداد من  آرا  المنظمي حسب ادا األنوع أ

ن هذا االختالف ال أال إحول انوع االادا  المنظمي  الباحثونتعادادت التوجهات التي تناولتها     
( يوضح 33)رقم والجادول  المنظمي ادا األ نواعأل الباحثينر تناول ظاختالفا في وجهات نيعكس 

 المنظمي. ادا األنوع أحول  الباحثينرا  عاداد من آ
 الباحثينعاداد من آرا  المنظمي حسب  ادا األ( انوع 33)رقم الجادول 

 المنظمي ادا األانوع  ت
 الباحث

 ادا األ
 التشغيلي 

 ادا األ
 المالي 

الفاعلية 
 التنظيمية

الحصة 
 التسويقية

 أصحاب
 المصالح

الكفا ة  الربحية
 والفاعلية

اإلباداع 
 والتعلم

رضا 
 الزبون

1 Lusthaus Fetill ,2002  --- ----  ----     --- 
7 Aluko,2004   ----   ----    ---- 
3 Carton,2004 ---- ----   ----     
4 Hwang Fchi,2005 ---- ----   ----     
       ---- ---- ---- 7002جبوري، 5
       ---- ---- ---- 7002العبيادي، 6
   ---- ----  ----  ----  7010صبري،  2
   ----  ---- ----  ----  7010ادايني ، 8
 ---- ----      ---- ---- 7010،  الخطيب وحسين 2

10 Melchar&Susam,2010  ----   ----    ---- 
11 Seidu,2010 ---- ----   ----     
     ----   ---- ---- 7011الطائي وآخرون ، 17
     ----   ---- ---- 7011الحماداني وبادري ،  13
 ---- ----      ---- ---- 7011ادهام ،  14
15 Mudaki&Etill,2012 ---- ----   ---- ----    
     ----  ---- ---- ---- 7017محماد وسعياد،  16
     ---- ----  ---- ---- 7017سلطاني وآخرون ، 12
     ---- ----  ---- ---- 7013عابر ،  18
       ---- ---- ---- 7013السماك والسماك ، 12
 3 9 9 9 39 3 4 32 33 المجموع  
 92،23 30،39 30،39 30،39 22،33 92،23 93،03 300 27،2 النسبة % 

  عاله.أ باالعتمااد على المصاادر المذكورة  الباحثعادااد إ من : المصادر
الذين تمكن الباحث من االطالع على كتاباتهم اتفقوا  الباحثينن أ( 33)رقم يتضح من الجادول 

،فيما حصل  %300المالي  ادا األحول  الباحثيناتفاق  ، وقاد بلغ نواععلى مجموعة من األ
على ذلك  وبنا ً  %22،33المصالح على  أصحاب حصلو ،  %27،2التشغيلي على  ادا األ

 في المبحث الثالث وسيعتماده في مخطط الادراسة. نواعاألسيتناول الباحث هذه 
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 المبحث الثالث
 المعتمادة في الادراسة المنظمي ادا األ أنواعبعض 

المنظمي سيتم في هذا المبحـث تقـاديم اسـتعراض  ادا لأل أنواعتواصال مع ما تم تحادياده من        
 وعلى النحو االتي: نواعلهذه األ

 (العملياتي)التشغيلي ادا األ-اوالً 

 في أهمية من له لما واألادبيات، الادراسات عليها ركزت التي المفاهيم من العملياتي ادا األ ُيعاد    
 قادرات يؤشر وهو، المطلوبة والمواصفات بالموعاد السوق حاجات تلبية على المنظمة قادرة قياس

 ،9039 الطه،) فيها يعمل الذي النشاط مستويات بيان عن فضالً ، لاديها فرةالمتو  التصنيع
 ورأس والعاملين والمعادات المكائن) العوامل من مزيج هو( العملياتي) التشغيلي ادا األو  ،(300
 العوامل لتلك الكفؤ عمالاالست هو الصاداد هذا في العمليات وادور( وغيرها...  والمعلومات المال
 لتكون لها قيمة بإضافة منتجات إلى بتحويلها التشغيلية العمليات وتقوم، العمليات مادخالت وهي
 ميزة تحقق أن للمنظمة يمكن التشغيلية العمليات هذه خالل ومن، للزبون( مخرجات) جاهزة
 تحقيق شأنه من الذي االستغالل أعاله في ذكرها وراد التي للمواراد استغاللها خالل من تنافسية
 استعمال جاداً  الضروري من يغادو لذا، والمرونة والتسليم والسعر بالجوادة المتمثلة التنافسية الميزة

 تنافسية ميزات وتحقيق الزبون لمتطلبات متطابقة مخرجاتها تكون لكي الحاديثة التقانة المنظمة
 (. 309 ،9033 العزاوي،)

األعمال في المنظمات، ويتم التركيز هنا على  ادا التشغيلي الحلقة الوسطى أل ادا األيمثل و     
 مثل للمواراد االقتصاادية المتاحة.االستغالل األ إلىالمقاييس التشغيلية التي تقواد 

األمثل للمواراد المتاحة  االستعمال إلىالتشغيلي يهادف  ادا األ( أن 29، 9002الراوي،وبين ) 
في المنظمة، إذ يمكننا هذا المنظور من تطوير المنظمة من الاداخل والمحافظة على مستوى عاٍل 

  .ادا األمن 
 من يمكن ماداخل أربعة خالل من اً مفهومبوصفه  العملياتي ادا األ إلى يشير من وهناك     
 ( 22،  9032الجبوري ،  : )هي الماداخل وهذه العملياتي ادا األ تعريف خاللها

 ادا األ ويتحاداد متماثلة، أولية أهاداف لتحقيق تسعى المنظمات أن يفترض الذي: الهادف مادخل. أ
 . أهادافها بلوغ في المنظمة بقادرة
 في المنظمة بقادرة ادا األ ويوصف البيئة مع العالقة على يؤكاد الذي: المنظمة مواراد مادخل. ب

 .إادامتها على والعمل الثمينة المواراد على الحصول
 .المنظمة في المساهمين لسلوك انعكاس إال هو ما ادا األ أن على يؤكاد: العملية مادخل. ت
 وفقعلى  يتم تقييم كل نوأ والتقييمات، األبعااد متعاداد مفهوم ادا األ أن يبّين: التقييم مادخل. ث

 يعرف المادخل هذا على وبنا ً  الطموح، من اً محاداد مستوى مقّيم لكل نإ إذ المقّيم، متطلبات
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 اجتماعي عامل أي أو والفاعلية، الكفا ة باستعمال المقّيم تقييم مستوى بأنه العملياتي ادا األ
 المقّيم نظر وجهة حسب ضعيفاً  يكون أخرى أحيان وفي جياداً  المنظمة أادا  يكون عليه آخر،

 .  ومتطلباته وطموحه
العملياتي ) التشغيلي (  ادا األحول مفهوم  الباحثينوهناك وجهات نظر متباينة للعادياد من        

) من المفاهيم اإلادارية  :( بأنه300 – 22،  9034الطويل وكشمولة ، فمنهم من عرفه )
المواراد المتاحة لها بكفا ة باتجاه تحقيق  ويعكس قادرة المنظمة على استعمال الحاديثة نسبياً 

لضمان اديمومة قادرتها على المنافسة من خالل  التكييف والنمو بشكل فاعلو أهادافها في البقا  
تقاديم المنتجات التي يرغبها الزبائن بأادنى كلفة ممكنة وبالجوادة المناسبة وبمرونة مناسبة وبتسليم 

 معتماد عليه وادقة في تنفيذ المواعياد ( .
ذ يمثل جانب ، إ ادا أنه المفهوم األوسع لأل ( الى344،  9002ا يشير ) جبوري ، كم       

المواراد المتاحة ،  ي التوجه نحو تحقيق أفضل الستعمالساسًا العقالنية فالكفا ة التي تعتماد أ
  أكبر للمرادوادات . عطا ً  وفي المجاالت التي تعطي

 الكلفة ناحية من بأنها تكون للمنظمة الاداخلية العمليات (Salaheldi، 219 ,2009)وحاداد:     
 .االنتاجية وتحسين التسليم أادا  تحسين المرونة، تحسين المنتجات، جوادة تحسين ،هادرال وتقليل
 مجموعةهو ) التشغيلي ( العملياتي ادا األأن  إلى(  7، 9032) الجبوري ، وقاد أشار:     
 على باالعتمااد كافة والتنظيمية اإلادارية المستويات في المنظمة تتبناها التي والعمليات نشطةاأل

باداع ومعارف ومهارات خبرات  المتاحة، للمواراد األفضل عمالاالست خالل من فيها العاملين وا 
 لميزات اكتسابها وتضمن الزبائن ورغبات حاجات تلبي متميزة جوادة ذات منتجات توفير بهادف
 .متنوعة تنافسية
ويمكننـا هــذا المنظــور مـن التطــوير الــاداخلي للمنظمـة، والمحافظــة علــى مسـتوى متميــز مــن        

 :(Heizer & Render, 2008, 14-16)، ويتضمن مجموعة من األبعااد كما يأتي ادا األ
 تحسين اإلنتاجية. .1
 تحسين الجوادة. .9

 الكلفة.  .3

 .التسليم.4
التشغيلي هو مجموعة النشاطات الاداخلية  األادا الباحث أن  ، يرىتقادمما واستناادًا إلى    

تحقيقها وخفض الهادر في العمليات من أجل تقاديم خادمات ومنتجات  إلىللمنظمة التي تسعى 
 تلبي حاجات الزبون وتعواد على المنظمة بالمنفعة.
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ضافة قيمة على  إذ تعمل المنظمات على تحسين عملياتها الاداخلية لغرض خفض الكلف وا 
البيئة المنتجات المقادمة للزبون وقادرة المنظمة على التكيف مع التغييرات التي تحصل في 

مكانياتها المتو ومال مت  فرة لاديها.ها مع قادراتها وا 
( أن توحياد األبعااد التشغيلية Michael, 2007, 7التشغيلي يرى ) ادا األوفيما يخص أهمية      

أبعااد اإلنتاج التشغيلي لترشياد ونمو  استعمال إلىتحتاج  للمنظمات، فالمنظمةيعواد بالمنفعة 
التشغيلي هي اللغة المشتركة وبّين أنه من الضروري محاولة  ادا األهذا وأن أبعااد  األعمال،

جرا  مقارنة  ادا األوضع مفاهيم لمناقشة   بين الوحادات واألقسام اداخل المنظمة. ادا األالتشغيلي وا 
 العملياتي ادا األ أهمية لتجسياد أبعااد ثالثة( 72 ،9002 الرضا، عباد) يحاداد المجال هذا وفي    

 : على النحو اآلتيو 
 معظم إليه تشير كما المنظمة الستراتيجية زمنياً  اختباراً  ادا األ يعاد وبموجبه: النظري البعاد -3

 .ضمني أو ظاهري نحو على االستراتيجية اإلادارة نظريات
 االستراتيجيات الختيار والادراسات البحوث استعمال خالل من أهميته وتتجلى: التجريبي البعاد -9

 .عنها الناتجة والعمليات المختلفة
 لتحسين المطلوبة واألساليب اإلجرا ات تطبيق في متميزةً  أهميته وتظهر: اإلاداري البعاد -2
 سوا  متعادادة أهاداف تحقيق في ارتباطه في أهميته تبرز كما نتائجه وتحسين العملياتي ادا األ
 .منفصلة مأ مشتركة اً أهاداف كانتأ

 التشغيلي: ادا األالمنافع المتحققة من 

التشغيلي التي تربط القرارات يومًا بعاد يوم  ادا األتفضل المنظمات التركيز على مقاييس 
األادوات التي تحتاجها لفهم  التشغيلي تهيؤ ادا األن فعالية إادارة وا للمنظمات،بأهاداف أكبر 

مة بين برامج التشغيل وأهاداف  لية المستقبلية والعمل على الموا التغييرات في البيئة الحا
 (: Bogner and Pratima, 2007, 23-24التشغيلي المنافع اآلتية ) ادا األالمنظمة، ويحقق 

  جـــرا  عمليـــة التحليـــل الالزمـــة للمعلومـــات وتحقيـــق مـــادخل متـــوازن جمـــع المعلومـــات الحاليـــة وا 
شــف عــن حاجــات المزيــاد مــن الجهــاد بأقــل وقــت بالك الزبــون، وبــذل إادارة خادمــةعلــى  نشــطةلأل

أادنى المواراد مع الحفاظ علـى مسـتويات عاليـة مـن  ات الزبون قبل مادة طويلة باستعمالوتوقع
 رضا الزبون.

  تمكين قوة العمل المادارة ذاتيًا.و  المهارات اإلادارية وفعاليتهاتحسين مستويات الخادمة و 

  الحفــاظ علــى المــوظفين للمســا لة عــن قيــاس مــادى فاعليــة الوقــت الحقيقــي لالتصــال بالزبــائن
والعمــل علــى  حــادوثها،المنظمــة والتعــرف علــى المشــكالت وتحليليهــا قبــل  مــع أهــادافوالتوافــق 

 إشاعة روح التعاون اداخل المنظمة والتشجيع على تشكيل فرق العمل.
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 جمعتهـا بصـورة أكثـر كفـا ة وفاعليـة  كثيـرةمعلومـات نظمة عنـادما تكـون لـاديها تحسين قادرة الم
رغبـات الزبـون غيـر ثابتـة  ، ألنالـتعلم مـن التجربـةنها من اتخـاذ القـرارات الصـحيحة و مما يمك

نما يكون عن طريق التحليل وينبغي أ الزبون، إلىلذلك المادخل  ال يكون عن طريقة الخادمة وا 
 عاملين وزياادة الروح المعنوية.واالستنتاج من البيئة المتغيرة واالحتفاظ بال

 التشغيلي ادا األتطوير 

ير أادائها التشغيلي عن طريق االفاادة من بنوك المعلومات تطو  إلىتسعى المنظمات       
 تها التشغيلية، فضاًل تحسين كفا إلىأفضل الممارسات التي تؤادي  إلىفرة لاديها للوصول المتو 

وتحسين جوادة  نشطةالتغيير المستمر في العمليات لغرض خفض كلف األ عن استعمال
المنتجات المقادمة لغرض تلبية حاجات وتوقعات الزبون ، إن العمل على صناعة المعلومات  

التي تكون اداخل المنظمة، وفي  نشطةفاادة منها في المقارنة المرجعية بين األلال اً ستكون مرجع
عن طريق فرق العمل والتقييم الذاتي للعاملين، إذ  ادا األبعض األحيان تكون عمليات تحسين 

يقوم العاملون بتقييم أادائهم في الفريق وتصحيح األخطا  التي تحادث أثنا  العمل قبل أن تعمل 
 .(Zeller et al., 2006, 22)اإلادارة في المنظمة على تقيمهم 

 ( اآلتي:3)رقم التشغيلي بالطريقة الموضحة في الشكل  ادا األوتجري عملية تطوير 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5)رقم الشكل   
 التشغيلي ادا األعملية تطوير 

 

Source: Zeller et al., 2006, An Operational Method To Assess the Poverty Out Reach 

Performance of Development Policies and Project: Results of Case Studies 

in Africa, Asia and Latin America, World Development, Vol.34, No.3 
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 :المالي ادا األ-ثانياً 
فــي  المــالي واســتعماله ادا األ، وعلــى الــرغم مــن قــادم التوجــه نحــو ادا مفهــوم الضــيق لــألالهــو     
يــرى  األخــرى، إذ ادا األقادمــه ضــمن ميــاادين المنظمــات، اال انــه ال يــزال يحــافظ علــى ت أادا قيــاس 
معظــم البحــوث األكثــر شــيوعًا فــي  ادا األالمــالي هــو ميــادان  ادا األن ( أ922، 9000ســيني، )الح

   .االستراتيجية
المــــالي بشــــكل خــــاص يحتــــل مكانــــة  ادا األ( علــــى أن  307،  9003كــــاد ) الزيــــواني ، وأ       

متميزة فـي الوقـت الحاضـر وذلـك لمـا لـه مـن أهميـة كبيـرة فـي تحاديـاد كفـا ة المنظمـة وقـادرتها علـى 
 اق والكفا ة والفاعلية . تحقيق اهادافها ، إذ ينطوي على النجاح واإلخف

ـــــاد الوهـــــاب ، ويشـــــي        ـــــى 32،  9002ر ) عب ـــــل وصـــــفا لمواقـــــف  ادا األأن  ( ال المـــــالي يمث
ت للوصــول إليــه عــن طريــق ادراســة الي وتحاديــاد االتجاهــات التــي اســتعملالمنظمــة فــي الوقــت الحــ

 عناصر قائمة المركز المالي ونتيجة النشاط .
 يمكن للمادرا  استعمالها( بأنه استراتيجية مهمة ، 97 ، 9030أيضا ) صبري ،  هوعرف     

 .عما يؤشره من نقاط قوة  اداخليةالكلي في المنظمة ، فضال  ادا األلتحادياد مستوى 
استغالل المنظمة  كيفيةأنه على  (Ross et al., 2006, 65-68): المالي ادا األكما يعرف 

لموارادها بالشكل األمثل في تحقيق العائاد الحالي وينظر إليه على أنه مادى إنجاز المنظمة 
األبعااد إلعطا  المنظمة تصور عن أادائها في مجموعة من  التي تستعمل االقتصاادية،ألهادافها 
وسبل والتي تستفياد منه عناد رفع إجرا  المقارنة لغرض تشخيص نقاط اإلخفاق  الماضي،

 مستقباًل ويتضمن هذا البعاد مجموعة من األبعااد كما يأتي ادا األمعالجتها من أجل رفع مستوى 
 نسب الربحية. .1
 معادل العائاد على االستثمار. .9

 معادل العائاد على حق الملكية. .3

 معادل العائاد على القيمة المضافة

المالي تنبع من  ادا األن أهمية ادراسة ( أ922، 9002كل من )منصور وحسين، ويرى         
 خالل اآلتي:

 متابعة ومعرفة نشاط المنظمة وطبيعته. -
 متابعة ومعرفة الظروف المالية واالقتصاادية المحيطة بالمنظمة. -

 المساعادة في إجرا  عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات المالية. -

 المساعادة في فهم التفاعل بين البيانات المالية. -
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المالي بالمستوى  ادا األن عادم تحقيق المنظمات أ (Lynch, 2000, 374)ويرى       
المالي للمنظمات  ادا األالمطلوب يعرض وجوادها واستمرارها للخطر. ومن هنا تظهر أهمية 

ها وطبيعة عملها بحيث يمكن اعتباره الهادف األساس للمنظمة والذي يمكن أنواعوعلى اختالف 
انجاز األهاداف األخرى. ويستخادم الباحثون في قياسه مجموعة  إلىمن خالل تحقيقه الوصول 

من النسب والمؤشرات المالية المتمثلة في نسب الربحية، والسيولة، والنشاط، ونسب إادارة 
  (.40، 9009الماديونية، ونسب سوق األوراق المالية، ونسب النمو )الوناداوي، 

 (56، 6665نايف ،)-ن: أل ادا األلية لقياس المؤشرات الماإلى المالي  ادا يشير األكما        

 المنافسين والمعادل العام للصناعة.ب باإلمكان مقارنتها -أ
 .المحتملةامكانية تحادياد معادالت المخاطرة   -ب

 متحققة وفرص النمو المحتملة.الغير كشوف األرباح  معرفة-ج
 

 (22، 9002)الصفو ، المالي ادا األ أهاداف

 .متسارع عائادات نمو -

 .متسارع إيراادات نمو -

 .عال رباحأ مقسوم -

 .عال ربح هامش -

 .المستثمر المال رأس على عالية عوائاد -

 .عالية اعتمااد ومعادالت قوية قيواد -

 .عال نقادي تادفق -

 .مرتفعة أسهم أسعار -

 .الثمن رخيصة أنها على منتجاتها تادرك -

 .المتعاقبة الزمنية تاالوقا خالل اإليراادات ثبات -
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 المالي: ادا األتقويم 
تحقيــق أهــادافها المتمثلــة  إلــىمــن المرتكــزات الحيويــة الحاديثــة التــي تســعى  ادا األيعــاد تقــويم      

بالنمو والبقا  في ظل بيئة تتميـز بالتنـافس الشـادياد بـين المصـارف التجاريـة المختلفـة حـول المـواراد 
المالية واالقتصاادية المحادوادة والترويج للخادمات ، وقاد تزاياد االهتمام والتأكياد على هذه العملية وال 

عـة مترابطـة مـن العوامـل االقتصـاادية والسياسـية المـالي نتيجـة مجمو  ادا األما يتعلـق منهـا بـفيسيما 
منـاهج فلسـفات التقـويم  اسـتعمال إلـىواإلادارية واالجتماعية والبيئـة العامـة ، ولهـذا ظهـرت الحاجـة 

ير المنطقيــــة والواقعيــــة الحاديثــــة كالمقارنــــة المرجعيــــة التــــي تمثــــل الشــــكل المعاصــــر لوضــــع المعــــاي
هــاداف تمكنهــا مــن الحصــول إلــى تحقيــق أ ة وادفعهــا تحريــك روح التحــادي للمنظمــ مــن ثــمو التطبيــق ،

 على ميزة تنافسية .
يز يالمالي يتوجب اواًل التم ادا األعن مفهوم عملية تقويم لغرض إعطا  صورة واضحة و       

أما التقويم فهو باختصار التصحيح  واالختبار،فالتقييم هو القياس  والتقويم،بين مصطلحي التقييم 
وعليه فإن مفهوم التقويم هو أعم واشمل من  أيضا،والتعاديل وهو يشمل على متضمنات التقييم 

 ( . 27،  9002) سلمان ،  التقييم.

نها قياس ( على أ 97،  9002:) عالوي ، هاالتقويم المالي فعرف فيما يخص عمليةأما       
مكونات للمركز المالي للوحادة ) الموجوادات ، المطلوبات ، حقوق العالقة بين العناصر وال

المساهمين ، النشاط التشغيلي ( للوقوف على ادرجة التوازن بين هذه العناصر ، ومن ثم تحادياد 
 مادى متانة هذا المركز  .

( على أن عملية تقويم التقويم المالي هي قياس  4،  9002حماد ، الكسار ، كاد ) أكما أ     
خالل مادة زمنية وفاعليتها كفا ة اإلادارة  المولاد لألموال للحكم على ادا األصر الترابط في ألوا

معينة ومن ثم تحادياد متطلبات التحسين فيه على وفق اسس تساعاد في تصحيح االنحرافات ، 
يجااد توازن كفو  في عناصر الفرز المالي لتلك الوحادة والذي يسهم في تحقيق ذلك التصحيح  وا 

 .  والتحسين

( وضع نظام لجمع المعلومات  34،  9009المالي ) العزاوي ،  ادا األوتتطلب عملية تقويم     
ق الضرورية لجمع المعلومات غير الكمية ، ائوضع المعايير والطر و زمة لهذه العملية ، الال

وتحليل البيانات واحتساب قيم المؤشرات التي يتضمنها النظام ، وتوفير المواراد البشرية والماادية 
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اإلادارة العليا  إلىورفع التقارير باستمرار  ادا األنظام لمراقبة  لضرورية لتشغيل النظام ، واستعمالا
 بهادف التحسين المستمر . 

 المالي : ادا األعملية تقويم أهاداف 
 ادا األتحقيقها من عملية تقويم  إلىهاداف تسعى الوحادات االقتصاادية هناك مجموعة من األ
  -( : 33 – 34،  9030المالي منها ) اداواد ، 

المالي في مجاالت اإلنتاج والتسويق  ادا األتوفير معلومات متجادادة وادقيقة عن تقادم   .3
 والتمويل .

الفعلي لتحقيق األهاداف  ادا األالمساهمة في اتخاذ القرارات السليمة لتصحيح مسار  .9
 المحادادة .

 تقويم مادى نجاح المسؤولين في تحقيق الخطة المرسومة لوحاداتها . .2
توفير وسيلة تحفيزية إلادارة الوحادة لتجنيب العاملين الشعور بعادم وجواد نظام عاادل للثواب  .4

 . ادا األهم للعمل ومن ثم انخفاض مستوى والعقاب حتى ال يفقادهم حماس
تحادياد مسؤولية كل مركز أو قسم في الوحادة عن مواطن الخلل والضعف في النشاط الذي  .3

يجابًا،وتحادياد إنجازاته سلبًا  به،يقوم  األمر الذي من شأنه تحقيق المنافسة فيما بينها  وا 
 الوحادة. أادا باتجاه رفع مستوى 

نتاج وتسويق وافرااد وتمويل لضمان نشاط الوحادة المختلفة من إن أوجه تحقيق التنسيق بي .2
 فيها.تحقيق الوفورات المالية ولتالفي الضياع والهادر 

 
 -المالي :  ادا األساليب تقويم أ

 -المالي لعل من أهمها : ادا األفي مجال تقويم  ساليب عادة يتم استعمالهاطرائق وأ هناك
 النسب المالية -األسلوب األول :

ن متغيرين عن العالقة بيتعبر النسب المالية  ن(أ 322،  9003يرى :) الحادااد وعلي ،        
خر( يخصان عمليات مالية معينة وهي ال تضيف لهما شيئًا جاديادًا ، ) بقسمة أحادهما على اآل

الحصول على نتائج من عملية التحليل ووضعها في  تفسير العالقة بينهما لكي تسهلبل تحاول 
نسب المحادوادة ما لم يتم مقارنتها ب خادمة منتخبي القرارات اإلادارية ، وتبقى لهذه النسب أهميتها

مالية أخرى مماثلة ، فتزادااد تلك األهمية عنادما يتم مقارنة إحادى النسب المالية لوحادة اقتصاادية 
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الوضع التنافسي  علىقة للوحادة نفسها ، وتساعاد هذه المقارنة معينة بمثيلتها في السنوات الساب
 ماثلة لها أو أنها متأخرة عنها .لهذه الوحادة ، فقاد يتبين منها أنها أفضل من الم

في عمليات  تحليل المالي شيوعًا في االستعمالويعاد هذا األسلوب من أكثر أساليب ال      
ما يؤاديه من ادور فاعل في تكوين العالقات بين  الوحادات االقتصاادية ، بحكم ادا التقويم أل

 ة هي :رئيس أنواعبيعة الحال على أربعة مكونات القوائم المالية ، وتقسم النسب المالية بط

حقة في : يقصاد بالسيولة قادرة أو قابلية الوحادة على تسادياد التزاماتها المستنسب السيولة  -أ
ويشمل ،حالة من العسر المالي عن التسادياد  إلىث ال يعرضها يبحتاريخ االستحقاق ،

هذا النوع من النسب على نسب فرعية منها ) نسبة التاداول ، نسبة السيولة السريعة ، 
 ( . 222،  9002رأس المال العامل .... ( . ) لطفي ،  إلىنسبة المخزون 

ا يحين : وتقيس مقادرة الوحادة على سادااد كافة الاديون عنادم نسب الماديونية ورأس المال -ب
، إال أنها  األمادميعااد استحقاقها ، بغض النظر عن أن هذه الاديون قصيرة أو طويلة 

النوع فقط ، ويشمل هذا  األمادالوحادة على خادمة الاديون طويلة تركز على قياس مقادرة 
مجموع الموجوادات ، نسبة المطلوبات  إلىمن النسب نسب فرعية منها ) نسبة االقتراض 

 ( . 242،  9002الملكية .... ( . ) لطفي ،  حقوق إلىالمتاداولة 
مؤشرات لتقييم ربحية الوحادة وتعبر عن مادى الكفا ة بوصفها  عمل: وتست نسب الربحية -ت

نسب  ويشمل هذا النوع من النسب،التي تتخذ فيها الوحادات قراراتها االستثمارية والمالية 
لعائاد على المبيعات ، نسبة جمالي االعائاد على االستثمار ، نسبة إفرعية منها ) نسبة 

 ( . 22،  3224صافي العائاد على المبيعات .... ( . ) حسبو ، 
الحكم على مادى قادرة الوحادات االقتصاادية على استغالل  إلى: وتهادف  نسب النشاط -ث

موجواداتها المختلفة في ممارسة نشاطها الجاري الذي يتركز في عملية بيع السلع 
ويقيس هذا االسلوب ،والخادمات ، ومن ثم المساهمة في تحقيق أقصى األرباح الممكنة 
ا ة وفاعلية ويشمل هذا من النسب مادى قادرة الوحادة على استغالل موارادها المتاحة بكف

 النوع من النسب على نسب فرعية ) نسبة ادوران المخزون السلعي ، معادل ادوران الذمم ،
 ( . 342 – 349،  9009) الحبيطي ويحيى ، معادل مادة التحصيل( ،
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 المتوازن  ادا األبطاقات  -االسلوب الثاني : 

هما في ادورية يالمتوازن عنادما نشرا مقالت ادا األبطاقات  يعاد كابالن ونورتن أول من قادم     
 الوحادات .  أنشطةهارفاد لألعمال وبينا فيها مفهومهما في قياس 

المتوازن منها ) جمعة ،  ادا األولقاد ورادت تعاريف عادة أعطت معاني وتفاسير لبطاقات      
امل األساسية ( أنها مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية التي تعبر عن العو  27،  9000

حتوياتها صممت بشكل يكمل والهامة في تحقيق نجاح الوحادة ، والجادياد فيها أن عناصرها وم
 في التعبير عن المنظور العام الحالي والمستقبلي للوحادة . اً بعضبعضها 

( على أنها نظام إاداري شامل يسهم في قياس ومراقبة  99،  9030كما أشار ) عوجه ،      
 إلىخالل إادارة وتنفيذ االستراتيجية في كل المستويات التنظيمية بأسلوب يؤادي  الوحادة من أادا 

 ربط األهاداف والمقاييس والمباادرات باستراتيجية هذه الوحادة .

الشامل للوحادة يتكون من  ادا األنموذج لتقويم ( على أنها أ 393،  9007) محماد ، وأكاد       
وتربطها باستراتيجية  ادا األة التي تبين نتائج تنفيذ مجموعة من المقاييس المالية وغير المالي

) المحور المالي والزبون والعمليات الوحادة من خالل أربعة محاور رئيسة هي:ورسالة تلك 
 الاداخلية ومحور التعلم والنمو ( .

إذ تساعاد  ادا األهي أاداة لتقويم  المتوازن ادا األعلى ما تقادم يمكن القول أن بطاقات  وبنا ً 
قاييس مالية على توجيه استراتيجية الوحادات عن طريق مساعادة إاداراتها المختلفة وادعمها بم

رشاادية لها متمثلة بالمحاور ) المالي ، الزبون ، العمليات الاداخلية ، التعلم وغير مالية كمعايير إ
معها من أجل والنمو( وتختلف طبيعة هذه المقاييس بحسب طبيعة نشاط الوحادة وبما يتناسب 

 البطاقات . ولتحقيق الهادف المنشواد من استعمالتحقيق أعلى مستوى من التوافق بينهما 

الربط بين المفرادات المالية والربح من جهة والعمليات التنفيذية  إلىوتهادف هذه البطاقات     
ألهاداف من جهة أخرى ، وتتميز بكونها تقوم على قياس ا والتخطيط المستقبلي ادا اليومية لأل

الوصفية كــــــ ) رغبات الزبائن ، العمليات الاداخلية ، التعلم والنمو ( وتضع لها الادرجات بغية 
 . ادا األاالعتمااد عليها في تقييم 
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 المصالح: أصحاب -ثالثا : 

المصالح في  أصحاب ن هناك اهتمامًا منأ (wheelen & Hunger, 1995, 288)يرى    
 أادا كل فريق معايير خاصة لتحادياد جوادة  عملوأادائها، ويستالمنظمة بنشاطها بيئة عمل 

 أصحابالمنظمة، وتتعلق هذه المعايير باآلثار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المنظمة على 
المصلحة في شخص أو مجموعة لها مصلحة في  أصحاب(Fred, 2003, 5)  عرفالمصالح.

على مقاييس قاادرة على تفسير العوامل غير نجاح الشركة ، وهذا المادخل مبني  إلىرؤية العين 
الملموسة بوصفها عالقات للعاملين واالبتكارات، وتساعاد هذه المقاييس في معرفة إمكانية الشركة 

ماتهم والحصول على األرباح منهم هذا اهسإفاادة من المجهزين واالوقادرتها في جذب العاملين و 
على الشركة تقاديم الحوافز للعاملين والمجهزين لالستمرار فإن من جهة، ومن جهة أخرى 

بالحصول على عطا اتهم، وعلى الشركة أن تضع إطارًا لتنفيذ وتصميم العمليات التي تعتماد 
 (Hari, 2002, 5)على مشورة العاملين لكي يشعروا بأنهم يسهمون في تنفيذ القرار . وأشار 

ات أادا  عاداد منحاد ما على  إلىتأثير مباشر وملموس  أن حاالت التادريب للعاملين يكون لهالى 
المصلحة مجراد قائمة من  أصحابإذ ليس  المصلحة، أصحابالشركة وكبار المادرا  والتنفيذيين و 

بطريقة منهجية  لاديهم حصة في الشركة بل يتفاعل بعضهم مع بعض جماعات المصالح الذين
على وفق معايير محادادة. ولهذا يعاد مادخل تحاداد حصة النمو والفوائاد التي يمكن أن تقادم لهم 

بطريقة المشاركة وتستطيع أن تضع الخطط والبرامج  ادا األالمصالح مشاركًا في قياس  أصحاب
 Atkinson) ويرى .ادا األواإلستراتيجية في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتصميم نظام لقياس 

et al., 2004, 2) على المستنادة ادا األ قياس نظم أن من ينطلق المصالح أصحابمفهوم  ان 
 مع العالقات فيها تغيرت التي الحالية غير مناسبة للمنظمات التقليادية المحاسبية الطرائق
 على قاادرة مقاييس وضع من الباد المصالح، لذلك أصحاب وكذلك والمورادين والزبائن العاملين

 . العاملين وعالقات الخادمات واالبتكارات مثل الملموسة غير العوامل تفهم

عادادا من المقاييس التي يجب على اإلادارة  (Certo et al., 1995, 246)وقاد اقترح      
)الزبائن، العاملين، المورادين، المصالح  أصحابأو أكثر منها لكل فئة من  العليا أن تضع واحاداً 

 المساهمين، الهيئة التشريعية، هيئات حماية المستهلك، المادافعين عن البيئة(.
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ور التساؤل: تبقى المنااداة بمسؤولية المنظمة اجتماعيًا حالة جذابة ورائقة لنا لحين أن يثو 
بيئة المهمة الخاصة لمنظمة األعمال ان : ( 22،  9030) جوااد ، ، ويرىالمسؤولية تجاه من ؟!

بمعنى أن ،على العادياد من الجماعات التي لها مصالح من قريب أو بعياد تجاه نشاطاتها تنطوي 
أو أن منظمة االعمال تتأثر بها ،منظمة األعمال  فيما  على نحو اً ذه الجماعات تأثير له
الت على أهاداف وتنعكس هذه التفاع، ن ببعضهماراويتأثيتفاعالن ومخرجات كال الجانبين ،

 عاداد منولكن الحيرة تنشأ عنادما نتسأل هل يجب أن تسأل المنظمة عن وغايات كل منهما ،
الجماعات أن هذه مسؤولية يجب أن تكون متساوية تجاه كل الجماعات القائمة في بيئة المهمة ، 

يحسر مفعول بعض وتكون من المشكالت ما قاد مع ولو أن مصالح الجماعات تتعارض بعضها 
  .إال أن حكمة اإلادارة قاادرة على تخفيض مثل هذا الحسم القرار االستراتيجي ،

 التقليادية المحاسبية الطرائق على المستنادة ادا األ قياس نظم نا من ادخلالم هذا ينطلق      
 وكذلك والمورادين والزبائن العاملين مع العالقات فيها تغيرت التي الحالية للمنظمات مناسبة غير

 مثل الملموسة غير العوامل تفهم على قاادرة مقاييس وضع من الباد لذلك المصالح، أصحاب
 اقترح وقاد(. Atkinson et al., 2004, 2) العاملين وعالقات واالبتكارات الخادمات

(Atkinson) لكل منها أكثر أو واحاداً  تضع أن العليا اإلادارة على يجب التي المقاييس من عادادا 
 هيئات التشريعية، الهيئة المساهمين، المورادين، العاملين، الزبائن،) المصالح أصحاب من فئة

 (.البيئة عن المادافعين المستهلك، حماية

 المصالح أصحاب من فريق لكل منها أكثر او واحاداً  تضع نأذلك فإن على المنظمة  إلى
 .وحقوقهم المصالح أصحاب أهاداف على يحتوي الذي( 32)رقم  الجادول في ذلك موضحاً 
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 المصالح وحقوقهم* أصحابأهاداف  (16)رقمالجادول 
 قياسات ممكنة على المادى البعياد قياسات ممكنة على المادى القصير جماعة المصالح

تياجات عاداد االح -الزبائن الجاداد.  -المبيعات  - الزبائن
 و محاولة توفيرها للزبائن.الجاديادة التي تم توفيرها أ

 المقادرة –معادل ادوران الزبائن.   -نمو المبيعات.  -
 السيطرة على األسعار. على

 المخزون.- زمن التسليم. -تكلفة الموااد األولية.   - المجهزون

 توفير الموااد األولية. -
معادل نمو في )تكاليف الموااد األولية، زمن  -

 التسليم،  المخزون(
العائاد -سعر السهم في السوق.   -ربحية السهم.   - الممولون 

 على الملكية.
المقادرة في إقناع سوق الوراق المالية بإستراتيجية  -

 النمو في العائاد على الملكية.
معادل ادوران قوة  -عاداد الترقيات من الاداخل.  - عاداد الشكاوي. -اإلنتاجية.   -االقتراحات.  عاداد  - العاملون

 العمل.
 المنظمة. فيعاداد التشريعات التي تؤثر  - الهيئة التشريعية

 العالقة مع األعضا  والمستشارين المهمين. -
 عاداد التعليمات الجاديادة التي تؤثر في الصناعة. -

 حاالت المنافسة. إلىنسبة حاالت التعاون  -
 حالف.عاداد مرات تكوين األ -الجتماعات.  عاداد ا - هيئات حماية الزبون

عاداد القضايا  -غير الوادية. عاداد المجابهات  -
 المرفوعة.

عاداد مرات التغير في السياسات نتيجة ضغوط هذه  -
عاداد مرات المطالبة بالمساعادة  -الهيئات.  

 والصاادرة عن هذه الهيئات.
عاداد الشكاوي المتعلقة بهيئة  -عاداد االجتماعات.  - البيئةالمادافعون عن 

عاداد -غير الوادية.  عاداد المجابهات -حماية البيئة. 
 عاداد القضايا المرفوعة.-حالف.مرات تكوين اال

عاداد مرات التغير في السياسات نتيجة ضغوط  -
عاداد مرات المطالبة  -المادافعين عن البيئة.  

 البيئة.بالمساعادة الصاادرة عن المادافعين عن 

اإلادارة ، 9002،  ، وائل محماد صبحيواادريس محسن منصور طاهرالغالبي،  :صادرالم
 .422ص  ، األرادن،ادار وائل عمان  ،3ور منهجي متكامل ،طاالستراتيجية منظ
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 المبحث الرابع

 المنظمي ادا األ أنواعسالسل التجهيز الرشيقة وبعض  أنشطةالعالقة النظرية بين 

جل استكمال متطلبات هذه الادراسة الباد من استعراض حركية العالقة النظرية بين أمن        
سيتضمن هذا المبحث فالمنظمي وعليه  ادا األ أنواعسالسل التجهيز الرشيقة وبعض  أنشطة
 :يتأيوكما  اً ساسيأ اً محور 

 المنظمي : ادا األ أنواعوبعض سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطةاوال": العالقة النظرية بين 

  المظمي  ادا األ أنواعسالسل التجهيز الرشيقة من الوسائل المهمة في تعزيز  أنشطةتعاد
ه مما أنواعسالسل التجهيز الرشيقة هي تقليل الهادر بكافة  نشطةاذ ان الهادف الرئيس أل

ي ادائها المنظمأينعكس على  من ثمينعكس ذلك على زياادة كفا ة وفاعلية المنظمة و 
سالسل التجهيز  أنشطة( يعكس العالقة النظرية بين 32)رقم والجادول  المختلفة.ه أنواعو 

 المنظمي. ادا األ أنواعالرشيقة وبعض 

 ادا األ أنواعسالسل التجهيز الرشيقة وبعض  أنشطة( العالقة النظرية بين 32)رقم الجادول 
 المنظمي

 نشاط التصنيع الرشيق 1
نو
 ا
ض
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فكرة اساسية تقوم بتقليل استهالك المواراد  إلىن قيام المنظمة بتصنيع منتجات تستناد إ
تقليل الخسائر والمعيبات وتقليل  إلىكما أنه يهادف  للمنتجات،التي ال تضيف قيمة 

 اادائها المالي في مختلف جوانبه،مستويات الخزين مما يشجع المنظمة على تحسين 
مما يقلل المصاريف  بالهادر،كل ماله عالقة  من هو التقليل الرئيسن الهادف إذ إ

المنظمة ككل  من ثم ينعكس ذلك على أادا و  المنظمة،المالية في مختلف نشاطات 
 منها.الجانب المالي  والسيما

أل
ا

ا 
اد

 
ي 
يل
شغ

لت
ا

(
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ات
لي
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ال

)
 

االعمال  ادا الحلقة الوسطى أل( في المنظمة  العملياتيالتشغيلي )  ادا األيمثل 
ان التصنيع الرشيق يعتماد اساسًا على  إذوينعكس ذلك في نشاط التصنيع الرشيق ، 

التسليم وخادمة الزبون وتخفيض الكلف وتقليص  أادا التحسين المستمر وتحسين في 
وقت تطوير المنتج الجادياد ، مما ينعكس ذلك في أادائها التشغيلي لكي يمثل جانبي 

للمواراد المتاحة مع  فضل استعمالتحقيق ا اد اساسًا علىوالفاعلية التي تعتم الكفا ة
 كبر قادر ممكن من المرادوادات .إعطا  أ
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إذ يعتبر المحور او الجانب  بالغة،أهمية  حاب المصالح في عمليات التصنيعصأل
هنا ال تقتصر على  التصنيع، والمخرجاتالستالم المخرجات في عمليات  االساس

ي منتجات نهائية تامة الصنع بل ربما قاد تكون موااد اولية او نصف مصنعة تادخل ف
 نتاج منتجات نهائية تامة الصنع .إ

وتقليل  هأنواعوالتصنيع الرشيق بادوره يقوم بإضافة القيمة للمنتجات وتقليل الهادر بكافة 
مما ينعكس ذلك ،نتاج وتخفيض مستويات الخزين الخسائر وتقليل أوقات ادورات اإل

المصالح  أصحاب إلىفي النهاية على زياادة المواراد المالية التي سوف يتم تسليمها 
 هم .أنواععلى مختلف 

 

 الرشيقالشرا  نشاط  2
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مع  الادفع،عتمااد على نماذج السحب بادل إلان محور نشاط الشرا  الرشيق يقوم با
عادااد قوائم الادفع مما ينعكس ذلك الطلب وعميات االستالم وعمليات إ  تسريع عمليات

على تقليص جميع المصاريف التي يمكن ان تصرف على منتجات سيتم تصنيعها 
ل المصاريف المالية والتي مما يقل مستقبلي،من المنظمة والتي يكون عليها طلب 

 ادائها المالي .ا المنظمة بشكل ينعكس على أهأن تصرفيتوقع 
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ان قيام المنظمة بـــــــ اتمتة عمليات الشرا  الخاصة بها وتمكين المنظمة من تحادياد 
ت سيساعاد ذلك نترنيالمزايادات واستعمال تطبيقات اال مصاادرها االستراتيجية واجرا 

ساعاد المنظمة على ( ألنها ت العملياتيادائها التشغيلي ) المنظمة على تعزيز أ
والفاعل لهذه المواراد ، مما ينعكس على ضمان اديمومة المنظمة  الكفؤاالستعمال 

المتاحة في المجاالت التي  للمواراد فضل استعمالى المنافسة من خالل تحقيق أعل
 . أكبرمرادواد لها تعطي 
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المصالح وبنا  عالقات معهم بشكل  أصحابنشاط الشرا  الرشيق في عقلنة  يسهم
في مرونة سلسلة  وقت واالشتراك في وضع الطلبيات يسهمبخفض الكلفة وال يسهم

يات لفي مرونة سلسلة التجهيز في عملياتها الضعيفة وهو يتم من خالل عمو التجهيز 
يعزز الوضوح في عمليات الشرا  وتمكين كل  من ثمباتجاهين الزبون والمجهز و 

 . المنظمة أنشطةالمصالح من رؤية جميع  أصحاب
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 نيالرشيق نالمجهزينشاط  3
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مما ينعكس على  االسعار،ه المجهزون الرشيقون هو تقليل عن الهادف الذي يضإ
تخفيض الكلف سنويا  اد المجهزالمنظمة المختلفة مع تعه أنشطةزياادة االرباح في 

مع المجهزين وبنا  عالقات ثقة متباادلة بين المجهزين  األمادقامة عالقات طويلة وا  
المالي  ادا األزياادة التادفقات المالية مع تحسين  هذا النشاط والمنظمة لتتمكن من خالل

 .لها

أل
ا

 
ادا

 
ي 
يل
شغ

لت
ا

(
ي
ات
لي
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)
 

نتاجية أ التحسين المستمر في عملياته اإلن يقوم على مبادالمجهزين الرشيقيإن نشاط 
وفحص ادوري ومستمر للروابط التي ال يحتاجونها مع اصالح المشكالت التي 

نشطتهم بكفا ة عالية مع االستجابة السريعة عمل أيث الى يوجهونها مع سعيهم الحث
ادائها عمليات المنظمة مما يعزز أيالئم  للتغيرات الحاصلة في عمليات التصميم بشكل

 التشغيلي .  

ب
حا
ص
أ

ح 
صال

لم
ا

 

تحسين عملياتهم وانجاز  مع المجهزين يساعاد على األمادإن االلتزام التعاقادي طويل 
خادماتهم التي يقادمونها للمنظمة بكفا ة وفاعلية مما ينعكس على تزوياد جميع 

يحسن سلسلة القيمة في قل هادر بشكل المصالح في المنظمة بأعلى عائاد وأ أصحاب
 منظمتهم .

 

 النقل  الرشيقنشاط  4
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ه مع إضافة قيمة للزبون أنواعيقوم نشاط النقل الرشيق على إزالة الهادر بكافة 
تخفيض القيمة المالية للمنظمة  إلىوتخفيض مصاريف النقل والتي يعواد مرادوادها 

 بشكل عام مع تخفيض وفورات حقيقية في جميع نشاطات المنظمة .
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إيصال السلع  إلىتسعى المنظمة من خالله  ذيإن نشاط النقل الرشيق هو النشاط ال
بصورة سليمة في الوقت والمكان المطلوبين مع االهتمام بترشيق كافة عملياتها مع 

التشغيلي لها  ادا األالتركيز على إزالة الهادر في النقل باداًل من تقليل كلفه مما يعزز 
 بأفضل صورة ممكنة . إنجازه في  يسهمو 

حا
ص
أ

 
ب  ح
صال

لم
ا

 

المختلفة التي يتم تصميمها لادعم توقعات الزبون  حمالاألإن النقل الرشيق ومن خالل 
المصالح في المنظمة  أصحابالتي يتم ارسالها بالوقت الصحيح يضمن لجميع 

المصالح في  أصحابتعزيز وارضا  جميع  من ثمتحسين القيمة التي سوف تصلهم و 
 المنظمة في الاداخل والخارج .
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 الرشيق التخزيننشاط  5
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الوسائل التي تزيل الخطوات التي ال تضيف قيمة  إلىيشير مفهوم التخزين الرشيق 
التقليل من المنتجات المعيبة مع إزالة الهادر في عمليات خزن المنتج من خالل 

ن وتحريك الموااد ، ومما يالحظ أالمناولة  فراط في عملياتواإلفراط في اإلنتاج واإل
نجازها بشكل االموال عناد عادم إ السابقة تتسبب بضياع الكثير من نشطةكل هذه األ

المالي وتوفير وفورات نقادية  ادا األفي تعزيز  يسهمصحيح لذلك فإن التخزين الرشيق 
 كبيرة .
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الترشيق في الخزين من وقت االنتظار  لتقنياتن يخفض التطبيق الناجح يمكن أ
تخفيض النشاطات التي  إلىيؤادي  الموااد، مماواوقات تحصيل الطلب ووقت مناولة 

سرعة التادفق في المخزن مما ينعكس ذلك على تادفق الموااد  قيمة، وتحسينال تضيف 
 التشغيلي.ها أادا في كافة سلسلة التجهيز ويحسن 

ب
حا
ص
أ

 
ح
صال

لم
ا

 

يمكن التخزين الرشيق من تسهيل عمليات تفاعل بين عمليات المنظمة وسلسلة 
 والتصنيع،المصالح  أصحابالتجهيز من خالل العمليات التباادلية التي تحصل بين 

زالة  إذ يمثل الخزين الحلقة الوسطى بينهما ، ومن خالل فحص العمليات الحرجة وا 
زياادة  إلىتضيف قيمة فإن ذلك يؤادي العمليات غير الضرورية والمتكررة والتي ال 

 سلسلة التجهيز . كامل  المصالح في صحابأل الفوائاد
 

 الزبائن الرشيقيننشاط  6
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نشا  شراكات فاعلة مع المنظمة مع بحثهم المتواصل يكون الزبون الرشيق مهتما بإ

 الكلف، وهمسالسل التجهيز المنخفض  مجملق التحسين المستمر في ائعن طر 
سلسلة  أنشطةمراحل و اليتوقعون قيمة من المنتج الذي يشترونه مع إزالة الهادر بكافة 

المالي للمنظمة  ادا األينعكس ذلك على تحسين  انجازها، مماالتجهيز وتقليل وقت 
 بشكل عام .
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في  يسهمإن اشتراك الزبون بعالقات تفاعلية مع المنظمة في عملياتها المختلفة 
وتقليل من  المختلفة،تحسين أادائها التشغيلي من خالل زياادة الوضوح في عملياتها 

من الهادر وتحسين جوادة المنتج وتحسين المرونة وتحسين اإلنتاجية ، مما يعزز ذلك 
 ادائها التشغيلي .أ

ب
حا
ص
أ

ح 
صال

لم
ا

 

الزبون الرشيق في تقليص عاداد  يسهمكما  المنظمة،يهتم الزبون الرشيق في بيئة عمل 
نشطتها ، مما الهادر في أ أنواعاالحتياجات التي يتم توفيرها من خالل إزالة جميع 

 تعزيز المركز التنافسي للمنظمة . من ثمذلك في جذب زبائن جاداد و  يسهم
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 رابعالفصل ال

 الجانب العملي

 مخططفي بناء الباحث التي اعتمد عليها  تتطلب منهجية الدراسة تحديد ماهية المتغيرات        
معالجتها ابتداًء ، بهدف ذلك تم ترميز هذه المتغيرات وتصنيفهاولتحقيق  ،االفتراضي الدراسة

ونسبها المئوية  التوزيعات التكرارية مستعملينللبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة،  يولبالتحليل األ
بهدف التعرف على طبيعة . و أبعادهاو الدراسة لمتغيرات معيارية واألوساط الحسابية واالنحرافات ال

المنظمي في الطركة  أنواع األداءبعض سالسل التجهيز الرطيقة و  نططةأل تأثيرالعالقة و ال
المبحوثة تم تخصيص هذا الفصل للتحقق من سريان المخطط االفتراضي للدراسة والتحقق من 

اعتمد الباحث لهذا الغرض على مجموعة من األدوات التحليلية تم استعمالها  ، صحة الفرضيات
 الفصل المباحث االتية :ما تقدم فقد تضمن هذا  إلى. واستنادًا   IBM SPSSمن قبل برنامج 

 أبعادهاو  المبحث األول: اإلدراك األولي للمديرين لمتغيرات الدراسة
 اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة وتحليلها. :الثانيالمبحث 
 بين متغيرات الدراسة وتحليلها. تأثير: اختبار عالقات ال الثالثالمبحث 
 المتغيرات المستقلة. تأثير: اختبار تباين  الرابعالمبحث 
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 لالمبحث األو
 أبعادهاو  اإلدراك األولي للمديرين لمتغيرات الدراسة

يثدركها  فثق مثاو علثى يطتمل مضمون هذا المبحثث علثى وصثف طبيعثة متغيثرات الدراسثة 
   IBM SPSS Statistics 19 برنثامج الباحثث اسثتعملوتحقيقثا لثذلك  الطثركة،ن فثي و المثدير 

المئويثثثة ونسثثثبة  هالمعياريثثثة والتكثثثرارات ونسثثثب واالنحرافثثثاتعلثثثى األوسثثثاط الحسثثثابية  لالسثثثتدالل*
 المبحث المحاور اآلتية:ويتضمن  المقياس مساحة إلى االستجابة

 سالسل التجهيز الرشيقة :  أنشطةاإلدراك األولي للمديرين حول  - أوالا 
تمثلثت  أنطثطةسثتة  علثىسالسثل التجهيثز الرطثيقة  أنططةاعتمد الباحث في قياس متغير 

التخثثثزين الرطثثثيق، ، النقثثثل الرطثثثيق، الرطثثثيق، الطثثثراء الرطثثثيق، المجهثثثزين الرطثثثيقين بثثثث: تالتصثثثني 
وقثثد بلثثم مجمثثوع الفقثثرات  ،( للتعثثرف علثثى مسثثتوك إدراك المبحثثوثين لهثثذا المتغيثثرالزبثثائن الرطثثيقين

هثثذا المتغيثثر كمثثا يدركثثه ل ي. وفيمثثا يثثأتي وصثثف( فقثثرو وذلثثك باعتمثثاد مقيثثاس ليكثثرت الخماسثث13ت
 ن:و المبحوث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( لغرض إجراء االختبارات 0.0.تم االعتماد في الجانب التطبيقي من الدراسة على مستوك المعنوية ت *

، تحليل االرتباط ، تحليل االنحدار(  لكونه المستوك المقبول في الدراسات  t، اختبار  Fاإلحصائية ت اختبار
 وجمي  جداول هذا الفصل من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسب االلي. اإلدارية.
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سالسل  نشطةأل  التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية( خالصة 81)رقم الجدول
 التجهيز الرشيقة 
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 أتفق

  ال اتفق محايد أتفق بشدة
ال اتفق 

 بشدة

% % % % % 
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ش

أن
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يق
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 ا
ل
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التصنيع 

 الرشيق
X1 10.41 59.37 15.64 14.15 0.43 3.65 0.86 

الشراء 

 الرشيق
X2 9.56 58.74 15 15.45 1.25 3.6 0.9 

المجهزون 

 الرشيقون
X3 10.83 61.69 18.75 6.65 2.08 3.72 0.829 

النقل 

 الرشيق 
X4 9 71.9 13.9 5 0.2 3.84 0.658 

التخزين 

 الرشيق 
X5 9.34 67.64 15.32 7.7 -- 3.782 0.712 

الزبائن 

 الرشيون
X6 10.41 64.17 15.85 9.57 -- 3.75 0.765 

 0.787 3.723 0.66 9.73 15.74 63.93 9.94 المعدل العام 

 أنطثثثطة( وجثثثود اتفثثثاق بثثثين حراء المبحثثثوثين بطثثثان فقثثثرات 31ت الجثثثدول رقثثثميتبثثثين مثثثن معطيثثثات  
تأتفثق بطثدو، اذ بلم معدل االنسجام العام إلجابات المبحثوثين باالتفثاق ، سالسل التجهيز الرطيقة 

وهذا يدل على أن هناك درجة انسجام عالية األهميثة إلجابثات المبحثوثين علثى ( %73.87تأتفق(
، أي إن حراء المثثثثديرين المبحثثثثوثين تتجثثثثه نحثثثثو القطثثثثب يقةسالسثثثثل التجهيثثثثز الرطثثثث أنطثثثثطةت فقثثثثرا
 (3.723حسثثثابي تالوسثثثط عثثثزز ذلثثثك الو ، ( الخماسثثثي ليكثثثرتيجثثثابي باالعتمثثثاد علثثثى مقيثثثاس تاإل
أما نسبة ، (0.787وانحراف معياري ت (3للمقياس ت الفرضي من الوسط الحسابي أعلىهو الذي و 

عثثثثدم التأكثثثثد أو الثقثثثثة وربمثثثثا عثثثثدم  إلثثثثى( وهثثثثي نسثثثثبة تطثثثثير %15.74االجابثثثثات المحايثثثثدو فهثثثثي ت
يجثثابي فثثي واإل كبثثرسثثهام األوالثثذي يمثثثل نطثثاط النقثثل الرطثثيق اإل X4وقثثد كثثان للمتغيثثر  .المعرفثثة

( %80.9نسثثثبة اتفثثثثاق ت أعلثثثىذ حصثثثل علثثثثى إ الرطثثثيقة،سالسثثثثل التجهيثثثز  أنطثثثطةغنثثثاء متغيثثثر إ 
يعكسثها  بعثادوتسلسل األ المبحوثين،التجانس بين إجابات  إلىمما يطير ( 3.84وبوسط حسابي ت

سالسثثل التجهيثثز  أنطثثطةوسثثاط الحسثثابية لتحديثثد أهميثثة ( وباالعتمثثاد علثثى قثثيم األ 6ت الطثثكل رقثثم
  (:31ت الجدول رقممبين في هو الرطيقة في الطركة كما 

 المبحوثين في الشركة المبحوثة سالسل التجهيز الرشيقة من أنشطةهمية النسبية لتبني أل( ا81)الجدول رقم 
 األوساط الحسابية  نشطةاأل ت

1 X4  3.84 النقل الرشيق 

2 X5   3.78 التخزين الرشيق 

3 X6  3.75 الزبائن الرشيقون 

4 X3  3.72 المجهزون الرشيقون 

5 X1   3.65 التصنيع الرشيق 

6 X2   3.6 الشراء الرشيق 
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 وفق إجابات المبحوثين في الشركة المبحوثة   سالسل التجهيز الرشيقة أنشطة  ( تسلسل6) الشكل رقم

  Microsoft Excel.عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إمن  المصدر:

دراك إحساااب وتشخيصااا  سالسااال التجهياااز الرشااايقة  أنشاااطةثانياااا: وصاااش كااال نشااااط مااان 
 المبحوثين:

بهثثثدف الوقثثثوف علثثثى واقثثث  نطثثثاط التصثثثني  الرطثثثيق فثثثي الطثثثركة  نشااااط التصااانيع الرشااايق: -8
االفادو من اجابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرو عن  إلىالمبحوثة فقد توصل الباحث 
 الجدول رقم( إذ تبين من خالل معطيات Q1-Q8ثلته المتغيرات تبعد التصني  الرطيق. والذي م

ذ بلثثثثم معثثثثدل ،إ نطثثثثاط التصثثثثني  الرطثثثثيق  فقثثثثرات المبحثثثثوثين بطثثثثان( وجثثثثود اتفثثثثاق بثثثثين حراء .0ت
وهثثذا يثدل علثثى أن . (%69.78االنسثجام العثام إلجابثثات المبحثوثين باالتفثثاقتأتفق بطثدو، أتفثق(ت 

، أي إن نطاط التصني  الرطيق فقرات هناك درجة انسجام عالية األهمية إلجابات المبحوثين على
 ،حثو القطثثب االيجثثابي باالعتمثثاد علثى مقيثثاس تليكثثرت( الخماسثثيحراء المثديرين المبحثثوثين تتجثثه ن
مثثثن الوسثثثط الحسثثثابي الفرضثثثي للمقيثثثاس  أعلثثثى( والثثثذي هثثثو 3.56وعثثثزز ذلثثثك الوسثثثط الحسثثثابي ت

، وذلثثك (%15.64( مثثنهم غيثثر متفقثثين. وبلغثثت نسثثبة المحايثثدين ت%16.76كمثثا تبثثين أن ت،(3ت
تفثثاق المبحثثوثين وبدرجثثة واضثثحة إيعنثثي  ( .وهثثذا0.86( وانحثثراف معيثثاري ت3.56بوسثثط حسثثابي ت

التصثني  الرطثيق  وفقا لوجهة نظرهم الطخصية، وهو يؤطر اهميثة تنفيثذ نطثاط  نططةهذه األ على
 في الطركة المبحوثة.

 
 
 
 
 
 

3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85

التخزين ق النقل الرشي
الرشيق 

الزبائن 
الرشيقون 

المجهزون 
الرشيقون 

التصنيع 
الرشيق 

ق الشراء الرشي

x4X2x6x3x1x2

3.84

3.78
3.75

3.72

3.65
3.6
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 في التصنيع الرشيقلنشاط التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 02) الجدول رقم
 المبحوثةشركة ال

( الثثذي يثثنص علثثى Q2ومثثن أبثثرز المتغيثثرات التثثي أسثثهمت فثثي اغنثثاء هثثذا النطثثاط هثثو ت 
( %80جابثثات تإتتسثثعى منظمتنثثا النتثثار مثثا يريثثده الزبثثون فثثي الوقثثت المطلثثوب(. وهثثذا مثثا فسثثرته 

 (.0.92( وانحراف معياريت3.80من المجيبين بوسط حسابي ت
مبحوثثة الالرطثيق فثي الطثركة  لطثراءبهثدف الوقثوف علثى واقث  نطثاط ا نشاط الشراء الرشيق: -8

االفثثادو مثثن اجابثثات المبحثثوثين عثثن المتغيثثرات الفرعيثثة المعبثثرو عثثن بعثثد  إلثثىفقثثد توصثثل الباحثثث 
 الجثثدول رقثثم( إذ تبثثين مثثن خثثالل معطيثثات Q9-Q12ثلتثثه المتغيثثرات تالطثثراء الرطثثيق. والثثذي م

ذ بلثم معثدل االنسثجام ،إ نطاط الطراء الرطيق  فقرات المبحوثين بطان( وجود اتفاق بين حراء 03ت
وهثثذا يثدل علثثى أن هنثثاك درجثثة . (%68.3العثام إلجابثثات المبحثثوثين باالتفثاقتأتفق بطثثدو، أتفثثق(ت

، أي إن حراء المثديرين نطاط الطراء الرطثيقفقرات  انسجام عالية األهمية إلجابات المبحوثين على
لقطثثثب االيجثثثابي باالعتمثثثاد علثثثى مقيثثثاس تليكثثثرت( الخماسثثثي وعثثثزز ذلثثثك المبحثثثوثين تتجثثثه نحثثثو ا

( كما تبين أن 3من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس ت أعلى( والذي هو 3.60الوسط الحسابي ت
( 3.60، وذلثثك بوسثثط حسثثابي ت(%15( مثثنهم غيثثر متفقثثين. وبلغثثت نسثثبة المحايثثدين ت%16.7ت

هثذه المتغيثرات وفقثا  علثىيعني اتفاق المبحوثين وبدرجة واضثحة  ( .وهذا0.90وانحراف معياري ت
 همية تنفيذ نطاط الطراء الرطيق في الطركة المبحوثة.أ لوجهة نظرهم الطخصية، وهو يؤطر 
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Q1 6 10 36 60 6 10 12 20 -- -- 3.60 .924 

Q2 6 10 42 70 6 10 6 10 -- -- 3.80 .754 

Q3 7 11.7 32 53.3 15 25 5 8.3 1 1.7 3.65 .860 

Q4 6 10 38 63.3 8 13.3 8 13.3 -- -- 3.70 .829 

Q5 5 8.3 29 48.3 12 20 14 23.3 -- -- 3.41 .944 

Q6 8 13.3 34 56.7 6 10 12 20 -- -- 3.63 .956 

Q7 6 10 41 68.3 7 11.7 6 10 -- -- 3.78 .761 

Q8 6 10 33 55 15 25 5 8.3 1 1.7 3.63 .843 

المعدل 

 0.86 3.65 0.43  14.15  15.64  59.37  10.41  العام
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الشراء  لنشاط التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 08) الجدول رقم
 المبحوثة  شركةال في الرشيق

أن ( الذي يثنص علثى Q9غناء هذا النطاط هو تإ المتغيرات التي أسهمت في ومن أبرز  
( مثثثثن %71.4تبنثثثثي عمليثثثات طثثثثراء الكترونثثثي(. وهثثثثذا مثثثا فسثثثثرته اجابثثثات ت إلثثثىتتسثثثعى طثثثثركتنا 

 (.0.977( وانحراف معياريت3.60المجيبين بوسط حسابي ت
فثي الطثركة  الرطثيقيندف الوقوف على واق  نطاط المجهثزين به : نشاط المجهزين الرشيقين -3

االفادو من اجابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرو عن  إلىالمبحوثة فقد توصل الباحث 
( إذ تبثثين مثثن خثثالل معطيثثات Q13-Q16ثلتثثه المتغيثثرات تنطثثاط المجهثثزون الرطثثيقون. والثثذي م

اذ بلثم  المجهثزين الرطثيقيننطثاط  فقثرات ( وجود اتفاق بثين حراء المبحثوثين بطثان00ت الجدول رقم
وهذا يثدل علثى . (%72.52معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاقتأتفق بطدو، أتفق(ت

المجهثزون الرطثيقون نطثاط فقثرات  أن هناك درجة انسجام عالية األهمية إلجابات المبحوثين على
باالعتمثثاد علثثى مقيثثاس تليكثثرت( ، أي إن حراء المثثديرين المبحثثوثين تتجثثه نحثثو القطثثب االيجثثابي 

مثثن الوسثثط الحسثثابي الفرضثثثي  أعلثثى( والثثثذي هثثو 3.72الخماسثثي وعثثزز ذلثثك الوسثثط الحسثثابي ت
، (%18.75( مثنهم غيثر متفقثين. وبلغثت نسثبة المحايثدين ت%8.73( كما تبثين أن ت3للمقياس ت

وبدرجثثة  ( .وهثثذا يعنثثي اتفثثاق المبحثثوثين0.829( وانحثثراف معيثثاري ت3.72وذلثثك بوسثثط حسثثابي ت
و يؤطثثثثر اهميثثثثة تنفيثثثثذ نطثثثثاط واضثثثثحة حثثثثول هثثثثذه المتغيثثثثرات وفقثثثثا لوجهثثثثة نظثثثثرهم الطخصثثثثية، وهثثثث

 في الطركة المبحوثة. المجهزين الرطيقين
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 Q9 7 11.7 35 58.3 6 10 11 18.3 1 1.7 3.60 .977 

Q10 5 8.3 37 61.7 12 20 6 10 -- -- 3.68 .770 

Q11 6 10 31 51.7 11 18.3 10 16.7 2 3.3 3.48 .999 

Q12 5 8.3 38 63.3 7 11.7 10 16.8 -- -- 3.63 .862 

المعدل 

  15.45  15  58.74  9.56  العام
1.2

5 
3.60 0.90 
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لنشاط التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 00) الجدول رقم

 قيد البحثشركة ال في لمجهزين الرشيقينا

( الثذي يثنص علثى Q16ومن أبرز المتغيرات التثي أسثهمت فثي اغنثاء هثذا النطثاط هثو ت 
طويلثثة األمثثد مثث  المجهثثزين واسثثتدامة العالقثثة معهثثم(. وهثثذا مثثا فسثثرته  اً تتثثوفر منظمتنثثا عقثثودأن 

 (.0.633( وانحراف معياريت3.85( من المجيبين بوسط حسابي ت%78.3اجابات ت
بهدف الوقوف على واق  نطاط النقل الرطيق في الطركة المبحوثة فقثد  نشاط النقل الرشيق : -4

االفادو من اجابات المبحوثين عن المتغيثرات الفرعيثة المعبثرو عثن نطثاط النقثل  إلىتوصل الباحث 
 (01ت الجثثدول رقثثم( إذ تبثثين مثثن خثثالل معطيثثات Q17-Q22ثلتثثه المتغيثثرات تالرطثثيق. والثثذي م

ذ بلثثم معثثدل االنسثثجام العثثام إ ،نطثثاط النقثثل الرطثثيق فقثثرات وجثثود اتفثثاق بثثين حراء المبحثثوثين بطثثان
وهثثثثذا يثثثثدل علثثثثى أن هنثثثثاك درجثثثثة . (% 80.9إلجابثثثثات المبحثثثثوثين باالتفثثثثاقتأتفق بطثثثثدو، أتفثثثثق(ت

، أي إن حراء المثديرين النقل الرطثيق نطاط فقرات  انسجام عالية األهمية إلجابات المبحوثين على
وعثثزز ذلثثك  ،المبحثثوثين تتجثثه نحثثو القطثثب االيجثثابي باالعتمثثاد علثثى مقيثثاس تليكثثرت( الخماسثثي

( كما تبين أن 3من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس ت أعلى( والذي هو 3.84الوسط الحسابي ت
، وذلثثثثك بوسثثثثط حسثثثثابي (%13.90( مثثثثنهم غيثثثثر متفقثثثثين. وبلغثثثثت نسثثثثبة المحايثثثثدين ت%5.20ت
هثثثذه  علثثثى( .وهثثثذا يعنثثثي اتفثثثاق المبحثثثوثين وبدرجثثثة واضثثثحة 0.658ت ( وانحثثثراف معيثثثاري3.84ت

فثي الطثركة  النقثل الرطثيق هميثة تنفيثذ نطثاطأ المتغيرات وفقا لوجهة نظثرهم الطخصثية، وهثو يؤطثر 
 المبحوثة.
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 Q13 6 10 39 65 9 15 5 8.3 1 1.7 3.73 .820 

Q14 6 10 31 51.7 18 30 3 5 2 3.3 3.60 .867 

Q15 8 13.3 37 61.7 7 11.7 6 10 2 3.3 3.70 .996 

Q16 6 10 41 68.3 11 18.3 2 3.3 -- -- 3.85 .633 

المعدل 

 0.829 3.72 2.08  6.65  18.75  61.69  10.83  العام
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نشاط النقل لالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 03) الجدول رقم
 المبحوثةشركة ال في الرشيق

 ( الثذي يثنص علثىQ18ومن أبرز المتغيرات التثي أسثهمت فثي اغنثاء هثذا النطثاط هثو ت 
ترتيثثثب الطثثثحنات حسثثثب الحجثثثم لتحقيثثثق وفثثثورات مكانيثثثة(. وهثثثذا مثثثا فسثثثرته بتتسثثثهم منظمتنثثثا  أن

 (.0.666( وانحراف معياريت3.88( من المجيبين بوسط حسابي ت%85اجابات ت
بهثثثدف الوقثثثوف علثثثى واقثثث  نطثثثاط التخثثثزين الرطثثثيق فثثثي الطثثثركة  التخااازين الرشااايق : نشااااط -5

جابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرو عن إفادو من اإل إلىالمبحوثة فقد توصل الباحث 
( إذ تبثثثثين مثثثثن خثثثثالل معطيثثثثات Q23-Q27ثلتثثثثه المتغيثثثثرات تنطثثثثاط التخثثثثزين الرطثثثثيق. والثثثثذي م

ذ بلثثم إ،نطثثاط التخثثزين الرطثثيق  فقثثرات اتفثثاق بثثين حراء المبحثثوثين بطثثان( وجثثود 02ت الجثثدول رقثثم
وهذا يثدل علثى . (%76.98معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاقتأتفق بطدو، أتفق(ت

، التخثثزين الرطثثيق نطثثاط فقثثرات  أن هنثثاك درجثثة انسثثجام عاليثثة األهميثثة إلجابثثات المبحثثوثين علثثى
مبحثثثوثين تتجثثثه نحثثثو القطثثثب االيجثثثابي باالعتمثثثاد علثثثى مقيثثثاس تليكثثثرت( أي إن حراء المثثثديرين ال

مثثن الوسثثط الحسثثابي الفرضثثي  أعلثثى( والثثذي هثثو 3.78وعثثزز ذلثثك الوسثثط الحسثثابي ت ،الخماسثثي
، (%15.32( مثثنهم غيثثر متفقثثين. وبلغثثت نسثثبة المحايثثدين ت%7.7( كمثثا تبثثين أن ت3للمقيثثاس ت

( .وهثثذا يعنثثي اتفثثاق المبحثثوثين وبدرجثثة 0.712( وانحثثراف معيثثاري ت3.78وذلثثك بوسثثط حسثثابي ت
التخثزين  هميثة تنفيثذ نطثاطأ هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الطخصية، وهو يؤطر  علىواضحة 
 في الطركة المبحوثة. الرطيق
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Q17 6 10 41 68.3 10 18.7 3 5 -- -- 3.83 0.668 

Q18 6 10 45 75 5 8.5 4 6.7 -- -- 3.88 0.666 

Q19 4 6.7 45 75 8 13.3 3 5 -- -- 3.83 0.615 

Q20 5 8.3 44 73.3 9 15 2 3.3 -- -- 3.86 0.595 

Q21 6 10 44 73.3 6 10 3 5 1 1.7 3.85 0.732 

Q22 6 10 40 66.77 11 18.3 3 5 -- -- 3.81 0.676 

المعدل 

 العام
 9 

 
71.9 

 
13.90 

 
5 

 0.20 3.84 0.658 
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نشاط لالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 04) الجدول رقم
 المبحوثةشركة ال في التخزين الرشيق

 ( الثذي يثنص علثىQ23ومن أبرز المتغيرات التثي أسثهمت فثي اغنثاء هثذا النطثاط هثو ت 
(. وهذا ما طبيق تقنيات التحسين المستمر على الخزين كتقليل زمن االنتظارتبتتسهم منظمتنا  أن

 (.0.618( وانحراف معياريت3.91( من المجيبين بوسط حسابي ت%83.4فسرته اجابات ت
ن فثثثي الطثثثركة يبهثثثدف الوقثثثوف علثثثى واقثثث  نطثثثاط الزبثثثائن الرطثثثيق ن:يالزبااااان الرشااايق نشااااط -5

جابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرو عن إفادو من اإل إلىالمبحوثة فقد توصل الباحث 
( إذ تبثثثين مثثثن خثثثالل معطيثثثات Q28-Q31ثلتثثثه المتغيثثثرات تن . والثثثذي مينطثثثاط الزبثثثائن الرطثثثيق

ذ بلثثم ،إن ينطثثاط الزبثثائن الرطثثيق فقثثرات نأوجثثود اتفثثاق بثثين حراء المبحثثوثين بطثث( 00ت الجثثدول رقثثم
وهذا يثدل علثى . (%74.58معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاقتأتفق بطدو، أتفق(ت

، ن يالزبثائن الرطثثيقنطثثاط فقثرات  أن هنثاك درجثة انسثثجام عاليثة األهميثثة إلجابثات المبحثوثين علثثى
يجثثثابي باالعتمثثثاد علثثثى مقيثثثاس تليكثثثرت( المثثثديرين المبحثثثوثين تتجثثثه نحثثثو القطثثثب اإلأي إن حراء 
مثثن الوسثثط الحسثثابي الفرضثثي  أعلثثى( والثثذي هثثو 3.75وعثثزز ذلثثك الوسثثط الحسثثابي ت ،الخماسثثي
، (%15.85( مثنهم غيثر متفقثين. وبلغثت نسثبة المحايثدين ت%9.57( كما تبثين أن ت3للمقياس ت

(.وهثثذا يعنثثي اتفثثاق المبحثثوثين وبدرجثثة 0.765وانحثثراف معيثثاري ت( 3.75وذلثثك بوسثثط حسثثابي ت
هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظثرهم الطخصثية، وهثو يؤطثر اهميثة تنفيثذ نطثاط الزبثائن  علىواضحة 
 ن في الطركة المبحوثة.يالرطيق
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 Q23 7 11.7 43 71.7 8 13.3 2 3.3 -- -- 3.91 .618 

Q24 6 10 39 65 11 18.3 4 6.7 -- -- 3.78 .715 

Q25 6 10 42 70 4 6.7 8 13.3 -- -- 3.76 .810 

Q26 4 6.7 43 71.7 8 13.3 5 8.5 -- -- 3.76 .697 

Q27 5 8.3 36 60 15 25 4 6.7 -- -- 3.70 .720 

المعدل 

 العام
 9.34 

 
67.64 

 
15.32 

 
7.7 

  3.782 0.712 
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الزباان نشاط لالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 05) الجدول رقم
 قيد البحثشركة ال في ونالرشيق

 ( الثذي يثنص علثىQ31غنثاء هثذا النطثاط هثو تإ ومن أبرز المتغيرات التثي أسثهمت فثي  
جابثات إ(. وهذا ما فسرته لمنظمتنا القدرو على استثمار الوقت في فهم ماهية متطلبات الزبونت أن
 (.0.724( وانحراف معياريت3.85( من المجيبين بوسط حسابي ت%80ت

 
 المنظمي :  أنواع األداءاألولي للمديرين حول بعض  اإلدراك - أوالا 

نثواع تمثلثت أ ةالمنظمي مثن خثالل ثالثث أنواع األداءاعتمد الباحث في قياس متغير بعض 
التطثثغيلي، أصثثحاب المصثثالع( للتعثثرف علثثى مسثثتوك إدراك المبحثثوثين  األداءالمثثالي،  األداءبثثث: ت

( فقثثرو وذلثثك باعتمثثاد مقيثثاس ليكثثرت الخماسثثي. وفيمثثا 02وقثثد بلثثم مجمثثوع الفقثثرات ت ،لهثثذا المتغيثثر
 ن:و هذا المتغير كما يدركه المبحوثل يأتي وصف
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 Q28 6 10 42 70 7 11.7 5 8.3 -- -- 3.85 .724 

Q29 4 6.7 39 65 9 15 8 13.3 -- -- 3.65 .798 

Q30 6 10 37 61.7 10 16.7 7 11.7 -- -- 3.70 .808 

Q31 9 15 36 60 12 20 3 5 -- -- 3.81 .732 

المعدل 

 العام
 10.41  64.17  15.85  9.57   3.75 0.765 
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 أنواع األداءلبعض  التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية( خالصة 06) الجدول رقم
 المنظمي

ير
تغ

لم
 ا
سم
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 مقياس االستجابة 
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 أتفق

  ال اتفق محايد أتفق بشدة
ال اتفق 

 بشدة

% % % % % 

ض
بع

 
ء
دا

أل
 ا
ع

وا
أن

 

ي
ظم

من
ال
 

 األداء

 المالي
X7 11.95 65.85 11.94 9.71 0.55 3.78 0.793 

 األداء

 التشغيلي
X8 10.2 66.5 14.9 8.4 0.5 3.77 0.739 

أصحاب 

 المصالح
X9 10.04 68.33 12.99 8.55 0.2 3.79 0.729 

 0.7536 3.7833 0.416 8.886 13.27 66.89 10.73 المعدل العام 

أنثواع  ن فقثرات بعثضأ( وجثود اتفثاق بثين حراء المبحثوثين بطث06ت الجدول رقثميتبين من معطيات  
تأتفثثثثثق بطثثثثثدو، ذ بلثثثثثم معثثثثثدل االنسثثثثثجام العثثثثثام إلجابثثثثثات المبحثثثثثوثين باالتفثثثثثاق ،إ المنظمثثثثثي األداء
وهذا يدل على أن هناك درجة انسجام عالية األهميثة إلجابثات المبحثوثين علثى ( %77.62تأتفق(
يجثابي ، أي إن حراء المثديرين المبحثوثين تتجثه نحثو القطثب اإلالمنظمي أنواع األداءت بعض  فقرا

 أعلثثىهثثو الثذي و  (3.78حسثثابي تالوسثثط عثثزز ذلثك ال( الخماسثثي و ليكثرتباالعتمثاد علثثى مقيثثاس ت
أمثثثا نسثثثبة االجابثثثات ، (0.753وانحثثثراف معيثثثاري ت (3للمقيثثثاس ت الفرضثثثي مثثثن الوسثثثط الحسثثثابي

وقد كثان  .عدم التأكد أو الثقة وربما عدم المعرفة إلى( وهي نسبة تطير %13.27المحايدو فهي ت
 األداءغناء متغير إ يجابي في واإل كبرسهام األاإل بعد أصحاب المصالع والذي يمثل X9للمتغير 
 إلثىممثا يطثير ( 3.79( وبوسثط حسثابي ت%78.93نسثبة اتفثاق ت أعلثىذ حصل على ،إالمنظمي 

( وباالعتمثثاد علثثى قثثيم 7تالطثثكل رقثثميعكسثثها  نثثواع، وتسلسثثل األالتجثثانس بثثين إجابثثات المبحثثوثين
الجدول      المنظمي في الطركة كما مبين في أنواع األداءوساط الحسابية لتحديد أهمية بعض األ
  (:07ت رقم
 المنظمي من المبحوثين في الشركة المبحوثة أنواع األداءهمية النسبية لتبني بعض ( األ02)الجدول رقم 

نواعاأل ت  األوساط الحسابية 

1 X9  3.79 أصحاب المصالح 

2 X6 3.78 المالي  األداء 

3 X8 3.77 التشغيلي األداء 
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 وفق إجابات المبحوثين في الشركة المبحوثة  المنظمي  أنواع األداء ( تسلسل بعض2) الشكل رقم

  Microsoft Excel.من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 دراك المبحوثين:إحسب وتشخيص  المنظمي  أنواع األداءمن نوع ثانيا: وصش كل 
فقثثد توصثثل  ، المثثالي فثثي الطثثركة المبحوثثثة األداءبهثثدف الوقثثوف علثثى واقثث   المااالي: األداء -8

المثثالي.  األداءجابثثات المبحثثوثين عثثن المتغيثثرات الفرعيثثة المعبثثرو عثثن  إفثثادو مثثن اإل إلثثىالباحثثث 
( وجود اتفاق 01ت الجدول رقم( إذ تبين من خالل معطيات Q37-Q32ثلته المتغيرات توالذي م

ذ بلثم معثدل االنسثجام العثام إلجابثات المبحثوثين ،إالمثالي  األداء فقثرات نإبثين حراء المبحثوثين بطث
وهثثذا يثثدل علثثى أن هنثثاك درجثثة انسثثجام عاليثثة األهميثثة . (%77.8باالتفثثاقتأتفق بطثثدو، أتفثثق(ت 

المبحثوثين تتجثه نحثو القطثب ، أي إن حراء المثديرين المثالي األداء فقرات إلجابات المبحوثين على
( والثذي 3.78وعزز ذلثك الوسثط الحسثابي ت ، االيجابي باالعتماد على مقياس تليكرت( الخماسي

( مثثثنهم غيثثثثر %10.26( كمثثثا تبثثثثين أن ت3مثثثثن الوسثثثط الحسثثثابي الفرضثثثثي للمقيثثثاس ت أعلثثثىهثثثو 
معيثثثاري ( وانحثثثراف 3.78، وذلثثك بوسثثثط حسثثثابي ت(%11.94متفقثثين. وبلغثثثت نسثثثبة المحايثثثدين ت

نثثثواع وفقثثثا لوجهثثثة نظثثثرهم هثثثذه األ علثثثى( .وهثثثذا يعنثثثي اتفثثثاق المبحثثثوثين وبدرجثثثة واضثثثحة 0.793ت
 المالي في الطركة المبحوثة. األداءهمية تنفيذ  أ الطخصية، وهو يؤطر 
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 لألداء المالي التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 01ت الجدول رقم
 المبحوثةطركة ال في

أن ( الثذي يثنص علثى Q34غناء هذا البعد هو تإ ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت في  
التحليل المالي لتطخيص نقاط اإلخفاق وسبل معالجتهثا بطثكل دوري(. وهثذا مثا  تستخدممنظمتنا ت

 (.0.724( وانحراف معياريت3.87( من المجيبين بوسط حسابي ت%83.4جابات تإفسرته 
التطثغيلي فثي الطثركة المبحوثثة فقثد توصثل  األداءبهدف الوقوف على واق   التشغيلي: األداء -0

المثثالي.  األداءجابثثات المبحثثوثين عثثن المتغيثثرات الفرعيثثة المعبثثرو عثثن  إفثثادو مثثن اإل إلثثىالباحثثث 
( وجود اتفاق 01ت الجدول رقم( إذ تبين من خالل معطيات Q46-Q38ثلته المتغيرات توالذي م

ذ بلم معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين إ ،التطغيلي األداء فقرات نأبين حراء المبحوثين بط
وهثثذا يثثدل علثثى أن هنثثاك درجثثة انسثثجام عاليثثة األهميثثة . (%76.7باالتفثثاقتأتفق بطثثدو، أتفثثق(ت 
، أي إن حراء المثثثثديرين المبحثثثثوثين تتجثثثثه نحثثثثو التطثثثثغيلي األداء فقثثثثرات إلجابثثثات المبحثثثثوثين علثثثثى

( 3.77وعزز ذلك الوسط الحسابي ت ، باالعتماد على مقياس تليكرت( الخماسيالقطب االيجابي 
( مثثنهم غيثثر %8.5( كمثثا تبثثين أن ت3مثثن الوسثثط الحسثثابي الفرضثثي للمقيثثاس ت أعلثثىوالثثذي هثثو 

( وانحثثثراف معيثثثاري 3.77، وذلثثثك بوسثثثط حسثثثابي ت(%14.9متفقثثثين. وبلغثثثت نسثثثبة المحايثثثدين ت
وفقثثثا لوجهثثثة نظثثثرهم  بعثثثادهثثثذه األ علثثثىيعنثثثي اتفثثثاق المبحثثثوثين وبدرجثثثة واضثثثحة  ( .وهثثثذا0.739ت

 التطغيلي في الطركة المبحوثة. األداءهمية تنفيذ بعد أ الطخصية، وهو يؤطر 
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Q32 6 10 35 58.4 11 18.3 8 13.3 -- -- 3.65 0.84 

Q33 9 15 37 61.7 5 8.3 7 11.7 2 3.3 3.73 0.971 

Q34 7 11.7 43 71.7 5 8.3 5 8.3 -- -- 3.87 0.724 

Q35 7 11.7 38 63.3 11 18.3 4 6.7 -- -- 3.8 0.731 

Q36 8 13.3 42 70 4 6.7 6 10 -- -- 3.86 0.769 

Q37 6 10 42 70 7 11.7 5 8.3 -- -- 3.81 0.724 

المعدل 

 0.793 3.78 0.55  9.71  11.94  65.85  11.95  العام
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 لألداء التشغيلي التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 01ت الجدول رقم
 المبحوثة  طركةال في

 أن ( الثذي يثنص علثىQ41غناء هذا البعد هو تإ ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت في  
( %91.7جابثات تإجودو(. وهذا مثا فسثرته  أعلىتقديم منتجات يرغبها الزبائن بتستطي  تمنظمتنا 

 (.0.501( وانحراف معياريت3.95من المجيبين بوسط حسابي ت
فثثي الطثثركة المبحوثثثة فقثثد  أصثثحاب المصثثالعبهثثدف الوقثثوف علثثى واقثث   أصااحاب المصااال : -0

 األداءجابثثثات المبحثثثوثين عثثثن المتغيثثثرات الفرعيثثثة المعبثثثرو عثثثن إفثثثادو مثثثن اإل إلثثثىتوصثثثل الباحثثثث 
( .1ت الجثثدول رقثثم( إذ تبثثين مثثن خثثالل معطيثثات Q55-Q47ثلتثثه المتغيثثرات تالمثثالي. والثثذي م

ذ بلثثثم معثثثدل االنسثثثجام العثثثام إ أصثثثحاب المصثثثالع فقثثثرات وجثثثود اتفثثثاق بثثثين حراء المبحثثثوثين بطثثثان
وهثثثذا يثثثدل علثثثى أن هنثثثاك درجثثثة . (%78.37إلجابثثثات المبحثثثوثين باالتفثثثاقتأتفق بطثثثدو، أتفثثثق(ت 
، أي إن حراء المثثديرين أصثثحاب المصثثالع فقثثرات انسثثجام عاليثثة األهميثثة إلجابثثات المبحثثوثين علثثى

علثثثى مقيثثثاس تليكثثثرت( الخماسثثثي وعثثثزز ذلثثثك يجثثثابي باالعتمثثثاد المبحثثثوثين تتجثثثه نحثثثو القطثثثب اإل
( كما تبين أن 3من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس ت أعلى( والذي هو 3.79الوسط الحسابي ت

، وذلثثثثك بوسثثثثط حسثثثثابي (%12.99( مثثثثنهم غيثثثثر متفقثثثثين. وبلغثثثثت نسثثثثبة المحايثثثثدين ت%8.75ت
هثثثذه  علثثثىيعنثثثي اتفثثثاق المبحثثثوثين وبدرجثثثة واضثثثحة  (. وهثثثذا0.729( وانحثثثراف معيثثثاري ت3.79ت
فثي الطثركة  أصثحاب المصثالعهميثة تنفيثذ بعثد أ وهثو يؤطثر  الطخصثية،نواع وفقا لوجهة نظثرهم األ

 المبحوثة.
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Q38 6 10 34 56.7 14 23.3 6 10 -- -- 3.66 .795 

Q39 4 6.7 41 68.3 9 15 6 10 -- -- 3.71 .738 

Q40 6 10 33 55 8 13.3 10 16.7 3 5 3.48 1.049 

Q41 4 6.7 51 85 3 5 2 3.3 -- -- 3.95 .501 

Q42 6 10 42 70 7 11.7 5 8.3 -- -- 3.81 .724 

Q43 8 13.3 36 60 13 21.7 3 5 -- -- 3.81 .724 

Q44 9 15 41 68.3 8 13.3 2 3.3 -- -- 3.94 .648 

Q45 6 10 40 66.7 10 16.7 4 6.7 -- -- 3.80 .708 

Q46 6 10 40 66.7 8 13.3 6 10 -- -- 3.76 .767 

المعدل 

 10.2  العام
 

66.5 
 

14.9 
 

8.4 
 0.5 3.77 0.739 
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 ألصحابالمعيارية التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات ( .1ت الجدول رقم

 المبحوثةطركة ال في المصالح

 أن ( الثذي يثنص علثىQ53غناء هذا النوع هو تإ ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت في  
(. وهثذا مثا فسثثرته تملثك إدارو منظمتنثا مسثؤولية اجتماعيثة واضثحة تجثثاه أصثحاب المصثالع لثديهات
 (.0.618( وانحراف معياريت3.91( من المجيبين بوسط حسابي ت%91.7جابات تإ
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تفق أال  محايد أتفق بشدة  تفق بشدةال أ 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ح 
ال
ص

لم
 ا
ب

حا
ص

 أ

Q47 9 15 38 63.3 9 15 4 6.7 -- -- 3.86 0.7471 

Q48 6 10 44 73.3 3 5 6 10 1 1.7 3.8 0.8192 

Q49 4 6.7 45 75 8 13.3 3 5 -- -- 3.83 0.6152 

Q50 4 6.7 44 73.3 10 16.7 2 3.3 -- -- 3.83 0.587 

Q51 8 13.3 39 65 6 10 7 11.7 -- -- 3.8 0.8192 

Q52 4 6.7 35 58.3 9 15 12 20 -- -- 3.51 0.8923 

Q53 7 11.8 43 71.2 8 13.5 2 3.3 -- -- 3.91 0.618 

Q54 6 10 39 65 9 15 6 10 -- -- 3.75 0.772 

Q55 6 10 42 70 8 13.3 4 6.7 -- -- 3.83 0.692 

المعدل 

 10.04  العام
 

68.33 
 

12.99 
 

8.55 
 0.2 3.79 0.729 
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 المبحث الثاني 
  ليلهاتحالدراسة و  تغيراتمبين  اختبار عالقات االرتباط

ات ارتبثثاط ذ توجثد عالقثثةنثثه أوتثنص هثثذه الفرضثية علثثى  اختبااار الفرةااية الرايسااة األولااى: -أوالا 
 ةالمنظمثي مجتمعث أنثواع األداءبعض و  ةمجتمعسالسل التجهيز الرطيقة  أنططةداللة معنوية بين 

هثثثذه ب اختبثثثار عالقثثثات االرتبثثثاط المتعلقثثثةنتثثثائج ( 13ت الجثثثدول رقثثثمفثثثي الطثثثركة المبحوثثثثة. ويبثثثين 
 الفرضية.

ة مجتمعسالسل التجهيز الرطيقة  أنططةبين عالقات االرتباط اختبار نتائج  (13ت الجدول رقم
 في الطركة المبحوثة  مجتم  المنظمي أنواع األداءبعض و 

 المتغير المستقل                            
 المتغير المعتمد 

  مجتمعةسالسل التجهيز الرشيقة  أنشطة

 *0.799 ةالمنظمي مجتمع أنواع األداءبعض 

N=60                                                           0.05  ≤ P* 
سالسل التجهيز  أنططةوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 13ت الجدول رقميطير  

اذ بلغت قيمة المؤطر الكلي لمعامل االرتباط  ،مجتمعاً المنظمي  األداءو  مجتمعة الرطيقة
ن زيادو اهتمام الطركة أوتدل هذه النتيجة على 0.05) وعند مستوك معنوية ت (*0.799ت

المنظمي  أنواع األداءبعض سيسهم في تعزيز  مجتمعةسالسل التجهيز الرطيقة  أنططةالمبحوثة ب
 ى على مستوى الشركة المبحوثة.ولالفرةية الرايسة األ  تقبلوبهذا  .للطركة مجتمعاً 

 ن أوتنص هذه الفرةية على  :ولىاختبار الفرةية الفرعية االولى ةمن الرايسة األ -ثانيا

الرشيقة سالسل التجهيز  أنشطةمن  نشاطذات داللة معنوية بين كل  ارتباط توجد عالقة
الجدول مبين في  هو وكما .المبحوثةفي الشركة  اا مجتمعالمنظمي  أنواع األداءبعض و  منفردة

 االرتباط لهذه الفرضية. تعالقا اختبارنتائج ذ يوضع إ (13ت رقم
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سالسل  أنططة من نطاط كل  بين االرتباط  تعالقا نتائج  اختبار (13ت الجدول رقم
 في الطركة المبحوثة مجتمعاً المنظمي  أنواع األداءبعض و  الرطيقة التجهيز 

                      المتغير المستقل
 المتغير المعتمد 

  سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطة

 أنواع األداءبعض 
 المنظمي مجتمعة

التصنيع 
 الرشيق

الشراء 
 الرشيق

المجهزين 
 الرشيقين

النقل 
 الرشيق

التخزين 
 الرشيق

الزباان 
 الرشيقين

المؤشر 
 الكلي

0.653* 0.592* 0.516 0.716* 0.688* 0.636 0.754* 
N=60                                                                        0.05  ≤ P  * 

 سالسل أنططة من نطاطكل  وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين إلى( 13ت الجدول رقميطير 
بلغت قيمة المؤطر الكلي لمعامل  ، إذمجتمعاً المنظمي  أنواع األداءبعض و  التجهيز الرطيقة

وتدل هذه النتيجة على ان زيادو اهتمام الطركة  0.05)وعند مستوك معنوية ت (*0.754االرتباط ت
أنواع بعض  سيسهم في تعزيزمنفردا سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةمن  نطاطكل المبحوثة ب

بين كل  ( عالقات االرتباط الموجبة13ت الجدول رقمكما يعرض  .لطركةل مجتمعاً المنظمي  األداء
 وكاالتي:مجتمعة المنظمي  أنواع األداءبعض و سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةمن  نطاط

 يبين: مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و التصنيع الرشيق  نشاطعالقة االرتباط بين -8
بوصفه متغيرا  التصني  الرطيق نطاط( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين 13تالجدول رقم

عامل مذ بلغت قيمة إ ،متغيرا معتمدا ابوصفه مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و  مستقال
ن زيادو اهتمام إدارو أ إلىالنتيجة  طير هذه.وت0.05)عند مستوك معنويةت(*0.653االرتباط ت
 . المنظمي أنواع األداء بعض سيسهم في تعزيز التصني  الرطيق نطاطب المبحوثةالطركة 

 يوضع :مجتمعةالمنظمي  األداءأنواع بعض و  الشراء الرشيق نشاطعالقة االرتباط بين -0
الزبون بوصفه  تركيز علىال نطاط( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين 13تالجدول رقم

 بلغت قيمة معتمدا، إذمتغيرا  ابوصفهمعة تمجالمنظمي  األداءبعض أنواع و  متغيرا مستقال
ن زيادو اهتمام أ إلىهذه النتيجة وتطير . 0.05)عند مستوك معنويةت((*0.592 عامل االرتباطم

المنظمي  أنواع األداءبعض سيسهم في تعزيز  الطراء الرطيق نطاطب الطركة المبحوثةإدارو 
 . مجتمعاً 

 : :معةتمجالمنظمي  أنواع األداءبعض و  نين الرشيقيالمجهز  نشاطعالقة االرتباط بين -3
التحسين المستمر  نطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 13ت الجدول رقم يطير

اذ بلغت قيمة   متغيرا معتمدا ابوصفه مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و  بوصفه متغيرا مستقال
ن زيادو أهذه النتيجة على وتطير . 0.05)معنوية ت عند مستوك( (*0.516 عامل االرتباطم
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 أنواع األداءبعض  سيسهم في تعزيز نيالرطيقين المجهز  نطاطب الطركة المبحوثةاهتمام إدارو 
 .مجتمعاً المنظمي 

يطير : مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و  لنقل الرشيقا نشاطعالقة االرتباط بين -4
بوصفه متغيرا  النقل الرطيق نطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 13ت الجدول رقم
معامل لغت قيمة بذ إ ،متغيرا معتمدا ابوصفه مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و مستقال 

قل نال نطاطب الطركة المبحوثة(.وتدل هذه النتيجة على ان زيادو اهتمام إدارو *0.716االرتباط ت
 .المنظمي األداء انواع بعض  سيسهم في تعزيز الرطيق

يطير : مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و  التخزين الرشيق نشاطعالقة االرتباط بين  -5
بوصفه  التخزين الرطيق نطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 13ت الجدول رقم

لغت قيمة بذ إ ،متغيرا معتمدا ابوصفه مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و متغيرا مستقال 
 نطاطب الطركة المبحوثةن زيادو اهتمام إدارو أ(.وتدل هذه النتيجة على *0.688معامل االرتباط ت
 .المنظمي أنواع األداء بعض سيسهم في تعزيز التخزين الرطيق

يطير : مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و  نيالزباان الرشيق نشاطعالقة االرتباط بين  -6
بوصفه  التخزين الرطيق نطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 13ت الجدول رقم

معامل لغت قيمة ب ،إ متغيرا معتمدا ابوصفه مجتمعةالمنظمي  أنواع األداءبعض و متغيرا مستقال 
الزبائن  نطاطب المبحوثةالطركة (.وتدل هذه النتيجة على ان زيادو اهتمام إدارو *0.636االرتباط ت

 .المنظمي األداء انواع  بعض سيسهم في تعزيز نيالرطيق
 .ولىة األ منبثقة من الفرةية الرايسال ولىاأل  تقبل الفرةية الفرعيةتقدم  مع ما اتساقا

 ن أوتنص هذه الفرةية على  :ولىاختبار الفرةية الفرعية الثانية ةمن الرايسة األ -ثالثا

نوع وكل  مجتمعاا الرشيقة سالسل التجهيز  أنشطةداللة معنوية بين  ذاتارتباط  توجد عالقة
ذ إ( 10ت الجدول رقمهو مبين في وكما  الشركة المبحوثةمنفردة في المنظمي  أنواع األداءمن 

 عالقات االرتباط لهذه الفرضية.نتائج اختبار يوضع 
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سالسل التجهيز الرطيقة   أنططة بين عالقات االرتباط اختبار نتائج  (10ت الجدول رقم 
 في الطركة المبحوثة المنظمي  األداء انواع  من نوعوكل  مجتمعاً 

 المتغير المعتمد                      
 المتغير المستقل

 المنظمي أنواع األداءبعض 

 
سالساااااااااال  أنشااااااااااطة

التجهيااااااااز الرشاااااااايقة  
 مجتمعاا 

 الكليالمؤشر  أصحاب المصال  التشغيلي  األداء المالي  األداء
0.682* 0.761* 0.685* 0.799 

N=60                                                                    0.05  ≤ P   * 
المنظمي  أنواع األداءكل  ( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين10ت الجدول رقم يتضع من

         ذ بلغت قيمة المؤطر الكلي لمعامل االرتباط إ ،مجتمعاً سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةو 
ن زيادو اهتمام الطركة أوتدل هذه النتيجة على 0.05) وعند مستوك معنوية ت (*0.799ت

 أنواع األداءمن  كل نوع سيسهم في تعزيز  مجتمعاً  سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةالمبحوثة ب
بعض بين  ( عالقات االرتباط الموجبة10ت رقمالجدول كما يعرض  .للطركة  منفرداالمنظمي 
 تي:على النحو اآلو  مجتمعاً التجهيز الرطيقة  سالسلأنططة و المنظمي  أنواع األداء

الجدول  يطير :المالي األداءو  مجتمعاا سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطةعالقة االرتباط بين -8
 و مجتمعاً  سالسل التجهيز الرطيقة أنططةود عالقة ارتباط معنوية موجبة وج إلى( 10ت رقم

(. وتدل هذه النتيجة على ان زيادو اهتمام *0.682معامل االرتباط تاذ بلغت قيمة المالي  األداء
المالي  األداء سيسهم في تعزيز مجتمعاً سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةب المبحوثةإدارو الطركة 

 . المنظمي أنواع األداء كأحد
 الجدول رقميطير  :التشغيلي األداءو  سالسل التجهيز الرشيقة أنشطةعالقة االرتباط بين -0
 األداءو  مجتمعاً إدارو الجودو الطاملة  اتنطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 10ت

ن زيادو اهتمام أ(. وتدل هذه النتيجة على *0.762معامل االرتباط تبلغت قيمة  التطغيلي، إذ
 األداء سيسهم في تعزيز مجتمعاً سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةب المبحوثةإدارو الطركة 

 . المنظمي أنواع األداء كأحد التطغيلي
 الجدول رقم يطير :أصحاب المصال و  سالسل التجهيز الرشيقة أنشطةعالقة االرتباط بين -3
 مجتمعاً سالسل التجهيز الرطيقة  اتنطاطوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  إلى( 10ت
(. وتدل هذه النتيجة على ان زيادو * 0.685معامل االرتباط تاذ بلغت قيمة  أصحاب المصالعو 

 سيسهم في تعزيز مجتمعاً سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةب المبحوثةاهتمام إدارو الطركة 
 .المنظمي أنواع األداء أحدبوصفه أصحاب المصالع 
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ولى على ة األ انية المنبثقة من الفرةية الرايستقدم تقبل الفرةية الفرعية الث على ما تأسيساا 
ولى والفرةيات ة األ تقدم تقبل الفرةية الرايس مستوى الشركة المبحوثة. واتساقا مع ما

 الفرعية المنبثقة منها على مستوى الشركة المبحوثة.
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 المبحث الثالث
 ليلهاتحالدراسة و  تغيراتمبين  تأثيراختبار عالقات ال

ذو داللة  تأثير يوجدنه أوتنص هذه الفرضية على  اختبار الفرةية الرايسة الثانية: -أوالا 
مجتمعة في الطركة  المنظمي أنواع األداءمجتمعة و  سالسل التجهيز الرطيقة نططةمعنوية أل
 تي :( هذه العالقة على النحو اآل11ت الجدول رقم ويوضع المبحوثة،

 المنظمي أنواع األداءبعض مجتمعة في  التجهيز الرطيقةسالسل  أنططة تأثير( 11ت الجدول رقم
 مجتمعة في الطركة المبحوثة

 F سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطة 

β0 
 

β1 2R 

يةالجدول المحسوبة  

 أنواع األداءبعض 
 مجتمعة المنظمي

0.261 0.914 

(10.128) 
0.639 102.580 4.02 

 *   P ≤ 0.0       N=60          D.F=(1,58)   المحسوبة  T قيمة إلى تطير( *ت
سالسل  نططةمعنوي أل تأثيروجود  الخاص بنتائج تحليل االنحدار (11ت الجدول رقميتبين من 

بوصفها مجتمعة  المنظمي أنواع األداءبعض مجتمعة بوصفها متغيرا مستقال و التجهيز الرطيقة 
من قيمتها  أكبروهي  102.5) المحسوبةت (Fذ بلغت قيمةتإمتغيرا معتمدا في الطركة المبحوثة. 

وبلم معامل  (.0.05وبمستوك معنويةت (58،1درجتي حريةت عند (4.02ت ية البالغةالجدول
أنواع  بعض  (من االختالفات المفسرو في تعزيز %63.9ن تأوهذا يعني  (.6390(ت2Rالتحديدت
مجتمعة  ويعود الباقي  سلسلة التجهيز الرطيقة أنططة تأثير إلىمجتمعة تعود  المنظمي األداء
 االنحدار اصال. مخططنها غير داخلة في إيمكن السيطرو عليها او  متغيرات عطوائية ال إلى

 (10.128ت المحسوبة (Tت لها تبين ان قيمة (Tواختبارت (0.914البالغةت (B1ومن متابعةت
 (0.05ت عند مستوك معنوية (1.671ية البالغة تالجدولمن قيمتها  أكبروهي قيمة معنوية و 

ة الثانية على مستوى الشركة الفرةية الرايس وبذلك فقد تحققت .(58،1ت ودرجة حرية
 المبحوثة .

 يوجدن  أوتنص الفرةية على  ثانيا:اختبار الفرةية الفرعية األولى ةمن الرايسة الثانية:
أنواع بعض منفردا و  سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطةمتطلب من  كللذو داللة معنوية  تأثير
 .في الشركة المبحوثة المنظمي األداء

أنواع  بعض في سالسل التجهيز الرطيقة أنططةمن  كل نطاط تأثير (12ت الجدول رقمويوضع 
 مجتمعة للطركة المبحوثة. المنظمي األداء

  المستقل المتغير

  المعتمد المتغير
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أنواع بعض  تعزيز في سالسل التجهيز الرطيقة أنططةنطاط من كل  تأثير( 12ت الجدول رقم
 في الطركة المبحوثة مجتمعة المنظمي األداء

          P≤ 0.05           D.f (6,53)          N=60المحسوبة  tقيمة  إلىت*( تطير  

الرطيقة سالسل التجهيز  نططةموجب ألمعنوي  تأثيروجود  (12ت الجدول رقميتضع من 
متغيرا  وصفهابللطركة  المنظمي أنواع األداءبعض ها متغيرات مستقلة في تعزيز وصفب مجتمعة

 ية والبالغةالجدولمن قيمتها  أكبروهي  (26.412ت والبالغة (Fت قيمة تأثيرمعتمدا ويدعم هذا ال
بلغت قيمة معامل  وقد .(0.05( وضمن مستوك معنويةت6,53ت ( عند درجتي حرية2.31ت

 أنواع األداء بعض من االختالفات المفسرو في (%74.9( وهذا يعني ان ت.7490ت (2Rت التحديد
يمكن  متغيرات عطوائية ال إلىوالباقي يعود سالسل التجهيز الرطيقة  أنططةتفسرها  المنظمي

  ت خالل متابعة معامالتومن  .أصالاالنحدار  مخططالسيطرو عليها او انها غير داخلة في 

(BواختبارتT،لها)  اذ بلغت لنطاط التصني  الرطيق يعود   نططةاأللتلك  اً تأثير  أعلىتبين انه،
 (B6بلغت قيمةت ذإ ،نطاط الزبائن الرطيقين تأثير ( يليه بالدرجة الثانية0.96ت (B1قيمةت

 تأثير( وجاء 0.44(تB2بالدرجة الثالثة اذ بلغت قيمةت نطاط الطراء الرطيق تأثير( ثم جاء 0.92ت
ثم  .وهي قيمة معنوية (0.38 (تB3ذ بلغت قيمةتإ ،الرابعة بالدرجة  نين الرطيقينطاط المجهز 
(. وأخيرا جاء نطاط 0.28(تB4ذ بلغت قيمت تالنقل الرطيق في المرتبة الخامسة، إجاء نطاط 

من  نطاطكل  تأثيرويمكن توضيع (. 0.121(تB5بلم تذ إ ،التخزين الرطيق بالمرتبة السادسة
أنواع  بعض ها في تعزيزتأثير ولوية أالمتبناو في البحث حسب سالسل التجهيز الرطيقة  أنططة
 المنظمي للطركة وكاالتي: األداء

 مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداء بعض في تعزيز نشاط التصنيع الرشيق تأثير-3
 اً متغير بوصفه لنطاط التصني  الرطيق  معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقميتضع من 

المحسوبة  (Fمتغير معتمد ويدعمه قيمةتبوصفه مجتمعة  المنظمي أنواع األداء بعض في مستقالً 
( عند درجتي 2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبروهي قيمة معنوية  (26.412ت البالغة
وهي قيمة   (*3.99)المحسوبة (Tت وبلغت قيمة (.0.05ت معنويةوضمن مستوك  (6,53حريةت

 المتغير
 المستقل 
 المتغير

 المعتمد 

 2R F سالسل التجهيز الرشيقة  أنشطة 

β0  التصنيع
 الرشيق 
β1 

الشراء 
 الرشيق
β2  

المجهزين 
 الرشيقين
β3 

النقل 
 الرشيق
β4  

التخزين 
 الرشيق 
β5 

الزباان 
 الرشيقين
β6 

 يةالجدول المحسوبة 

أنواع عض ب
 المنظمي األداء

 مجتمعة 

0.515 

 

0.96 

(3.99) 
0.44 

(1.69) 
0.38 

(1.74) 
0.28 

(3.34) 
0.121 

(1.81) 

0.92 

(2.57) 

0.749 26.412 2.31 
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( ودرجتي 0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت ية البالغةالجدولا من قيمته أكبرمعنوية كونها 
  .(6,53)حرية

يتضع  مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداء بعض في تعزيز نشاط الشراء الرشيق تأثير -0
بعض كمتغير مستقل في لنطاط الطراء الرطيق  معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقممن 

وهي  (26.412ت المحسوبة البالغة (Fمجتمعة كمتغير معتمد ويدعمه قيمةت المنظمي أنواع األداء
وضمن مستوك  (6,53( عند درجتي حريةت2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبرقيمة معنوية 

ا من قيمته أكبروهي قيمة معنوية كونها   (*1.69)المحسوبة (Tت (.وبلغت قيمة0.05ت معنوية
  .(6,53)( ودرجتي حرية0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت ية البالغةالجدول

 مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداءبعض في تعزيز  نين الرشيقينشاط المجهز  تأثير -3
كمتغير  المجهزين الرطيقين لنطاط معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقميتضع من 
المحسوبة  (Fمعتمد ويدعمه قيمةت مجتمعة كمتغير المنظمي أنواع األداءبعض مستقل في 

( عند درجتي 2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبروهي قيمة معنوية  (26.412ت البالغة
وهي قيمة   (*1.74)المحسوبة (Tت (.وبلغت قيمة0.05ت وضمن مستوك معنوية (6,53حريةت

( ودرجتي 0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت ية البالغةالجدولا من قيمته أكبرمعنوية كونها 
  .(6,53)حرية

يتضع  مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداءبعض في تعزيز  نشاط النقل الرشيق تأثير -4
بعض كمتغير مستقل في لنطاط النقل الرطيق  معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقممن 

وهي  (26.412ت المحسوبة البالغة (Fمجتمعة كمتغير معتمد ويدعمه قيمةت المنظمي أنواع األداء
وضمن مستوك  (6,53( عند درجتي حريةت2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبرقيمة معنوية 

ا من قيمته أكبروهي قيمة معنوية كونها   (*3.34)المحسوبة (Tت (.وبلغت قيمة0.05ت معنوية
  .(6,53)( ودرجتي حرية0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت ية البالغةالجدول

 مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداءبعض في تعزيز  نشاط التخزين الرشيق تأثير -5
 اً متغير بوصفه لنطاط التخزين الرطيق  معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقميتضع من 

المحسوبة  (Fمجتمعة كمتغير معتمد ويدعمه قيمةت المنظمي أنواع األداءبعض في  مستقالً 
( عند درجتي 2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبروهي قيمة معنوية  (26.412ت البالغة
وهي قيمة   (*1.81)المحسوبة (Tت (.وبلغت قيمة0.05ت وضمن مستوك معنوية (6,53حريةت

( ودرجتي 0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت ية البالغةالجدولا من قيمته أكبرمعنوية كونها 
 .(6,53)حرية

 مجتمعة للشركة: المنظمي أنواع األداءبعض في تعزيز  نينشاط الزباان الرشيق تأثير -6
 اً متغير بوصفه ن يلنطاط الزبائن الرطيق معنوي موجب تأثيروجود  (12ت الجدول رقميتضع من 
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 (Fويدعمه قيمةت اً معتمدًا متغير بوصفه مجتمعة  المنظمي أنواع األداءبعض في  مستقالً 
( عند 2.31ية البالغةتالجدولمن قيمتها  أكبروهي قيمة معنوية  (26.412ت المحسوبة البالغة

 (.0.05ت وضمن مستوك معنوية (6,53درجتي حريةت
 ية البالغةالجدولا من قيمته أكبروهي قيمة معنوية كونها   (*2.57)المحسوبة (Tت وبلغت قيمة

 .(6,53)( ودرجتي حرية0.05مستوك معنويةت عند(1.672ت
 

ناا  أوتانص هاذه الفرةاية علاى  اختباار الفرةاية الفرعياة الثانياة ةامن الرايساة الثانياة: ثالثاا:
مان  ناوعمجتمعاة وباين كال  سالسال التجهياز الرشايقة أنشطةذو داللة معنوية بين  تأثير يوجد

هذه العالقة على ( 10ت الجدول رقمويوضع  المبحوثة.منفردة في الشركة  المنظمي أنواع األداء
 النحو اآلتي :

 أنواع األداءمن  كل نوع مجتمعة فيسالسل التجهيز الرطيقة  أنططة تأثير( 10ت الجدول رقم
 في الطركة المبحوثة المنظمي

            P≤ 0.05               D.f(3,56)               N=60المحسوبة tقيمة  إلىت*( تطير 
 الجدول رقميتضع من  :المالي األداء مجتمعة في سالسل التجهيز الرشيقة أنشطة تأثير-8
مجتمعة بوصفها متغيرا مستقال في  سالسل التجهيز الرطيقة  نططةمعنوي أل تأثيروجود  (35)

 (33.479ت لمحسوبة والبالغةا (Fت قيمة تأثيرويدعم هذا ال اً تمدمع اً متغير بوصفه المالي  األداء
معنوي  وضمن مستوك (3,56)حريةة عن درج (2.59ت ية البالغةالجدولمن قيمتها  أكبروهي 

من االختالفات المفسرو  (%64.2ن تأوهذا يعني  (.6420ت قدره (2Rوبمعامل تحديدت (0.05ت
متغيرات  إلىمجتمعة ويعود الباقي  سالسل التجهيز الرطيقة أنططةتفسرها المالي  األداءفي 

صال. ومن متابعة أاالنحدار  مخططنها غير داخلة في أو أيمكن السيطرو عليها  عطوائية ال
 أكبر(*2.579)  المحسوبةT) لها تبين ان قيمةت (Tواختبارت (0.287والبالغةت (B1قيمة معاملت
 .(3,56ت ( ودرجتي حرية0.05ت عند مستوك معنوية (1.672ت ية البالغةالجدولمن قيمتها 

 المتغير المعتمد  
 
 

 المتغير المستقل

 2R F  المنظمي أنواع األداء بعض 

B0 المالي  األداء  
B1 

 التشغيلي  األداء
B2 

 أصحاب المصال  
B3 

 يةالجدول المحسوبة 

سل التجهيز سال أنططة
 مجتمعة  الرطيقة

0.28

8 

0.287 

(2.579*) 

 

0.396 

(2.694*) 
0.212 

(1.690*) 

0.642 33.479 2.80 
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 الجدول رقميتضع من  التشغيلي: األداءسالسل التجهيز الرشيقة مجتمعة في  أنشطة تأثير-0
سالسل التجهيز الرطيقة مجتمعة بوصفها متغيرا مستقال في  نططةمعنوي أل تأثيروجود  (35)

 لمحسوبة والبالغةا (Fت قيمة تأثيرويدعم هذا ال،  اً معتمد اً متغير بوصفه التطغيلي  األداء
وضمن  (3,56) حريةة عن درج (2.59ت ية البالغةالجدولمن قيمتها  أكبروهي  (33.479ت

من  (%64.2ن تأوهذا يعني  ،(0.642ت قدره (2Rوبمعامل تحديدت (0.05معنوي ت مستوك
سالسل التجهيز الرطيقة مجتمعة ويعود  أنططةتفسرها التطغيلي  األداءاالختالفات المفسرو في 

نها غير داخلة في مخطط االنحدار أو أيمكن السيطرو عليها  متغيرات عطوائية ال إلىالباقي 
 لها تبين ان قيمةت (Tواختبارت (396 .0والبالغةت (B1اصال. ومن متابعة قيمة معاملت

(T1.672ت ية البالغةالجدولمن قيمتها  أكبر(*2.694)  المحسوبة) 0.05ت عند مستوك معنوية )
 .(3,56ت ودرجتي حرية

الجدول يتضع من  سالسل التجهيز الرشيقة مجتمعة في أصحاب المصال : أنشطة تأثير-3
سالسل التجهيز الرطيقة مجتمعة بوصفها متغيرا مستقال  نططةمعنوي أل تأثيروجود  (35) رقم
 لمحسوبة والبالغةا (Fت قيمة تأثيرويدعم هذا ال اً معتمد اً متغير بوصفه أصحاب المصالع في 

وضمن  (3,56) حريةة عن درج (2.59ت ية البالغةالجدولمن قيمتها  أكبروهي  (33.479ت
من  (%64.2ن تأوهذا يعني  (0.642ت قدره (2Rوبمعامل تحديدت (0.05معنوي ت مستوك

سالسل التجهيز الرطيقة مجتمعة ويعود  أنططةتفسرها أصحاب المصالع االختالفات المفسرو في 
نها غير داخلة في مخطط االنحدار أو أيمكن السيطرو عليها  متغيرات عطوائية ال إلىالباقي 

قيمة لها تبين ان  (Tواختبارت (0.212والبالغةت (B1اصال. ومن متابعة قيمة معاملت
 عند مستوك معنوية (1.672ت ية البالغةالجدولمن قيمتها  أكبر(*1.690) المحسوبة T)ت
 .(3,56ت ( ودرجتي حرية0.05ت
 

مجتمعة في سالسل التجهيز الرشيقة  نشطةمعنوي أل  تأثيرتبين وجود  تقدم على ما تأسيساا  
ة الثانية والفرةيات الفرعية تقبل الفرةية الرايسوعلي   المنظمي أنواع األداءمن  نوعكل 

 المنبثقة عنها على مستوى الشركة المبحوثة.
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 المبحث الرابع
 قلةتالمس تغيراتالم تأثير ناختبار تباي

المبينة في  Stepwise نتائج تحليل االنحدار المتدرر أظهرت اختبار الفرةية الرايسية الثالثة:
سالسل التجهيز  نططةمن قبل المتغيرات المستقلة أل تأثيرتباين في ال وجود (16ت الجدول رقم
 .المنظمي أنواع األداء بعض الرطيقة  في
سالسل  نططةأللبيان وجود تباين Stepwise  نتائج تحليل االنحدار المتدرر (16ت الجدول رقم

 في الطركة المبحوثة المنظمي أنواع األداءبعض  في تأثيرمن حيث االهمية وال التجهيز الرطيقة 

 2R المتغيرات المستقلة الداخلة المرحلة

 0.612 الرطيقنطاط النقل  األولى

 0.761 ، نطاط الزبائن الرطيقينالرطيق  نطاط النقل الثانية

نطثثثثثاط  ن،ي،نطثثثثثاط الزبثثثثثائن الرطثثثثثيقالرطثثثثثيق  نطثثثثثاط النقثثثثثل الثالثة
 التصني  الرطيق

0.796 

 الرابعة 
نطثثثثثاط  ن،ي،نطثثثثثاط الزبثثثثثائن الرطثثثثثيقالرطثثثثثيق  نطثثثثثاط النقثثثثثل

 التصني  الرطيق، نطاط الطراء الرطيق
0.812 

 الخامسة 
نطثثثثثاط  ن،ي،نطثثثثثاط الزبثثثثثائن الرطثثثثثيقالرطثثثثثيق  نطثثثثثاط النقثثثثثل

ن يالمجهثثز التصثثني  الرطثثيق، نطثثاط الطثثراء الرطثثيق، نطثثاط 
 نيالرطيق

0.881 

من  تأثيرن نتائج تحليل االنحدار المتدرر قد تباينت في الإ( 16ت الجدول رقممن  نالحظ
التصني  الرطيق، نطاط نطاط  ن،ينطاط الزبائن الرطيق ،الرطيق نطاط النقلت المتغيرات المستقلة

النقل ن أيالحظ  ذإالمنظمي ، أنواع األداءبعض ( في نين الرطيقيالطراء الرطيق، نطاط المجهز 
 ( من التغييرات الحاصلة في%61.2حد متطلبات المتغير المستقل يفسر لوحدهتأبوصفه  الرطيق
متغيرات عطوائية متضمنة وغير متضمنة  إلىتبقى يعود  وان ما ،المنظمي أنواع األداء بعض 
ذا و  ، مخططفي ال سترتف   مخططن القوو التفسيرية للإف نطاط الزبائن الرطيقينأدخل  ماا 
قوو  ن يلنطاطي النقل الرطيق والزبائن الرطيقن أ إلى( وهذا يطير %76.1ت إلى (%61.2منت

 ذا ماا  و  في الطركة المبحوثة. المنظمي أنواع األداءبعض ( في تعزيز %76.1تفسيرية مقدارهات
 . (%79.6ت إلى( %76.1ت من مخططسترتف  القوو التفسيرية للنطاط التصني  الرطيق ادخلنا 
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 سترتف  من مخططن القوو التفسيرية للإف نطاط الطراء الرطيقدخل أ وفي الوقت ذاته اذا ما
ن القوو التفسيرية فإ نين الرطيقينطاط المجهز دخل ا ذا ماإ ماأ .(%81.2ت إلى( %79.6ت
سالسل التجهيز  أنططةن أ إلىويطير ذلك  .(%88.1ت إلى( %81.2ت سترتف  من مخططلل

نطاط التصني  الرطيق، نطاط الطراء  ن،يالزبائن الرطيق الرطيق، نطاطنطاط النقل الرطيقة ت
الباحث رك تقدم ي (. م  ما%88.1ت لها قوو تفسيرية مقدارها( نين الرطيقيالرطيق، نطاط المجهز 

نطاط التصني  الرطيق، نطاط  ن،يالزبائن الرطيق الرطيق، نطاطنطاط النقل  بأن أنه يمكن القول
 المنظمي أنواع األداءبعض ها في تعزيز تأثير تتباين ب نين الرطيقيالطراء الرطيق، نطاط المجهز 

 في الطركة المبحوثة.
 تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة على مستوك الطركة المبحوثة. تقدم على ما تأسيساا 
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 خامس الفصل ال
  االستنتاجات والتوصيات

قدمت هذه الدراسة محاولة منهجية في تشخيص مجموعة من المتغيرات وتحليلها والمتمثلة      
، وعلى هذا فقد اختبرت مجموعة المنظمي أنواع األداءبعض بأنشطة سالسل التجهيز الرشيقة و 

على تشخيص  ه المتغيرات وبناء  ذمن المتغيرات ذات الصلة بالعالقة والتأثير ضمن محاور ه
يعرض  الدراسة، مخططضى إليه فات التأثيرية بينها على وفق ما امتغيرات دراسة واختبار العالق

 التوصيات،لى وضع إمستخلصة من نتائج الدراسة وصوال الفصل الحالي أهم االستنتاجات ال
 ن مضامين هذا الفصل تتوزع على مبحثين وهما : إوعليه ف

 األول : االستنتاجات لمبحث ا
  التوصيات والدراسات المستقبلية المقترحةالمبحث الثاني : 
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 لوالمبحث األ 
 االستنتاجات

 يهتم هذا المبحث بأهم ما خلصت إليه الدراسة من استنتاجات في ضوء اآلتي:

 :ةاالتي ةراسالدحول كل متغير من متغيرات  لي للمبحوثينو ئج تحليل اإلدراك األكشفت نتا -1

ن المعدل العام إلدراكهم كاان مقباوال  وماع االتجااه االيجاابي مماا ي كاد أن المبحاوثين يولاون إ 1-1
فاي  المنظماي أناواع األداءبعاض  تعزياز فاي سابيل بأنشاطة سالسال التجهياز الرشايقةكبيارا  اهتماماا  

 .الشركة المبحوثة

أنشاااطة سالسااال التجهياااز مااان  نشااااط كااال هنااااك تبااااين فاااي إجاباااات األفاااراد المبحاااوثين حاااول 1-2
 المبحوثة . الشركاتالمنظمي في  أنواع األداءبعض و حول الرشيقة 

لااااي و وحساااال االدراك األ أنشااااطة سالسااال التجهياااز الرشااايقةاالهمياااة النسااابية لتبناااي  تباينااات 1-3
 الشااركةلااى علااى مسااتو  و بالمرتبااة األ نشاااط النقاال الرشاايق جاااء المبحوثااة، إذللشااركة للمبحااوثين 

المبحوثاااة  الشاااركةبالمرتباااة الثانياااة علاااى مساااتو   نشااااط التخااازين الرشاايقجااااء ثااام  وثااة، ومااانالمبح
نشاااااط جاااااء  ورابعااااا  ،لمبحوثااااة ا الشااااركةبالمرتبااااة الثالثااااة علااااى مسااااتو   الزبااااائن الرشاااايقونجاااااء و ،

في حين كان نشاط التصنيع ، المبحوثة الشركاتبعة على مستو  بالمرتبة الرا المجهزين الرشيقين
 وأخيرا  جاء نشاط الشراء الرشيق في المرتبة األخيرة.، في المرتبة الخامسة الرشيق

احتال  ، إذالمبحوثةالمنظمي على مستو  الشركة  أنواع األداءكانت االهمية النسبية لبعض  1-4
األداء  الثانياااااااااة، اماااااااااااألداء الماااااااااالي المرتباااااااااة  األولاااااااااى، واحتااااااااالالمرتباااااااااة  أصاااااااااحاال المصاااااااااال 
 .الشركة المبحوثةعلى مستو   الثالثةالمرتبة فقد جاء بالتشغيلي)العملياتي( 

 الشاااركات فاااية ساااار رتبااااط باااين متغيااارات الدتحليااال عالقاااات اإلمااان خاااالل  اساااتنتج الباحاااث  -2
 :تياآل المبحوثة

مجتمعاااة  أنشاااطة سالسااال التجهيااز الرشااايقة بااينموجباااة تحقااق وجاااود عالقاااة ارتباااط معنوياااة  2-1
المبحوثاة  الشاركات إدارةزياادة اهتماام ن إلاى أير ذلاك . ويشامجتمعاة المنظماي أنواع األداءبعض و 
الااذ   شااركةلل المنظمااي أنااواع األداء بعااض تعزيااز سيسااهم فااي أنشااطة سالساال التجهيااز الرشاايقةب

أنشطة  ن يتحقق من خاللاء والنمو في عالم االعمال يمكن أنحو البق الشركةسعي يتضمن فكرة 
 .سالسل التجهيز الرشيقة
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مجتمعاااة  أنشاااطة سالسااال التجهيااز الرشااايقةتباااط معنوياااة موجباااة بااين تحقااق وجاااود عالقاااة ار  2-2
 إدارةاهتماام ن زياادة ويدل ذلك على أ المبحوثة، الشركاتفي  منفردا   المنظمي أنواع األداءبعض و 

 المنظماي أناواع األداءناوع مان مجتمعاة وكال  أنشطة سالسل التجهياز الرشايقةبالمبحوثة  الشركات
 في تعزياز االنشطةهدافها، وهذا يدل على الدور المهم الذ  تملكه هذه منفردا  سيسهم في تحقيق ا 

 بعااض فااي تعزياز االنشاطة، وعلاى الار م ماان قادرة جميااع هاذه  المنظمااي أناواع األداءناوع ماان كال 
األداء  فاااي نشاااطة سالسااال التجهياااز الرشااايقةأل، اال ان القااادرة االكبااار تعاااود نظمااايالم أناااواع األداء

 .كبر من بين معامالت االرتباط معامل االرتباط هي القيمة األيمة كانت ق إذ التشغيلي

 أنشطة سالسل التجهيز الرشيقةنشاط من قق وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل تح 2-3
زياادة اهتماام ن إلى أويشير ذلك  المبحوثة. للشركاتمجتمعة  المنظمي أنواع األداءبعض منفردا  و 

تعزياز سيساهم فاي  منفاردا   الرشايقةأنشطة سالسل التجهياز من ط نشاالمبحوثة بكل  الشركات إدارة
فاي  دور المهام الاذ  تملكاه هاذه االنشاطةمجتمعاة. وهاذا يادل علاى الا المنظماي أنواع األداء بعض
اال األداء المنظماي فاي  وعلى الار م مان قادرة جمياع االنشاطة ،المنظمي أنواع األداء بعض تعزيز

قيماة معامال االرتبااط هاي االكبار مان باين قايم  ألن النقل الرشيق نشاطالى ن القدرة االكبر تعود أ
  معامل االرتباط

 المبحوثااة  الشااركةة علااى مسااتو  سااار بااين متغياارات الد التااأثيرعالقااات ماان  سااتنتج الباحااثا -3
 :تياآل
أناواع  بعاض مجتمعاة فاي ألنشطة سالسل التجهيز الرشيقةتحقق وجود تأثير معنو  موجال  3-1

 المنظماي أناواع األداء بعاض نأبامماا يجياز القاول ، المبحوثاة الشركةعة في مجتم المنظمي األداء
 مجتمعة. أنشطة سالسل التجهيز الرشيقةبتتأثر  مجتمعة

كال مجتمعاة فاي تعزياز  ألنشاطة سالسال التجهياز الرشايقةتحقق وجود تاأثير معناو  موجاال  3-2
أنشاااطة سالسااال تاااأثير  علاااىأ  نالمبحوثاااة، وأ الشاااركةفاااي  منفاااردا  المنظماااي  أناااواع األداءناااوع مااان 

واقاال تااأثير ، األداء التشااغيليكااان فااي  المنظمااي أنااواع األداءبعااض مجتمعااة فااي  التجهيااز الرشاايقة
 .صحاال المصال ألكان 

منفارد فاي  أنشاطة سالسال التجهياز الرشايقةمان  نشااطتحقق وجود تأثير معنو  موجال لكل  3-3
لنشاااط علااى تااأثير معنااو  كااان أ  المبحوثااة، وأن الشااركةفااي  المنظمااي مجتمعااة أنااواع األداءبعااض 

 .لنشاط التخزين الرشيقدنى تأثير كان وأالنقل الرشيق 



 

 991 

 

 :تياآل المبحوثة ةالشرك فية سار متغيرات الدبين ين اتبالتحليل خالل  من استنتج الباحث -4
أنااواع  بعااض هميااة والتااأثير فاايماان حيااث األ ألنشااطة سالساال التجهيااز الرشاايقةظهااور تباااين  4-1

   .ال  أو  القوة التفسيرية لنشاط النقل الرشيق كانت إذ، المنظمي األداء

ي النقااال لنشااااطالقاااوة التفسااايرية  نماااوذز ازدادتاأل الاااى نشااااط الزباااائن الرشااايقينعناااد دخاااول  4-2
 المبحوثة. الشركةفي  المنظمي أنواع األداء بعض معا في الرشيق والزبائن الرشيقين

نشاااطي النقاال الرشاايق مااع  الرشاايقنشاااط التصاانيع كشاافت نتااائج تحلياال التباااين عنااد دخااول  4-3
في المنظمي  أنواع األداء بعض في سترتفع القوة التفسيرية لهاأن  نموذزاأل إلى ينوالزبائن الرشيق

 .ةالمبحوث ةالشرك

النقاال الرشاايق و  مااع أنشااطة نشاااط الشااراء الرشاايقكشاافت نتااائج تحلياال التباااين عنااد دخااول  4-4
 أنااواع األداء بعااض فااي سااترتفع القااوة التفساايرية لهاااأن  ونشاااط التصاانيع الرشاايق الزبااائن الرشاايقين

 المبحوثة. الشركةفي  المنظمي

النقل الرشيق و  مع أنشطة ل التباين عند دخول نشاط المجهزين الرشيقينكشفت نتائج تحلي 4-5
ونشاط التصنيع الرشيق ونشاط الشراء الرشيق أن القوة التفسيرية لهاا ساترتفع فاي  الزبائن الرشيقين

 المنظمي في الشركة المبحوثة. األداء أنواعبعض 
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 المبحث الثاني
 ات المستقبلية المقترحةسراالتوصيات والد

احثين، وبداية والدراسات المستقبلّية المقترحة للب التوصياتيتضمن هذا المبحث ُكال  من      
  :الباحث ي تم التوصل إليها منالت نعرض أهم التوصيات

 التوصياتاًل: او 
ات الدراسة بشأن متغّير  توصياتإلى مجموعة من ال توصل الباحثفي ضوء االستنتاجات      
 :وعلى النحو اآلتيبعامة  والشركاتبخاصة  المبحوثة الشركةفي 
أنشطة سالسل دار  في مجالي اإلالمبحوثة بمضامين الفكر  الشركة إدارة عنايةزيادة   .1

القيام . ولتفعيل ذلك نقترح وتعميقها لد  العاملينالمنظمي  ع األداءأنوا بعض و  التجهيز الرشيقة
في  نوع األداء المنظميأ بعض تعزيزبهدف  ألنشطة سالسل التجهيز الرشيقةبالتحسين المستمر 

 المبحوثة. الشركة

سالسل ب عنايةزيادة الدوية والمستلزمات الطبية/ نينو  على شركة الحكماء لصناعة األ .2
ولتفعيل ذلك نقترح  .تطبيقها حتى وان كان ذلك جزئيا   على والعمل شيقة وانشطتهاالتجهيز الر 

نواعه في أنشطتها المختلفة ي الشركة على إزالة الهدر بكافة أقيام الشركة بتحفيز العاملين ف
 .ومنحهم جوائز تشجيعية ترصدها إدارة الشركة

، ولتفعياال ذلااك  المبحوثااة ةالشااركضاارورة نشاار فلساافة إزالااة الهاادر بااين األفااراد العاااملين فااي  .3
تكااون مهمتهااا البحاااث عاان كااال  ةفااي الشاااركماان مااادراء األقسااام تشااكيل لجناااة دائميااة نقتاارح 

  .ومن ثم إزالتها أنشطة سالسل التجهيزفي جميع و أشكال الهدر باستمرار 
أنشطة سالسل التجهيز بجوانال القوة لديها فيما يتعلق ز المبحوثة تعزي على إداراة الشركة .4
المبحوثة  الشركةيل ذلك نقترح ضرورة إطالع إدارات . ولتفعالمنظمي أنواع األداءبعض و  لرشيقةا

فضال  عن نشطتها وأ سالسل التجهيز الرشيقةتطبيق  في الشركاتلبعض على التجارال العالمية 
 والتي تتضمن، ونموها عالم االعمال في الشركاتأداة لبقاء بوصفها  المنظمي أنواع األداءبعض 
ن يحولها الى سالسل التجهيز بكاملها من الممكن أ سالسل التجهيزفي  إزالة الهدرن فكرة أ
 .للشركة المبحوثة المنظمي أنواع األداء بعض يعزز مما الرشيقة

أنشطة المبحوثة بأهمية  ةالشركلد  المدراء والعاملين في تعميق المعرفة والوعي يادة ز .5
فت  ولتفعيل ذلك نقترح  .المنظمي أنواع األداءبعض تعزيز ودورها في  سالسل التجهيز الرشيقة

لى بكيفية إزالة الهدر بكل أنواعه للتحول السلس إمدراء والعاملين متخصصة للدورات تدريبية 
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من خالل وذلك ، المنظمي أنواع األداء بعض في مع دراسة دورها سالسل التجهيز الرشيقة
دورات تلك الرة واالقتصاد في جامعة الموصل إلقامة التعاون مع الجهات المختصة ككلية اإلدا

 بهدف تحسين أداء العاملين.
أنشطة سالسل عالقات االرتباط والتأثير بين زيادة االهتمام بالمبحوثة  الشركاتإدارات على  .6

المبحوثة دراسة  الشركة. ولتفعيل ذلك نقترح على المنظمي أنواع األداءبعض و  التجهيز الرشيقة
أنشطة اط القوة ومعالجة نقاط الضعف في مجالي لتعزيز نقالعالقات باستمرار  وتحليل هذه

قامة الندوات والم تمرات وذلك من خالل إالمنظمي  أنواع األداءبعض و  سالسل التجهيز الرشيقة
 العلمية.

على إدارة الشركات المبحوثة زيادة التعاون مع الباحثين وتزويدهم بالبيانات الكمية الالزمة  .7
راء البحوث العلمية والرسائل واألطاري  الجامعية. ولتفعيل ذلك على إدارات الشركات ألج

ة واألداء المبحوثة تحديد المشكالت بعامة والمشكالت في مجالي سالسل التجهيز الرشيق
دارة ث العلمي التي يتناولها التدريسيون في كلية اإلموضوعات للبحالمنظمي بخاصة وجعلها 

الدراسات العليا في قسمي إدارة االعمال واالدارة الصناعية بهدف معالجة تلك  واالقتصاد وطلبة
يجاد الحلول المناسبة لها.  المشكالت وا 

التوسع في  قترح الباحثات المستقبلية يراسفي إطار الد ات المستقبلية المقترحة:راسالدثانيًا: 
 راسة الحالية :ر الداو تية التي تتعلق بمحراسات اآلالد
 في تحقيق التفوق التسويقي. نشطة سالسل التجهيز الرشيقةأدور  -أ

 .در وتطبيق سالسل التجهيز الرشيقةفي إزالة اله CADدور نظام  -ال
 .في المنظمات الخدمية سالسل التجهيز الرشيقةإمكانية تطبيق  -ز
 نشطة سالسل التجهيز الرشيقة.في تعزيز أ ERPثر تطبيق نظام ا -د
 في تطبيق سالسل التجهيز الرشيقة.ثر استراتيجيات التصنيع الفعال أ -ه
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 المصادر
 العربية:

 الرسائل الجامعية:و طاريح األ -ا
،ةشالدددح، عشى دداشأ،امشال،ت  ددح شالجدد ششئأثدد شبيب دداش،بددح،رش9002بدد، رش دددح،ش، دد ،ر -1

رك  ددعشالبجددح ةششر   ش،يددد  ةه  ددعشاألجيب ددعشالةح، ددعشعددزش،يددحلش ددجةرش  ددحلعش،حج ددب  األ
 رجح،ةعش جة.

شاأل،امرش، ددددحاشأ،امشال،يب،دددعشبح ددددبة،ح شبيح،ددددعش9002الجدددحب شرج يددددكشدددد  شىكددددح ر -9
ال،بددد اج شرش، ا دددعشبيب   دددعشعدددزشالدددد كعشالةح،دددعشلةددديحىعشاأل ددد،،ةشر  دددحلعش،حج دددب  ش

 رإ،ا ةشاالى،ح شرجح،ةعشبغ،ا،.ر   ش،يد  ةش
األ،امشالة،  دحبزش ،   شعدزششعش،ةح   رش ض9013يرش، ،،شا ،،شج،  شيحلكرالجب  ش -3

 امشى يددددعشش،دددد ش،دددد، امشال،يب،ددددح شآل شإ،ا ةشالة،  ددددح ش، ا ددددعش، ح يددددعشلدددد،دددد ا اش ب  دددد 
رك  ددعشاا،ا ةش اال،بةددح،شر   ش،يددد  ةشي ي ىر  ددحلعش،حج ددب  شالةدديحى عشعددزش، حعبددع

 رجح،ةعشال، ة .
ال،يب،ددزشرش  ددحلعششاأل،ام،جددحال شالبغ  دد شعددزششأثدد رش9002خدد   رش ددي،اش ضدد يرش -4

 رإ،ا ةشاالى،ح شرجح،ةعشبغ،ا،.ر   ش،يد  ةش،حج ب  ش
ال،ددحلزشبح ددبخ،ا شال ح دد كرش،ب دد  ششاأل،امرشب دد   ش9010 ،دد،شىدد،يح ش دد  ،ح رشأ،ا ،رش -5

 ال،ةه،شالة بزشل ، ح بعش الب،، اشرشالة اا.ر   ش،يد  ةشر، ح كش،حي يزش
األ،امش شالببحبةزشل بغ   شاال ب اب جزششث رشاأل913ال ا يرشةف ا ش ح   ش   ر -2

 امشى يعش، شالةح،   شعزشآلش، ا عشا بي ى عشرالبدغ  زشعزشبخف ضشاله، 
ك  عشرر   ش،يد  ةشة رشأي   عش،كب  ا ش، بدفاشالج،ه  يش ال   شعزشال، ش
 اا،ا ةش اال،بةح،شرشجح،ةعشال، ة .

ال،حلزشل،ة فشك  ، بح ششاأل،امرشب    ش9013  جشب حيزرشه ، ش، ،،شىب،شالةج جرش -2
ر، ددد شر  ددد ش،يدددد  ةششرش،ب ددد  شىدددح  ش9010-9002ي، دددعشل ،ددد،ةشزشل  دددبث،ح ش البالددد، ل

 اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .
لكب  ي ددعشى دداشرايةكح ددح شالبجددح ةشاأل9005،دد  رأرى ايددفش دد ياشإ دد،حى  ششالج دد ايز -8

رإ،ا ةشاالى،دددح شر   ش،يدددد  ةشالب ددد   زشل ،يب،دددح شالخ،، دددعرشأي   دددعش،كبددد  ا شاأل،ام
  اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .ك  عشاا،ا ةشر
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التكامل  يل ا ارلترات ت ال التصلا ف الل  لا  رشش9008رثحئ شأ ،،ش ة،  شال ،ح رش -2

درارل  تبي ي ل  فلي  -وأرال ب التصا ف الرش ق وأثرهما في ت ز ز األداء ال مل لاتي 

اي   عش،كب  ا شر   ششمتموع  مختارة ما الماظمال الصااع   في مد ا  الموص ،
 عشاا،ا ةش اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .رك  ،يد  ةش

شعزأث هحشرشالة ا، شال  جعشعزشالبخي يشاال ب اب جزش ش9010ر،ال حشخحل،رششةب ي -10
ر   شأ،امشال،يب،ددعش، ا ددعشبيب   ددعشى دداشالبيدد  شالبجح  ددعشاأل ،ي ددعشرش  ددحلعش،حج ددب  

 رشإ،ا ةشاالى،ح شجح،ةعشالد اشاأل  ي.،يد  ةش
هدددحشعدددزشأث شيحةددد شا دددب اب ج عشالة،  دددح ش شرشى9002ضشضددد حمشىج دددجشرحالةدددف رش  ددد -11

حىعشي امشال،دد، امشعددزشالددد كعشالةح،ددعشلةددآلاأل،امش، ا ددعشا ددبي ى عشبةددضش،جددحال ش
رك  دعشاا،ا ةشر  د ش،يدد  ةش  دحلعش،حج دب  شرش،  عش ال، دب ج،ح شاليب دعشعدزشي يد ىاأل

  اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .ش
ا ددب اب ج ح شالة،  ددح ش الب دد  اشرالة ،ددعشبدد  ش9019ردددهحكش، ،دد،ش، ،دد ،رشاليدد  -19

رإ،ا ةشاالى،دح شر  د ش،يدد  ةششى،ح رشأي   عش،كب  ا  ايةكح هحشى اشب    شأ،امشاأل
 ك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .

ىدح،ةششا دب اب ج عالب اعداشبد  ششرشأثد ش9002ال ضدحرشيغد ش   دفرشىبد،ش -13 البكي ل ج دحش اع
اا،ا ةشرشر   ش،يددد  ةالة،  ددحبزشرشأي   ددعش،كبدد  ا األ،امشهي، ددعشالة،  ددعشعددزشب  دد  ش

شرشالة ااش.شالجح،ةعشال، بية  ع اال،بةح،رش
يديعشأ ،عشب  شى،  ح ش    عشالبجه جش شرشالة9011،ح  شا ،،ش يب ررشالةجا ي -14

ر   شجزرشأي   عش،كب  ا شاال ب اب شاأل،امبةح،شأأث هحشعزشإ،ا ةش    عشال  ،عش ش
ش اال،بةح،شرشجح،ةعشال، ة .ك  عشاا،ا ةشر،يد  ةش

رشب    شأ،امش، اكجشال، ت ل عشبح بة،ح شاأليديعرش9002ى  يرشخض ش،جب،ر -15
 ك  عشاا،ا ةش اال،بةح،رشجح،ةعشبغ،ا،.رشر   ش،يد  ة،حج ب  شعزشال، ح بع  حلعش
،ا ةشالجددد ،ةششاأل،امرشالبكح،ددد شبددد  شبيح،دددعش9010جهدددح ش،ددد ا،رشأى جدددعرش -12 ال،بددد اج ش اع

يب،دددددعشر  ددددحلعش،حج دددددب  شعدددددزشإ،ا ةشب   ددددداشال  ،ددددعشال، دددددب،ا،عشل ،شالدددددح، عش ،   شعدددددز
 رك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شرجح،ةعشالك عع.ر   ش،يد  ةشى،ح شاأل
ىدددح،ةش9008،دددح شىبددد،شالددد جاارأي، ،ددد،رش -12 رشايةكح دددح شبيف ددداشا دددب اب ج عشالبكح،ددد ش اع

ي   دعشال،بد اج شرشأشاأل،اماال دب اب جزشبح دبخ،ا شبيح،دعششاأل،امهي، دعشاالى،دح شى داش
 رإ،ا ةشاالى،ح شك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .ر   ش،يد  ةشش،كب  ا 
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هحشأث ش،ا ةشال،ة ععش ال، ، ةشالج ه  عش شإ(شرالة ،عشب  ش9002 ة،شكحب شر)أيح فشر -18
رشك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شرششر   ش،يد  ةأي   عش،كب  ا رشاأل،امشاال ب اب جزى اش

شاا.الجح،ةعشال، بية  عشرالة ش
رشأث شيبح شال،ة  ،ح شاال ب اب ج عششعدزش9002الية،عرشىح، شااك شية،عشهللار -12

،بي بددح شالبةددي عشاالخضدد ش، ا ددعشل،يب،ددح ش،خبددح ةشعددزشال، ةدد رشاي   ددعش،كبدد  ا ش
 ر   ش،يد  ةشرك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شرجح،ةعشال، ة .

 ،  هحششاأل،امال، جةشالبيحع  عشعزششأث رش9009رهدح شي ة شىب،شال ك  شرال ي،ا يش -90
شالد كح ش ش،  شى يع شعز شبيب   ع ش، ا ع شالكف مة: شاال بث،ح  ع شال، فبع شبيحم عز

رشك  عشاا،ا ةش اال،بةح،رشر   ش،يد  ةشي   عش،كب  ا شعزشا،ا ةشاألى،ح أرشالةيحى ع
شجح،ةعشال، بية  ع.

 المؤتمراتو الدوريات  -ب
ش

رشا دبخ،ا ش،تدد ا شالي دكشال،حل دعشعدزش9002ي  رشا ،،شرش، ، ،شج  شرشالك ح ش -1
ج،ددددح شال،حل ددددعشل ددددد كح شيالفددددد شال،ددددحلزيشرشال،ددددتب، شال،ددددحلزش البيبددددتشبحألشب دددد   شاأل،ام

الة ،دددزشالددد، لزشال دددحبعشرشك  دددعشاا،ا ةش اال،بةدددح،ش الة ددد  شاا،ا  دددعشرشجح،ةدددعشالج ،دددحمش
شالخحةعشرى،ح .

ال،تددد ا ش شال،ددحلزشبح ددبخ،ا شالب حيددح ششماأل،ارشب دد   شكفددحمةش9005ال دد،ا،رشه فحم ددة ،ر -9
ال،حل دددعشلة يدددعش،ددد شالدددد كح شال، دددحه،عشال،خب يدددعشعدددزش، حعبدددعشي يددد ىرش،ج دددعشبي، دددعش

 رشك  عشاا،ا ةش اال،بةح،شجح،ةعشال، ة .92رشال،ج ،ش80ال اع،  شالة،،
ال،يب،ددزش،دد شخدد  شى ا، دد شال  جددعرششاأل،امرب  دد  ش9010،هددح رشىبدد،شال ددبح شإبدد اه  ر -3

يبدددح شل ة ددد  ش ددد،ي ش ال ح  دددح شعدددزشالف  جدددعشرشجح،ةدددعشاألح يدددعشعدددزش،ة،ددد شاال، ا دددعش، 
 .3رشالة،،ش9اال،بةح، عش اا،ا  عرشال،ج ،ش

ح شىبدددددد،شضددددددريشا،بددددددح ش يددددددزشى،دددددد ا  ششر، ،دددددد،شركددددددحب شر ددددددة، عشةددددددح فشال دددددد يحيز -4
األ،امشر، ا ددددددعشالة ،ددددددعشبدددددد  ش،ك يددددددح شب حيددددددعشال،ة  ،ددددددح ش ،تددددددد ا ش9019الهددددددح،ير

 ةف عشب     عشلة يعش، شالةح،   شعزشبةضشال،ةح فشالبجح  عشعزششعال،يب،زرش، ا 
 .4بغ،ا،رش،ج عشجح،ةعشااليبح شل ة   شاال،بةح، عش اا،ا  عرشالة،،رشال،ج ،

األ،امشرشا دددب اب ج عشالبي  دددعش ش9003،  ددد ش،يةددد  رش  ددد  شدددد ،ةش  ددد  رشريدددحه ش -5
حىح شالج ، دعشرش،ج دعشةشالةح،دعشل ةديأ، دعرشال،يدداةشى شأال،دحلزرش، ا دعش، ،اي دعشعدزش،يدد

 رشى،ح،ةشالب ثشالة ،زشرشالجح،ةعشاأل ،ي ع.9رشالة،،ش30، ا ح شرش،ج ،ش
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ى،  دددددح شبخيددددد يشاال دددددب اب جزشالب ددددد   زشعدددددزشأ،امششأثددددد رش9013ىحب ر دددددة،شىبددددد،ر -2
،ا،رش،ج دددعشك  دددعشغدددال،يب،دددزشرش، ا دددعشا دددبي ى عشعدددزش،يدددحلشالةددديحىح شالي ددد ج عش ب

 .22رشالة،،ش32اا،ا ةش اال،بةح،رشال يعش
،  شالة،حي دعرش، ا دعش، ،اي دعشألبارشب    شأ،امشد كح ش9003رشى مشال،  رىب،شال هحك -2

ر، دددد يرش24رالةددد،،ش95لة يدددعش،ددد شددددد كح شالبدددح،  شالة،حي دددعشر،ج ددددعشاا،ا يرشال ددديعش
   ييعشى،ح .

رشيبح شب    شأ،امشال،ةدح فشالبجح  دعشبح دبخ،ا ش9009ر، ،،شىب،شال هحكرشالةجا يشش -8
رش3رشال ديعش5ال،ب اجيعرش،ج عشال د ،شال،ة عزرش،ة فشال د ،رشالة،،شبيح،عشال، جح ش

 الة اا.
ش

 الكتب -ج
ى،دح ش الب د، ح شال اهيدعشرشال،دحلزشل،يب،دح شاألشاأل،امرش9000ال ة ،شع  دح رشج،ةعر -1

 ال،، كعشالة ب عشال ة ، ع.رشال  حضش،ا شال،  خشر
رش،ا ش1اال دددددب اب ج عريرال، جدددددعشال،بكح،ددددد شعدددددزشاا،ا ةش9010جددددد ا،رشدددددد ،زشيدددددحجزر -9

 ال ح،،شى،ح شاأل ، .
رشدددد امشال،ددد ا،شبدددحلج ،ةش9014يددد،ىشىبددد،شالبح ددديشرش ،ددد،شرشكدددد، لعرأكددد  شأالي  ددد شرش -3

 رش،ا شال ح،،شرشى،ح شاأل ، .1ال،يح بعش بي   شال،يبجش أ،امشالة،  ح رشي
رشإ،ا ةش9002ريددددددحه ش،  دددددد ش،يةدددددد  رشا،  ددددددارش ائدددددد ش، ،دددددد،شةددددددب زرشالغددددددحلبز -4

  .، شرش،ا ش ائ شرى،ح شاأل1جزش،بكح، ري ش،يها ب اب ج عش،يب ش
ش–،ددد،اخ هحشش-رشاا،ا ةشاال ددب اب ج عش:ش،فحه ،هددح9000عدد حش  دد شىدد،ايشال  ددد يزرش -5

 رش،ا ش ائ شل يبحىعش اليد شى،ح شاأل ، .1ى،  حبهحشال،ةحة ةشرشي
شاأل،امرشالب   ددد شال،دددحلزشأل ددد اضشب  ددد  ش ، اجةدددعش9005 ،ددد،شرأ،ددد  شال ددد ،شأليفدددزشر -2

  شعزشالب  ةعشرشال،ا شالجح،ة عشل يبحىعش اليد شاا كي،  ع. اال بث،ح
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 د

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ( 1) رقم الملحــــــــق

 راء الخبراء في قياس االستبانةآأنموذج استبيان 
 جامعة الموصــــل 

 كلية االدارة واالقتصاد 
 قسم االدارة الصناعية  

 الدراســات العلـيا 
 م / صدق استبانة                                    

 السيد الخبير .........................................................المحتــــرم 
 تحية طيبة :

 األداء دور سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز " القيام بالبحث الموسوم عتزم الباحثي   
استمارة  فقد اعد الباحث ،البحثيس معظم متغيرات مقاييس جاهزة تقفر ونظرا لعدم تو " المنظمي

 استبانة تحقق عملية القياس هذه والمبينة متغيراتها وعواملها في االنموذج الالحق .
بعاد التي تندرج ضمنها مع بيان المالحظات بداء رأيك حول االستبانة واألإيرجى التفضل ب    

 الضرورية في ضوء االجابة على االسئلة االتية :
 جله ؟أوضعت من :هل الفقرات واضحة وتقيس الغرض الذي 1س
 البعد المحدد لها ؟  إلىتنتمي كل فقرة مدرجة تحت كل بعد :هل 2س
 بعاد ؟ضافتها ضمن كل بعد من األإ:هل هناك فقرات اخرى يمكن 3س
 بعاد المؤشرة ؟خرى يمكن اضافتها إلى األأبعاد أ :هل هناك4س
 فهل تقترح بدائل ؟ مناسبة واذا كانت غير ؟:هل بدائل القياس مناسبة5س

 بشدة ( أتفق ، ال أتفق ، محايد ، ال أتفقبشدة ،  أتفقعلما ان بدائل القياس هي )
 

 مع فائق االحتــرام والتقــــدير
 

  الباحث                                             اسم السيد الخبير:   
 براهيم خليل العبيديإ     الدرجة العلمية :                                       

 ماجستير  طالب            االختصاص :                                      
 إشراف                                                      مكان العمل :

 ء حسيب الجليليم.د. اآلأ.التوقيع :                                                  
 التاريخ :

 



 

 

 املالحق

 ذ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  (2)رقمالملحــــــــق 

 الستبانهم / استمارة ا
 جامعة الموصل 

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم اإلدارة الصناعية 

 م / استمارة االستبيان 

 .... المحترم  السيد المجيب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 من مشروع رسالة الماجستير في اإلدارة الصناعية ا  تعد االستمارة التي بين يديك جزء      
 .((المنظمي األداءدور سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز )) والموسومة

سيكون لها أثر إيجابي في و وتعد هذه االستمارة مقياسا يعتمد عليه ألغراض البحث العلمي ، 
 إخراج هذه الدراسة بالمستوى المطلوب .

وكونكم خصصتم لي منه القليل لمساعدتي فإني سأكون في  أود شكركم على وقتكم الثمين ،
 غاية االمتنان والعرفان .

عمل أرجو تفضلكم باختيار اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال ، علما  أن اإلجابة تست
 ألغراض البحث العلمي حصرا  ودون ضرورة لذكر االسم .

دون اإلجابة يعني عدم ن أي عبارة تترك األسئلة . كون أكما أرجو أن تتم اإلجابة على جميع 
 صالحية االستمارة للتحليل .

 شكر لكم استجابتكم أ

 خالص تقديري وأحتراميمع 

 المشرف                                                              الباحث        

 براهيم خليل العبيدي إ            ء حسيب الجليلي                                 أ.م.د اآل
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 -أواًل : البيانات العامة :

  -بيانات تتعلق بالمستبين : –1

 نثى  )      ( نس             ذكر )     (     أالج  -أ
 العمر                   )     ( سنة .  -ب
 :المركز الوظيفي ) المنصب (   -ت
 التحصيل الدراسي :   -ث
 التخصص العلمي :   -ج
 مدة الخدمة في الشركة : -ح
 :القسم الذي تعمل فيه  -خ
 عدد الدورات والمؤتمرات التي شاركت بها : -د

 داخل القطر )      (           خارج القطر )       ( 
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كثر ة تسعى إلى أن تصبح أوسيلة تمكين كبيرة ألية منظم .:أوال : سالسل التجهيز الرشيقة 
ترفع من رحلتها على أن ضمن سلسلة التجهيز الرشيقة قادرة على  كفاءة فالمنظماترشاقة و 
فضل للزبون من خالل االستجابة الكفوءة والسريعة مبدأ الرشيق بسهولة وتسليم قيمة أطريق ال

 .إلى اداء مالي متدفق لهذه المنظماتوهذا بدوره يعمل على الوصول  الزبون،والمتوقعة لحاجة 

يسمح للمنظمات لالستجابة للتغييرات السريعة في نشاط  التصنيع الرشيق :نشاط  .1
مخزونا   طلب الزبائن ، وهذا ينفذ باستعمال أقل تطوير ووقت انتظار ويستعملاالسواق و 

 .واجزاء قليلة  قليال ويمتلك أقل هدر  

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

      . الزبون بالكمية المطلوبة يدهما ير  تنتج منظمتنا 1
الزبون في  ما يريده إنتاجمنظمتنا الى  تسعى 2

 الوقت المطلوب .
     

تحسين الجودة في عملياتها ل منظمتنا تهتم 3
 اإلنتاجية .

     

 تقليل الكلف في عملياتها تهتم منظمتنا ل 4
 اإلنتاجية .

     

 بكافة لقضاء على الهدرعلى امنظمتنا  تعمل 5
   . أنواعه

     

التي تضيف  نشطةتعظيم األ إلىتسعى منظمتنا  6
 قيمة من وجهة نظر الزبون .

     

الوقاية من العيب بدال  من  إلىتسعى منظمتنا  7
 . فحصال

     

االستجابة السريعة للتغييرات  فيمنظمتنا  همتس 8
 . السريعة في االسواق وطلبات الزبائن 
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أيجاد الحلول المثلى  إلىتسعى المنظمة من خالل تطبيقه هو نشاط  نشاط الشراء الرشيق :.2
إنتاج منتجات  إلىوتقليل زمن االنتظار والسعي  أنواعهفي العمليات الشرائية وتقليل الهدر بكافة 

 تنافسية من خالل التعاون بين الوظائف المتعددة في فروع قسم الشراء .

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

عمليات شراء تبني  إلىتسعى منظمتنا  9
 .الكتروني

     

 العنكبوتية  تطبيقات الشبكة تهتم منظمتنا في 11
 المتمثلة بالويب .

     

الشرائية  الكفاءةزيادة في  منظمتنا همتس  11
 . خالل تقليل الهدر منللمنظمة 

     

الذي يرتبط  تقليل زمن االنتظارل تسعى منظمتنا 12
 . بالشراء من دول أخرى

     

تقليل عدد  إلى تسعى المنظمة من خاللهالنشاط الذي  هون : المجهزين الرشيقينشاط .3
مجهزين يمتازون بكفاءة عالية ال إلبقاءالمجهزين وذلك لتقليل الكلف الناتجة من ذلك والسعي 

قرب صميم والسعي الختيار المجهزين األالحاصلة في عمليات التواالستجابة السريعة للتغيرات 
 بالنسبة لموقع المنظمة وذلك لتقليل كلف النقل .

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

التعاقد مع المجهزين الذين  تهتم منظمتنا في 13
 يستجيبون للتغيرات .

     

 مع مجهزين من ذويلتعاقد إلى اتسعى منظمتنا  14
 . سعار األوطأاال

     

تقليل عدد المجهزين والعمل إلى  تسعى منظمتنا 15
على اختيار األكفأ واالقرب بالنسبة لموقع 

 المنظمة لتقليل كلف النقل .

     

طويلة األمد مع المجهزين  ا  عقود منظمتنا توفر 16
 .معهم  واستدامة العالقة
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السلع بصورة إيصال  إلىهو النشاط الذي تسعى المنظمة من خالله  :الرشيق  نشاط النقل.4   
ضمان التطبيق الرشيق في عمليات النقل  إلىسليمة وفي المكان والوقت المطلوبين والسعي 

دعم فكرة إزالة الهدر وضمان الجودة ألنها الطريقة الصحيحة لتوسيع مبدأ الترشيق في  من ثمو ،
 المنظمة .

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

في سيارة  طلبات تجميع عدةل منظمتنا تسمح 17
 .النقل كلف لتقليل حمل واحدة 

     

ب الشحنات حسب الحجم ترتيفي  منظمتنا تسهم 18
 . لتحقيق وفورات مكانية 

     

من  أنواعهإزالة الهدر بكافة على  منظمتنا تعمل 19
 . خالل تنظيم عمليات النقل

     

      .تقليل الكلف الى تسعى منظمتنا  21
      تحسين جودة النقل .ب تهتم منظمتنا 21
ضمان تسليم السلع بصورة ب منظمتنا تهتم 22

 .سليمة
     

تحسين عمليات  إلىالنشاط الذي تسعى المنظمة من خالله  هونشاط التخزين الرشيق : .5
تظار الستدامة غرض التخزين وتجنب العمليات التي يمكن بدورها أن تطيل زمن االنالتخزين 

دوات ترفع من عمليات الترشيق في التخزين من خالل تحسين التدفق في أ عمالوالعمل على است
 التخزين وتقليل الهدر .

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

تطبيق تقنيات التحسين في  منظمتنا سهمت 23
 تقليل زمن االنتظار.كعلى الخزين المستمر 

     

ا على تحسين تصميم المخازن تعمل منظمتن 24
 . مثلالموقع االقتصادي األ باختيار

     

      توفير المواد في الوقت المطلوب بمنظمتنا  تهتم 25
     في عمليات خزن  إزالة الهدرالى  تسعى منظمتنا 26



 

 

 املالحق

 ص

 المنتجات .
اإلنتاج الزائد عن من التقليل  تستطيع منظمتنا 27

 . تقليل عمليات التخزين ثم الحاجة، ومن
     

وهو الزبون الذي من المتجاوب ) السهل ( هو مرادف للزبون  ن :الزبائن الرشيقينشاط .6
 االستجابة . ةعبسر السهل مفاتحته والذي يمتاز 

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

استثمار الوقت في فهم  القدرة على منظمتنال 28
 الزبون .هية متطلبات ما

     

يبحث الزبون الرشيق عن طرق التحسين  29
 الكلف.المستمر في سلسلة التجهيز ككل لتقليل 

     

ن هناك قيمة للمنتجات يتوقع الزبون الرشيق أ 31
 التي يشتريها .

     

األعمال وبإمكانه احتياجات يفهم الزبون الرشيق  31
 ن يضع متطلبات ذات معنى .أ

     

 

 

بيئة مة مع اله المنظمة لتحقيق التوافق والمالءهو نشاط شمولي تمارسالمنظمي :  األداءثانيا : 
مكاناتها  ساس لبقائها ونموها ،التي تعمل بها والتي تعد األ وذلك من خالل استغالل مواردها وا 

 ة .فها الرئيسهداالمتاحة بكفاءة لبلوغ أ 

بالشكل األمثل في تحقيق الحالية هو كيفية استغالل المنظمة لمواردها  المالي : األداء .1
 عملدية ، والتي تستالعائد وينظر إليه على أنه مدى انجاز المنظمة ألهدافها االقتصا

 الماضية . مدةدائها في الا  على أبعاد إلعطاء المنظمة تصور مجموعة من األ

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

 المالية الموارد استغاللالى  منظمتنا تسعى 32
 بالشكل األمثل . الحالية
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هداف مالية بعيدة أ  إنجازتسعى منظمتنا الى  33
 المدى .

     

نقاط  التحليل المالي لتشخيص منظمتنا عملتست 34
 خفاق وسبل معالجتها بشكل دوري .اإل

     

      المنافسين .مع المالي ها تقارن منظمتنا اداء 35
بين عناصر الموجودات منظمتنا توازن  36

 والمطلوبات .
     

لعناصر يجاد التوازن على إمنظمتنا تحرص  37
 .االقتصادية داتها المركز المالي لكافة وح

     

نا يمكن إذارد المتاحة في المنظمة ،مثل للمو األ هو االستعمالالتشغيلي ) العملياتي ( : األداء.2
 . األداءهذا المنظور من تطوير المنظمة من الداخل والمحافظة على مستوى عال  من 

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

الزبائن تلبية حاجات ورغبات منظمتنا ب تهتم 38
 بشكل كفوء وفاعل .

     

لمواردها الكفء  عمالإلست تسعى منظمتنا 39
 المتاحة .

     

تستطيع منظمتنا تقديم منتجات يرغبها الزبائن  41
 بأدنى كلفة .

     

تستطيع منظمتنا تقديم منتجات يرغبها الزبائن  41
 أعلى جودة .ب

     

وبصورة  نتاجيةتحسين اإلعلى  منظمتناتعمل  42
 كفوءة وفاعلة .

     

ساليب جراءات واألتطبيق اإل منظمتنا تستطيع 43
 الحديثة لتحسين مخرجاتها .

     

رات في البيئة يفهم التغيالى  تتطلع منظمتنا 44
يطة بها لمواجهتها الحالية والمستقبلية المح

 .والتفوق عليها

     

     تحسن منظمتنا مستويات الخدمة والمهارات  45
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 اإلدارية بشكل يضمن انسيابية العمل . 
روح التعاون داخل  ةتقوم منظمتنا بإشاع 46

 المنظمة والتشجيع على تشكيل فرق العمل .
     

نجاح مجموعة اشخاص لها مصلحة في الرؤية االستراتيجية إل شخص أو المصالح : أصحاب.3
العوامل غير الملموسة بوصفها  يرتغ المدخل مبني على مقاييس قادرة على المنظمة وهذا

معرفة إمكانية المنظمة وقدرتها  علىعالقات للعاملين واالبتكارات . وبدورها تساعد هذه المقاييس 
 .هاماتهمسفادة من إن واالعاملين والمجهزيعلى جذب ال

 أتفق العبارات ت
 بشدة

 أتفقال  أتفقال  محايد أتفق
 بشدة

على كافة  العاملينتقوم منظمتنا بتدريب  47
 النشاطات وبشكل دوري .

     

 أصحابتسعى منظمتنا للتفاعل مع جماعات  48
ن تقدم لهم مصالح لتحقيق الفوائد التي يمكن أال

 وفق معايير محددة .

     

تحدد منظمتنا مسؤولياتها االجتماعية بشكل  49
 . المصالح أصحابتجاه  كفوء وفاعل

     

مراعاة المعايير والمقاييس  منظمتنا في ٌتسهم 51
المصالح باستمرار وبصورة  أصحابالتي تالئم 

 دورية .

     

وضع مقاييس لقياس تقوم إدارة منظمتنا ب 51
 المصالح . أصحابحاجات ورغبات 

     

تضمين المعايير البيئية في  إلىتسعى منظمتنا  52
 .نشاطاتها المختلفة 

     

تمتلك إدارة منظمتنا مسؤولية اجتماعية واضحة  53
 المصالح لديها . أصحابتجاه جميع 

     

تقليل عدد الشكاوى المتعلقة  فيمنظمتنا  ترغب 54
 بحماية البيئة .

     

زيادة معدالت النمو من  القدرة على منظمتنال 55
 ليص تكاليف المواد األولية .خالل تق
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 ( أسماء المحكمين الستمارة االستبيان3)رقم  الملحق 

 موقع العمل التخصص الدقيق اللقب العلمي االسم ت

 الصناعية اإلدارة رئيس قسم  إدارة انتاج وعمليات أستاذ الطويل د.أكرم أحمد 1

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة انتاج وعمليات أستاذ الجبوري د. ميسر أحمد 2

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة مصارف أستاذ السيدية أحمدد.موفق  3

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة انتاج وعمليات أستاذ مساعد المتيوتي أحمدد.محمد  4

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة تسويق أستاذ مساعد د.سمير عبد الرزاق العبدلي 5

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة تسويق أستاذ مساعد ل مرادد.نجلة يونس محمد آ 6

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  نظم معلومات إدارية أستاذ مساعد د.ليث سعد هللا 7
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  انتاج وعملياتإدارة  أستاذ مساعد د.عادل ذاكر النعمة 8
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  استراتيجيةإدارة  أستاذ مساعد د.سعيد عبد هللا محمد 9

 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة تسويق أستاذ مساعد د.رعد عدنان رؤوف 11
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  اقتصاد معرفة أستاذ مساعد د.محمد نايف 11
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة معرفة أستاذ مساعد د.علي عبد الستار الحافظ 12
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة انتاج وعمليات أستاذ مساعد د.عادل محمد الطائي 13
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  إدارة انتاج وعمليات مدرس د.صفوان ياسين الراوي 14

 

 

 

 

 

األقسام والشعب والموظفين في  رؤساءو(المقابالت واللقاءات مع المدراء 4)رقم الملحق 

 7/5/4164 إلى 61/6/4164 مدةللالمبحوثة شركة ال

 عدد المقابالت األشخاص الذين تمت مقابلتهم  ت
 3 مدير المصنع  1
 2  والتجاريةمديرة قسم التخطيط  2
 1  العملياتمدير  3
 3 مدير قسم الحبوب 4
 4  الشراب وقطرات الفممدير قسم  5
 1 المراهم والكريماتمدير قسم   6
 1 شؤون اإلداريةمدير ال 7
 2 مدير قسم الحسابات  8
 3 تسويقمدير قسم ال 9
 4 مسؤول شعبة المخازن 11
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 1  لهندسة والصيانةمدير قسم ا 11
 1 مسؤول شعبة التفتيش الهندسي 12
 1   والمختبرات مدير قسم السيطرة النوعية 13
 2  إدارة الجودةمدير قسم  14

 

 

  االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة(5)رقم الملحق 
 االتساق الداخلي لنشاط التصنيع الرشيق(1) الجدول رقم

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

       1 X1 

      1 .672** X2 

     1 .571** .411** X3 

    1 .597** .738** .657** X4 

   1 .602** .513** .654** .547** X5 

  1 .577** .553** .338* .461** .599** X6 

 1 **.749 **458 **.694 **.719 .657** .457** X7 

1 .871 **.543 **.552 **.743 **.651 .547** .771** X8 

 االتساق الداخلي لنشاط الشراء الرشيق(2) الجدول رقم

X12 X11 X10 X9  

   1 X9 

  1 **.891 X10 

 1 **.769 **.663 X11 

1 **.584 **.711 **.562 X12 

 نلداخلي لنشاط المجهزين الرشيقياالتساق ا(3) الجدول رقم

X16 X15 X14 X13  

   1 X13 

  1 **.489 X14 

 1 **.598 **.559 X15 

1 **.606 **.798 **.725 X16 

 

 االتساق الداخلي لنشاط النقل الرشيق(4) الجدول رقم

X22 X21 X20 X19 X18 X17  

     1 X17 

    1 **.950 X18 
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   1 **.468 **.792 X19 

  1 **.304 **.617 **.347 X20 

 1 **.601 **.672 **.812 **.928 X21 

1 **.629 **.491 *.377 **.293 **.384 X22 

 لنشاط التخزين الرشيقاالتساق الداخلي (5) الجدول رقم

X27 X26 X25 X24 X23  

    1 X23 

   1 **.799 X24 

  1 **.494 **.832 X25 

 1 **.314 **.287 **.605 X26 

1 **.683 **.793 **.726 **.796 X27 

 

 نالداخلي لنشاط الزبائن الرشيقي اقاالتس(6) الجدول رقم

X31 X30 X29 X28  

   1 X28 

  1 **.698 X29 

 1 **.744 **.749 X30 

1 **.542 *.378 **.474 X31 

 االتساق الداخلي لألداء المالي (7) الجدول رقم

X37 X36 X35 X34 X33 X32  

     1 X32 

    1 **.354 X33 

   1 **.797 **.637 X34 

  1 **.759 **.521 **.701 X35 

 1 **.722 **.141 **.428 **.440 X36 

1 **.526 **.557 **.147 **.596 **.510 X37 

 االتساق الداخلي لألداء التشغيلي(8) الجدول رقم

X46 X45 X44 X43 X42 X41 X40 X39 X38  

        1 X38 

       1 **.423 X39 

      1 **.757 **.677 X40 

     1 **.759 **.411 **.741 X41 

    1 **.757 **.677 **.347 **.757 X42 

   1 **.447 **.417 **.741 **.677 **.411 X43 

  1 **.441 **.749 **.791 **.940 **.741 **.848 X44 

 1 **.740 **.940 **.940 **.940 **740 **.940 **.436 X45 

1 **.736 **.310 **.510 **.470 **.474 **.756 **474. **.577 X46 

 المصالح  صحاباالتساق الداخلي أل(9) الجدول رقم



 

 

 املالحق

 ف

X55 X54 X53 X52 X51 X50 X49 X48 X47  

        1 X47 

       1 **223. X48 

      1 170. 133. X49 

     1 **225. 131. 026. X50 

    1 **383.  **423. 050. 223*. X51 

   1 098. **274. **306. **314. 450*. X52 

  1 **250. 175. **232. **314. **287. 462*. X53 

  1 **501.  **436. 229*. **356. **391. 102. 027  .  X54 

1 **.574 **223. **230. 115. 150. **267. **337. **501.  X55 

 



 

A 
 

Abstract 

    Study attempted to test the and relationship  between lean supply  chain 

activities and role in some types of Organization performance, as it 

adopted a study in the framework of concepts subject of processing lean 

supply  chain activities as a variable independent, as well as deal with 

some types of Organization performance as a variable dependent In this 

sense study identified a problem with several questions It carries with it 

the knowledge of statistical theory and applications revolve around the 

possibility of adopting lean supply  chain activities and role in some types 

of Organization performance as follows  :-  

1. What is the perception of the surveyed managers in the company 

on the lean supply chain activities and some types of 

Organizational Performance? 

2. What is the nature of the correlation between the lean supply chain 

activities graceful and some types of Organizational performance 

in the company surveyed? 

3. What is the nature of the lean supply chain activities and some 

types of Organizational performance in the company researched 

relationship. 

4. Do lean supply chain activities vary in terms of importance and 

impact in some types of Organizational performance in the 

company surveyed? 

After crystallization of the conceptual framework and a review of the 

foregoing from related research efforts then default scheme put reflects 

the nature of the influential relationship has developed three main 

hypotheses to diagnose the impact of the lean supply chain activities are 

(Lean Manufacturing, Lean Purchasing, Lean Supply, Lean 

Transportation, Lean Warehousing, Lean Customer) In some types of 

organizational Performance (financial performance, operating 

performance, stakeholders). 

In order to achieve a deeper understanding of the effect the researcher 

adopted the approach scoping study in light of the adoption of a set of 

tools in the collection of data represented by personal interviews and field 

visits as well as a questionnaire form. 



 

B 
 

The study of a set of conclusions was the most important: 

1. The results of the analysis revealed the initial perception of 

managers about each variable of variables of the study, the general 

perception was the pick of the acceptable and with the positive 

trend which confirms that respondents attach great importance to 

the activities of processing graceful series in some types of 

organizational in the company surveyed. 

2. Verify the existence of a link between the moral and the impact of 

lean supply chain activities and some types of performance 

organizational surveyed in the organization relationship. 

   Depending on the conclusions reached by the study researcher 

presented a set of recommendations are consistent with those of the most 

important conclusions: 

1. Increase the attention of the company's departments surveyed 

thought the contents of the administrative activities in the areas of 

processing strings and some graceful performance Organisational 

and deepen the types of workers, and to do so we suggest 

activating the continuous improvement of the activities of 

processing chains nimble in order to strengthen some types of 

organizational performance of the company surveyed. 

2. departments of the company surveyed increased attention to 

relations link and the impact of the activities of lean supply chain 

activities and some types of performance organizational To 

activate so we suggest the company's study and analysis of these 

relations constantly to enhance the strengths and address the 

weaknesses in the areas lean supply chain activities and the types 

of performance through seminars and scientific conferences. 

Key words: lean supply chain activities, types of organizational 

Performance 
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