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   الطر�� لتوحید نظم التصن�ع التنافس�ة خر�طة
  *دراسة میدان�ة في الشر�ة العامة لصناعة األل�سة الجاهزة

ّ   حمد سعدون السم انثائر أد.                 
 رئ�س قسم نظم المعلومات اإلدار�ة

  الموصل جامعة – �ل�ة اإلدارة واالقتصاد
 العراق جمهور�ة

       ملخـص:

       ســتجا�ة              تحقیــ� ســرعة اال     إلــى     یــؤد�                             التصــن�ع الفعــال ونظــام الجــودة          الرشــی� و         التصــن�ع                            تحقیــ� التفاعــل والتناســ� بــین     إن
                                    هـذا التفاعـل نطلـ� عل�ـه نظر�ـة التصـن�ع     ، و                                  و�مـا یـؤمن تحقیـ� الكفـاءة والفاعل�ـة                      ز�ـائن �ـالجودة العال�ـة  ل ا                      العال�ة لحاجات ورغ�ـات 

                     �ة التصـن�ع فـي العـراق        سـتراتیج          المقترحـة ال        الطر�ـ�       خر�طـة         . �مـا إن         الصـناع�ة          المنظمـات      أداء         في تحسـین        �ساهم              التفاعلي الذ� 
         یــؤد� إلــى                                    مــن الــنظم التصــن�ع�ة �صــورة منفــردة ال   أ�                                                                تعــد األســاس للنهــوض �الصــناعة العراق�ــة فــي األلف�ــة الثالثــة.إن تطبیــ�

      تـه فــي             و�مـا تــم إث�ا   ،                                            االســتفادة مـن مزا�ـا �ــل نظـام مــن الـنظم التصــن�ع�ة    علـى        الطر�ــ�        خر�طـة                             تحقیـ� نتـائج متمیــزة حیـث تســاعد 
                           وفـي هـذا السـ�اق فقـد تـم حسـاب    ،                                                                                    التحلیل اإلحصائي لعالقات االرت�ا� والتأثیر بین �ل متغیر من المتغیـرات المعتمـدة والمسـتقلة

                                          إذ بلــغ التــأثیر الم�اشــر ألنظمــة إدارة الجــودة    ،                                                                            التــأثیرات الم�اشــرة وغیــر الم�اشــرة بــین أنظمــة إدارة الجــودة ونظــام التصــن�ع الرشــی�
   . %22.81                                                          في حین بلغ التأثیر غیر الم�اشر من خالل نظام التصن�ع الرشی�    ، %80           �ع الرشی�             في نظام التصن

                     تعز�ـز أداء األعمـال فـي        إذ إن   ،       الجـاهزة        األل�سـة                                               تطبی� التصن�ع التفاعلي في الشر�ة العامـة لصـناعة          إم�ان�ة                 وهذا ال�حث یناقش 
                         إذ �عـد العـراق مـن البلـدان    ،                                  یجـب أن تر�ـز علیهـا الح�ومـة العراق�ـة            المهمة التـي          موضوعات                                     القطاع الصناعي �مدینة الموصل هو من ال

                           و�ن�غـي أن �شــهد ثـورة صــناع�ة    ،                                                    و�متلــك العدیـد مـن الخبــرات والمهـارات فـي القطــاع الصـناعي   ،                                   ذات الثـروات العال�ـة فــي الـوطن العر�ـي
                                      مــر الــذ� �حــتم اســتخدامه للــنظم والفلســفات   األ   ،                                                                         �بیــرة �عــد توقــف عــدد �بیــر مــن المصــانع نتیجــة الظــروف الصــع�ة التــي �مــر بهــا البلــد

ـــرح �عـــد أساســـ�ً    ،                 الصـــناع�ة المتقدمـــة ـــه فـــي القطـــاع الصـــناعي العراقـــي لمواجهـــة المنافســـة العال�ـــة والســـر�عة                              ً ولعـــل النظـــام المقت                                                                       ا لتطب�ق
                                             واالستجا�ة العال�ة للنهوض �الصناعة العراق�ة.

                المختلفــة لتحلیــل           اإلحصــائ�ة        الكم�ــة         الطرائــ�          مجموعــة مــن                   وتمــت االســتفادة مــن   ،       والجــودة          اإلنتاج�ــة              الرتقــاء �مســتو�  ا  و 
         إحصــائ�ة       أدوات        اســتخدام      إلــى         �اإلضــافة   ،                                                  تصــم�م االســتب�ان �عــد اخت�ــار المجتمــع المســتهدف والعینــة    مــن                  الب�انــات المجمعــة

     وجـود      إلـى            ال�حـث تشـیر     لهـذا        األولى          والنتیجة  .         في الشر�ة   ا    ً مدیرً     25ـ             من خالل مسح ل  Smart pls2.0 و  SPSS            مختلفة مثل
                                     وجود عالقة تفاعل�ة بین التصن�ع الفعال      إلى     تشیر  ف                النتیجة الثان�ة      أما   ،                                               عالقة تفاعل�ة بین التصن�ع الفعال والتصن�ع الرشی�

                       تبــین أن التصــن�ع الفعــال  ف                                                            أمــا النتیجــة الثالثــة التــي ظهــرت مــن خــالل إجــراء التحلیــل العنقــود�   ،         ات الســتة     نحرافــ           والتصــم�م لال
                                             و�ـؤد� التصـن�ع الفعـال إلـى إحـداث نقلـة نوع�ـة فـي    ،     ذاتهـا           المواصـفات �          حیـث یتمیـز    ،                 �ل العنقود األساسـي               وأداء األعمال �ش

                                  الطر�� إلى التصـن�ع الفعـال ��ـون مـن        إذ إن   ،                                                        في حین ش�ل التصن�ع الرشی� والتصن�ع الفعال العنقود الثاني   ،           أداء األعمال

                                                 
   .  20 1 3     ارس م   ُ             ، وُقبل للنشر في   20 1 2       وفمبر ن                 تم تسلم ال�حث في        *
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          وقــد أظهــرت    ،                                                یــرت�� بــنظم إدارة الجــودة التــي تمثــل العنقــود الثالــث                                                خــالل التصــن�ع الرشــی� ومــن خــالل العنقــود األول والثــاني 
     وهذا    ،                                                                                                ٕ            نتائج تحلیل المسار أن هناك عالقة مت�ادلة بین أنظمة إدارة الجودة والتصن�ع الفعال والتصن�ع الرشی� وٕادارة األعمال

   .               الطر�� المقترحة       خر�طة              ذهبنا إل�ه في                                       یدل داللة واضحة وأكیدة على مصداق�ة ما

          اإلنتاجي.        �األداء        لالرتقاء          السا�قة                                           في القطاع الصناعي لالستفادة من هذه المفاه�م    ا                      ً النوع من ال�حوث مهم جدً      هذا  و 

                        التصن�ع الرشی� والفعال:   :             أنظمة التصن�ع     مدخل   - ً الً    أو 

        التحســین                         ق�ــادة الجــودة یــدعم بــرامج      إلــى         التكلفــة        وق�ــادة        اإلنتــاج                    تحــول فــي التر�یــز مــن  ال  ن          الرشــی� فــإ        اإلنتــاج      نمــوذج    فــي 
 & K.o.cua, K.E Mckone)        الكــایزن   ,QC,TQM,TPM  JIT      مثــال                مــع هــذا النمــوذج                           المســتمر للجــودة التــي تــرت��

R.G.Schroeder, 2001: 675-94) (Hines, et.al., 2004: 994) (S.M.James-moore, &A.Gibbons, 
         �سـبب ضــعف           اإلنتاج�ـة       مشــ�الت  لل   س   رئـ�             الجودة �مصـدر  �ــ         االعتـراف                              ســبب هـذا التحـول فــي التر�یـز هـو  (899-911 :1997

            والتــي تتضــمن         اإلنتــاج      عمل�ــة  �             جعــات الخاصــة ت      والمر         اإلنتــاج       مخلفــات   و   ،      العمــل       إعــادة           الناتجــة عــن         األجــزاء    أو              جــودة المنتجــات 
                                   �مصــدر وتعنــون ببــرامج تحســینات الجــودة        إلیهــا               تضــیف ق�مــة �شــار         التــي ال        األنشــطة     وهــذه    .            غیــر الضــرور�ة          اإلنتاج�ــة    ارد   و    المــ

      تخفـ�ض   و    ،     لحظـات   فـي       یرهـا ی                      شـ�ل (ت�ـادل القوالـب وتغ     �ـأ�                    ن بـرامج تخفـ�ض الهـدر        ولـذا فـإ   .             اإلنتـاج الرشـی�          في نمـوذج         الظاهرة
 (C.Karlsson & Ahistrom, 1996, 24-41)         النمـوذج           تـرت�� بهـذا         أساسـ�ة         هـي م�ـاد�              تدف� الق�مة)        خر�طة   ،          حجم الدفعة

(H.Katayam & D.Bennetk, 1996,18-22   (  فــي نمــوذج                  تــم التعــرض إلحــداهما     تین     رئ�ســ        آلیتــین    تمــد               وهــذا المبــدأ �ع          
   )JIT  ) A.s.sohal & A.Egglestone, 1993, 35-51             �ق�ادة الطلب         اإلنتاج     تسمى   و                اإلنتاج الرشی�

(B.Clarke&L.Mia,1993,69-82) (K.o.cua,k.E. ckone & R.G.Schroeder , 2001, 675-941)  
(y.  Dong,C.R.Carter & M.  E.Presner, 2001, 471-483) (J.J.Lawrence & M.p. Hohenstein, 1995, 3-18). 

      تخفــ�ض     فــإن     لــذا    ،          غیــر ضـرور�ة       أنشــطة         فــال یوجـد  JIT            بینمــا تطبیــ�    ،          غیــر ضـرور�    ا         ً نـتج مخزوًنــ ی                �ق�ــادة الطلــب ال        اإلنتـاج  و 
                         التوجـه الـذاتي وقـوة العمـل              الثان�ـة وهـي     ل�ـة  اآل    خـالل    مـن                   م�اد� هذا النمـوذج    من    هي                        الكلي وتم�ین العاملین        اإلنتاج              الهدر في نظام 

         فــي هرم�ــة    ن        الضــرور�ی    غیــر                       واالســتغناء عــن المشــرفین                                                  وهــذه ضــرور�ة لــدعم بــرامج التحســینات المســتمرة للجــودة    ،                 المتعــددة المهــارات
   . )Baines, et.al., 17 (                        بتم�ین قوة العمل م�اشرة            ورشة العمل 

    مــن    ً �ــالً        و�تضــمن    ،                           ل�ــات مــن خــالل التحســین المســتمر   لعم ا                            فلســفة إنتــاج تر�ــز علــى أمثل�ــة                           ُ �عــرف التصــن�ع الرشــی� �أنــهُ   و 
JIT،   TQM،   TPM،   CUST،   SUPL،   TECH،   VC،   ) Foster, 2004(    برنـامج �قـود     ُ نـهُ  أ                       عرف التصن�ع الرشی� على            
   ،JIT                                ن ممارســـات التصـــن�ع الرشـــی� تتضـــمن   ، إ   ســـ�ة                            وتحســـین الر�ح�ـــة وتحســـین التناف   ،                               حـــذف الهـــدر وز�ـــادة الق�مـــة للز�ـــائن     إلـــى

TQM،   SUPL1،   SUPL2،   TPM،    عالقات الز�ائن  و               CUST،    والرقا�ـة التكنولوج�ـة             تخطـ�� اإلنتـاج  و                  عالقات المجهز�ن،  و                      
TECH William, L.Berry, et.al.)( ،    مش�الت                         فر�� العمل ومنهج�ات حل ال   ى       تر�ز عل         وأسالیب       أدوات         �استخدام     .  

   :                                                             شجرة نظام الجودة والتصن�ع الرشی� والتصن�ع الفعال وأداء األعمال

  –       ��فـاءة    ا ه ع           تسـتط�ع تصـن�                                                الشر�ات التي تصمم منتجات جدیدة ومبتكرة لكنها ال    فإن   ) Bamber & Dale, 2000 (  ـ  ل  ا    ً وفقً 
  ة     رئ�ســ           المفــاه�م ال   إن   .                         بتحســین �فاءتهــا التصــن�ع�ة    �ة                          تر�ــز علــى جعــل الشــر�ات تنافســ              ن هــذه الفلســفة  أل               التصــن�ع الرشــی�      إلــى   أ   تلجــ

   . )Kovach.J, 2005, 3 (           ین المستمر      التحس  و   ،       التدف�  و    ،                       للتصن�ع الرشی� هي السحب
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              الـذ� یر�ـز علـى                 التصـن�ع الفعـال   هـو  ف   )Raves, Devor, Mills 1997 (            نـوقش مـن قبـل       الـذ�               النظـام الحـدیث     أمـا
                لبرنـامج الح�ـومي  ل      نتیجـة       1991                 ظهـر فـي جامعـة الهـا�    مـا     أول                التصـن�ع الفعـال      مصـطلح   ،                             المدخل المخط� للتغییر الثابت

   .                   على المق�اس العالمي                          الوال�ات المتحدة األمر���ة     ي في         المستقبل         التصن�ع         لل�حث عن 

      ر على  ی     التغی       تأثیر                       ن الشر�ات تستط�ع دراسة  إ ف    لذا    ،              التصن�ع الفعال   في                                      ً   وقد أص�ح حدوث التكی�فات المطلو�ة منتظًما 
               ر�ـة بتطـو�ر مـد�              قـدراتها الجوه               في التر�یز علـى                   العدید من الشر�ات           فقد استمر                           وخالل هذا الوقت من التغییر        األداء      مق�اس 

   .           من المنتجات        األعمال                واسع من تطب�قات 

      تتطـــور     حیـــث    ،        للمنافســـة                    غیـــر المحـــدد والثابـــت       لـــألداء                   وهـــي رؤ�ـــة غیـــر محـــددة    ،              التصـــن�ع الفعـــال       جـــدت فـــي                ُ فلســـفة التغییـــر وُ     إن
            فلســفة تغییــر       أنهــا    علــى    )Sharpdesai & Jrani, 1999 (        بواســطة                   فــي التصــن�ع الفعــال         األساســ�ة          المرتكــزات                  األســواق. وقــد حــددت 

   . ) 1 (              موضح في الش�ل    هو      و�ما    ،       األذ��اء                                                      عتمد على نماذج التعاون وتكنولوج�ا المعلومات والعاملین  ت

  
Source: Kovach.J, et.al., 2005, p.8 

  فلسفة التصن�ع الفعال )1الش�ل (

           واالضــطرا�ات            ضــغو� الســوق       ، لكــن           فــي التصــن�ع  �                                                     ســنوات عدیــدة ســادت فلســفة التصــن�ع الرشــی� والحجــم االقتصــاد ل  و 
                                �ســمح �مواك�ــة الثــورة المســتمرة فــي    ا      ً ومتك�ًفــ   ا   ً مرًنــ   ا       ً وتكت��ً�ــ   ا         ً اســتراتیج�ً               ً الشــر�ات هــ��الً    ى   تبنــ    أن ت           مــن الضــرور�              البیئ�ــة جعلــت 

         فالتصـن�ع    ، ت          فـي المنظمـا   ا                     ً �مسـتو� غیـر مـألوف سـا�قً          والتوصـ�ة          واإلبـداع                                    من خالل تبني المنظمـات لق�ـادة المرونـة    ،      األسواق
   .         والعمل�ات        التصن�ع     �ة       ستراتیج ال  ة     رئ�س                      الفعال ینظم المجاالت ال

   :                    ، �م�ن تلخ�صها �اآلتي    1994                                   التصن�ع الفعال عدة تعر�فات منذ عام         وقد عرف 

      تنـافس     أن    یجـب      اآلن                 المنظمـات �مفردهـا     أن                                             فالشر�ات تنافس فـي المرحلـة العالم�ـة التـي تعنـي    ،                       �ثافة المنافسة العالم�ة - 1
   .                                    فوفة واسعة من المنتجات وعناصر المنتج      عبر مص

     تر�ـز         مختلفـة                            ح�اة المنتجات ه�اكـل مشـروعات        دورات     قصر          حیث تتطلب    ،                                     تقل�ص وقت االنتظار ودورة ح�اة المنتجات - 2
   .                 والتكالیف القلیلة   ،      الجودة  و    ،              ستجا�ة السر�عة  اال  و    ،      السر�ع        اإلبداع  و    ،            على المستهلك

   .     ز�ائن  و    ،      منتجات            توقع خ�ارات      إلى       إضافة                 التنو�ع في الطلب  - 3

         مـع حاجـات                                                                               تكفي للتحـرك السـر�ع نحـو تحسـین التنافسـ�ة فاالسـتثمار الجیـد والمتكامـل للتكنولوج�ـا                       التكنولوج�ا الجدیدة ال - 4

 
 التصن�ع الفعال

 یریفلسفة التغ

 تكنولوج�ا المعلومات المشار�ة الجماع�ة ن األكفاءوالعامل
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                     واســـتراتیج�ات التصـــن�ع          وأســـالیب                                 جدیـــد تبنـــي مجموعـــة مـــن التكنولوج�ـــا  ال        األســـلوب       �ســـتلزم     إذ   ،   اآلن   ا      ً مهـــم جـــدً         األعمـــال
  .(Hossam,Ismail,2006,11-28)      الفعال

(Nagel, et.al., 1999, Gupta, 1996, Burgess, 1999, Mead & Rogers,1997, Hoyt, et.al., 1997, 
Milbenburg, 1995, Abdel Malek, et.al., 2000) 

    دةٕ   ٕاعـا  و                                       الـنظم الرقاب�ـة المسـتخدمة فـي ورش العمـل    فـي           الصـناع�ة          للمنظمـات                             حد الخ�ارات الجدیدة والمهمـة        الفعال أ        التصن�ع        و�مثل
             و�ـــذلك �ســـاعد   ،                              والمرونـــة واالســـتجاب�ة والت�این�ـــة          والشـــمول�ة         ث�ات�ـــة                     والخدم�ـــة والمرونـــة وال          اإلنتاج�ـــة        والشـــعب        لألقســـام         اله��ل�ـــة     أو        الترتیـــب 

         والمعـدات                                    وانعـدام الكفـاءة فـي اسـتخدام المـوارد                        منهـا المنظمـات الصـناع�ة                          الهـدر والضـ�اع التـي تعـاني        عمل�ـات                     مساعدة �بیرة فـي حـذف 
                                               و�م�ـن التأكیـد علـى أن المرتكـزات األساسـ�ة للتصـن�ع   ) rick dove,tool of analyzing and constructing agility (     ج�ـة     اإلنتا

   .AG و  HR                                  الفعال هي الموارد ال�شر�ة الفعالة 

   :        ات الستة     نحراف                  الستة والتصم�م لال   ت  ا     نحراف   اال   :       الجودة       أنظمة  - ا    ً ثان�ً 

               یتطلــب �ــل منهمــا     إذ   ،              العیــوب الصــفر�ة     إلــى       للوصــول          مترا�طــان         ســلو�ان أ    همــا       لســتة    ات ا     نحرافــ                 الســتة والتصــم�م لال   ات      نحرافــ  اال    إن
ـــ   ا     ً تغییـــرً       علـــى      ولـــ�س  ،        �مجملهـــا               محتـــو� الب�انـــات    فـــي                      ات الســـتة علـــى التف�یـــر      نحرافـــ  اال       أســـلوب     �شـــجع     إذ   ،                     للتحـــول للجـــودة العال�ـــة   ا     ً ثقافً�

      عمل�ـــة      أمـــا   ،      اإلنتـــاج       أثنـــاء        الســـ�طرة                  ا�ة للحـــوادث خـــارج      لالســـتج          ردة الفعـــل       أســـاس          و�قـــوم علـــى    ،                                 االســـتجا�ة لنقطـــة واحـــدة خـــارج الســـ�طرة
                        ن تنـــدمج فــي منهج�ــة تطـــو�ر  أ       و�ن�غــي          واألر�ــاح              مــن رضــا الز�ـــون            ٍ مســـتو� عــالٍ        إلعطــاء      فاعلــة       أداة     نهـــا  فإ         ات الســتة      نحرافــ          التصــم�م لال

   . )Jami, Kovach, et.al, 2005, 1-10               المنتج الجدید (

  .                      ات مع�ار�ـة عـن المتوسـ�      انحرافـ    سـتة     ضـمن         اإلنتاج                دة لضمان مراق�ة                             ات الستة منهج�ة لتحسین الجو      نحراف         تستخدم اال
      وتر�ـز    ،     األداء                      �قـارب الكمـال فـي تطـو�ر     مـا     إلـى        للوصـول                المنـتج والعمل�ـة        إلدارة        إحصـائي                  ات السـتة هـي مق�ـاس      نحرافـ  اال    إن
     تسـعى     إذ   ،         فـ�ض الهـدر            الرشـی� فـي تخ        التصـن�ع                والتـي تـدعم هـدف                                            ات الستة على تقلیل المعی�ـات لكـل ملیـون فرصـة      نحراف  اال
  DMAIC        ات السـتة     نحراف                                                                 من العیوب لكل ملیون من الفرص من المنتجات الجیدة. و�ت�ع استخدام اال   4 . 3   من      أقل      تنفیذ      إلى

   . )Kovach, et.al,2005, 1-10 (                               راقب) لق�ادة فرق تحسین الجودة  ،    حسن  ،    حلل   ،   فسر  ،     (حدد

          ات الســتة     نحرافــ           �التصــم�م لال   فــة   و     معر        أصــ�حت     التــي                     ن المنهج�ــة الجدیــدة    ) فــإBrue & Launsby 2003 (  ـ  لــ   ا    ً ووفًقــ
             علـى متطل�ـات      أكیـد         اتجاه الت   في    فع  د ت        هندس�ة      أداة      �نظام   NASA                                                 والتي طورت من خالل الجهود المشتر�ة بین قسم الدفاع 

                     خالل تصم�م العمل�ات.         الز�ون 

   ،        ات الســـتة     نحرافــ  اال        ل تنفیـــذ                         هــي نفســـها المســتخدمة مـــن خــال          ات الســـتة     نحرافــ          التصـــم�م لال       بواســطة    ة                  المنهج�ــة المســـتثمر 
  :      اآلت�ــة        األهــداف                �صــورة عامــة تحقــ�         ، لكنهــا DFSS                                                           و�ــالرغم مــن وجــود �عــض االختالفــات بــین المنهج�ــة المســتخدمة لتنفیــذ 

) Jami, Kovach, 2005, 4(   

   .                     تحدید متطل�ات الز�ون  - 1

   .                    المتطل�ات واست�عابها    تلك       تحلیل  - 2

   .   ون             متطل�ات الز�                في االعتماد على                   تطو�ر تصم�م المنتج  - 3
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   .       الز�ون                             و�ل منها معتمدة على متطل�ات         اإلنتاج                                 تطو�ر المستو�ات المتنوعة لعمل�ات  - 4

   .                     ات في متطل�ات الز�ائن     نحراف         لتدن�ة اال      وذلك   ،      اإلنتاج             تعدیل عمل�ات  - 5

  .      اإلنتاج                خطة للرقا�ة على        إنشاء - 6

      ومثـال    ،               دف تحسـین الجـودة  بهـ        ، وذلـك      الجـودة       مشـ�الت                                    ي منهج�ة تحسین الجودة تستخدم لتقلیل  ف         ات الستة      نحراف    ن اال إ
   .                     ات مع�ار�ة من المتوس�      انحراف     ستة    ضمن                         فإنه �م�ن مراق�ة اإلنتاج     ذلك 

     الخ�       أداء          على تحسین                                 موارد الشر�ة الثمینة والتي تعمل                          نتائج مال�ة مهمة �ادخار       إنجاز    على           ات الستة     نحراف  اال      تر�ز
   .                   ) والمنافسة السوق�ة     األدنى (       األسفل

      تت�ــع  و    )Brey, fogle                              موتــوروال لتحســین جــودة منتجاتهــا (   بــل     ِ مــن قِ       1980       فــي عــام    تة       ات الســ     نحرافــ  اال     طــورت      وقــد  
   .DMAIC   ي ه              منهج�ة معروفة          ات الستة      نحراف  اال

   :                            لتوحید نظم التصن�ع التنافس�ة      طر��  ال       خر�طة  - ا    ً ثالثً 

         عـد نمـوذج       ُ فسـي و�ُ                    وتحسـین المر�ـز التنا       األداء        أمثل�ـة            وذلـك لق�ـادة    ،      الرشـی�        التصن�ع                               العدید من المنظمات تبنت نموذج 
                             الفعال�ة هو البدیل للرشاقة.

       السـر�ع                           الر�ح�ـة فـي الم�ـان السـوقي   رص  فـ                                الشر�ات االفتراض�ة للتـأثیر علـى ال  و                                       الفعال�ة تعني استخدام المعرفة السوق�ة 
   )(Rachel Mason, et.at, 2000, 4061-4070        التقل�ات

                               مــدخل التصــن�ع الرشــی� لتــتم�ن مــن         أن تتبنــى     م�ــن                  ن سلســلة التجهیــز �           و�التــالي فــإ   ،legality                   المــدخل الموحــد �عــرف 
                                            تؤ�ـد علـى تقلیـل التـدف� لنقطـة الفصـل ولـذا ��ـون      تـزال    ال            الوقت نفسـه    وفي    ،        التكالیف                    ولفتح الغرض لتدن�ة   ،            مستو� الجدول

     �ه.   أ          غیر المتن�                                         استجا�ة لفعال�ة التسل�م في الم�ان السوقي 

                                 بتحدید نقطة الفصل لتحسین الحاجـات     تتم                      سلسلة التجهیز الكل�ة     �ة  یج      استرات                                     تول�فة النماذج الرش�قة والفعال�ة ضمن     إن
   .                من الم�ان السوقي                جدولة المستو�            تجهیز تدف�                              لالستجا�ة للطلب التطایر� لحین 

     تــتم               وفــي هــذه النقطــة    ،                                                                            نقطــة الفصــل هــي النقطــة فــي جــداول تــدفقات المــواد لطلــب الز�ــون الختــراق طل�ــات الز�ــون    ن إ
                �ادة التنبؤات.                    أنشطة ق�ادة الطلب وق

ــین المســــتمر، وذلــــك  ــودة، وذلــــك لمســــاعدة الشــــر�ات فــــي التحســ                                                                                              إن أنظمــــة اإلنتــــاج یجــــب أن تتكامــــل مــــع أنظمــــة الجــ
                                                                                                  �االســتفادة مــن مزا�ــا وخصــائص �ــل نظــام مــن األنظمــة �صــورة أفضــل مــن اســتخدام أ� مــن األنظمــة �صــورة منفــردة، فعنــد 

                                       ً                       افــات الســتة والتصــم�م لالنحرافــات الســتة ســو�ًة ف�اإلم�ــان إشــ�اع حاجــات                                               اســتخدام التصــن�ع الرشــی� والتصــن�ع الفعــال واالنحر 
  .                                      السوق وتأمین خصائص التصن�ع وسد الفجوات

ـــات الســـتة بإنتـــاج  ـــب الســـوقي والتصـــن�ع الفعـــال والتصـــن�ع الرشـــی� واالنحرافـــات الســـتة والتصـــم�م لالنحراف ـــز الطل                                                                                                     یتمی
                                                        �ــة والجــودة العال�ــة والتكلفــة المنخفضــة، أمــا خصــائص التصــن�ع                                                  مجموعــة �بیــرة متنوعــة مــن المنتجــات وقصــر المهلــة الزمن

                                                                                                                فتتمثل �الكفاءة والمرونة واالبتكار�ة واالستجاب�ة للتغیرات التطایر�ة فـي األسـواق. وفـي حـین أن الهـدف مـن التصـن�ع الرشـی� 
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                           سـتمرة فـي التصـم�مات، وز�ـادة                                                                                     هو إزالة الهدر وز�ادة المرونة، فإن التصن�ع الفعال یهدف �اإلضافة إلـى ذلـك إلـى تغییـرات م
                                                 ً                                                           التنوع في المنتجات. أما االنحرافـات السـتة فتهـدف أ�ًضـا إلـى إزالـة العیـوب فـي حـین یر�ـز التصـم�م لالنحرافـات السـتة علـى 
                                                                                                           جودة التصم�م للمنتجات، و�ؤد� �ل نظام في األنظمـة األر�عـة إلـى تحقیـ� نتـائج محـددة تتمثـل فـي التصـن�ع الرشـی� بإنتـاج 

                                                                                                      میـز �الكفـاءة، أمـا التصـن�ع الفعــال فیتمثـل �الكفـاءة االبتكار�ـة فـي حـین یر�ــز �ـل مـن االنحرافـات السـتة والتصــم�م          منتجـات تت
    ).Kovach, J, et.al., 2005: 2-10                                               لالنحرافات الستة على إنتاج منتجات عال�ة الجودة (

  
Source: Rachel, Mason-Jones, Ben Naylor & Denis, R.Towill, 2000, Lean, Agile or Leagile? Matching 

your supply chain to the Marketplace, int. J.Prod.Res. , Vol. 38, No. 17, p.  4061-4070. 
  سلسلة التجهیز في التصن�ع الرشی� والفعال )2الش�ل (

        المرونـة        مشـ�الت                 إلـى الفشـل فـي طـرح          ه األنظمـة   هـذ ب      سـیؤد�    ، ا           ً ات الستة مًعـ     نحراف                          استخدام التصن�ع الرشی� واال       إذ إن
ــذا فتكامــل األنظمــة ســو�ةً    ،                             إلــى تكــو�ن نظــام شــامل للتنافســ�ة   �                 واالبتكار�ــة وال یــؤد                                 س�ســاعد فــي بنــاء نظــام إنتــاج وجــودة                          ً ول

   . ة    شامل   ة      تنافس�

           قـات الخــز�ن                           التصـن�ع الفعـال �سـتخدم تطب�        حیـث إن   ،              التصـن�ع الفعـال     إلـى       للتحـول        أساسـي            الرشـی� مطلـب         التصـن�ع    ن إ
                                          الصـغیرة والتغییـر السـر�ع للمنتجـات والتصـن�ع                  تكییـف حجـم الكم�ـة           و�اإلم�ـان                                          الرشی� لتخف�ض خطر التقادم للمواد المخزونة 

   .                                                                   �م�ة �بیرة من المنتجات المتنوعة ومن خالل استخدام تكنولوج�ا المعلومات       إنتاج                            الخلو� في التصن�ع الرشی� في 

   ،          والمعلومــات        األفــراد                 االرتقــاء بتــأثیرات    ،    رئ�س    ر الــ یــ                             للفاعل�ــة تتضــمن (التنظــ�م للتغی   ة     أساســ�      م�ــاد�        أر�عــة             وقــد تــم تحدیــد 
   .        الز�ائن)      غناء  إ    ،                        التعاون لتعز�ز التنافس�ة

                   الفاعل�ـــة والعالم�ـــة   و   ،     رشـــی� ت  ال     إلـــى     تمیـــل         اإلنتـــاج   مـــن    ا    ً واحـــدً    ا                       ً ن المصـــانع التـــي تنـــتج نوًعـــ  فـــإ   )TU, 1997 (  ـ  لـــ   ا    ً ووفًقـــ
) Y.TU, 1997, 271-283(   المفهــوم الجدیــد للشــر�ة االفتراضــ�ة التــي تعتمــد علــى العدیــد مــن الوحــدات      إلــى   ود        وهــذا �قــ                                                                 

        المشــروع       تشــ�یل      إلــى                      وفــي �عــض الشــر�ات تحتــاج   ،                                فــروع العــالم والمقــاولین الفــرعیین   فــي    ا      ً جغرافً�ــ                الفرع�ــة الموزعــة           اإلنتاج�ــة
    ة.                      االفتراضي لكي تص�ح فعال

تجھیز 
 المواد

  
إرضاء  عملیات الرشیقةال

 الزبون

تجھیز 
 المواد

 العملیات الفعالیة
إرضاء 
 الزبون

تجھیز 
 المواد

عملیات  العملیات الرشیقة
 الفعالیة

إرضاء 
 الزبون

نقطة 
 الفصل

   

 A التجهیز الرشی�

 Bفعال�ة التجهیز 

A  
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         الم�نـــات                    المهـــارات المتنوعـــة و        تهیئـــة      تتضـــمن       بلنـــا            ِ لمقترحـــة مـــن قِ  ا                                    الطر�ـــ� لتوحیـــد نظـــم التصـــن�ع التنافســـ�ة        خر�طـــة    إن
   :  تي  اآل      تحقی�           �ما یؤمن   ً  أ�ًضا                    د المصنعة المتنوعة     وار              المتنوعة والم

  .      الوقت)   ،      الجودة   ،       التكلفة           المتكاملة (       األداء       معاییر       تحسین  - 1

   .                     است�اق توقعات الز�ائن - 2

  .          وذات �فاءة            �صورة فاعلة              قات الز�ائن  عال       إلدارة          المتكاملة        األداء                   التر�یز على معاییر  - 3

   .   ف�ه        اإلبداع                  التكنولوجي وتحقی�         التغییر        إدارة - 4

  .                               نظ�مي واعتماد التنظ�مات المسطحة         الهرم الت   ٕ     وٕالغاء                                 ت�س�� وتقلیل التقس�مات التنظ�م�ة  - 5

   .                                                                من خالل تنش�� التدر�ب المستمر واعتماد فرق العمل والمشار�ة الفاعلة   ،               الموارد ال�شر�ة       إبداع              اعتماد س�اسات  -  6

   .               في الوقت المحدد         واإلنتاج               الجودة الشاملة         �إدارة                          من میزات التقن�ات الحدیثة          االستفادة  - 7

                التصـن�ع �فاعل�ـة      علـى                                        طر�ـ� لتوحیـد نظـم التصـن�ع التنافسـ�ة تسـاعد        خر�طـة              نـتم�ن مـن بنـاء         السـا�قة    ات  ف   الص        �تأمین  و 
                                        لمتمثلـة �التصـن�ع الرشـی� والتصـن�ع الفعـال  ا        اإلنتـاج       أنظمـة                       بین خصـائص ومزا�ـا �ـل مـن      یجمع         ، وهذا                   ورشاقة ومرونة عال�ة

   .         ات الستة)     نحراف                 الستة والتصم�م لال    ات     نحراف   (اال       الجودة         وأنظمة

       مـع مـا   ا      ً واتسـاقً    .    نقطـة      جـودة        و�أقصـى      عال�ـة          و�مرونـة       ورشـاقة         �فعال�ـة         اإلنتـاج                                      وتم�ننا النظر�ة الجدیدة في التصن�ع مـن 
   :  تي  اآل    قی�                                          ن النظر�ة الجدیدة في التصن�ع ستساعد في تح       تقدم فإ

   .                   وتكاملها ف�ما بینها   ،     الوقت  و    ،      الجودة  و    ،       التكلفة          المتمثلة �    �ة       ستراتیج  اال       األداء            تحسین عوامل  - 1

     تت�ـع  ب          التفصـیل�ة           اإلنتاج�ـة               رقا�ـة العمل�ـات    ٕ     وٕاجـراء   ،                         ق�مـة المنتجـات لـد� الز�ـائن       إدراك                          الرئ�س نحو الز�ائن وز�ادة     جه     التو  - 2
   .                                 عند المصدر واست�اق توقعات الز�ائن       الجودة 

   .               التحسین المستمر - 3

                         والتنظــ�م الــذاتي ومجموعــات                       المختلفــة مــن فــرق العمــل         األنــواع             وذلــك �اعتمــاد    ،         العمل�ــاتي    �                           تم�ــین العــاملین عنــد المســتو  - 4
ــ                                  تحســین جــودة المنــتج والعمــل علــى شــ�ل      إلــى         �مــا یــؤد�    ،      المهــام   ذ            الالزمــة لتنفیــ   ة  ل�     مســئو   ال      وتــولي    ا                  ً العمــل الموجهــة ذاتً�

                  المهـارات و�تمیـزون    �                   ��ون العاملون متعدد    أن         �ساعد في      الذ�       األمر   ،         التنظ�م�ة     لجات                            ش��ات متنوعة تر�ز على المعا
   .                �المرونة العال�ة

       بتعز�ـز      وذلـك    ،                   المشـروعات االفتراضـ�ة        بإقامـة              والتكامـل معهـم         اإلنتـاج                                            الدقة في اخت�ار المجهز�ن وتوس�ع مشـار�تهم فـي  - 5
                        مـــن خـــالل المعالجـــات الالزمـــة                          ن �صـــورة م�اشـــرة قـــي الشـــ��ة        �شـــار�و    ن                           بـــین ال�ـــائعین والز�ـــائن والـــذی                 العالقـــات المســـتمرة 

         االســـتجا�ة       نجـــاز إل   ا              ً ي للب�انـــات ســـع�ً       لكترونـــ                   �اســـتخدام الت�ـــادل اإل                                           لتكامـــل العمل�ـــات وسالســـل التجهیـــز وسالســـل الق�مـــة 
   .                 السر�عة والمستمرة

                         النظـام المفتـوح علـى تكـو�ن          ذ �سـاعد إ   ،                   مـع ز�ائنهـا ومجهز�هـا   أ�                                                  جعل المنظمة تعمـل �نظـام متنـوع �عالقاتهـا مـع البیئـة - 6
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              تكــو�ن النتــائج                التــي تســاعد علــى                  تكــو�ن قــو� المهــام           حتــى یتســنى                     الوظ�ف�ــة التقلید�ــة        األقســام      مــن                    ً اله�اكــل الوظ�ف�ــة بــدالً 
  .           فرص الز�ائن       اغتنام  �

      ناه�ـك    ،                      مـن خـالل تكـو�ن التحالفـات   ،                                                                       وهذه اله�اكل ضرور�ة لتكـو�ن القـدرات الجوهر�ـة الالزمـة لتغییـر الـوالء المطلـوب
                الســرعة فــي إجــراء        لتحقیــ�                                          تمیــز الشــر�ات �الفعال�ــة والمرونــة المطلو�ــة      علــى                               تكــو�ن المنظمــات االفتراضــ�ة �ســاعد    ن أ   عــن 

        بإعــادة     وذلــك    ،      لآلخــر�ن                        علــى الخبــرات التكنولوج�ــة     �ة     األساســ                              تكــو�ن التحالفــات �عتمــد �الدرجــة        إذ إن   ،           التكنولوج�ــة          التغییــرات 
                                  دارة الشــ��ة المعقــدة ��فــاءة بواســطة                             قــدرات جوهر�ــة �م�ــن مــن خاللهــا إ             ل شــر�ة تمتلــك  �ــ       إذ إن   ،                      ترتیــب الوحــدات المتنوعــة

    ومـــن    ،         المعلومـــات         فـــي ت�ـــادل                                      والتـــي تســـمح للمنظمـــات المســـطحة �االشـــتراك            لـــى الحاســـوب  إ                             تكنولوج�ـــا المعلومـــات المســـتندة 
           علـى م�ـادین    ا                    ً هـذا التحسـین ��ـون حصـرً    ن  لكـ   ،      اإلنتـاج      أداء    حسـن  ُ �ُ     أن                 ِ الحال�ـة مـن شـأنهِ         لألنظمـة       الشـامل          التأثیر  ن  أ    اضح     الو 

   .     معینة

   :           نموذج ال�حث  - ا    ً را�عً 

   ا       اقترحـــو            ن ال�ـــاحثین   فــإ          ات الســـتة     نحرافـــ   واال               التصـــن�ع الفعــال                  التصــن�ع الرشـــی� و          فـــي میـــدان        أجر�ــت              للدراســـات التـــي    ا   ً وفًقــ
                      ث فقــد درس ��ف�ــة تحقیــ�      ال�احــ     أمــا   .                    فــي المنظمــات الصــناع�ة        ِ تطب�قــهِ          إم�ان�ــة     إلــى        لإلشــارة               مــن نظــم التصــن�ع    ا    ً واحــدً    ا     ً نموذًجـ

                               وذلك لالستفادة من مزا�ا �ل نظام    ،               في مدینة الموصل        األعمال                  في عینة من منظمات      ً  سا�ًقا       إلیها                         التكامل بین النظم المشار 
ــنظم    ن                        �صــورة منفصــلة �غــض النظــر عــ                                                                  ِ مــن الــنظم والقضــاء علــى نقــا� الضــعف الموجــودة فــي �ــل نظــام عنــد اســتخدامهِ        ال

   .      األخر�         الم�ملة 

   ،        ات الســتة     نحرافــ  اال   ،           نظــام الجــودة            القســم األول      نــاقش   ،     أقســام     ثالثــة      إلــى                     نمــوذج ال�حــث الــذ� قســم      یوضــح   )  3       الشــ�ل (
 ,JIT, TPM, TQM ،                                      فنــاقش التصــن�ع الرشــی� ومرتكزاتــه األساســ�ة        الثــاني     أمــا   .DFSS         ات الســتة      نحرافــ           والتصــم�م لال

TECH, CUST, SUPL, VC, HR, AG   األساسـ�ة أمـا            ِ ومرتكزاتـهِ        الفعـال          التصـن�ع                            فـي حـین أن القسـم الثالـث نـاقش            
  .                                 القسم الرا�ع فقد ناقش أداء األعمال

  
  نموذج ال�حث )3الش�ل (
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   :            فرض�ات ال�حث  - ا    ً خامسً 

    )،              التصـــن�ع الفعـــال                 التصـــن�ع الرشـــی� و  (                 التصـــن�ع المختلفـــة        أنظمـــة                  تحقیـــ� التفاعـــل بـــین     إن   :     األولـــى  ة     رئ�ســـ          الفرضـــ�ة ال
       وتتفــرع         األعمـال      أداء   مـن                  ٍ تحقیــ� مسـتو� عـالٍ      إلـى      یـؤد�  –          ات السـتة)      نحرافـ                    ات السـتة والتصــم�م لال     نحرافـ   (اال        الجـودة        وأنظمـة

   :  تي  اآل               من هذه الفرض�ة 

  . )A11 (                                      الجودة ترت�� وتؤثر على التصن�ع الرشی�        أنظمة    إن  -  أ

  . )A12 (                                      الجودة ترت�� وتؤثر على التصن�ع الفعال        أنظمة   إن   - ب

   . )A13 (                          و�ؤثر على التصن�ع الفعال                          نظام التصن�ع الرشی� یرت��    إن   - ج

  . )A14 (        األعمال      أداء                                    نظام التصن�ع الفعال یرت�� و�ؤثر على    إن   -  د

   .B1        األعمال      أداء                                    نظام التصن�ع الرشی� یرت�� و�ؤثر على    إن    :         ة الثان�ة    رئ�س          الفرض�ة ال

                     صــن�ع الرشــی� والتصــن�ع                                                            تحقــ� نظر�ــة التصــن�ع التفــاعلي المقتــرح تفاعــل أنظمــة الجــودة والت   :                       الفرضــ�ة الرئ�ســة الثالثــة
   .                   الفعال وأداء األعمال

   :                     منهج�ة ال�حث والتحلیل  - ا    ً سادسً 

                    واختبــر فرضــ�ات ال�حــث    ،                                                ن ال�احــث تبنــى طر�قــة المســح المیــداني لجمــع الب�انــات  فــإ   ،                          الخت�ــار نمــوذج ال�حــث المقتــرح
   .                   وطر�قة تحلیل المسار   )PLS                                      بتطبی� طر�قة المر�عات الصغر� الجزئ�ة (

   :        الب�انات                المق�اس وتجم�ع  - أ

                         بتحو�ـل المفـاه�م للم�ونـات     أو        اآلخـر�ن            بل ال�احثین                                 ِ الستفادة من المقای�س المتاحة من قِ   �ا                        تم تطو�ر عناصر االستب�ان 
     إلـى     تشـیر     هـي  و    ، )               الكم�ـة والنوع�ـة (        رئ�سـین      نوعین      إلى                     وقد قسمت مداخل ال�حث    ،           ش�ل استب�ان     إلى                    الخاصة بنظم التصن�ع 

   . )YIN, 1999 (                    ات المستخدمة في ذلك             معة والتوض�ح                 نوع الب�انات المج

   :            عینة الدراسة  - ب

                              المهمـــة التـــي یجـــب أن تر�ـــز علیهـــا          موضـــوعات                                                          تعز�ـــز أداء األعمـــال فـــي القطـــاع الصـــناعي �مدینـــة الموصـــل هـــو مـــن ال       إذ إن
                      ت والمهـارات فـي القطـاع                        و�متلـك العدیـد مـن الخبـرا   ،                                                            إذ �عد العراق مـن البلـدان ذات الثـروات العال�ـة فـي الـوطن العر�ـي   ،                الح�ومة العراق�ة

     األمـر    ،                                                                                                    و�ن�غي أن �شهد ثورة صناع�ة �بیرة �عد توقف عدد �بیـر مـن المصـانع نتیجـة الظـروف الصـع�ة التـي �مـر بهـا البلـد   ،       الصناعي
ــنظم والفلســفات الصــناع�ة المتقدمــة    قــي                                  ا لتطب�قــه فــي القطــاع الصــناعي العرا                             ً ولعــل النظــام المقتــرح �عــد أساســ�ً    ،                                                    الــذ� �حــتم اســتخدامه لل

           ِ فـــي دراســـتهِ        ل�احـــث ا          وقـــد اختـــار    .                                                                                          لمواجهـــة المنافســـة العال�ـــة والســـر�عة واالســـتجا�ة العال�ـــة للنهـــوض �الصـــناعة العراق�ـــة وتعز�ـــز جودتهـــا
                           لمواك�ـــة وتلب�ـــة حاجـــات الســـوق            إم�انیتهـــا                             وذلـــك لتـــدني مســـتو� الجـــودة وعـــدم    ،                 الجـــاهزة فـــي الموصـــل        األل�ســـة                     الشـــر�ة العامـــة لصـــناعة 

                            فر هــذه المســتلزمات فــي الشــر�ة  ا    تتــو        حیــث ال   ،       واإلبــداع        التســل�م   و    ،       المرونــة  و    ،      الجــودة  و    ،       التكلفــة       مــن حیــث          المنافســة         األســواق           والــدخول فــي 
          اإلنتاج�ـة          فـي الخطـو�          واإلنتـاج                     لمعالجـة مشـ�الت الجـودة        للشـر�ة    ا     ً أساسـ�ً    ا           ً ل��ـون منهاًجـ                     ُ ال�احث اقترح نموذجهُ      فإن     ولذا                ً  المذ�ورة سا�ًقا،

              م�ـــن الشـــر�ة مـــن        ُ عال�ـــة تُ       أداء            تحقیـــ� عوائـــد      إلـــى         �مـــا یـــؤد�                                   ِ المحل�ـــة والعالم�ـــة وتطـــو�ر منتجاتـــهِ        منافســـة               مین متطل�ـــات ال   وتـــأ          المختلفـــة
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ــ   ،    فیهــا   ة   فر  ا                                         لمواردهــا الماد�ــة والمال�ــة وال�شــر�ة المتــو        األمثــل                   االســتمرار واالســتثمار     لــم          ، لكنهــا       متــوافرة                         البن�ــة التحت�ــة فــي الشــر�ة      �ــأن   ا   ً علًم
                         ُ االســتب�ان الــذ� تــم تصــم�مهُ    ن عــ        لإلجا�ــة          فــي الشــر�ة    ا    ً مــدیرً   )   25                 . وقــد تــم اخت�ــار (    ً ســا�ًقا       إلیهــا       المشــار                   فلســفة مــن الفلســفات    ة  أ�ــ      تطبــ�

   .                        المستهدفین في تلك الشر�ة        األفراد    على          ُ وتوز�عهُ 

   :SPSS       أسلوب  - ج

   ً الً  �ـ   ،        ات السـتة     نحرافـ   واال                                     �ـل مـن التصـن�ع الفعـال والتصـن�ع الرشـی�        أهم�ـة                         �عـض ال�ـاحثین الـذین وضـحوا      إلى         �اإلشارة
                ن ال�احث قد جمع   فإ   ،      للشر�ة       األداء         في تعز�ز          ُ وأهمیتهُ         التصن�ع        أنظمة            لكل نظام من          األساس�ة                 وتحدید المرتكزات            على انفراد 

       لتصـــن�ع          النظر�ـــة ل         مرتكـــزات  ال            �ـــل مرتكـــز مـــن     أن  و                      لفحـــص معول�ـــة الب�انـــات   SPSS       أدوات        واســـتخدم         األنظمـــة           بـــین �ـــل هـــذه 
                حلول عامـل واحـد (  One Factor Solution          الذ� اظهر    ي                : التحلیل العامل            ناصر التال�ة     ا للع             ً تم تحلیله وفقً         واألداء          التفاعلي

         المطلقـة       الق�مـة    ،     الكلـي             نسـ�ة الت�ـاین    ،       التحمیـل            متوسـ� عامـل   ،                مد� عامل التحمیـل              �ل م�ون یتضمن         حیث إن   ، )         لكل م�ون 
Eigen Value KMQ   فـي                   وتـم حسـاب المعول�ـة    ،       االخت�ـار      نجاز                   �انت العینة �اف�ة إل     إذا              الموصوفة ف�ما       عینة      دقة ال     قاست   

   . ) 1 (           في الجدول       موضحة           �ل النتائج   و    ،  اخ  ن�    �رو              االعتماد على
  )1( الجدول

  )لمرتكزات نظر�ة التصن�ع التفاعلي SPSSداة أ(النتائج التي تم الحصول علیها بواسطة  SPSSنتائج 

  �رون�اخ
KMQ 

Kaiser-
Meyer 
Olkin  

Eigen 
Value  الق�مة

  المطلقة

Percentage of 
Total Variance 
 نس�ة الت�این الكلي

Arerege Loading 
Factor 

  متوس� عامل التحمیل

Loading Factor 
Range 

  مد� عامل التحمیل
  

0.70 0.79 1>  57.19% 0.666 0.622- 
0.527 AM 

0.69 0.67 1>  62.70 % 0.725 0.729-  
0.529 LM 

0.80  0.61 1>  64.9 % 0.667 0.647-  
0.524 QU 

   :                                                                                    ناتج طر�قة المر�عات الصغر� الجزئ�ة لمق�اس التفاعل بین مرتكزات نظر�ة التصن�ع التفاعلي    ؤشر       مدخل م

              التقلید�ـة مثـل          الطرائـ�       تواجـه                                                                             نـاتج مـدخل مؤشـر ق�ـاس التفاعـل �طر�قـة المر�عـات الصـغر� الجزئ�ـة لحـل الصـعو�ات التـي 
ـــاس   أ  خطـــ         تـــأثیرات ـــإن   ،       المق� ـــاتج مـــد     ف ـــهِ                                     ال�احـــث فـــي هـــذه الدراســـة اســـتخدم ن ــة                   ِ خل المؤشـــر القتران   .                         �المر�عـــات الصـــغر� الجزئ�ـ

                                   تــم مواجهتهــا �طر�قــة المر�عــات الصــغر�           التقلید�ــة          الطرائــ�                      المعتمــدة المســتخدمة فــي    أ        ، المتن�ــ        المتوســطة   ،                    المتغیــرات المثبــت بهــا
   .                  �م�ن ق�اسها م�اشرة                                      �متغیرات �اف�ة (أ� الم�ونات) والتي ال

  PLS     إلـى    خضـع  أ    أو      أحیـل   ثـم    )                 المتغیـرات الكامنـة   ة ( نـ             لم�ونـات الم�ط                            �ل مجموعة مـن المؤشـرات تع�ـس ا  PLS     ناتج 
         إجـراءات  ن   فـإ  ) (Chin W. & Gopal A., 1995  ـ    ا لـ    ً ووفًقـ  .                              بوطة للمتغیـرات الكامنـة وعالقتهـا                       لتقـدیر النتیجـة �صـورة مضـ

PLS  لنمذجـة الم�ونـات                �سبب قابلیتهـا        األخیرة                                        بل ال�احثین في نظم المعلومات في السنوات                    ِ معروفة وتستخدم من قِ        أص�حت                
  .                         العینات الصغیرة والمتوسطة       أحجام               (الطب�ع�ة) ومن                                الطب�ع�ة تحت شرو� عدم الق�اس�ة 
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PLS   للمســارات اله��ل�ــة              نمــاذج مشــابهة         ، لكنهــا                  عتمــدة علــى العناصــر                     نمذجــة معــادالت ه��ل�ــة م        �أســلوب        االنحــدار      إلــى      مشــا�ه                  
  )         ِ ومؤشــراتهِ    ن             المتغیــر الكــام    بــین      تكــون         العالقــات     إن   أ�                     ومقــای�س المســارات (   )   منــة                  بــین المتغیــرات الكا       تكــون                  العالقــات النظر�ــة    إن    (أ� 
   فـي                       ِ ن یختلـف �حجـم مسـاهمتهِ  أ          لكـل مؤشـر     تسـمح   PLS           ن خوارزم�ـة           المق�اس فـإ                   متساو�ة لكل مؤشرات        أوزان       إعطاء          من افتراض    ً الً    و�د

       قـــل وزن                                 ؤشـــرات والم�ـــون الكـــامن الـــذ� �عطـــي أ   الم     إلـــى                                                                  ً تـــألیف (تكـــو�ن) درجـــات لمؤشـــرات المتغیـــر الكـــامن �العالقـــات الضـــع�فة نســـ�ةً 
) Chin W. et.al ,1996(    و�هــذا المعنــى             PLS  مثــل االنحــدار الــذ� �فتــرض الخطــأ الحــر    ،      األخــر�          األســالیب   مــن    ً الً  � ضــ  تف      أكثــر                                  

    ).Lohmolle, 1989 (     �اس    للمق

PLS   لتوض�ح العالقات المعتمدة    ا     ً مناس�ً    ا     ً أسلو�ً       �عتبر                        (Fornell C. & Yi, 1992)  

    أو                      مـن المؤشـرات التقو�م�ـة    ً الً         تنمـذج بـد    أن                      �سـمح للم�ونـات الكاف�ـة         �أسـلوب       �سـتخدم   Chin, 1998 (  PLS (  ـ  لـ   ا    ً ووفًقـ
      نمذجـة         أسـالیب                                        لحجـم العینـة للسـماح للنمـوذج �المقارنـة مـع    ا         ً الطلـب وفًقـ                   ذلـك تعمـل علـى ترشـی�      إلـى         �اإلضافة  و    ،         االنع�اس�ة

                    فـي جامعـة هـامبورك فـي         األعمـال                    والتي خصصت فـي مدرسـة   Smart PLS 2.0                    ال�احث استخدم تحلیل    .                 المعادلة اله��ل�ة
                     والمق�ـاس �سـتخدم مـدخل    ،                   (لتكـو�ن) نمـوذج مسـار        لتولیـد        األعمـال       أ�حـاث   فـي       سـتخدم  �    أن     �م�ـن   Smart PLS 2.0   ،       ألمان�ـا

  java eclips platform Smart PLS                 السـتخدام تكنولوج�ـا        ُ تصـم�مهُ       أعید  Smart PLS 2.0   .                       المر�عات الصغر� الجزئ�ة
     �م�ـن     ُ نـهُ   فإ   )Ringlet & Weade, 2005 (     إلـى         �اإلشـارة                                     ) وق�ـاس نمـوذج المسـار وتقیـ�م النتـائج.  ن               �سـمح بخلـ� (تكـو�  2.0

   . 2         في الش�ل    ا            �م�ن مشاهدته                     استخدمت في هذا ال�حث      التي   Smart  ـ              لحل النتائج ل  Smart     إلى             وظائف �سهولة        إضافة

         ات السـتة      نحرافـ   واال  AM, LM  ـ   للـ  SPSS    أداة           ل علیهـا مـن                            تظهـر النتـائج التـي تـم الحصـو         األرقـام (  PLS            نتـائج تحلیـل 
SS،   DFSS   1                 موضحة في الجدول (  ال  و .(   

   :               اخت�ار الفرض�ات  - ا    ً سا�عً 

      وهي:                            لتعز�ز الفرض�ات في النموذج         األسالیب       عدد من            تم استخدام 

   ،       لب�انـات ل        النمـوذج         مطا�قـة          ق�اس درجـة  ل   ا       ً عد مؤشرً       ُ التي تُ   ) R                                     هي المعامالت الكل�ة لتحدید (ق�مة مر�ع        األول:        األسلوب
     �ــان   ٕ   وٕاذا   ،                  المحــددة فــي النمــوذج                                           النمــوذج المحســوب لمعظــم الت�ــاین فــي المتغیــرات     أن          فهــذا مؤشــر      2R  = 1.0     ق�مــة       �انــت     إذا

2R  = 0    خر  اآل                  �عزز لمعرفة الشر�              من الشرو� ال   ا    ً واحدً    ن أ          فهذا �عني  .   

       أوزان   ،                               ت االنحــدار الق�اســ�ة (معــامالت بیتــا     معــامال   )BETA                                      هــو اســتخدام معــامالت التقــدیرات الق�اســ�ة (   :      الثــاني        األســلوب
                   النسـب�ة للمتغیـرات        األهم�ـة      تحدیـد   و    ، ت               اخت�ـار المتغیـرا   فـي        أغـراض     لعدة         تستخدم  و                                    �ستخدم في العلوم االجتماع�ة الوصف�ة             ً بیتا) عادةً 

    أن         هـذا �عنــي  ف  B=0  ة               عنـدما تكـون ق�مـ   )Johan. b., 1994 (      وه�ـذا    ،                            التغیـر فـي المتغیـرات المختلفــة       تـأثیر       مقارنـة   و    ،         التوضـ�ح�ة
   .            العالقات قو�ة    أن          فهذا �عني    ،B     ق�مة       تزداد                         العالقات ضع�فة لكن عندما 

   :     �اآلتي                  بناء نموذج ال�حث                     العالقات بین متغیرات            التي تستخدم                             نتائج تقی�م اخت�ار الب�انات             و�م�ن توض�ح 

   :                             الجودة في نظام التصن�ع الرشی�       أنظمة       تأثیر  - أ

                    بـین متغیـرات الدراسـة          التـأثیر                                  االنحـدار الخطـي ال�سـ�� لتوضـ�ح عالقـات        أسـلوب        استخدام                     الدراسة الحال�ة تم      إطار   في 
   . ) 2 (                موضح في الجدول   هو     �ما 
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   )2( جدولال
  تأثیر أنظمة الجودة في نظام التصن�ع الرشی�

المتغیر المستقل   
  المتغیر المعتمد

  R2 F  نظام التصن�ع الرشی�
B0 B1 الجدول�ة المحسو�ة 

 4.26 18.212 0.82 0.534 1.678 ودةأنظمة الج

ـــأثیر     وجـــود    ) 2 (                یتضـــح مـــن الجـــدول   ـــو�        ت   F            ذ بلغـــت ق�مـــة  إ   ،                             الجـــودة فـــي نظـــام التصـــن�ع الرشـــی�       إدارة       ألنظمـــة      معن
                   و�لـــغ معامـــل التحدیـــد    ، )    1.24                عنـــد درجتـــي حر�ـــة (   )    4.26         ال�الغـــة (                       كبـــر مـــن ق�متهـــا الجدول�ـــة        ) وهـــي أ18.212 (         المحســـو�ة 

      و�عـــود    ،                   نظــام التصــن�ع الرشــی�       �فســـرها        الجــودة        إدارة       أنظمــة                         ) مــن االختالفــات المفســـرة فــي  % 2 8 (   ن أ          وهــذا �عنــي    ، ) 82% (
                      ومـن خـالل متا�عـة معـامالت    .                فـي نمـوذج االنحـدار      داخلـة     غیـر       أنها    أو                   �م�ن الس�طرة علیها    ال                متغیرات عشوائ�ة      إلى        ال�اقي

B   واخت�ــــار        t  ــین أ ــودة (التصــــم�م        إدارة       أنظمــــة    أن          وهــــذا �عنــــي    ،               ق�متهــــا الجدول�ــــة   ن     كبــــر مــــ أ         المحســــو�ة   t       ن ق�مــــة           لهــــا تبــ                 الجــ
   .     األولى  ة     رئ�س             من الفرض�ة ال       األولى                            و�ذلك تتحق� الفرض�ة الفرع�ة    ،                      في نظام التصن�ع الرشی�      ستؤثر            ات الستة)     نحراف  لال

   :                                           نظام التصن�ع الرشی� على نظام التصن�ع الفعال       تأثیر  - ب

  )3الجدول (
  �ع الفعالتأثیر نظام التصن�ع الرشی� في نظام التصن

المتغیر المستقل   
  المتغیر المعتمد

  R2 F  نظام التصن�ع الفعال
B0 B1 الجدول�ة المحسو�ة 

 4.26 17.92 0.50  0.654 1.467 نظام التصن�ع الرشی�

         المحســـو�ة   F       ذ بلغـــت  إ   ،                                           لنظـــام التصـــن�ع الرشـــی� فـــي نظـــام التصـــن�ع الفعـــال      معنـــو�        تـــأثیر     وجـــود    ) 3                یتضـــح مـــن الجـــدول (  
   )0.05                     ) وضــمن مســتو� معنو�ــة (df = 1,24                عنــد درجتــي حر�ــة (   )    4.26 (                               كبــر مــن ق�متهــا الجدول�ــة ال�الغــة     هــي أ  و    ، )17.92 (

       الجـــودة        أنظمـــة                                                    ) مــن االختالفـــات المفســـرة فـــي نظـــام التصــن�ع الفعـــال تفســـرها  %  50 (    أن          وهـــذا �عنـــي    ، ).2R  ) 500      تحدیـــد         و�معامــل 
      و�ـذلك    ،                          ؤثر فـي نظـام التصـن�ع الفعـال یـ                     نظـام التصـن�ع الرشـی�   ن أ       ا �عنـي    وهـذ  .                                                وال�اقي �عود لمتغیرات عشوائ�ة ال یتضمنها النمـوذج

   .     األولى  ة     رئ�س             من الفرض�ة ال         الثالثة                      تتحق� الفرض�ة الفرع�ة 

                  متغیـرات عشـوائ�ة ال      إلـى        ) تعـود %  30             ) فـي حـین أن ( %  70                                                   إن تأثیر التصن�ع الرشـی� علـى التصـن�ع الفعـال قـد بلـغ (
                    والـدلیل علـى ذلـك عـدم    ،                              فـي تطبیـ� أنظمـة اإلنتـاج المتقدمـة           فـي الشـر�ة   ا    ً واضـحً    ا ً فً          ن هنـاك ضـع       السبب أ  و    ،               یتضمنها النموذج

    مــا  ف�       و�خاصــة    ،                  الموجــودة فــي الشــر�ة                                ات الز�ــائن و�ثــرة الهــدر والضــ�اع                                            قــدرة الشــر�ة علــى االســتجا�ة الســر�عة لحاجــات ورغ�ــ
                               الشر�ة تعاني مـن مشـ�لة �بیـرة فـي         حیث إن  .        للتقادم            والتي تتعرض    ،                                                    یتعل� �الكم�ات المخزونة الكبیرة الموجودة في المخازن 

   ،               والجـودة واإلبـداع         التكلفـة      ن حیـث                                                                                تسو�� منتجاتها �سبب عدم مواكبتهـا للمنافسـة مـع السـلع الموجـودة فـي األسـواق المحل�ـة مـ
ـــم عــــددً   ٕ وإ  ــــة وأدوات    ا    ً �بیــــرً    ا                      ً ن مخــــازن الشــــر�ة تضـ ـــودة الحدیث ــــات المـ ــــي ال تتماشــــى مــــع متطل�                                                                      مــــن المنتجــــات المتقادمــــة الت
     وعـدم                               ضـمن الفضـالت والقصاصـات والعـوادم                         فـي المـواد األول�ـة التـي تت           �اع الحاصـل  ض        ز�ادة ال            أضف إلى ذلك    ،        مستهلكین  ال

       أطـــوال   مـــع                         لعـــدم تناســـب أطـــوال األقمشـــة    ،     صاصـــات                                                        تم�ـــن الشـــر�ة مـــن ابتكـــار منتجـــات لالســـتفادة مـــن هـــذه الفضـــالت والق
ــأ ب                نتــاجي للعــامالت �ســ     قــت اإل                      ناه�ــك عــن الهــدر فــي الو    ،                         الفرشــات المطلو�ــة للمــود�الت                         مین التــوازن اإلنتــاجي بــین         ب عــدم ت
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                       و�ثـرة العطـالت والتوقفـات   ي      إنتـاج                       لفة التي یتضمنها �ل خـ�             نتاج�ة المخت                     و�ذلك بین العمل�ات اإل   ،        المختلفة              خطو� الخ�اطة
          و�عـزز ذلـك    .         هـا المحـدد                                                        فر األدوات االحت�اط�ة أو عدم إجـراء الصـ�انة الوقائ�ـة فـي وقت ا        لعدم تو        ، إما             وتأخر ص�انتها         الم�نات

ـــأثیر اإل ـــو� ألنظمـــة الجـــودة (          الت ـــى التصـــن�ع الرشـــی� %  60                            یجـــابي المعن ـــى ز�ـــادة الهـــدر    ،                    ) عل                                     وهـــذا یـــدل داللـــة واضـــحة عل
    ثیر  أ   ) تــ 3              و�وضــح الجــدول (   .  حــ�                                               ذ تــزداد فــي الشــر�ة منتجــات الدرجــة الثان�ــة �شــ�ل مال إ   ،                  وتــدني مســتو� الشــر�ة   ،       والضــ�اع

   .              التصن�ع الفعال                         التصن�ع الرشی� على نظام      نظام

  :                                         تأثیر نظام التصن�ع الفعال على أداء األعمال  - ج

  )      16.45          المحسو�ة (  F     بلغت     إذ   ،      األعمال      أداء                               معنو� لنظام التصن�ع الفعال على        تأثیر     وجود    ) 4                یتضح من الجدول (
          ) و�معامـل 0.05 (                 ضـمن مسـتو� معنو�ـة  (df = 1.24)                  ) عنـد درجتـي حر�ـة    4.26                                كبـر مـن ق�متهـا الجدول�ـة ال�الغـة (     وهـي أ

                                    و�ـذلك تتحقـ� الفرضـ�ة الفرع�ـة الرا�عـة    ،      األعمـال      أداء                             نظـام التصـن�ع الفعـال یـؤثر علـى     أن          وهـذا �عنـي    ، )2R = 90        تحدیـد (
   .     األولى                   من الفرض�ة الرئ�سة 

  )4الجدول (
  األعمال أداءتأثیر نظام التصن�ع الفعال على 

المتغیر المستقل   
  المتغیر المعتمد

 R2 F  أداء األعمال
B0 B1 الجدول�ة المحسو�ة  

 4.26 16.45 0.90 0.28 1.782 نظام التصن�ع الفعال

   :                                         تأثیر نظام التصن�ع الرشی� على أداء األعمال  - د

         المحســــو�ة   F        إذ بلغــــت    ،                                                       ) وجــــود تــــأثیر معنــــو� لنظــــام التصــــن�ع الرشــــی� علــــى أداء األعمــــال 5                یتضــــح مــــن الجــــدول (
       ) وهــذا 0.05                     ) وضــمن مســتو� معنو�ــة (df                          ال�الغــة عنــد درجتــي الحر�ــة (   )    4.26                        كبــر مــن ق�متهــا الجدول�ــة (     وهــي أ   ، )    19.7 (

  ة     رئ�سـ                                                 و�ـذلك تتحقـ� الفرضـ�ة الفرع�ـة الثالثـة مـن الفرضـ�ة ال   ،      األعمـال    داء  أ            ثر علـى نظـام    یـؤ                             �عني أن نظام التصن�ع الرشی� 
   .     األولى

  )5( الجدول
  األعمال أداءتأثیر نظام التصن�ع الرشی� على 

 المتغیر المستقل
  یر المعتمدالمتغ

  R2 F  أداء األعمال
B0 B1 الجدول�ة المحسو�ة 

 4.26 19.7 0.76  0.82  1.872 نظام التصن�ع الرشی�

   :            تحلیل المسار  - ه

              هناك عالقة بین     أن      یتبین     إذ   ،                                                      ) تحلیل المسار الذ� یوضح العالقة الم�اشرة وغیر الم�اشرة5                   �ظهر من خالل الش�ل (
   . )    0.41 (     بلغت     إذ   ،  ی�                                  �ع الفعال من خالل نظام التصن�ع الرش                  الجودة ونظام التصن       إدارة       أنظمة
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 تحلیل المسار )5الش�ل (

          هنـاك عالقـة          یتبـین أن                                                   الجودة لنظام التصـن�ع الفعـال ونظـام التصـن�ع الرشـی�       إدارة       ألنظمة              تحل�الت المسار        من خالل 
                            و�ذلك تتحق� الفرض�ة الفرع�ـة    ، )    59.6 (     بلغت     إذ   ،                     ل نظام التصن�ع الفعال     من خال        األعمال       وأداء                        بین نظام التصن�ع الرشی� 
   .       الثان�ة  ة     رئ�س                تحققت الفرض�ة ال    �ما        األولى                           الثان�ة من الفرع�ة الرئ�سة 

                                   الجــودة ونظــام التصــن�ع الفعــال مــن خــالل        إدارة       أنظمــة                                           ) قــ�م التــأثیرات الم�اشــرة وغیــر الم�اشــرة بــین  6        الجــدول (      و�ظهــر 
           فـي حـین بلـغ    ، ) %  80 (                              الجـودة فـي نظـام التصـن�ع الفعـال        إدارة       ألنظمة        الم�اشر          التأثیر          بلغت ق�مة     إذ   ،     لرشی�              نظام التصن�ع ا

  CX2، X3                    غیــر الم�اشــر مــن خــالل         التــأثیر        �مــا بلــغ   )  %  81 .  22                                        غیــر الم�اشــر مــن خــالل نظــام التصــن�ع الرشــی� (         التــأثیر
  .             ) على التوالي0.2871   ،0.2727 (

  )6الجدول (
  الجودة ونظام التصن�ع الفعال  إدارةنظمة وغیر الم�اشرة بین أ رات الم�اشرةثیالتأ

  نظام التصن�ع الرشی� خالل

 Y  0.70    على   X1                   التأثیر الم�اشر لـ 
  X2  0.2727                           التأثیر غیر الم�اشر من خالل 
  X3    0.2871                           التأثیر غیر الم�اشر من خالل 

  Z    0.40    على   X2                   التأثیر الم�اشر لـ 
 Z    0.87   لى  ع  X3                   التأثیر الم�اشر لـ 
 X2    0.92    على   X1                   التأثیر الم�اشر لـ 
 X3    0.90    على   X2                   التأثیر الم�اشر لـ 
 X3    0.82    على   X1                   التأثیر الم�اشر لـ 
 Z    0.87    على   X3                   التأثیر الم�اشر لـ 

       لتصــن�ع                                                                                                     وقــد تــم اســتخدام التحلیــل العنقــود� لغــرض الوقــوف �شــ�ل دقیــ� علــى العالقــة بــین أنظمــة الجــودة والتصــن�ع الرشــی� وا
          . وللتعـرف         نـف الـذ�ر                     ا فـي تحلیـل االنحـدار اآل          وتـم إسـقاطه   ا                ً �ـان تأثیرهـا ضـع�فً      مهمـا              من متغیراتهـا    أ�                                 الفعال وأداء األعمال وعدم إغفال

          ، إذ �ظهــر                 ة علــى شـ�ل عناقیـد    رئ�سـ                جعــل المتغیـرات ال       أسـلوب               فقـد تــم اسـتخدام    ،     الـثالث           المجموعــات                            علـى دور �ـل متغیــر مـن متغیـرات 
                                                                                                       نظــام الجــودة والتصــن�ع الرشــی� شــ�لت العنقــود األول الــذ� نــتج مــن تكــون العنقــود الثــاني المؤلــف مــن التصــن�ع الرشــی�   ن    ) أ 6       الشــ�ل (

                               ن العنقـود األول �مثـل خالصـة تكامـل        ولـذا فـإ   ،                      األعمـال والتصـن�ع الفعـال            لف مـن أداء                               ال وخالصة العنقـود الثالـث الـذ� تـأ             والتصن�ع الفع
      ، وهـو    �حـث                   فـي نمـوذج وفرضـ�ات ال                                 ِ وهـذا یؤ�ـد مصـداق�ة مـا ذهبنـا إل�ـهِ    ،                         تصـن�ع الفعـال وأداء األعمـال                               نظام الجودة والتصـن�ع الرشـی� وال

   .                                   و�ذلك تتحق� الفرض�ة الرئ�سة الثالثة   ،                                                                  ذهبنا إل�ه من فرضیتنا الموضوعة حول نظر�ة التصن�ع التفاعلي المقترحة                برهان أكید لما

 X1نظام إدارة الجودة 

 X2التصنیع الرشیق 

 X3التصنیع الفعال  

  أداء األعمال
Y 

0.92 

0.90  

0.82  

0.87  

0.40 

0.70  
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  )6الش�ل (

   :             جات والتوص�ات      الستنتا ا

   :          االستنتاجات  - ً الً    أو 

ــ    إن - 1    ات      نحرافــ                    ات الســتة والتصــم�م لال     نحرافــ  اال �                    نظم الجــودة المتمثلــة  لــ   ا                                            ً تحقیــ� التفاعــل بــین التصــن�ع الرشــی� والفعــال وفًق
  .                              االستجا�ة لحاجات ورغ�ات الز�ائن     سرعة       تحقی�      إلى       و�ؤد�   ،      الشر�ة       أعمال      أداء                              الستة �ساعد في االرتقاء �مستو� 

       المال�ــس                                                           تحقیــ� مســتو�ات جــودة عال�ــة للمنتجــات فــي الشــر�ة العامــة لصــناعة     لــى ع                 الطر�ــ� المقترحــة     �طــة   خر       تســاعد  - 2
  .      اإلنتاج                                                           الجاهزة و�عمل على تقلیل الهدر والض�اع التي تحصل خالل عمل�ات 

   �ــل   �      الطر�ــ       خر�طــة          حیــث تســاعد    ،      متمیــزة            تحقیــ� نتــائج      إلــى     یــؤد�                                    مــن الــنظم التصــن�ع�ة �صــورة منفــردة ال   أ�        تطبیــ�    إن -  3
         اإلحصـائي           فـي التحلیـل         ُ إث�اتـهُ         و�مـا تـم                      مـن الـنظم التصـن�ع�ة.        �ـل نظـام                   االسـتفادة مـن مزا�ـا     علـى                    من النظم التطب�ق�ـة      نظام 

  .                   التصن�ع�ة المختلفة)        األنظمة (                                                   �عالقات االرت�ا� والتأثیر بین �ل متغیر من المتغیرات

   ،      األعمـال       وأداء                                       الجـودة والتصـن�ع الفعـال والتصـن�ع الرشـی�        إدارة       أنظمـة                       هناك عالقات مت�ادلـة بـین     أن                   نتائج تحلیل المسار        أظهرت -  4
  .               الطر�� المقترحة       خر�طة   في       إل�ه                     على مصداق�ة ما ذهبنا         وأكیدة                    وهذا یدل داللة واضحة 

                     حیـث یتمیـز �المواصـفات    ،      األساسـي             �شـ�ل العنقـود         األعمـال       وأداء               التصن�ع الفعال     أن                      التحلیل العنقود� تبین        إجراء    عند  - 5
                الرشــی� والتصــن�ع                    فــي حــین شــ�ل التصــن�ع    ،      األعمــال      أداء              نقلــة نوع�ــة فــي        إحــداث   لــى  إ                   ؤد� التصــن�ع الفعــال   و�ــ       ذاتهــا، 
      األول                ومـن خـالل العنقـود    ،                          ��ـون مـن خـالل التصـن�ع الرشـی�               التصـن�ع الفعـال      إلـى        الطر��       إذ إن   ،              العنقود الثاني       الفعال 
  .      الثالث                   التي تمثل العنقود         ة الجودة      إدار      بنظم              ��ون االرت�ا�         والثاني 

  :        التوص�ات  - ا    ً ثان�ً 

           الحدیثــة فــي                   اهزة اعتمــاد الــنظم    الجــ       المال�ــس        لصــناعة                                العراق�ــة العامــة والشــر�ة العامــة                            ین�غــي علــى الشــر�ات الصــناع�ة  - 1
   .                 المنافسة العالم�ة                 لتتم�ن من مواجهة         التصن�ع 

          التـي تحصـل           والقصاصـات          والفضـالت                     من خالل تقل�ص العوادم                 وتخف�ض التكالیف         للموارد        األمثل               تحقی� االستثمار     إن - 2
   .                 بل الدول المتقدمة                           ِ للنظم الحدیثة المعتمدة من قِ               �ات التصن�ع�ة        ستراتیج  اال       بواسطة      یتم  –          اإلنتاج�ة             بین العمل�ات 

   .       الثالثة        األلف�ة   في                   �الصناعة العراق�ة         �النهوض        األساس   عد  ُ تُ                   التصن�ع في العراق     �ة       ستراتیج ال                الطر�� المقترحة        خر�طة    إن -  3

 
3 

4 

2 

1 
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 ABSTRACT 
The interaction Between lean manufacturing, Agile manufacturing, Quality Systems, and 

Performance cause to achieve quick response to the Customer need and desire in Efficiency an 
Effectiveness and this combine named “Manufacturing interaction theory“ which contribute to 
improve the manufacturing Organization performance. The suggest roadmap to manufacturing 
strategy in Iraq consist the basis to develop Iraqi manufacturing in the third millennium.   

The Enhance Business performance In the Industrial sector in Mosul city in Iraq which 
contribute in the advancement of Iraq which contain many resources and experience , skills in 
the manufacturing area. And may be Industrial revolution after In factories breakdown 
because the difficult circumstances which can use basically some modern system & 
manufacturing philosophy, the proposed system and the theory suggested assets to solve many 
Industrial sector problem to compact the global. Competitive and speed and quick response to 
upper the Iraq manufacturing and quality Improvement. 

Applied each manufacturing systems individual world not achieve excellent result, thus 
Roadmaps and which manufacturing systems advantages which we approved in the statistical 
analysis with correlation regression between dependent variable and independent variable we 
can calculate The direct and indirect effect we arrive many Contusion and recommendation. 

The first conclude refer the interaction relationship between Agile manufacturing and 
lean manufacturing, the second conclude refer, the interaction relationship between Agile 
manufacturing and six sigma. The third results which obtain from cluster analysis appear the 
agile manufacturing and Business performance conform the Basic cluster which advantage of 
same specification and occur quality transformation in Business performance. But lean 
manufacturing and Agile manufacturing the second cluster ,then the Road to Agile 
manufacturing passed form lean manufacturing and then from the first and second cluster 
related with quality system which represent the third cluster , and the path analysis appear the 
relationship interchange between Quality system and Agile and lean manufacturing and 
Business performance which prove a clean signal the truth of the suggest roadmap this article 
discuss the Capability, Implementation then Suggest theory of manufacturing in ready made 
ware factory in mosul, to leverage the productivity and Quality we adopt many quantative 
methods in this articles like SPSS, Smart PLS2., the researcher test the hypothesis which 
contain the relationship and effects between main variable of the research, 


