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  :JITفي الوقت المحدد  نتاجنظام اإل مستلزمات قامة إ إم�ان
  *في محافظة دهوكمعامل الم�اه المعدن�ة في  المدراء راءآل دراسة استطالع�ة

   الفن ناظر الداؤد  ماجدة محسن عبد الرحمن
  األعمال إدارةقسم  - مدرس مساعد  األعمال إدارةقسم  -مدرس 

  دهوكجامعة  -اإلدارة واالقتصاد  �ل�ة

  جمهور�ة العراق

   :    ملخص

      نتـاج                 لمسـتلزمات نظـام اإل                فـي محافظـة دهـوك                  المنظمـات الصـناع�ة         استجا�ة        إم�ان             إلى ق�اس مد�          الدراسة   ه      سعى هذ ت
                                 الم�ـاه المعدن�ـة لتكـون عینـة لل�حـث       نتـاج       مصـانع إل      ثالثـة          تـم اخت�ـار    ،                              ، ومن أجل الوصول إلى هـذا الهـدف               في الوقت المحدد

     نظــام        إلقامــة   �ة    ساســ             المســتلزمات األ            تتــوافر فیهــا                   المعامــل قیــد ال�حــث    أن                         رضــیتین رئ�ســتین مفادهمــا            وقــد تــم وضــع ف        الحــالي،
    أمــا    .JIT                فــي الوقــت المحــدد       نتــاج                مســتلزمات نظــام اإل       إلقامــة       تســتجیب         المعامــل           ، وأن هــذه JIT                فــي الوقــت المحــدد       نتــاج  اإل

                                    بوصــفها أداة رئ�ســة لجمــع الب�انــات مــن  *          ب االســت�انة                            فقــد اعتمــد ال�احثــان علــى أســلو    ،                                 �النســ�ة لطب�عــة أســلوب جمــع الب�انــات
   ي      ومســــؤول  ،     قســــام                           وهــــم (مــــدراء المصــــنع، رؤســــاء األ   ،                        فئــــات فــــي المصــــانع الم�حوثــــة                             خــــالل توز�ــــع االســــتمارات علــــى ثــــالث

       وقــد تــم     )، %  83                       أن نســ�ة االســتجا�ة �انــت (   أ�    .                    ) منهــا صــالحة للتحلیــل25                ) اســتمارة �انــت (30                       الوحــدات)، إذ تــم توز�ــع (
         الدراسة.                ) لتحلیل ب�انات SPSS V.11.5     ئ�ة (   حصا              دام البرمجة اإل    استخ

              نتائج أهمها:     إلى                وتوصلت الدراسة

   .               في الوقت المحدد      نتاج                           �االستجا�ة لمستلزمات نظام اإل                      ق�ام المصانع الم�حوثة        إم�ان  -

         فـي الوقـت       نتاج       نظام اإل                        النسب�ة لتبني مستلزمات      هم�ة         من حیث األ       األولى        المرت�ة        " على              الجودة الشاملة "       إدارة     حصلت 
     عمـال  " و   ،                  فـي المرت�ـة الثان�ـة   "    عداد   واإل              ووقت التهیئة      نتاج                   تخف�ض وقت انتظار اإل "   ثم    ،                     من وجهة نظر الم�حوثینJIT  د     المحد
           حجـــم الدفعـــة  "       و�لیهـــا    ،                       �انـــت فـــي المرت�ــة الرا�عـــة   "      الخـــز�ن   مــن      دنـــى       الحـــد األ " و   ،                       �انـــت فـــي المرت�ــة الثالثـــة   "        المهـــارات   و     متعــدد

  .                   على المرت�ة السادسة   "      المحدد                الشراء في الوقت  "           في حین حصل                     ي المرت�ة الخامسة، ف   "       الصغیرة

           ثقافــة عامــة       یجــاد إل                                     تســعى المنظمــات الم�حوثــة و�شــ�ل متواصــل         أهمهــا أن    ،        التوصــ�ات                         وقــدم هــذا ال�حــث مجموعــة مــن 
  .JIT          ت المحدد       في الوق      نتاج            قامة نظام اإل إ       إم�ان                وخاصة المتعلقة ب   ،       الجدیدة      ف�ار                   تؤمن �المقترحات واأل

   .                المیزة التنافس�ة   ،               في الوقت المحدد      نتاج       نظام اإل  :                  الكلمات االفتتاح�ة

																																																											
   .   201 4      ولیو ی    ُ            ، وقُبل للنشر في     2014     ریل ب إ                 تم تسلم البحث في    *
 استبانة الدراسة متوفرة لدى إدارة "المجلة العربیة لإلدارة" لمن یرغب في االطالع علیھا. *
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   :       المقدمة

                                          وخاصـــة عنـــدما تكـــون نســـ�ة التجدیـــد فـــي المنتجـــات    ،                           المنافســـة علـــى الصـــعید العـــالمي     إلـــى          المنظمـــات       غالب�ـــة       تســـعى
   مــن      أصــ�ح      وقــد   .                            عــدد البــدائل لالخت�ــار مــن بینهــا                 الجــودة العال�ــة وت     إلــى                        ن المنافســة القو�ــة تــؤد� إ  ذ  إ   ً   جــًدا،                والخــدمات ســر�عة

         . إن مــن    عمــال                 منافســة فــي بیئــة األ      أكثــر               ن تحولهــا لتكــون  أ    نها  أ         التــي مــن شــ       ســالیب   واأل         الطرائــ�                        الضــرور� للمنظمــة ان تــدرك 
    بـرز  أ    مـن                و�عـد هـذا النظـام    ،JIT       المحـدد      وقـت     فـي ال      نتاج       نظام اإل       وخاصة   ،                     ات�اع المداخل الحدیثة    ..                التحسین وال�قاء       أدوات 

      أخیر          عـن عـدم التـ   ً الً   فضـ   ،   داء             ورفـع �فـاءة األ      نتـاج                                                     �ة الحدیثة التي تسـاهم فـي تخفـ�ض التكـالیف والتوسـع فـي اإل    نتاج        النظم اإل
   .  ئن                       في تلب�ة احت�اجات الز�ا

   :     ال�حث       أهم�ة

       ة التــي       الحدیثــ      نظمــة     مــن األ         ُ   ُّ ، الــذ� ُ�عــدُّ JIT                فــي الوقــت المحــدد       نتــاج       نظــام اإل            �حثهــا موضــوع    فــي         الدراســة        أهم�ــة      تتمثــل 
                 ال�حوث العلم�ة.      جراء   ا إل      أهمیته   عن      ً فضالً         تنافس�ة     ات              اقتصاد�ة ومیز      وفور           ها لتحقی�      أنواع                        تخدم المنظمات على اختالف 

   :       الدراسة      مش�لة 

      نتـاج             وخاصـة نظـام اإل   ،       الحدیثـة      نتـاج       بـنظم اإل   ا      ً متزایـدً      ً  تماًمـا  اه  –                        السـ�ما فـي الـدول المتقدمـة          الصـناع�ة               تولي المنظمات 
                          اذ �عــد اســتخدام هــذا النظــام    ،                               ها فــي الــر�ح والنجــاح واالســتمرار�ة     أهــداف            یــر فــي تحقیــ�                 لمــا لــه مــن دور �ب   ،               فــي الوقــت المحــدد

         فـي الوقـت       نتـاج       نظـام اإل           �مسـتلزمات               یتطلب االهتمام     الذ�        ، األمر                                                       �مثا�ة الوسیلة المناس�ة لتالفي الهدر في الوقت والتكالیف
   :  ین    اآلتی    ین       التساؤل                 تضمن مش�لة ال�حث     أن ت      و�م�ن    ،           هذا الموضوع          على تناول    ن  تی         فز ال�احث      الذ� ح     األمر    ،JIT       المحدد 

  ؟JIT                في الوقت المحدد       نتاج                         عن مفهوم ومتطل�ات نظام اإل          الم�حوثة   ات       المنظم                      مد� معرفة العاملین في     ما - 1
   ؟        الم�حوثة    ات      المنظم   في         للتطبی�        مالءمة     كثر     ات األ     ستلزم   الم     ا هي  م - 2

   :       الدراسة       أهداف
   فر  ا              ودراســة مــد� تــو   JIT                فــي الوقــت المحــدد       نتــاج                     نظــر� عــن مفهــوم نظــام اإل      إطــار     قــد�م  ت     إلــى   ة      الحال�ــ         الدراســة     هــدف ت

       قامتهـا  إ   ،  جـل أل                                   معامل الم�اه المعدن�ة لمحافظة دهوك    في   JIT                في الوقت المحدد       نتاج                 �ة لتطبی� نظام اإل   ساس     ات األ     ستلزم   الم
                                  استخالص النتائج وتقد�م المقترحات.          المتمثلة �        الفرع�ة       هداف  األ   عن      ً فضالً 

                    طة الدراسة، وتشمل: خ
        النظر�:     طار  اإل - 1

   :               في الوقت المحدد      نتاج        نظام اإل       مفهوم  - 1- 1

           ) الــذ� �ــان Taiichi Ohno                     مــن قبـل تــاییجي اوهنــو (         سـتین�ات               ال�ا�ان�ـة فــي ال                فــي شـر�ة تو�وتــا  JIT              تـم تطــو�ر نظـام 
                       فـي مصـنع �اواسـ�ي لن�ـولن   1979                           مـرة فـي الوال�ـات المتحـدة عـام      ألول                       في الشر�ة. و�ان تطب�قه       نتاج          ا لرئ�س اإل         ً �عمل نائ�ً 

           �ـات لینتشـر       لكترون                                    مر���ـة العاملـة فـي صـناعة السـ�ارات واإل          الشر�ات األ      أفضل          خذت تط�قة  أ                 وخالل سنوات قلیلة   ،        نبراس�ا  –
     شـ�ال  أ     زالـة  إ                              ن حظي �اعتراف واسع ��فاءته فـي  أ                                                    مر��ا الجنو��ة، لتتسع شعب�ة هذا النظام �استمرار �عد  أ       ور�ا و  أ           �عد ذلك في 

                                  ). و�طلــــ� علــــى هــــذا النظــــام العدیــــد مــــن   79  :     2004  ،     (نجــــم                ، وتحســــین الجــــودة     نتــــاج                    فــــض المخــــزون، جدولــــة اإل        الهــــدر، خ
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          فــي الموعــد       نتــاج  اإل   أو                    فــي الموعــد �الضــ��،      نتــاج  اإل   أو          الحینــي،      نتــاج       نظــام اإل   أو          اللحظــي،      نتــاج            منهــا نظــام اإل   ،        التســم�ات
    ).   313  :     2007       (غن�م،      ً  تماًما       �الض�� 

                     �ســ�طة لكنهــا فــي الوقــت   JIT             ن فلســفة نظــام  ٕ إ   و    ،JIT                              د عناصــر النظــام الرشــی� هــو نظــام         التــي تجســ      نظمــة  األ      أكثــر   ن إ
               �عد من السـ�طرة  أ     إلى      یذهب     ألنه         نه فلسفة  أ    على   JIT     إلى          ). و�نظرKrajewski, et al., 2007: 348                  نفسه تعتبر فعالة (

   ، )Heizer & Render, 2006 (      و�شـیر    ). Schroeder, 2000: 362     �لـه (      نتـاج                     بل �متـد ل�شـمل نظـام اإل   ،            على المخزون 
                   نها فلسفة تر�ز علـى  أ   )  15  :     2011   ،         (الكساس�ة         . و�ر�             وازالة الهدر       مش�الت                                فلسفة تقوم على االستمرار في حل ال  JIT     وأنه 

   هـو                 نـه یر�ـز علـى مـا أ  و    ،         تـام الصـنع          أو إنتاج   ،           تحت التشغیل          أو إنتاج   ،        مواد خام          اعتبر أنه   ن  إ                          لغاء المخزون بجم�ع مراحله  إ
   .                      العنصر ال�شر� �ش�ل جید       إدارة   مع    ،           لوقت المحدد          مطلوب في ا

                                                         �ات تحقیـ� النجـاح للشـر�ات، وتسـتخدم العدیـد مـن الشـر�ات نظـام     أساسـ                الز�ون �سرعة مـن      إلى                     و�عتبر توصیل المنتج
JIT  نـــه یجـــب تقلیـــل دورة  إ ف   ،                                                                             �ســـالح لســـرعة االســـتجا�ة الســـوق�ة. ولكـــي تـــتم�ن الشـــر�ات مـــن المنافســـة فـــي البیئـــة الجدیـــدة                  
       تســلمه    حــین      إلــى                                      الــذ� �صــرف مــن لحظــة ق�ــام الز�ــون �الطلــب        (الوقــت  Order-to-Delivery Cycle        التســل�م   - ب    الطلــ

    ).Gither & Greg, 2002: 465       طل�ه) (

  ذ  إ                                          تعــدد وجهــات النظــر التــي تناولــت هــذا المفهــوم.          أد� إلــى      الــذ�     األمــر                                             وقــد عرفــه ال�ــاحثون فــي ضــوء تخصصــاتهم العلم�ــة،
   ،         والمطارنـة              ا (ال�شـتاو�                                                                           ً یف المخزون في الوقت المناسـب الـذ� �عمـل علـى اسـتالم المـواد الیـوم واسـتخدامها غـدً             نه نظام تكال أ         �عرف على 

      تكلفـة         لتقلیـل     یهـا       نتـاج إل                  �ـة فقـ� عنـد حاجـة اإل    األول            جلـب المـواد     إلـى      یهـدف  JIT  ن  أ    علـى   (Cole, 2005: 117)       و�عرفـه     ). 7   :    2005
   ة                    جـزاء �حجـم وج�ـة صـغیر                           نظـام �قـوم بتجم�ـع وتصـن�ع األ   نـه  أ     إلـى  (Bateman & Snell, 2001: 207)       و�شـیر   .      مخـزون          االحتفـا� �

 & Gaither (      �شــیر       بینمــا   .           لهــذه المــواد    فقــ�               �ــة عنــد حاجتهــا     نتاج                            المراحــل الالحقــة فــي العمل�ــة اإل     إلــى      جــزاء             وتوصــیل هــذه األ   ، ً  جــًدا
Fraizer, 2002: 477(   اسـتقرار جدولـة   و        صـغیرة،        إنتـاج         حجـم وج�ـة       أسـاس                  والمخـزون �قـوم علـى       نتـاج                   نظـام للسـ�طرة علـى اإل   نـه  أ     إلـى              

   مــع    ،                                      مــدخل �قــوم علــى التقلیــل المســتمر للمخــزون     أنــه   Davis et. al, 2003: 559) (       و�ــر�    .    نتــاج                   ، ونظــام الســحب فــي اإل    نتــاج  اإل
 ,Chase et. al                        الهـدر فـي التصـن�ع. و�ـر� (     �قلـل     أنـه    ),Vollmann et. al  229 :2005 (             فـي حـین یـر�    .                 ضـمان تحسـین الجـودة

      یرتكــز   JIT        ن نظــام أ  )   89  ،     2013             و�ــر� (جر�ــرة،    .    أكثــر     ولــ�س       إلیهــا             عنــد الحاجــة      إلیهــا                   المنتجــات المحتــاج           أنــه إنتــاج   )220 :2006
                           ٍ وااللتـزام بتحقیـ� مسـتو� عـالٍ    ،         تضـیف ق�مـة        التـي ال      نشـطة     �ـل األ        بإلغـاء            وهي االلتـزام    ،                      ة تمثل محور هذا النظام    رئ�س               على ثالثة ر�ائز 

          المستمر.          �التحسین  –     �ذلك   –         وااللتزام    ، ه             والمحافظة عل�           من الجودة

                                                    �م�ن تطب�قه في المنظمات الخدم�ـة والصـناع�ة، و�النسـ�ة        ، فإنه       المنتج    على                       یر�ز على العمل�ة ول�س   JIT       ن نظام   وأل
   )Davis, et al., 2003: 562 (         لتطب�قه:   JIT                                    للمنظمات الخدم�ة هناك طرق مختلفة لـ 

 الم�ونات والعمل�ات      جم�ع           وضوح �امل ل    -                                 وتوازن المعلومات وتدف� العمل.       تزامن                  .  
 المدخل الشامل الست�عاد الهدر    -       .                       التحسین المستمر للعمل�ة                           .  
 فراد         احترام األ    -       .                          المرونة في استخدام الموارد    .   

  ن                                                فــي الخــدمات ینصــب علــى الوقــت الــالزم لتأد�ــة الخدمــة أل  JIT        ن تر�یــز  أ  ) Stevenson, 2005: 640      و�ــر� (
      �میـزة   JIT                نه �م�ن اسـتخدام  أ  )    855  :     2005        میردیث،   و               و�ؤ�د (شافیر                   في تقد�م الخدمات.  ً   مهًما   ا   ً مرً  أ     تكون     ما  ا            ً السرعة غال�ً 
   .                        استخدام مواد �صورة موسعة   أو                عمل�ات متكررة       إجراء               و�صفة خاصة عند    ،          في الخدمات
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               منتجـات �الكم�ـة        إنتـاج   لـى           والتر�یـز ع   ،          زالـة الهـدر إ                            هو ذلـك النظـام الـذ� �عمـل علـى   JIT     نظام     فإن       تقدم        على ما      ً بناءً 
     إلـى                             هذه المنتجـات وتسـل�مها �سـرعة       إنتاج                 و�ذلك وقت انتهاء    ،      المواد     تسلم                     خذ بنظر االعت�ار وقت      مع األ   ،                والجودة المطلو�ة

   .       للمنظمة                                     الز�ون �الش�ل الذ� �حق� میزة تنافس�ة 

  :               في الوقت المحدد      نتاج        نظام اإل        أهم�ة - 2- 1

    حیث                الخز�ن الصفر�،      إلى                         هي تلك المتعلقة �الوصول  JIT            المتحققة من          المنافع    أهم    ن أ  ) Hill, 2000: 279      �شیر (
ــب المتحققــــة مــــن تقلیــــل المخــــزون تتعلــــ� �عنصــــر�ن     إن ــوم علــــى أن  ن ی ی    أساســــ                                                الم�اســ                        تقلیــــل المخــــزون �عنــــي نقــــد                    ، األول �قــ

  .              (علــى المخــزون)                                      تقلیــل المخــزون �عنــي عــدم الحاجــة للرقا�ــة             �قــوم علــى أن                    قــل، والعنصــر الثــاني  أ            كبــر وتكــالیف  أ        ومســاحات 
          تخفـ�ض وقـت   و    ،        المخـزون    فـي         االقتصـاد    فـي                                   مـن خـالل المزا�ـا التـي �حققهـا وتتمثـل   JIT       أهم�ة  )    177  :     2004      (نجم،       و�حدد 

   .                   والتحسینات المتعددة   ،                التهیئة والتور�د

       االتي:                                من خالل الفوائد التي �حققها وهي �  JIT       أهم�ة  ) Gaither & Faizer, 2002: 481       و�حدد (

 لمخزون �ش�ل �بیر             تخف�ض مستو� ا                .   
 ــتخدام   –     ً أ�ًضـــا  –          �شـــ�ل �بیـــر       نتـــاج                      تخفـــ�ض الوقـــت المطلـــوب لإل          للمنافســـة       أســـاس �  JIT                       �م�ـــن الشـــر�ة مـــن اسـ

  .         حصة سوق�ة      أكبر                               واعتماد السرعة �سالح للحصول على    ،        لى الوقت إ         المستندة 
 ض تكلفته ف                     تحسین جودة المنتج وتخ�         .  

  اد �سبب قلة المخزون             مناولة المو        م�نات                               قلة المساحات المخصصة للمخزون و                    .  

 ــــة مــــن ال ـــن�ع�ة تكــــون منســــا�ة وخال� ـــن�ع فــــي نظــــام        مشــــ�الت                                           العمل�ــــات التصـ ــون التصـ ــــى تحدیــــد   JIT                    �ــ                یر�ــــز عل
             ومن ثم حلها.   ،     مش�الت  ال

     تي:   �اآل  JIT                      ن المنافع المتحققة من  أ  ) Krajewski & Ritzman, 2005: 495      و�ر� (

 لمخزون                    تقلیل االستثمار في ا    -       .                       تقلیل المساحات المطلو�ة       .  

 م�نات                    ز�ادة االستفادة من ال    -         .  �ة    نتاج        ز�ادة اإل     .  

 ول�ات صح�حة للجدولة أ    وضع     -       .                  تقلیل العمل الورقي                   .  

 تحسین جودة المنتج    -     .                               تشج�ع المشار�ة من قبل قو� العمل                 .  

         ین هما: ی    أساس    أین                                         �م�ن تحقی� میزة تنافس�ة �التر�یز على مبد  JIT                 من خالل تبني نظام     أنه    )   465  :     2007             و�ر� (العلي، 

 من خالل تقل�ص الزمن الكلي المتصل �المواد والعمل والمعدات وغیرها.   ،            تقل�ص الفاقد                                                                

 العـاملین والعمـل علـى تـدر�بهم �مـا       فـراد                                                العاملین عن طر�� استخدام جم�ـع القـدرات ال�شـر�ة لأل      فراد              التر�یز على األ                                
          المنظمة.       أهداف     �حق� 

                   ن عناصــر هـذا النظــام  ٕ إ                                   كیـد عنهــا فـي المنظمــات التصـن�ع�ة، و  أ         تقــل ��ـل ت             ت الخدم�ـة ال          فـي المنظمــا  JIT           تطبیـ� نظــام        أهم�ـة  ن  إ
               ن تقــدیر العنصــر  إ                 فــي المنظمــات، �مــا  ً   جــًدا                مــر ضــرور� وهــام أ                                             فــي المنظمــات الخدم�ــة، فــالتر�یز علــى الز�ــائن هــو          متــوافرة           ومســتلزماته 
    ).   192  :     2004                                       لخدمات بین مقدم ومتلقي الخدمة (الحسین،                         ن االتصال م�اشر في مجال ا                     في المنظمات الخدم�ة أل ً   جًدا             ال�شر� هام
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   :               في الوقت المحدد      نتاج        نظام اإل        أهداف - 3- 1

           ، حیـث یؤ�ـد     هـداف                                           وقد تناول العدید من الكتاب وال�احثین هذه األ   ،    هداف                  تحقی� مجموعة من األ     إلى  JIT          یهدف نظام 
) Hill, 2000: 281(   ن نظـام  أ       JIT  ن  أ          ولهـذا یجـب    ،                    ل�ـة تعمـل �صـورة فعالـة               المـوارد فـي العم      جم�ـع  ن  أ     ضـمان      إلـى      یهـدف  

      �ـل مـن        و�ـر�                                              جـزاء التـي یجـب توصـلیها لكـل مرحلـة فـي العمل�ـة.                     عـداد المناسـب لكم�ـة األ              خذ وقت قصـیر لإل أ             تعد الجدولة �
         المنتجــات    أو                               نــوع محــدد مــن الوحــدات الصــناع�ة       إنتــاج      رئ�س         ي هدفــه الــ     إنتــاج     نظــام   JIT  ن  أ  )   14   :    2002   ،             (ح�مــت، وغــاز� 
   ،  د�      والحدیـــ                و�ـــر� (المعاضـــید�    .                                               و�الكم�ـــات المطلو�ـــة دون الســـماح �الز�ـــادة والنقصـــان     ً  تماًمـــا            لوقـــت المحـــدد              المحـــدودة فـــي ا

         العمل�ــات    و أ                 المتعلقــة �ــالمنتج       نتــاج  اإل       أنشــطة                       حــداث تحســینات مســتمرة فــي     فــي إ        المتمثــل   JIT           ن هــدف نظــام  أ  )   10   :    2009
     ر�. خ                              تطب�قها �ص�غ مختلفة من منظمة أل      �م�ن                     ضمن م�اد� فلسفة مرنة 

ـــف �ثیـــرً                        فـــي المنظمـــات الخدم�ـــة ال  JIT             �ة لعمـــل نظـــام    ساســـ            ن الفلســـفة األ إ ـــك المط�قـــة فـــي المنظمـــات           ً تختل                              ا عـــن تل
    ).   479  :     2007                                          من خالل اعتماد الوقت �میزة تنافس�ة (العلي،    ،                   وهو التحسین المستمر   ،           فالهدف واحد   ،        الصناع�ة

     تي:  اآل    هي �  JIT       أهداف  ن  أ   ) 7   :    2005   ،         والمطارنة   ،          (ال�شتاو�      و�ر� 

  حد مم�ن      أدنى     إلى        تخف�ضه   و أ        المخزون        أنواع      جم�ع            االستغناء عن       .   
 ة    نتاج                                              الحد من الهدر في الوقت والموارد في العمل�ات اإل�  .   
  الوقت المناسب والجودة المناس�ة.   في                                                          الشراء �الكم�ات والوقت المناسبین لتلب�ة احت�اجات الز�ائن                                 
 ثقة مت�ادلة بینهما     إلى         جل تؤد�        طو�لة األ       أهداف        خالل وضع    من    ،                                       تنم�ة الثقة والعالقة بین الشر�ة ومجهز�ها                  .   

     تي:  اآل �  JIT       أهداف  ن  أ  )    179  :     2004        الحسین،  (     و�ر� 

 ون �قدر الطلب.      نتاج           الفائض، فاإل      نتاج             القضاء على اإل��                 
  عادة التشغیل. ٕ إ                                             القضاء على وقت االنتظار وتخف�ض وقت التهیئة و              
 حسین المستمر لنظام الرقا�ة على الجودة.          من خالل الت   ،      المعیب      نتاج       تجنب اإل   أو         التخلص                                       
  مرت�� �الطلب.      نتاج    ن اإل أ      طالما    ،   دنى      حده األ     إلى                تخف�ض المخزون              
  والتقلیل من الحر�ات الزائدة وغیر الضرور�ة.   ،           المنتجة فق�          العمل�ات            التر�یز على                                           

      وهي:  JIT      لنظام        أهداف       أر�عة      ف�حدد    )Heizer & Render, 2006: 630 (   ما  أ

 است�عاد المخزون في المصنع    -     .              الغیر الضرور�ة    طة  نش  األ         است�عاد                         .  
 است�عاد المجهز�ن الغیر الجیدین    -     .                                 است�عاد المخزون اثناء عمل�ة النقل                              .   

     تي:      هي �اآل  JIT       أهداف  ن  أ  )    256  :     2007        (الفضل،  و   )  85  :     2004      (نجم،        و�ر� 

  عداد الصفر�       وقت اإل    -         .             التلف الصفر�            .  
  الصفر�ة          المناولة    -         .               المخزون الصفر�       .  
 وقت التور�د الصفر�     -         .              العطالت الصفر�ة                   .  
  واحدة       إنتاج         حجم وج�ة     .  
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      جم�ــع              خفــض التكــالیف ب     إلــى                        فــي (حالــة تحققهــا) ســیؤد�  JIT     نظــام        أهــداف        ن تحقیــ�  أ  )   20   :    2009   ،             و�ــر� (ال�عقــوب
                         �صـورة �بیـرة وتعظـ�م ر�ح�ـة    ج   نتـا             خفـض تكـالیف اإل     إلـى          ممـا یـؤد�   ،                                                 ها �تكالیف النقل والمناولة والتخز�ن والتالف وغیـره     أنواع

                                    الشر�ة وز�ادة العائد على االستثمار.

   :               في الوقت المحدد      نتاج                       مستلزمات تطبی� نظام اإل  - 4- 1

                          تتعثـر عمل�ـة التطبیـ� لنظـام                                                 ن هناك الكثیر من الم�اد� التي یجب تبنیهـا حتـى ال أ  )   29-  28   :    2009  ،             یر� (ال�عقوب
JIT،   وهي �االتي         :   

 ن ��ونـوا  أ    یجـب   ،                                                   المنظمـة مـن المـدراء والعـاملین وحتـى ز�ائنهـا وموردیهـا     إلـى     تمـون           جم�ع مـن ین  ن  إ     ، إذ            تبني الف�رة         
   .      تطب�قه       أهم�ة                                      على علم تام �النظام والقناعة الكاملة �

  نجاحه إ                                                                           عمل برامج تثق�ف�ة لتوع�ة العاملین وتدر�بهم لضمان تطبی� النظام والمساهمة في     .   
 الوقـت        إدارة بـ      تتعلـ�        أخـر�                                ل فـرق عمـل تتعلـ� �التكنولوج�ـا و   مثـ   ،                                          تش�یل فرق عمل لغرض التخط�� لما سیتم تنفیـذه      

   .                ي وترتیب المنظمة    نتاج  اإل
 تــم            وتنفیــذ مــا   ،              ومراق�ــة التقــدم   ،             ا نحــو التنفیــذ                        ً العل�ــا المســتمر للمضــي قــدمً       دارة           تطلــب دعــم اإل     التــي    ،             جــراة المواجهــة   

   .          التخط�� له
 و��ف�ـة التعامـل معهـا و��ف�ـة    ،            مل�ـة التطبیـ�      ثنـاء ع أ                       ن �ظهـر مـن مشـ�الت وعق�ـات  أ     �م�ـن      وما   ،                عم� الفهم للنظام                           

   .JIT                في الوقت المحدد       نتاج              من خالل نظام اإل   ،    حلها
 دعم واحترام وتشج�ع العاملین في �ل وقت                                     .   
 العمل بروح الفر�� الواحد لغرض التفوق والنجاح                                            .   
 ن ال�ا�انیین �عدون نظام  إ     ، إذ                         التعل�م والتطو�ر المستمر                        JIT  م�ن التوقـف         الذ� ال       مستمر                        رحلة التعل�م والتطو�ر ال�            

                     معه عند حد االكتفاء.
  ًا لغرض االستفادة من خبراتهم السا�قة                                                               ً ال�حث المستمر وجمع المعلومات من المنظمات التي قامت بتطب�قه سا�ق                                  .   
  االتصال المستمر والم�اشر مع العاملین واالطالع على قصص النجاح التي صاحبت تنفیذ نظام                                                                                JIT.   
 عتمد على رضا العاملین داخل المنظمة ت                في الوقت المحدد       نتاج       نظام اإل           نجاح تطبی�        أهم�ة  ن  إ                                  .   

   )  17-  15   :    2009           والحدید�،           المعاضید�     تي: (       فهي �اآل  JIT                في الوقت المحدد       نتاج                         ما مستلزمات تطبی� نظام اإل أ

 ن�ع�ة                         سـتخدامها فـي العمل�ـات التصـ                                 ن المشـتر�ات تصـل فـي الوقـت المحـدد ال أ        �قصد �ـه    :                      الشراء في الوقت المحدد     ،   
                      وضـمان حصــول الشـر�ة علــى    ،                                     تحدیـد طب�عــة العالقـة بــین الشـر�ة والمجهــز  JIT                         ن مـن مســتلزمات تطبیـ� نظــام  أ  و 

    حجـم    ،            تقیـ�م المجهـز   ،              (اخت�ـار المجهـز      نشـطة            مجموعـة مـن األ             وذلـك مـن خـالل   ،                                  المواد �الجودة التي �طلبها الز�ون 
   .                     وعالقة المجهز �الشر�ة)   ،            تعل�م المجهز   ،           دفعة الشراء

  المط�قـــة لنظـــام                                 فـــي ظـــل الظـــروف المثلـــى تقـــوم الشـــر�ة    :           مـــن المخـــزون      دنـــى  األ     الحـــد              JIT   شـــراء �م�ـــة مـــن المـــواد الالزمـــة�                            
      و�حیـث    ،      العمـالء     إلـى       التـام      نتـاج        و�سـلم اإل   ،                          تحـت التشـغیل فـي نها�ـة الیـوم       إنتـاج          ��ـون هنـاك    ال     ، إذ                       الحت�اجات هذا الیوم فق�

     ولكــي    ، ا   ً فــورً       نتــاج                                     المــواد الخــام فــي الوقــت المحــدد لتــدخل اإل            ، و�ــتم تســلم    زن               التــام فــي المخــا      نتــاج                    ��ــون هنــاك رصــید مــن اإل   ال أ
  JIT             �ســهولة فــي ظــل       نتــاج               تــدف� وانســ�اب اإل      لضــمان          المختلفــة       نتــاج                  القطــع عنــد مراحــل اإل   أو                          تتجنــب الشــر�ة نقــص المــواد
   .               و الطلب القاطرة أ   )                 مدخل الجذب (السحب   ى   تبن   ن ت أ                       یجب على الشر�ة المط�قة 
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  یر�ز نظام    :           د� المهارات         عمال متعد     وجود          JIT   مشـ�الت                                                  علـى العـاملین ذو� المهـارات العال�ـة الـذین ی�حثـون عـن       
   .                                                           و�تم ذلك من خالل ث�ات نس�ة دوران العمل وز�ادة �فاءة العاملین   ،                    لغرض حلها حیثما تظهر      نتاج  اإل

 المنـتج       كمـال                الوقـت المسـتغرق إل           نجـاز �أنـه  اإل   أو                   �عـرف وقـت التصـن�ع   :    عـداد                ووقت التهیئـة واإل      نتاج                   تخف�ض وفت انتظار اإل       
                                    ن تخفــ�ض هــذا الوقــت �ســاعد الشــر�ات علــى  إ  ذ  إ   ا،        ً ا نهائً�ــ         ً �صــ�ح منتًجــ       إلــى أن    ي    نتــاج                         مــن دخــول المــواد فــي الخــ� اإل        ً ابتــداءً 

     عــداد                                                           مــا تخفــ�ض وقــت دورة التصــن�ع فهــو مــرت�� بتخفــ�ض وقــت التهیئــة واإل أ   ،                                        االســتجا�ة الســر�عة للتغیــر فــي طل�ــات الز�ــائن
      و�شــمل    ،   آخــر     جــزء       إنتـاج             جـزاء حتــى یــتم   األ    أحــد          �عـد صــنع       م�نــات             عـادة تعــدیل ال                الوقــت المســتغرق إل     �أنـه         تعر�فــه          الـذ� �م�ــن 

   .                    ا للمواصفات العالم�ة        ً ��ون وفقً                    الجدید الذ� سینتج         ن الجزء أ      لضمان    ،                      وتعدیل المعدات والتحق�   ،    دوات        تغییر األ
 نظــام    :                  حجــم الدفعــة الصــغیرة     JIT   الــذ� �ســاعد فــي تخفــ�ض تكــالیف الخــزن    ،       ت صــغیرة     بوج�ــا      نتــاج  اإل      أســاس         �قــوم علــى                                 

   .                                                                 ن الوج�ات الصغیرة تحق� التغذ�ة الع�س�ة الفور�ة عن الوحدات التالفة إ  ذ  إ   ،                                ف المناولة واالكتشاف السر�ع للتلف ی     وتكال
 یر�ــز نظــام        الشــاملة        الجــودة       إدارة :            JIT   م�ــن                                       الشــاملة والتحســین المتواصــل للجــودة، وال        الجــودة       إدارة          علــى مفهــوم�     

   .                                               تحقی� المستلزمات السا�قة دون مراعاة الجودة فیها

                         منهج الدراسة، �حتو� على:  - - 2

     تي:                وهي على النحو اآل   ،                              �قوم ال�حث على فرضیتین رئ�ستین   :       الدراسة       فرض�ات  -  1- 2

         في الوقت       نتاج       نظام اإل       إلقامة   �ة    ساس  األ    ات      مستلزم  ال  –      ال�حث      قید  –        المعامل       فر في  ا   تو  ت   :     األولى                الفرض�ة الرئ�سة 
   .JIT        المحدد

   .JIT                في الوقت المحدد       نتاج          ات نظام اإل      مستلزم       إلقامة  –      ال�حث      قید  –         المعامل      ستجیب  ت   :                       الفرض�ة الرئ�سة الثان�ة

                                 عــن الــدور�ات التــي لهــا عالقــة �موضــوع    ً الً   فضــ   ،     جنب�ــة                             االســتعانة �المصــادر العر��ــة واأل   :            جمــع الب�انــات        أســالیب -  2- 2
   .                 جانب المیداني بها                                               الدراسة لتغط�ة الجانب النظر� من الدراسة ودعم ال

                                    عــداد االســت�انة فــي ضــوء الرؤ�ــة العلم�ــة   إ     وتــم    ،                                                         اســتمارة االســت�انة للحصــول علــى ب�انــات تتعلــ� �الجانــب المیــداني
   :    منها                   المصادر والدراسات                في االعتماد على                   وتم تصم�م االستمارة    .                                      المتحققة من خالل استطالع المصادر العلم�ة

   )  17-  15   :    2009           والحدید�،           المعاضید� (

                     تـم اسـتخدام التكـرارات   و    ،               لتحلیل الب�انات  ) SPSS        برمج�ة (           تم اعتماد   :                      ئ�ة المستخدمة في ال�حث   حصا  اإل       سالیب  األ -  3- 2
  . )T (          عن اخت�ار    ً الً   فض   ،         المع�ار�        نحراف                                   والنسب المئو�ة والمتوس� الحسابي واال

   :  تي                      تمثلت حدود ال�حث في اآل  :           حدود ال�حث -  4- 2

   ).    2014 (         "فبرایر"      ش�ا�   و    ، )    2013 (         "سبتمبر"       یلول أ                         الزمن�ة والتي انحصرت بین  -

  .                                   �معامل الم�اه المعدن�ة لمحافظة دهوك                    الم�ان�ة التي حددت -

     وذلك    ،                    في نجاح أو فشل ال�حث               مساهمة م�اشرة    هم س �     مهم                      تحدید عینة ال�حث محور     ة: ث  و   �ح م  ال          المنظمات    وصف  -  5- 2
                        الوصـول إلـى نتـائج دق�قـة،                                                                         ألنها المصدر األساسي في الحصول على الب�انـات الخاصـة �ال�حـث واإلفـادة منهـا فـي 

    ):1      جدول ( ب            �ما هو موضح    ،                     معدن�ة في محافظة دهوك     م�اه       تنتج      مصانع    ة   ثالث                          وقام ال�حث الحالي �اخت�ار 
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  )1الجدول (
  وصف المصانع عینة ال�حث

  حجم المنتجات  نوع المنتجات  �ةنتاجعدد الخطو� اإل  عدد العاملین  سنة التأس�س  اسم المصنع
  لتر 1.5لتر+  0.5  معدن�ةم�اه   2  55  2004  متین
  لتر 1.5لتر+  0.5لتر +  0.33  م�اه معدن�ة  2  50  2007  الفا

  لتر  1.5لتر+  0.5لتر+  0.2  م�اه معدن�ة  2  80  2008  روف�ان
  .3201سجالت المصانع الم�حوثة لعام  في االعتماد علىن تیعداد ال�احثإ الجدول من 

ً                            بل جاء بناًء على جملة من المسوغات منها:   ،          ش�ل عشوائي       لل�حث �   ا                                ً ولم �أت اخت�ار هذه المصانع میدانً              
 .تتمیز هذه المنظمات �المنافسة الشدیدة                                       
 .هناك طلب �بیر على منتجات هذه المنظمات                                       

 من ز�ادة في حجـم الحصـة الز�ون�ـة الـذ� یتطلـب     ذلك            مع ما راف�    ،                                   تخص شرائح متعددة في سوق محافظة دهوك                                          
                       تطو�ر المنتج �استمرار.

             ومــدراء الشــعب       قســام         ومــدراء األ   م                       (مــدراء المعامــل ومعــاونیه       مــدراء  ال   فــي                  تمثلــت عینــة ال�حــث   :     ل�حــث ا          وصــف عینــة -  6- 2
   ،     مـدراء  لل   ا                             ً عدد من االستمارات المصممة خص�ًص          تم توز�ع      ، إذ                             م�اه المعدن�ة في محافظة دهوك  ال   مل  ا     في مع       �افة)

                 وتمــت عمل�ــة توز�ــع   ، JIT         ت المحــد       فــي الوقــ      نتــاج           مات نظــام اإل           قامــة مســتلز  إ       إم�ــان             ومــواقفهم حــول     هــم ئ   آرا       لمعرفــة 
ــتمارات علـــى( ــتمارات اســـت�عدت   .     مـــدراء       ) مـــن ال  30              االسـ ـــر مســـتوفاة جزئً�ـــ    خمـــس                             و�مراجعـــة االسـ ــتمارات غی    أو    ا                         ً اسـ

ـــة (   .       �الكامـــل ـــذلك �صـــ�ح عـــدد االســـتمارات المقبول ــتمارة،  5 2                                   و�       و�وضـــح    . ) %  30 (                     ذ بلغـــت نســـ�ة االســـتجا�ة  إ           ) اسـ
           عینـة ال�حـث     مـن                    �انـت النسـ�ة الغال�ـة    ،               فمـن حیـث الشـهادة                عوامل الشخص�ة، ل  ً    وفًقا ل       العینة        أفراد        ) توز�ع 1        الجدول (

              عمـارهم تتـراوح   أ             ) مـنهم �انـت  %  56 (    فـإن            الم�حـوثین      فـراد                 و�النس�ة ألعمـار األ    ). %  56 (         الدبلوم                 هم من حملة شهادة 
              امـل معهـا �شـ�ل             سـت�انة والتع                                م�ـنهم مـن الفهـم الكامـل لم�ونـات اال                      ُ ن �بـر فئـاتهم العمر�ـة �ُ  إ   ذ إ  ،    سـنة  )  45-  35 (    بین 

                    �انـت النسـ�ة الغال�ـة  ف   ،                    مـا مـن حیـث مـدة الخدمـة أ    )، %  92 (              مـن عینـة ال�حـث         العل�ـا       النسـ�ة             وشـ�ل الـذ�ور        صح�ح.
   . ) %  40 (                  و�لغت هذه النس�ة        ) سنوات 5    من (    أقل             مدة خدمتهم     تكون               المدراء الذین         متمثلة �           عینة ال�حث     من

  )2الجدول (
  ص�ةلعوامل الشخل ا                          ً توز�ع أفراد عینة ال�حث وفق  

  %  التكرار  الفئة  العینة أفرادتوز�ع 
  36  9  سنة  35اقل من   العمر

  56  14  سنة 45– 35
  8  2  أكثرف 45 

  92  23  ذ�ر   الجنس
  8  2  انثى 

  24  6  ة فما دون إعداد�  التحصیل الدراسي
  56  14  دبلوم 

  20  5  ��الور�وس 
  40  10  سنوات 5من أقل    سنوات الخدمة

  36  9  سنوات 10 - 5 
  24  6   أكثرسنوات ف 10

  نتیال�احثالجدول من إعداد  -
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   فـي       نتـاج                                                    یتطلـب اخت�ـار فرضـ�ة ال�حـث وصـف وتشـخ�ص مسـتلزمات نظـام اإل   :                    وتشخ�ص متغیرات ال�حـث    وصف  -  7- 2
   ات      نحرافــ                    واألوســا� الحســاب�ة واال   ،              والنســب المئو�ــة   ،                   التوز�عــات التكرار�ــة                فــي االعتمــاد علــى     وذلــك    ،            الوقــت المحــدد

                                    تـم دمـج ع�ـارتي (أتفـ� �شـدة وأتفـ�) �مـا    ،                                            الم�حوثین على ع�ارات االسـت�انة، وألغـراض حسـاب�ة       جا�ات           المع�ار�ة إل
                                      تم دمج ع�ارتي (ال أتف� وال أتف� �شدة).

                 في الوقت المحدد:      نتاج                                                 وف�ما یلي وصف للمتغیرات الفرع�ة لمستلزمات نظام اإل

  الم�حــوثین حــول هــذا ال�عــد مــن خــالل         إجا�ــات         ) إلــى أن  3 (                                                       الشــراء فــي الوقــت المحــدد: تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول                               
        انحراف  و�ـــ   ، )    3.84             و�وســـ� حســـابي (   ،     جا�ـــات           ) مـــن تلـــك اإل %    73.3                             ) تمیـــل �اتجـــاه االتفـــاق و�نســـ�ة (X3-X1         مؤشـــراته (
       ن أعلــى  أ  )  3              و�بــین الجــدول (   . ) %   9.4 (                                                  فــي حــین بلغــت نســ�ة عــدم االتفــاق علــى مؤشــرات هــذا ال�عــد   ، )     0.775        مع�ــار� (

                                                               ) الـذ� �شـیر إلـى العالقـات الوث�قـة للمنظمـة مـع موردیهـا، و�لغـت نسـ�ة X3                             لعینة ال�حث �انت على المؤشر (            نس�ة اتفاق
   ).     0.614        مع�ار� (        انحراف  و    ، )    4.28             و�وس� حسابي (   ،         الم�حوثین        إجا�ات     ) من  %  92        المؤشر (                االتفاق على هذا

ــة مــن        إدارة                     ) الــذ� �شــیر إلــى ق�ــام X1                                     أمــا أقــل نســ�ة اتفــاق ف�انــت علــى المؤشــر (                                       المعامــل الم�حوثــة �شــراء �م�ــات قلیل
       )، ومــا      1.100        مع�ــار� (        انحراف  و�ــ   ، )    3.28                                و�لــغ الوسـ� الحســابي لهــذا المؤشــر (   ، ) %  40                             المـواد، وقــد بلغــت هــذه النســ�ة (

                                                                       المعامل الم�حوثة تمارس عمل�ة الشراء في الوقت المحدد ضمن أغلب العمل�ات.   أن             سب� یدل على 

  أن إجا�ــات الم�حـوثین تجــاه هـذا ال�عــد �مؤشــراته ( 4                           النتــائج الـواردة فــي الجـدول (                           الحـد األدنــى مـن الخــز�ن: توضـح (                                               X7-
X4 تتجه نحو االتفاق على وجود الحد األدنى من الخز�ن فـي المعامـل الم�حوثـة، وهـذا مـا تع�سـه نسـ�ة االتفـاق ال�الغـة (                                                                                                       

    ). % 4          م االتفاق (                      )، في حین بلغت نس�ة عد     0.133                 و�انحراف مع�ار� (   ، )    4.03            بوس� حسابي (   ، ) %  84 (

                                        ) الــذ� �شــیر إلــى اعتمــاد المعامــل الم�حوثــة X4                                               ن أعلــى نســ�ة اتفــاق لعینــة ال�حــث �انــت علــى المؤشــر ( أ  )  4              و�بــین الجــدول (
            ) مــن إجا�ــات  %   100        المؤشــر (                                                                           علــى عــدد محــدد مــن المــوردین للحصــول علــى احت�اجاتهــا، و�لغــت نســ�ة االتفــاق علــى هــذا

    ).     0.092             حراف مع�ار� (   وان   ، )    4.28             و�وس� حسابي (   ،         الم�حوثین

                                                                  ) الـذ� �شـیر إلـى أن مسـاحات الخـز�ن فـي المنظمـات تكـون قلیلـة، وقـد بلغـت X7                                     أما أقل نس�ة اتفـاق ف�انـت علـى المؤشـر (
  ن  أ                   )، ومــا ســب� یــدل علــى      0.204                 و�ــانحراف مع�ــار� (   ، )    3.72                                و�لــغ الوســ� الحســابي لهــذا المؤشــر (   ، ) %  64 (           هــذه النســ�ة 

            من الخز�ن.                            التر�یز ��ون على الحد األدنى 

  )3الجدول (
  للشراء في الوقت المحدد ات المع�ار�ةنحرافوسا� الحساب�ة واال التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 

  
  الرمز

  مقای�س االستجا�ة

 �
وس

ال
بي

سا
لح

ا
  

اال 
ف

حرا
ن

  � ر
ع�ا

الم
  

  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X1 4  16  6  24  9  36  5 20  1  4  3.28  1.100  
X2 3  12  19  76  2  8  1  4  -  -  3.96  0.611  
X3 9  36  14  56  2  8  -  -  -  -  4.28  0.614  

 0.775 3.84  1.4 8  17.3 52 21.3  المعدل
      9.4  17.3  73.3  المجموع
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  )4الجدول (
  من الخز�ن دنى�ة للحد األات المع�ار نحرافالحساب�ة واال  وسا�التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 

 
  الرمز

  مقای�س االستجا�ة

 �
وس

ال
بي

سا
لح

ا
  

اال 
ف

حرا
ن

  � ر
ع�ا

الم
  

  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X4 7  28  18  72        -    -  4.28  0.092  
X5 5  20  17  68  3  12    -    -  4.08  0.114  
X6 5  20  16  64  4  16    -    -  4.04  0.122  
X7 6  24  10  40  5  20  4  16    -  3.72  0.204  

 0.133 4.03    4 12  61 23  المعدل
      4 12  84  المجموع

  )5الجدول (
   ات المع�ار�ة لمهارات الموارد ال�شر�ةنحرافالحساب�ة واال  وسا�التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 

 
  الرمز

  مقای�س االستجا�ة

 �
وس

ال
بي

سا
لح

ا
  

اال 
ف

حرا
ن

 
ا

 � ر
ع�ا

لم
  

  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X8 8  32  11  44  5  20  1  4    -  4.04  0.841  
X9 5  20  18  72  1  4  1  4    -  4.08  0.640  
X10 7  28  16  64  2  8    -    -  4.20  0.577  
X11 8  32  17  68    -    -    -  4.32  0.476  
 0.634 4.16    2 8  62 28  المعدل
      2 8  90  المجموع

 أن إجا�ـات الم�حـوثین  5                                                   المهارات ال�شر�ة): توضح النتائج الـواردة فـي الجـدول (   و               المهارات (متعدد   و          عمال متعدد (                      
ـــى وجـــود عمـــال متعـــدد� المهـــارات فـــي المعامـــل X11-X8                         تجـــاه هـــذا ال�عـــد �مؤشـــراته (                                                            ) تتجـــه نحـــو االتفـــاق عل

   )،      0.634                 و�ــانحراف مع�ــار� (   ، )    4.16            بوســ� حســابي (   ، ) %  90       �الغــة (                                      الم�حوثــة، وهــذا مــا تع�ســه نســ�ة االتفــاق ال
    ). % 2                             في حین بلغت نس�ة عدم االتفاق (

        المعامـــل        إلـــى أن              ) الـــذ� �شـــیرX11                                               ن أعلـــى نســـ�ة اتفـــاق لعینـــة ال�حـــث �انـــت علـــى المؤشـــر ( أ  )  5              و�بـــین الجـــدول (
                  و�لغـت نسـ�ة االتفـاق    ،                الوظـائف المختلفـة   ء      أو أدا                  الوظائف المتعددة     داء                                         الم�حوثة تعمل على تدر�ب مواردها ال�شر�ة أل

           ). أمـا أقــل      0.476        مع�ــار� (        انحـراف  و    ، )    4.32             و�وسـ� حســابي (   ،         الم�حــوثین        إجا�ـات     ) مــن  %   100                علـى هــذا المؤشـر (
                                                  نــه یــتم االعتمــاد علــى مــوارد �شــر�ة ذات مهــارات مرنــة فــي  أ                ) الــذ� �شــیر إلــى X8                             نســ�ة اتفــاق ف�انــت علــى المؤشــر (

       مع�ـار�         انحـراف  و    ، )    4.04             و�وسـ� حسـابي (   ،         الم�حـوثین        إجا�ات     ) من  %  76 (               لغت هذه النس�ة      وقد ب   .                المعامل الم�حوثة
                                                                            ئ�ة هذه على ق�ام المعامل الم�حوثة �اعتماد مهارات الموارد ال�شر�ة في عملها.   حصا                   )، وتدل المعط�ات اإل     0.841 (

 األفـــراد         إجا�ـــات     ) أن  6     دول (                           تبــین النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــ   :    عـــداد                ووقـــت التهیئـــة واإل      نتـــاج                   تخفــ�ض وقـــت انتظـــار اإل       
     ) مـن  %  94 (            و�نسـ�ة عامـة    ،                         ) �انـت تمیـل �اتجـاه االتفـاقX15-X12                                        الم�حوثین حول هذه المستلزمات �مؤشـراتها (
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ـــابي (   ،         الم�حــــوثین        إجا�ــــات                              ). و�انــــت أعلــــى نســــ�ة اتفــــاق ضــــمن      0.521        مع�ــــار� (        انحــــراف  و    ، )    4.19             و�وســــ� حسـ
      نشطة                                           المعامل الم�حوثة تتم�ن �سهولة من است�عاد األ     ى أن   إل             ) الذ� �شیرX15                             مؤشرات هذا ال�عد على المؤشر (
          الم�حــوثین         إجا�ـات     ) مــن  %   100                                  و�لغــت نسـ�ة االتفــاق علـى هــذا المؤشـر (   ،  �ـة    نتاج                           غیـر الضــرور�ة فـي عمل�اتهــا اإل

       ) الـــذ� X13                                        ). أمـــا أقــل نســ�ة اتفـــاق ف�انــت علـــى المؤشــر (     0.458        مع�ــار� (        انحـــراف  و    ، )    4.28             و�وســ� حســابي (
           و�لـغ الوسـ�    ، ) %  84                        ة، وقـد بلغـت هـذه النسـ�ة ( تـ      المؤتم      نتاج                                معامل الم�حوثة تعتمد على خطو� اإل  ال       إلى أن       �شیر

        المعامـل        إلـى أن         السـا�قة     ئ�ة    حصـا                     ). وتقودنـا النتـائج اإل     0.611        مع�ـار� (        انحراف  و�ـ   ، )    4.04                     الحسابي لهذا المؤشر (
   .    عداد                ووقت التهیئة واإل      نتاج  اإل                                    الم�حوثة تتم�ن من تخف�ض وقت انتظار

  )6جدول (ال
  ات المع�ار�ة نحرافالحساب�ة واال  وسا�التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 

  عدادلتخف�ض وقت انتظار المنتج ووقت التهیئة واإل
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  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X12 19  76  5  20  1  4    -    -  4.16  0.473  
X13 16  64  5  20  4  16    -    -  4.04  0.611  
X14 16  64  8  32  1  4    -    -  4.28  0.542  
X15 18  72  7  28    -    -    -  4.28  0.458  
 0.521 4.19     6  25  69  المعدل
       6  94  المجموع

 ) األفـــراد الم�حـــوثین حـــول هـــذه الخاصـــ�ة         إجا�ـــات   أن   )  7                                                    حجـــم الدفعـــة الصـــغیرة: تبـــین النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول                                 
                      الم�حـوثین و�وسـ� حسـابي         إجا�ـات     ) مـن  %  81 (                                      ) �انت تمیل �اتجاه االتفاق و�نس�ة عامـة X19-X16           �مؤشراتها (

        المعامــل     فــإن      هــذا     إلــى   ا          ً ). واســتنادً  % 5 (                               )، فــي حــین بلغــت نســ�ة عــدم االتفــاق      0.776        مع�ــار� (        انحــراف  و    ، )    4.02 (
                              جم الدفعة الصغیرة �ش�ل مالئم.                    الم�حوثة تعتمد على ح

  )7الجدول (
   ات المع�ار�ة لحجم الدفعة الصغیرةنحرافالحساب�ة واال  وسا�التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 
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  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
    %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X16 14  56  5  20  6  24    -    -  3.96  0.676  
X17 13  52  6  24  3  12  3  12    -  3.88  0.927  
X18 16  64  6  24  2  8  1  4    -  4.08  0.702  
X19 12  48  9  36  3  12  1  4    -  4.16  0.800  
 0.776 4.02    5 14  26  55  المعدل
      5 14  81  المجموع
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       ) الــذ� X18                              هــذه المؤشــرات �انــت علــى المؤشــر (                     أعلــى نســ�ة اتفــاق ضــمن  ن  أ   ) 7                                 وتبـین النتــائج الــواردة فــي الجــدول (
                          و�لغــت نســ�ة االتفــاق علــى هــذا       ً  نســبً�ا،                                 الوج�ــة فــي المنظمــات الم�حوثــة قصــیر       نتــاج               الوقــت المطلــوب إل       إلــى أن       �شــیر

  ق                     ). أمـا أقـل نسـ�ة اتفـا     0.702        مع�ـار� (        انحـراف  و    ، )    4.08             و�وسـ� حسـابي (   ،         الم�حـوثین        إجا�ـات     ) مـن  %  88        المؤشـر (
    وقـد    ،                   فـي المعامـل الم�حوثـة    ً  نسـبً�ا                             تكلفـة الفحـص والتفتـ�ش منخفضـة        إلـى أن              ) الـذ� �شـیرX17                  ف�انت على المؤشر (

                   ). وتقودنـا النتـائج      0.927        مع�ـار� (        انحراف  و�ـ   ، )    3.88                                و�لغ الوس� الحسابي لهذا المؤشر (   ، ) %  76                 بلغت هذه النس�ة (
    ي.    نتاج              ا خالل عملها اإل        ً فعة صغیرً  د          جعل حجم ال                          المعامل الم�حوثة تتم�ن من        إلى أن          السا�قة    ئ�ة    حصا  اإل

 ) ومن    ،              الجودة الشاملة       إدارة                     األفراد الم�حوثین حول         إجا�ات     ) أن  8                                                         إدارة الجودة الشاملة: �الح� من النتائج الواردة في الجدول    
ـــ        انحراف  و�ـــ   ، )    4.34                                وقـــد بلـــغ الوســـ� الحســـابي لمؤشـــراته (   ، ) %    91.2              ) تتفـــ� بنســـ�ة (X24-X20             خـــالل مؤشـــراته (     ار�    مع�

                        ن أعلى نس�ة اتفـاق لعینـة  أ  )  8              و�بین الجدول (   ،              الجودة الشاملة       إدارة                                             ). وما سب� یؤ�د على اهتمام المعامل الم�حوثة ب     0.125 (
           و�لغـت نســ�ة    ،                              ل�ة الجم�ـع فــي المعامـل الم�حوثـة     مسـئو             شــعار الجـودة        إلـى أن              ) الـذ� �شـیرX23                       ال�حـث �انـت علـى المؤشــر (

       مع�ـار�         انحراف  و�ـ   ، )    4.44                                و�لـغ الوسـ� الحسـابي لهـذا المؤشـر (   ،         الم�حوثین        إجا�ات     ) من  %   100 (                      االتفاق على هذا المؤشر 
                                          الجـودة تعـد �مثا�ـة میـزة تنافسـ�ة فـي المعامـل        إلـى أن              ) الذ� �شیرX20                                        ). أما أقل نس�ة اتفاق ف�انت على المؤشر (     0.101 (

   ).     0.167        مع�ار� (        انحراف  و�   ، )    4.12                                و�لغ الوس� الحسابي لهذا المؤشر (   ، ) %  72 (                    وقد بلغت هذه النس�ة    ،        الم�حوثة

 ) ا لتبنـي تطبیـ� مسـتلزمات نظـام اإلنتـاج                                          ً         ً ن المدراء في المعامل الم�حوثة یبدون اهتماًما متزایدً  أ  )  9                    تؤشر معط�ات الجدول                                   
                 تخفـــ�ض وقـــت انتظـــار  "                          جـــاءت فـــي المرت�ـــة األولـــى، ثـــم    "       الشـــاملة             إدارة الجـــودة  "           وهـــي �ـــاالتي:    ،JIT                فـــي الوقـــت المحـــدد 

           الحــد األدنــى  "                          �انــت فــي المرت�ــة الثالثــة، و   "        المهــارات   و          عمــال متعــدد "                     فــي المرت�ــة الثان�ــة، و   "    عــداد   واإل       تهیئــة              اإلنتــاج ووقــت ال
          الشــراء فــي  "      �ــأتي                             فــي المرت�ــة الخامســة، و�عــد ذلــك    "                  حجــم الدفعــة الصــغیرة "                                �انــت فــي المرت�ــة الرا�عــة، و�لیهــا    "         مــن الخــز�ن

   فر  ا       نـه یتـو  أ             التي تـنص علـى    ،                                     تقدم تقبل الفرض�ة الرئ�سة األولى لل�حث         ا مع ما                          ً في المرت�ة السادسة. واتساقً    "            الوقت المحدد
  .JIT                            نظام اإلنتاج في الوقت المحدد        إلقامة        األساس�ة             المستلزمات  –      ال�حث      قید  –           في المعامل 

  )8الجدول (
  لة الجودة الشام دارةات المع�ار�ة إلنحرافالحساب�ة واال  وسا�التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واأل 
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  ال أتف� �شدة  ال أتف�  غیر متأكد  أتف�  أتف� �شدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X20 8  32  10  40  7  28    -    -  4.12  0.167  
X21 12  48  12  48  1  4    -    -  4.44  0.117  
X22 14  56  10  40  1  4    -    -  4.36  0.114  
X23 14  56  11  44    -    -    -  4.44  0.101  
X24 13  52  10  40  2  8    -    -  4.32  0.125  
 0.125 4.34     8.8  42.4  48.8  المعدل
       8.8  91.2  المجموع
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  )9الجدول (
  في الوقت المحدد في معامل الم�اه المعدن�ة  نتاجالنسب�ة لتبني مستلزمات نظام اإل  هم�ةاأل

  الحساب�ة وسا�متوس� األ   المستلزمات  ت
 4.34  الجودة الشاملة  إدارة  1
  4.19  ووقت التهیئة واالعداد نتاجتخف�ض وقت انتظار اإل  2
  4.16  المهارات  وعمال متعدد  3
  4.03  من الخز�ن  دنىالحد األ  4
 4.02  حجم الدفعة الصغیرة   5
 3.84  الشراء في الوقت المحدد   6

   :              ي الوقت المحدد ف      نتاج                                          درجة استجا�ة عینة ال�حث لمستلزمات نظام اإل  - 8- 2

   ،               فـي الوقـت المحـدد      نتـاج                                                                              بهدف التعرف علـى اسـتجا�ة معامـل الم�ـاه المعدن�ـة فـي محافظـة دهـوك لمسـتلزمات نظـام اإل
   :    �أتي                            ذ �م�ن وصف نتائج الجدول �ما  إ   ، )  10                مبین في الجدول (   هو       ) �ما test  –  T (                استخدم االخت�ار

 ئي (   حصـــــا                نتـــــائج االخت�ـــــار اإل    T) للمتغیـــــرات (             X1-X3( :   ظ أ ) ئي    حصـــــا                  ) نتـــــائج االخت�ـــــار اإل  10           هـــــر الجـــــدول   T  
            ذ �انـت ق�مـة  إ                                ا ضمن (الشـراء فـي الوقـت المحـدد)،                                      ً ن �عض المتغیرات الفرع�ة قد حققت توافقً  أ          الم�حوثین        جا�ات إل
T   و�لغـت نسـ�ة    ، )    0.05                    ) عنـد مسـتو� معنو�ـة (    1.71                            من ق�متهـا الجدول�ـة ال�الغـة (      أكبر                        المحسو�ة لهذه المتغیرات           

    ). %  60       متطلب (                     ل قید ال�حث مع هذا ال            تواف� المعام

  اإلحصـــــائي(              نتـــــائج االخت�ـــــار        T) للمتغیـــــرات (             X4-X7( :   ) ئي    حصـــــا                  ) نتـــــائج االخت�ـــــار اإل  10             یوضـــــح الجـــــدول   T  
          �انـت ق�مـة      ، إذ  )         مـن الخـز�ن     دنـى              ا ضـمن (الحـد األ                                      ً ن جم�ع المتغیرات الفرع�ـة قـد حققـت توافًقـ أ          الم�حوثین        جا�ات إل
T   و�لغـت نسـ�ة    ، )    0.05                  عنـد مسـتو� معنو�ـة (   )    1.71                            من ق�متهـا الجدول�ـة ال�الغـة (      أكبر                        المحسو�ة لهذه المتغیرات           

  . ) %   100       متطلب (  ال                                تواف� المعامل قید ال�حث مع هذا

  ـــائي (              نتـــــائج االخت�ـــــار ـــین الجـــــدول (   : )X8-X11             ) للمتغیـــــرات (T         اإلحصــ   T   ئي    حصـــــا                  ) نتـــــائج االخت�ـــــار اإل  10             یبــ
  T          �انـت ق�مـة      ، إذ  "        المهارات   و          عمال متعدد "      ا ضمن          ً ققت توافقً                              ن جم�ع المتغیرات الفرع�ة قد ح أ          الم�حوثین        جا�ات إل

           و�لغــت نســـ�ة    )    0.05                  عنــد مســتو� معنو�ــة (   )    1.71                            مــن ق�متهــا الجدول�ــة ال�الغــة (      أكبــر                        المحســو�ة لهــذه المتغیــرات 
  . ) %   100       متطلب (  ال                                تواف� المعامل قید ال�حث مع هذا

 ـــار اإل ـــرات (T (    ئي   حصـــا                نتـــائج االخت� ـــار اإل  10      جـــدول (  ال     ظهـــر أ   : )X12-X15             ) للمتغی ـــائج االخت�   T   ئي    حصـــا                  ) نت
             ووقت التهیئة       نتاج                          ا ضمن (تخف�ض وقت انتظار اإل                                      ً ن جم�ع المتغیرات الفرع�ة قد حققت توافقً  أ          الم�حوثین        جا�ات إل

          عنـــد مســـتو�    )    1.71                            مـــن ق�متهـــا الجدول�ـــة ال�الغـــة (      أكبـــر                        المحســـو�ة لهـــذه المتغیـــرات   T          �انـــت ق�مـــة      ، إذ      عـــداد)   واإل
  . ) %   100       متطلب (  ال                                        غت نس�ة تواف� المعامل قید ال�حث مع هذا   و�ل   ، )    0.05        معنو�ة (
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  )10الجدول (
  الم�حوثین على متغیرات ال�حث  جا�اتإل )(Tئي حصااإل نتائج االخت�ار

  نس�ة االستجا�ة T  المؤشر  المتغیر

  الشراء في الوقت المحدد
X1 1.273  60%  
X2 7.856  
X3 10.428  

  من الخز�ن دنىالحد األ
X4 13.966  100%  
X5 9.488  
X6 8.510  
X7 3.524  

  المهارات وعمال متعدد
X8 6.186  100%  
X9 8.433  
X10 10.392  
X11 13.863  

  عدادووقت التهیئة واإل نتاجتخف�ض وقت انتظار اإل
X12 12.273  100%  
X13 8.510  
X14 11.817  
X15 13.966  

  حجم الدفعة الصغیرة
X16 7.103  100%  
X17 4.745  
X18 7.688  
X19 7.250  

  الجودة الشاملة إدارة

X20 6.725  100%  
X21 12.348  
X22 11.959  
X23 14.212  
X24 10.524  

  .1.71الجدول�ة هي  tق�مة 

 نتـائج االخت�ـار اإلحصـائي                       ) T) للمتغیـرات (             X16- X19:(    ن نتـائج االخت�ـار اإلحصـائي  إ                        T  ین               إلجا�ـات الم�حـوث   
                                         ا ضـمن (حجـم الدفعـة الصـغیرة)، إذ �انـت ق�مـة                                       ً ن جم�ع المتغیرات الفرع�ة قد حققـت توافًقـ أ       ) تبین   10           في الجدول (

T   و�لغـت نسـ�ة    ، )    0.05                    ) عنـد مسـتو� معنو�ـة (    1.71                            من ق�متهـا الجدول�ـة ال�الغـة (      أكبر                        المحسو�ة لهذه المتغیرات           
    ). %   100       متطلب (  ال                                تواف� المعامل قید ال�حث مع هذا

 ج االخت�ـار اإلحصـائي    نتائ                   ) T) للمتغیـرات (             X20- X24 تبـین نتـائج االخت�ـار اإلحصـائي:(                             T   إلجا�ـات الم�حـوثین                 
  T                                           ا ضــمن (إدارة الجــودة الشــاملة)، إذ �انــت ق�مــة                                       ً ن جم�ــع المتغیــرات الفرع�ــة قــد حققــت توافًقــ أ  )   10           فــي الجــدول (

           و�لغــت نســ�ة    ، )    0.05                  عنــد مســتو� معنو�ــة (   )    1.71                            مــن ق�متهــا الجدول�ــة ال�الغــة (      أكبــر                        المحســو�ة لهــذه المتغیــرات 
    ). %   100       متطلب (  ال                                تواف� المعامل قید ال�حث مع هذا

ـــى          ا مـــع مـــا      ً واتســـاقً  ـــي تـــنص عل ـــة لل�حـــث الت ـــل الفرضـــ�ة الرئ�ســـة الثان� ـــد  –        المعامـــل    أن                                                      تقـــدم تقب        إلقامـــة  –      ال�حـــث      قی
   .JIT                                     مستلزمات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
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   :     اآلت�ة           االستنتاجات      إلى       حال�ة                توصلت الدراسة ال  :           االستنتاجات - 9- 2

 فـي       نتـاج                      اقامـة مسـتلزمات نظـام اإل       إم�ـان            المـدراء حـول       آراء    بـین       اتفـاق      وجود      إلى    ئي   حصا                نتائج التحلیل اإل       أشارت   
  .                    في المعامل قید ال�حث  JIT             الوقت المحدد 

  فـي الوقـت       نتـاج     ام اإل                         النسـب�ة لتبنـي مسـتلزمات نظـ      هم�ـة         من حیث األ       األولى        المرت�ة     على                الجودة الشاملة        إدارة     حصلت         
   ،                  فـي المرت�ـة الثان�ـة   "    عـداد   واإل              ووقـت التهیئـة      نتـاج                   تخف�ض وقت انتظـار اإل "   ثم    ،                     من وجهة نظر الم�حوثین  JIT  د      المحد

       و�لیهــا    ،                       �انــت فــي المرت�ــة الرا�عــة   "         مــن الخــز�ن     دنــى       الحــد األ " و   ،                       �انــت فــي المرت�ــة الثالثــة   "                    عمــال متعــدد� المهــارات " و
  .                   على المرت�ة السادسة   )                       (الشراء في الوقت المحدد           في حین حصل                   المرت�ة الخامسة،   في    "                  حجم الدفعة الصغیرة "

  ي    نتــاج        دائهــا اإل أ   فــي        التفــوق      بهــم              مختلفــة تســتط�ع          متعــددة و                          عــاملین لهــم قــدرات ومهــارات           الم�حوثــة       معامــل  ال      تمتلــك ،   
 JIT                في الوقت المحدد       نتاج            قامة نظام اإل إ       إم�ان       ومن ثم 

 فرض�ات ال�حث الرئ�سة     قبول    في               استنتاج یتمثل      إلى             مؤشرات تقود     لیها  إ                             تمثل النتائج التي تم التوصل                    .   

   :     اآلت�ة                                    الدراسة الحال�ة �م�ن تقد�م التوص�ات       إلیها                               في ضوء االستنتاجات التي توصلت  :         التوص�ات -  10- 2

 وخاصـة المتعلقـة   ،       الجدیـدة      ف�ـار                   تـؤمن �المقترحـات واأل                 المنظمـة الم�حوثـة                ثقافـة عامـة فـي      یجـاد                السعي المتواصل إل                
  .JIT                 في الوقت المحدد      نتاج            قامة نظام اإل إ       إم�ان ب

  فــــي الوقـــــت المحـــــدد      نتـــــاج            قامــــة نظـــــام اإل إ         مســـــتلزمات  �         الم�حوثـــــة       عامــــل   الم        اهتمـــــام       ز�ـــــادة      ضــــرورة                 JIT،    وخاصـــــة      
  .                        نس�ة اتفاق بین الم�حوثین    أقل                           المستلزمات التي حصلت على

 قامة عالقات حسنة مع الموردین  إ       من خالل       وذلك   ،                      الشراء في الوقت المحدد     على          الم�حوثة      عامل   الم             ضرورة تر�یز                            
   .                  �ة في الوقت المحدد    األول                              �حیث تصل المشتر�ات من المواد
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Abstract 

This study aims to measure the response of industrial organizations to the 
requirements of just in time system; to achieve this goal, the study designs a 
questionnaire in order to collect the data from factory managers, department heads, 
and units officials of (3) factories of the production of mineral water of Governance of 
Dahouk. This study contains two hypotheses; the first one is the fundamental 
requirements of JIT system are available in considered factories; the second hypothesis 
is the considered factories try to establish JIT requirements. The study uses many 
statistical tools to analyze (25) questionnaire by using (SPSS) package that produced 
set of findings, from these findings: 

 The requirements of just in time approach are responded in the factories 
considered. 

 TQM was ranked first in term of the relative importance of the adoption of JIT 
requirements depending on the respondents’ viewpoint. The second place was 
for reduce the waiting time of production and the time initialization time and 
setup. The third place was for multi-skilled workers. A minimal inventory was 
ranked fourth. The fifth place was for small batch size. Final place was for JIT 
purchasing. 

The study was presented a set of proposals that are most important the companies 
of industrial sector in the Dahouk should have a culture that believe in new 
recommendations and ideas, especially that help establishing just in time system. 

 


