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 مدى مساهمة منهج تـرشيد الفاقد في تحسيـن اإلنتاجية 
 وتعزيـز التنمية االقتصادية في منشآت القطاع الخاص 

»دراسة حالة«

د. زاهر حسني املشهراوي

 أستاذ املحاسبة املساعد
 جامعة فلسطيـن
دولة فلسطيـن

امللخص 

ر منهــج تـــرشيد الفاقــد اســتناًدا إلــى مجموعــة مــن املبــادئ واملمارســات التــي تعــزز مــن مفاهيــم خفــض التكاليــف  طــّوِ
وتحسيـــن اإلنتاجيــة وزيــادة الربحيــة، وضمــن هــذا الســياق فقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة بهــدف التعــرف علــى مــدى مســاهمة 
تطبيق منهج تـرشيد الفاقد )االستغالل األمثل ملوارد الشركة، تحسيـن معدالت نمو الشركة، تحسيـن جودة اإلنتاج( في تعزيـز 
مفهــوم التنميــة االقتصاديــة. وأظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد يــؤدي إلــى تخفيــض 
التكاليــف وتحسيـــن اإلنتاجيــة وزيــادة الربحيــة. كمــا يســاهم فــي االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة ملنشــآت األعمــال. ويعــزز مــن 
معــدالت النمــو فــي تلــك املنشــآت كمعــدالت اإلنتاجيــة ومعــدالت الربحيــة ومســتوى خفــض التكلفــة. وأن تطبيــق منهــج تـــرشيد 
الفاقد يســاهم في تدعيم التنمية االقتصادية، مما ينعكس إيجاًبا على االقتصاد القومـــي ويـــزيد من معدالت نموه وازدهاره. 
وقد أوصت الدراسة منشآت األعمال بضرورة التحول نحو تطبيق منهج تـرشيد الفاقد ملا يقدمه لها من فوائد. ضرورة قيام 
منشآت األعمال التي تعتـــزم تطبيق منهج تـــرشيد الفاقد بتدريب وتطويـــر الكوادر البشرية على مفهوم وثقافة تـــرشيد الفاقد. 
ضــرورة اهتمــام األقســام العلميــة املختصــة بالجامعــات بنشــر الوعــي بمنهــج تـــرشيد الفاقــد مــن خــالل إدراجــه ضمــن املقــررات 

الدراســية وعقــد النــدوات وورشــات العمــل املتخصصــة. 

املصطلحات اإلجرائية

منهج تـرشيد الفاقد: هو فلسفة تنظيمية تهدف إلى إنشاء القيمة والقضاء على الفاقد، وينتشر تطبيقه في البيئة 	 
الصناعيــة، ويمكــن تطبيقــه علــى مجموعــة واســعة مــن العمليــات والنظــم، وهــو وســيلة للتفكيـــر والتشــغيل، يعمــل 

.)Kringen et al. 2014( بصــورة مســتمرة لتبســيط العمليــات وتحسيـــن التدفــق وتطويـــر النظــام ككل

خرائط تيار القيمة: تعد خرائط تيار القيمة جزء مكمل ملنهج تـرشيد الفاقد وتحدد األنشطة التي تضيف قيمة، 	 
حيث توضح أي األنشطة العمالء على استعداد لدفع ثمنها وأي منها بخالف ذلك، وهي أداة قوية تستخدم أساسا 
لتصويـر النظام اإلنتاجـي، وقد ظهرت خرائط تيار القيمة في 1990 ومنذ ذلك الوقت أصبحت تستخدم في العديد 
Sharar	 )مــن الصناعــات كنظــم اإلنتــاج، والبنــوك، والرعايــة الصحيــة، وبـــرامج الصيانــة، وتطويـــر وتوزيــع املنتجــات 

.)ah, 2013

تيــار القيمــة: يمثــل تيــار القيمــة جميــع األنشــطة التــي يجــب القيــام بهــا للوصــول إلــى القيمــة املرغوبــة مــن العمــالء، 	 
وتضــم هــذه األنشــطة اســتالم طلبــات العمــالء، أنشــطة اإلنتــاج، التخزيـــن، التســليم، والتوريــد )الجنــدي، 2011(، 

.)Abdulmalek and Rajgopal, 2007(

* تم استالم البحث في نوفمبـر 2016، وقبل للنشر في مايو 2017.

ر منهــج تـــرشيد الفاقــد اســتناًدا إلــى مجموعــة مــن املبــادئ واملمارســات التــي تعــزز مــن مفاهيــم خفــض التكاليــف وتحسيـــن  طــّوِ
اإلنتاجية وزيادة الربحية، وضمن هذا السياق فقد تم إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على مدى مساهمة تطبيق منهج تـرشيد 
الفاقد )االستغالل األمثل ملوارد الشركة، تحسيـن معدالت نمو الشركة، تحسيـن جودة اإلنتاج( في تعزيـز مفهوم التنمية االقتصادية. 
وأظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد يــؤدي إلــى تخفيــض التكاليــف وتحسيـــن اإلنتاجيــة وزيــادة 
الربحيــة. كمــا يســاهم فــي االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة ملنشــآت األعمــال. ويعــزز مــن معــدالت النمــو فــي تلــك املنشــآت كمعــدالت 
اإلنتاجية ومعدالت الربحية ومستوى خفض التكلفة. وأن تطبيق منهج تـرشيد الفاقد يساهم في تدعيم التنمية االقتصادية، مما 
ينعكس إيجاًبا على االقتصاد القومـي ويـزيد من معدالت نموه وازدهاره. وقد أوصت الدراسة منشآت األعمال بضرورة التحول نحو 
تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد ملــا يقدمــه لهــا مــن فوائــد. ضــرورة قيــام منشــآت األعمــال التــي تعتـــزم تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد بتدريــب 
وتطويـــر الكــوادر البشــرية علــى مفهــوم وثقافــة تـــرشيد الفاقــد. ضــرورة اهتمــام األقســام العلميــة املختصــة بالجامعــات بنشــر الوعــي 

بمنهــج تـــرشيد الفاقــد مــن خــالل إدراجــه ضمــن املقــررات الدراســية وعقــد النــدوات وورشــات العمــل املتخصصــة. 
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املبحث األول: اإلطار العام والدراسات السابقة

املقدمة

يعتبـــر منهــج تـــرشيد الفاقــد Lean Approach فلســفة تنظيميــة محاســبية وإداريــة وصناعيــة تتضمــن مجموعــة مــن 
املبــادئ واملمارســات التــي تهــدف إلــى تحسيـــن اإلنتاجيــة وتـــرشيد التكلفــة مــن خــالل تقليــص األنشــطة التــي ال تضيــف قيمــة، 
واســتبعاد الفاقــد والضيــاع، وتبســيط العمليــات، وإضافــة قيمــة للعميــل وتحقيــق مزايــا ماليــة وتنافســية للشــركة، ويمثــل 
مدخــل تـــرشيد الفاقــد فــي مجــال اإلنتــاج نقطــة االنطــالق لتطبيــق هــذا املدخــل علــى جميــع أنشــطة الوحــدة االقتصاديــة، حيــث 
يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من رضا العمالء ووالئهم ملنتجات الوحدة بشكل يدعم مركزها التناف�سي )الجندي، 2011(، 
وقــد توصــل )Sang M, et. al., 2008( إلــى أن منهــج التـــرشيد مهــم جــًدا فــي تحسيـــن كفــاءة التصنيــع لالســتجابة للتغيـــر الســريع 

فــي الظــروف االقتصاديــة العامليــة.

كما تعد اإلنتاجية املصدر األسا�سي للنمو االقتصادي وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي في أي بلد. فعندما تنمو 
اإلنتاجيــة وتـــزداد، تتحســن تبًعــا لذلــك مســتويات املعيشــة للســكان، وهــي أيًضــا العمــود الفقــري للتقــدم االقتصــادي للدولــة، 
ففي البلدان التي تـرتفع فيها اإلنتاجية، تـرتفع أيًضا مستويات املعيشة )الصوص، 2011(، كما بيـن مؤتمر العمل الدولي أن 
نمو اإلنتاجية يمكن أن يـزيد الدخل ويحد من الفقر ويخفض تكاليف اإلنتاج ويـزيد عائدات االستثمار، التي يتحّول بعضها 
إلــى دخــل ألصحــاب املشــروعات واملستثمريـــن وبعضهــا اآلخــر إلــى أجــور أعلــى، ويمكــن أن تنخفــض األســعار وينمــو االســتهالك 
والعمالــة ويتخلــص النــاس مــن الفقــر، ويســاهم فــي أيًضــا الجانــب االســتثماري لالقتصــاد عندمــا تعيــد الشــركة اســتثمار بعــض 
مكاســب اإلنتاجيــة فــي تجديــد املنتجــات والعمليــات وتحسيـــن املصانــع والتجهيـــزات وتدبيـــرات التوّســع فــي أســواق جديــدة، مّمــا 

يف�ســي إلــى زيــادة نمــّو الناتــج واإلنتاجيــة )مؤتمــر العمــل الدولــي، جنيــف، 2008(.

ويؤكد )بابكر، 2007( أن اإلنتاجية بشقيها الجزئي والكلي تعتبـر أهم مصادر النمو االقتصادي في العالم، أما بالنسبة 
للــدول العربيــة فتكتســب اإلنتاجيــة أهميــة خاصــة لكــون االرتقــاء بهــا يمثــل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه مسيـــرة التنميــة 

االقتصاديــة علــى مســتويي االقتصــاد الكلــي والجزئــي فــي املنطقــة العربيــة.

ويعد مفهوم التنمية من املفاهيم األساســية التي تســعى املجتمعات إلى تحقيقها على جميع الصعد ســواء االقتصادية 
أو االجتماعية أو السياسية ملا لها من آثار إيجابية مباشرة على املوازنة العامة للدولة –إيـرادات ونفقات الدولة- بما ينعكس 

على رفاهية تلك املجتمعات وسيادتها على أرضها واستقالل قرارها.

ويلعب القطاع الخاص دوًرا جوهرًيا في تنمية املجتمعات كونه يمثل عنصًرا مهًما من عناصر االقتصاد القومـي، فكل 
وحــدة مــن وحــدات قطــاع األعمــال الخــاص ســواء أكانــت مؤسســة أو شــركة وأًيــا كان نشــاطها تجارًيــا أو صناعًيــا أو زراعًيــا أو 
خدمًيــا أو غيـــرها وبصــرف النظــر عــن حجمهــا فإنهــا تعتبـــر لبنــة مــن اللبنــات املكونــة لبنيــان االقتصــاد القومـــي بأكملــه، ونجاحهــا 
يمثــل رفًعــا ودعًمــا لالقتصــاد القومـــي نحــو النمــو والتقــدم، فوحــدات القطــاع الخــاص هــي التــي تســاهم بشــكل جوهــري فــي 
اســتغالل مــوارد الدولــة، وإنتــاج الســلع والخدمــات، ودفــع الضرائــب، وتشــغيل األيــدي العاملــة، ودعــم ميـــزان املدفوعــات مــن 

خــالل الصــادرات، وتنشــيط القطــاع املصرفــي. الــخ.

ا مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني بأهميــة اإلنتاجيــة فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصــادي، وإســهاًما منهــا فــي 
ً
وإدراك

نشر ثقافة الريادة في املجتمع، من خالل إصدار الكتيبات في أدوات تحسيـن اإلنتاجية، للتعّرف على بعض الطرائق والبـرامج 
واألســاليب املســتخدمة فــي الــدول املتقدمــة لتحسيـــن اإلنتاجيــة فــي القطــاع الصناعــي )الصــوص، 2011(، وبســبب الــدور املهــم 
الــذي تلعبــه اإلنتاجيــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة تــم التوصــل إلــى حقيقــة مفادهــا أن املعرفــة املســبقة بالعوامــل 
املؤثـرة على اإلنتاجية واإلملام الدقيق بتأثيـراتها املختلفة أمر ال غنى عنه إذا كان هناك حاجة إلى تحسيـن مستواها ومعدالت 

نموهــا )الطراونــة، 2002(.

وفلسطيـن ليس بمنأى عن البلدان األخرى، فهي بحاجة ماسة إلى تعزيـز مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية مما 
يســتلزم األمر البحث املســتمر عن أفضل الوســائل واألســاليب التي تصب في هذا االتجاه، وبناء على ذلك تســعى هذه الدراســة 

إلى اختبار مدى مساهمة منهج تـرشيد الفاقد في تعزيـز جوانب التنمية االقتصادية في وحدات القطاع الخاص الفلسطيني.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها.

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما مدى مساهمة تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في تعزيـز مفهوم التنمية االقتصادية؟- 

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى مساهمة تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في االستغالل األمثل ملوارد الشركة؟- 

ما مدى مساهمة تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في تحسيـن معدالت نمو الشركة؟- 

ما مدى مساهمة تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في تحسيـن جودة إنتاج الشركة؟- 

أهداف الدراسة.

تهدف الدراسة إلى:

الوقــوف علــى أهــم املبــادئ واملمارســات واإلجــراءات التــي تميـــز منهــج تـــرشيد الفاقــد والتــي تعمــل علــى تبســيط 1- 
اإلجــراءات وتـــرشيد التكاليــف، والتحقــق مــن مــدى توافــق منهــج تـــرشيد الفاقــد مــع وحــدات القطــاع الخــاص فــي 

الفلســطيني. املجتمــع 

التعــرف علــى أهــم الجوانــب املتعلقــة بــكل مــن مفهــوم اإلنتاجيــة والتنميــة االقتصاديــة وتوضيــح عالقــة التكامــل 2	 
والتـــرابط بيـــن املفهوميـــن.

اختبــار مــدى مســاهمة منهــج تـــرشيد الفاقــد فــي حــال تطبيقــه علــى وحــدات القطــاع الخــاص علــى تحسيـــن اإلنتاجيــة 3- 
وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة.

أهمية الدراسة.

تعانــي العديــد مــن الــدول العربيــة مــن مشــكالت اقتصاديــة واجتماعيــة ممــا يؤثـــر بشــكل مباشــر علــى حيــاة أفــراد املجتمــع 
ورفاهيتهــم، ومــن هــذا املنطلــق تنبــع أهميــة الدراســة مــن حداثــة املوضــوع ومــن أهميــة الهــدف الــذي تســعى إلــى تحقيقــه وهــو 
الســعي لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل البحــث عــن أفضــل الطرائــق املســتخدمة فــي املحاســبة واإلدارة واإلنتــاج فــي 

ســبيل تعزيـــز إنتاجيــة منشــآت األعمــال والربــط بيـــن تلــك اإلنتاجيــة والتنميــة االقتصاديــة.

متغيـرات الدراسة.

تتمثل املتغيـرات الرئيسة للدراسة في اآلتي:

املتغيـر املستقل: منهج التـرشيد.- 

املتغيـر الوسيط: اإلنتاجية.- 

املتغيـر التابع: التنمية االقتصادية.- 

الهــدف األسا�ســي للدراســة هــو التعــرف علــى ســبل تحسيـــن اإلنتاجيــة ومــن ثــم تحقيــق التنميــة االقتصاديــة، لذلــك تقــوم 
الدراســة بمناقشــة وتحليــل مجموعــة مــن املتغيـــرات الفرعيــة التــي تعــزز مفهــوم اإلنتاجيــة والتنميــة، وتتمثــل تلــك املتغيـــرات 

فيمــا يلــي:

االستغالل األمثل للموارد املتاحة.- 

تحسيـن معدالت النمو باملنشأة.- 

تحسيـن جودة اإلنتاج.- 
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الدراسات السابقة

- الدراسات األجنبية.
ً
أوال

دراسة )Defonseka, Chris, 2015(، والتي هدفت إلى بيان أن التصنيع وفق منهج التـرشيد هو املنقذ خالل األوقات 1- 
االقتصاديــة العصيبــة؟ حيــث إنــه فــي ظــل االقتصــاد العاملـــي املتضــرر بســبب القــوى االقتصاديــة واالجتماعيــة الســلبية 
وعــدد الســكان الــذي ينمــو بشــكل مطــرد، فــإن عالــم األعمــال عليــه أن يواجــه العواصــف االقتصاديــة فــي حــاالت الصعــود 
والهبوط، وهو ما يؤثـر على اإلنتاجية والربحية، وتوصلت الدراسة إلى أنه من أجل الحفاظ على توازن منشآت األعمال 
فإن املنهجية املعيارية للحفاظ على كفاءة استمرار العمليات وحدها قد تكون غيـر كافية، وأن ممارسات التصنيع وفق 
منهــج التـــرشيد قــد تكــون هــي الحــل، وأن هنــاك العديــد مــن الطرائــق التــي يمكــن القيــام بهــا مثــل: يجــب أن تكــون اإلدارة 
العليا على علم بمزايا هذا النظام والرغبة في تنفيذه، ثم عليها أن تدرك أنه خالل األوقات االقتصادية الجيدة قد تشعر 
اإلدارة بمستوى من الرضا عن أدائها، وربما دون أن تدرك أنها يمكن أن تفعل أفضل من ذلك بكثيـر، وأن التغييـر يجب 
أن يأتــي مــن الداخــل، وحتــى لــو توافــرت األمــوال بكثـــرة، فإنــه علــى األقــل فــي مرحلــة اإلطــالق األولــي لبـــرنامج القضــاء علــى 
الفاقــد علــى أســاس مبــادئ تـــرشيد الفاقــد فمــن األفضــل تجنــب الخدمــات املهنيــة الخارجيــة التــي يمكــن أن تكــون مكلفــة. 
وأوصــت الدراســة بــأن تقــوم لجنــة مــن اإلدارة العليــا ومديـــري اإلدارات باتخــاذ القــرار بوضــع خطــة عمــل تتضمــن أهــداف 
محــددة ومعقولــة لــكل قســم. وأنــه للحصــول علــى أفضــل النتائــج يجــب علــى كل قســم أال ينفــذ عمليــة التدقيــق الخاصــة 
بــه بنفســه، ألنــه لــن يتمكــن مــن رؤيــة كيــف يمكــن أن تتدفــق العمليــات بسالســة، ولــن يــدرك معنــى القــدرة علــى التحسيـــن 
مــن خــالل التغييـــر، فاألقســام املختلفــة يمكنهــا التدقيــق علــى بعضهــا البعــض مــن خــالل املراقبــة والقيــاس والتســجيل 

والتحليــل واإلجــراءات العالجيــة الســليمة التــي يمكــن تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا مــن خــالل رؤســاء األقســام.

دراسة )Kringen, et. al., 2014(، والتي هدفت إلى التعرف على دور منهج التـرشيد في عمليات التنمية االقتصادية، 2	 
وقد تم استخدام أساليب تـرشيد الفاقد مثل Stage Gate Process Map في تحسيـن األداء والتدفق لعمليات التنمية 
االقتصادية املستخدمة في كلية والية ساوث داكوتا للمناجم والتكنولوجيا. وتوصلت الدراسة إلى أن عمليات التنمية 
االقتصادية يمكن تنفيذها في الجامعات واملنشآت، وأن أعلى مستوى من التنمية االقتصادية يتم باستخدام أدوات 
الجــودة، وأن تطبيــق أدوات تـــرشيد الفاقــد أدى إلــى تحسيـــن تدفــق وكفــاءة العمليــات، كمــا أن اســتخدام منهــج تـــرشيد 
الفاقــد فــي تنظيــم وتبســيط العمليــة ورســمها وتتبــع التقــدم يجعلهــا أكثـــر فعاليــة وأســهل لتدريــب األشــخاص الجــدد، 
والبحث عن األسواق املستهدفة وعن فرص التسويق، وتحسيـــن اإلنتاجية بشكل كبيـــر وانخفضت التكاليف، وهو ما 

يؤكد فائدة أدوات منهج تـــرشيد الفاقد في العديد من التطبيقات املختلفة إلى جانب التصنيع.

والتــي هدفــت إلــى استكشــاف إمكانيــة تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد فــي مجــال 3-   ،)Carlborg et al., 2013( دراســة
ــر نتائــج الدراســة إلــى  الخدمــات، ووضــع تصــور حــول إمكانيــة تأثيـــر مبــادئ تـــرشيد الفاقــد علــى إنتاجيــة الخدمــة. وتشيـ
وجــود نــوع مــن التوافــق جنًبــا إلــى جنــب مــع وجــود معيقــات عنــد تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد فــي الخدمــات، فمعايـــرة 
الخدمــات وزيــادة املوثوقيــة فــي عمليــات الخدمــة باســتخدام مبــادئ تـــرشيد الفاقــد يمكــن أن تـــزيد مــن الكفــاءة، إال أن 
الدور النشط للعميل في خدمات معينة وفي وقت واحد، والدرجة العالية من تنوع الخدمات تـزيد من صعوبة تطبيق 
مبــادئ تـــرشيد الفاقــد، كذلــك يجــب النظــر إلــى رضــا العمــالء عنــد تحسيـــن إنتاجيــة الخدمــة، وإال فــإن اآلثــار اإليجابيــة 

ملنهــج تـــرشيد الفاقــد فــي مجــال الخدمــات ســوف تكــون تختفــي علــى املــدى الطويــل.

دراسة )Jimenez et al., 2012(، والتي هدفت إلى تحليل أثـر تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في قطاع صناعة العصيـر، 4- 
والحصــول علــى النتائــج التي يمكــن الحصــول عليهــا من تطبيقــه، وذلــك باســتخدام خرائــط تيــار القيمــة التــي اســتخدمت 
كأداة رئيســة لتحديــد الفاقــد مــن العمليــات فــي هــذا القطــاع، ولقــد رســمت الخرائــط للحالــة الراهنــة ولحالــة املســتقبل 
 عــن تحليــل النتائــج التقديـــرية للتطبيــق فــي مصانــع العصيـــر. وتظهــر نتائــج الدراســة 

ً
لتحديد فــرص التحسيـــن، فضــال

ــد مع إجــراء  أن معظم مشــكالت اإلنتاج في قطــاع صناعــة العصيـــر يمكن معالجتها باســتخدام نظام اإلنتــاج املرشَّ
وقــد أظهرت الخصائص الرئيســة إلنتــاج العصيـــر من وجهــة نظر منهــج تـــرشيد  تعديالت معينة وفًقــا لنــوع اإلنتــاج، 

الفاقد، وأنــه يحســن من نظــم اإلنتــاج والخدمــات اللوجســتية.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون األول( 2018

213

دراســة )Lukic, 2012(، والتــي هدفــت إلــى تحديــد آثــار تطبيــق مفهــوم التـــرشيد فــي تجــارة التجزئــة حيــث إن طبيعــة طلــب  	 
العمــالء فــي تجــارة التجزئــة غيـــر مــرن، ويحتــاج إلــى مواءمــة حــركات املخــزون مــع طلــب العمــالء، ممــا يجعــل تطبيــق منهــج 
تـــرشيد الفاقــد فــي تجــارة التجزئــة ذات فائــدة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن مفهــوم تـــرشيد الفاقــد فــي تجــارة التجزئــة يعطــي 
 من تكويـن حجم كبيـر من املخزون. ويـزيد من سرعة حركة من البضائع من 

ً
استجابة سريعة للتقلبات في الطلب بدال

املورديـن إلى مواقع البيع. تطبيق مبادئ منهج تـرشيد الفاقد وإدارة املخزون على مستوى األصناف الفردية يساهم إلى 
حــد كبيـــر فــي خلــق قيمــة مضافــة للعمــالء وتجــار التجزئــة.

دراســة )Baggaley and Maskell, 2003(، والتي هدفت إلى شــرح األنظمة والضوابط األكثـــر مالءمة للمنشــآت التي 6- 
تتبع محاسبة تـرشيد الفاقد، حيث يوجد ثالث قضايا مهمة يجب على إدارة تـرشيد الفاقد أخذها بعيـن االعتبار وهي: 
تطويـــر نظــام إداري مالئــم يـــركز علــى تيــارات القيمــة، التنظيــم مــن خــالل تيــار القيمــة، وقيــاس التكاليــف مــن خــالل تيــار 
القيمــة. وتوصلــت الدراســة إلــى بعــض النتائــج التــي تعتبـــر بمثابــة قواعــد إرشــادية وهــي: يجــب التقــدم خطــوة بخطــوة عنــد 
ــد وتيــار القيمــة، ينبغــي أن يمثــل تيــار القيمــة الجــزء األكبـــر مــن األعمــال، وعــادة مــا تتضمــن األعمال  تنفيــذ التصنيــع املرشَّ
ثالثــة أنــواع مــن تيــارات القيمــة األساســية، والرابــع لجمــع كل الوظائــف التــي ال يتــم تضمينهــا فــي تيــارات القيمــة، والفكــرة 
الرئيســة إلدارة تيار القيمة هو أن يتم تضميـــن غالبية األشــخاص للعمل داخل تيارات القيمة الرئيســة، مع عدد قليل 

من إدارات الدعم اإلضافية للحفاظ على حســن سيـــر العمل.

ثانًيا- الدراسات العربية

دراســة )إبـــراهيم، 2013(، والتــي هدفــت إلــى بيــان مــدى تأثيـــر منهــج تـــرشيد الفاقــد علــى ممارســات املحاســبة اإلداريــة 1- 
والرقابيــة، مــع بيــان مــدى اســتعداد املنشــآت لتغيـــر تلــك املمارســات لتتــالءم مــع االستـــراتيجية الحديثــة للتصنيــع. 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن العمــل علــى تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد يــؤدي إلــى تمكيـــن العامليـــن وزيــادة قدراتهــم علــى حــل 
املشكالت واملساهمة في اتخاذ القرارات الرشيدة، باإلضافة إلى تحسيـن معلومات األداء املرئي بهدف رفع كفاءة األداء، 
وتبسيط نظام التقريـر املحاسبي الداخلي، واستبعاد التتبع التفصيلي للمخزون وتخصيص األعباء اإلضافية، وزيادة 
اســتخدام تكاليــف تيــار القيمــة لتســهيل تحديــد التكاليــف، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى محاولــة التغلــب علــى 
املعوقات التي تعتـرض نجاح تطبيق استـراتيجية التصنيع في ظل مدخل تـرشيد الفاقد، مع بيان أهمية نجاح تطبيق 
تلــك االستـــراتيجية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي األســواق العامليــة. ضــرورة االســتمرار فــي عمــل الدراســات فــي البحــث 
عن الطرائق الالزمة لتحسيـــن وتطويـــر نظم املحاســبة اإلدارية لتوفيـــر معلومات أكثـــر فائدة ملتخذي القرار في املنشــآت 
التي تعمل في ظل أعلى مســتويات أســواق املنافســة العاملية. ضرورة أن تشــتمل ممارســات املحاســبة اإلدارية والرقابية 
علــى عناصــر أخــرى مــن املمارســات مثــل الرقابــة الســلوكية )إجــراءات التشــغيل املعياريــة( والرقابــة االجتماعيــة )ضغــط 
األصدقــاء ونظــم املكافــآت(، وبيــان انعــكاس تطبيــق استـــراتيجية التصنيــع فــي ظــل مدخــل التـــرشيد علــى تلــك املمارســات.

دراســة )الجنــدي، 2011(، والتــي هدفــت إلــى تحليــل الجوانــب املختلفــة إلعــادة هندســة ممارســات نظــم املحاســبة 2	 
اإلداريــة فــي ظــل تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد وإعــادة هيكلتهــا لتعتمــد علــى نظــم تكاليــف تيــار القيمــة وذلــك بهــدف 
محاولــة تحقيــق توافــق بيـــن نظــم املحاســبة اإلداريــة التقليديــة واملدخــل املقتـــرح. ومــن أهــم نتائــج الدراســة مــا يلــي: 
عدم توافق النظم املحاسبية التقليدية مع مقومات وفكر منهج تـرشيد الفاقد. يسمح منهج تـرشيد الفاقد باتخاذ 
قــرارات أفضــل مــن خــالل تقديــم معلومــات مالءمــة تتســم بالدقــة والوضــوح والتوقيــت املناســب والقابليــة للفهــم 
عــن التكلفــة والقــدرة علــى الربحيــة والنمــو والتدفقــات النقديــة. وأوصــت الدراســة بمــا يلــي: يتوجــب علــى الوحــدات 
د ملا يقدمه من مزايا تتمثل في تـرشيد استخدام املوارد والحد  االقتصادية التوجه نحو تطبيق نظم التصنيع املرشَّ
مــن األنشــطة غيـــر املضيفــة للقيمــة وخفــض تكاليــف الفاقــد بجميــع صورهــا، واالرتقــاء بكفــاءة اآلالت، ممــا ينعكــس 
علــى موقفهــا التناف�ســي. نشــر ثقافــة تـــرشيد الفاقــد عــن طريــق تدريــب العامليـــن علــى اعتبــار أن كل فــرد فــي الوحــدة 

 بصفــة مســتمرة عــن تخفيــض جميــع أنــواع الفاقــد.
ً
االقتصاديــة يجــب أن يكــون مســئوال

دراســة )عبــد املجيــد، 2006(، والتــي هدفــت إلــى تحليــل مدخــل تـــرشيد الفاقــد والتأثيـــرات املحاســبية الناجمــة 3- 
عــن تطبيقــه، وحصــر املشــكالت املحاســبية لتطبيــق مدخــل تـــرشيد الفاقــد، ودراســة أثـــر التطويـــر املقتـــرح علــى أداء 
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الوحدات االقتصادية في مصر والقرارات اإلدارية املختلفة املبنية على املعلومات املحاسبية. وتوصلت الدراسة إلى 
النتائج التالية: يساعد تطبيق مدخل تـرشيد الفاقد على استقرار أو ارتفاع مستويات األداء بالوحدة االقتصادية. 
توفــر مقومــات نظــم املعلومــات فــي ظــل مدخــل تـــرشيد الفاقــد معاييـــر كميــة لتقييــم األداء إلــى جانــب املعاييـــر املاليــة. 
ــن تطبيــق مدخــل تـــرشيد الفاقــد مــن اتخــاذ قــرارات تدعــم املركــز التناف�ســي للوحــدة االقتصاديــة مــن خــالل  ِ

ّ
يمك

تـــرشيد املــوارد وخفــض التكلفــة إلــى أدنــى حــد ممكــن فــي إطــار مســتوى جــودة يناســب املســتهلك. وأوصــت الدراســة بمــا 
يلــي: ضــرورة إجــراء دراســات مماثلــة فــي الوحــدات االقتصاديــة الخدميــة نظــًرا ألهميــة تـــرشيد املــوارد والرقابــة عليهــا، 

ودراســة أثـــر تطبيــق املدخــل واملشــكالت التــي تعتـــرض التطبيــق فــي مثــل هــذه الوحــدات.

دراســة )املحمــدي، 2006(، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى تأثيـــر النفــط كمصــدر رئيــس للدخــل علــى التنميــة 4- 
الصناعية في اململكة العربية السعودية، ومدى إمكانية تطويـر هذا املصدر ليساهم في تقليل االعتماد على النفط 
وذلــك باســتثمار إيـــراداته فــي التنميــة الصناعيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى: لــم تســتغل الوفــورات املاليــة الناتجــة عــن 
ارتفــاع أســعار البتـــرول فــي التنميــة الصناعيــة لخلــق مصــادر دخــل جديــدة. اعتمــاد الــدول املنتجــة للبتـــرول علــى هــذا 
القطاع وربط اقتصادات الدولة باملوارد البتـرولية وإهمال مصادر اإلنتاج األخرى. تـركز معظم الصناعات في دول 
مجلــس التعــاون الخليجـــي علــى البتـــروكيماوات نتيجــة الضعــف فــي التنســيق فــي مجــال التنويــع الصناعــي بيـــن تلــك 
ا متقلب إليـرادات تلك الدول. وأوصت 

ً
الدول. تتسم اإليـرادات الناتجة عن النفط بعدم االستقرار مما يخلق نمط

الدراســة بضرورة إعادة النظر في استـــراتيجية إنتاج البتـــرول بحيث تنســجم مع استـــراتيجيات التنمية الصناعية. 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة لإلســهام فــي التطويـــر التقنيــة واالســتفادة مــن الخبـــرات العامليــة. تطويـــر الصناعــات 
الوطنيــة الحاليــة مــن البتـــروكيماويات وخالفــه لخلــق ميـــزة تنافســية فــي ظــل انضمــام اململكــة ملنظمــة التجــارة العامليــة.

املبحث الثاني: منهج تـرشيد الفاقد واإلنتاجية والتنمية

- منهج تـرشيد الفاقد
ً
أوال

يعبـــر مفهــوم تـــرشيد الفاقــد عــن فلســفة قديمــة االكتشــاف حديثــة االنتشــار، فاملصطلــح معــروف ومطبــق منــذ بدايــة 
 ،)TPS( Toyota Production System الخمسينيات من القرن العشريـن لدى شركة تويوتا، تحت مسمى نظام إنتاج تويوتا
ــا، ومــن أســباب هــذا االنتشــار املزايــا العديــدة التــي يقدمهــا ملنشــآت األعمــال، باإلضافــة 

ً
إال أن انتشــار هــذا املفهــوم يبــدو حديث

إلــى شــعور تلــك املنشــآت بضعــف نظــم التصنيــع التقليديــة فــي تعزيـــز مقدرتهــا علــى مواجهــة املنافســة العامليــة خصوًصــا بعــد 
التطــورات التــي حصلــت علــى أســاليب التبــادل التجــاري واملواصــالت واالتصــاالت. ويعــرف منهــج تـــرشيد الفاقــد بأنــه »فلســفة 
طويلــة األجــل مــن النمــو مــع توليــد القيمــة للعمــالء واملجتمــع واالقتصــاد، والــذي يتحقــق عــن طريــق خفض التكاليف وتحسيـــن 
ــد إلــى تـــرشيد  وقــت التســليم والجــودة مــن خــالل القضــاء التــام علــى تكاليــف الفاقــد« )Lukic, 2012(. ويهــدف التصنيــع املرشَّ
اســتخدام القــوى العاملــة غيـــر املضيفــة للقيمــة واملخــزون واملنتجــات املعيبــة ومســاحة املصنــع وزمــن دورة اإلنتــاج والخــردة 
والتألــف وتكاليــف إعــادة التصنيــع، وفــي الوقــت نفســه يــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة وزيــادة الجــودة، فعمليــة إعــادة الهيكلــة التــي 
توفــر وقــت ومســاحة املصنــع، مــن شــأنها أن تـــزيد مــن الرقابــة والتحسيـــن والجــودة للمنتجــات، كمــا أن املخــزون علــى جميــع 
 سلبًيا وبالتالي يجب الرقابة عليه« )Cengiz, 2012(. ويعتبـر منهج تـرشيد الفاقد فلسفة تتضمن 

ً
املستويات قد يكون عامال

مجموعة من املبادئ واملمارســات التي تهدف إلى اســتبعاد األنشــطة التي ال تضيف قيمة واســتبعاد الفاقد والضياع وخفض 
التكاليــف وتبســيط العمليــات وإضافــة قيمــة للعميــل وتحقيــق مزايــا ماليــة وتنافســية للشــركة.

ويقتـرح معهد املحاسبيـن اإلدارييـن Institute of Management Accountants ألغراض تقديم منتج بأفضل مستوى 
جــودة ممكــن وبأقــل تكلفــة ممكنــة - مــع االلتـــزام التــام بمواعيــد التســليم - تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد، الــذي يعتمــد علــى 
 Total تطويـر أداء الوحدة االقتصادية من خالل رفع كفاءة اآلالت والعمليات باستخدام مفهوم الصيانة اإلنتاجية الشاملة
TPM( Productive Maintenance( بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيض زمن التصنيع من جانب وحجم املخزون من جانب آخر، 

وتحقيــق تكامــل جهــود األفــراد فــي مختلــف اإلدارات )عبــد املجيــد، 2006(.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون األول( 2018

215

الفاقد أو الضياع 1-

2-املخــزون  حــدد Taiichi Ohno الرئيــس التنفيــذي لشــركة تويوتــا ســبعة أنــواع مــن الضيــاع هــي: 1-االفــراط فــي اإلنتــاج. 
الكبيـر الزائد عن الحاجة. 3-عيوب في املنتج. 4-حركة العامليـن غيـر الضرورية داخل املنشأة.  -العمليات الزائدة عن الحاجة أو 
 Ohno, 1988 &( )Wood, 2004( العمليات غيـر السليمة. 6-االنتظار أو التأخيـر وإضاعة الوقت. 7-نقل ومناولة املواد واملنتجات
د استبعاد الفاقد بحيث يجب أال تتسرب تكلفة الفاقد إلى تكلفة املنتج. Womack, 2003( ومن أهم وظائف نظام التصنيع املرشَّ

مبادئ منهج تـرشيد الفاقد 2	

يتطلــب تطبيــق مفاهيــم تـــرشيد الفاقــد تجنــب أنمــاط التشــغيل التقليديــة واتبــاع أنمــاط التشــغيل التــي يتبناهــا منهــج 
ن من إدارة وتشغيل جميع عمليات منظمات األعمال  ِ

ّ
تـرشيد الفاقد، حيث يتضمن هذا املنهج مجموعة من املبادئ التي تمك

: )Extrusions, 2011 & Prakash( بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفعاليــة. ويعتمــد منهــج الرشــيد علــى خمســة مبــادئ هــي
القيمة: هي أساس تيار القيمة وهي التي تحدد ما هي األشياء التي تجعل العميل على استعداد لدفع الثمن.أ- 
تيار القيمة: رسم الخرائط وتحديد جميع اإلجراءات املطلوبة للقضاء على األنشطة التي ال تضيف قيمة، بدًءا من ب- 

تصميم املنتج لغاية استخدامه من قبل العمالء.
التدفق: التخلص من جميع املعوقات لجعل تيار القيمة يتدفق من دون انقطاع.ج- 
السحب: القدرة على تبسيط املنتجات والعمليات بدًءا من املفهوم وحتى استخدام العمالء.د- 
الكمال: القدرة على القيام بعمل األشياء بشكل صحيح من املرة األولى من خالل تطبيق جهود التحسيـن املستمر.	- 

مزايا منهج تـرشيد الفاقد 3-

يحقــق منهــج تـــرشيد الفاقــد املزايــا التاليــة: 1-تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج مــن خــالل التخلــص مــن الفاقــد. 2-التخلــص 
مــن مشــكالت تدفــق اإلنتــاج. 3-التـركيـــز علــى إضافــة قيمــة للعمــالء. 4-التدفــق املســتمر لإلنتــاج.  -التحسيـــن املســتمر وحــل 

املشــكالت. 6-الســرعة فــي تســليم أوامــر العمــالء.

عيوب منهج تـرشيد الفاقد 4-
يوجــه إلــى منهــج تـــرشيد الفاقــد االنتقــادات التاليــة: 1- االعتمــاد علــى مبــدأ ســحب القيمــة وأســلوب املخــزون الصفــري 
يتطلــب التســليم بعــد فتـــرة مــن الزمــن، ممــا يعطــي املنافسيـــن الذيـــن يحتفظــون بكميــة مــن املخــزون ميـــزة التســليم الفــوري 
التــي قــد تجــذب بعــض عمــالء الشــركة. 2- أي تعطــل فــي العمليــة اإلنتاجيــة قــد يؤثـــر علــى ســمعة املنشــأة ورضــا العمــالء، مقارنــة 
بنظم اإلنتاج التقليدية التي توفر مخزون احتياطي يمكن استخدامه في تلبية الطلب إلى حيـن إصالح العطل. 3- من الصعب 
تحقيــق مبــدأ التدفــق املســتمر وأســلوب املخــزون الصفــري ونظــام الســحب إذا كانــت الشــركة تعمــل فــي ظــل ظــروف سياســية 
واقتصاديــة غيـــر مســتقرة تؤثـــر علــى األوضــاع الصناعيــة والتجاريــة. 4- يتطلــب مبــدأ إضافــة القيمــة املتابعــة الدوريــة املســتمرة 
لرضا العمالء وتحديد احتياجاتهم، ولتحليل أداء املنافسيـــن وتغيـــرات الســوق، وألســعار ومواصفات املنتجات البديلة، وهي 

أنشــطة غيـــر مضيفــة للقيمــة فــي حــد ذاتهــا وتحتــاج إلــى مجهــود كبيـــر وتكلفــة عاليــة.

ثانًيا- اإلنتاجية

تمثــل اإلنتاجيــة بشــكل عــام العالقــة بيـــن مدخــالت العمليــة اإلنتاجيــة ومخرجاتهــا، فاملدخــالت تمثــل املــوارد املســتخدمة 
كاملواد الخام واألجور واملوارد األخرى، واملخرجات تمثل السلع والخدمات، وبيـن املدخالت واملخرجات يوجد مراحل وعمليات 
معالجــة باســتخدام اآلالت واملعــدات والتكنولوجيــا تعمــل علــى تحويــل املــوارد املدخلــة لعمليــة اإلنتاجيــة إلــى ســلع وخدمــات 
تقدم للعمالء، وضمن هذا السياق تمثل اإلنتاجية االستخدام الكفء والفعال لكل تلك املوارد االقتصادية بغرض تحقيق 
عــدة أهــداف كخفــض التكلفــة وزيــادة الربحيــة وزيــادة الجــودة وزيــادة اإلنتــاج، فعلــى ســبيل املثــال عــدد الوحــدات املنتجــة 
باســتخدام الطــن مــن مــادة خــام معينــة يعتبـــر مقياًســا إلنتاجيــة املــواد، وعــدد الوحــدات التــي ينتجهــا العامــل فــي ســاعة عمــل 
واحــدة يعتبـــر مقياًســا إلنتاجيــة العمــل، لذلــك يمكــن زيــادة اإلنتاجيــة مــن خــالل تخفيــض املدخــالت مــع زيــادة املخرجــات، أو 
ثبــات املدخــالت مــع زيــادة املخرجــات، أو زيــادة املدخــالت مــع زيــادة املخرجــات علــى أن تكــون نســبة الزيــادة فــي املدخــالت أقــل 
مــن نســبة الزيــادة فــي املخرجــات، ويؤكــد  )Pogers, 1998( أن مــا يجــب مراعاتــه هــو أن الشــركة التــي تنتــج منتًجــا واحــًدا )ص( 
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باســتخدام مــورد واحــد هــو )س(، فــإن النســبة بيـــن هذيـــن املتغيـريـــن )ص / س( تنتــج مقياًســا ملســتوى اإلنتاجيــة، يتــم قيــاس 
كل من املدخالت واملخرجات بوحدات قياس حقيقية )أي بمستوى يعكس الكمية الحقيقية إما للمدخالت أو للمحرجات(.

كمــا أن التقــدم االقتصــادي فــي أي دولــة يتوقــف علــى عامليـــن أساسييـــن همــا الكفــاءة اإلنتاجيــة للعمــل، والكفــاءة 
 فــي اآلالت واملعــدات واملــواد الخــام، وأن رفاهيــة املجتمــع تقــوم علــى أســاس إنتــاج 

ً
االســتثمارية الســتخدامات رأس املــال ممثــال

أكبـر من السلع اإلنتاجية واالستهالكية والخدمات بأقل قدر من التكلفة نتيجة استخدام أقل قدر من عناصر اإلنتاج. فزيادة 
اإلنتاجية عند إنتاج سلعة ما تعنى إمكانية إنتاج نفس القدر من هذه السلعة بموارد أقل وبذلك يمكن إنتاج قدر أكبـر من سلع 
أخرى. ولذلك فحينما نتساءل عن كفاءة عنصر من عناصر اإلنتاج فإننا نعني معرفة حجم اإلنتاج الذي نحصل عليه في ظل 
متغيـرات العملية اإلنتاجية باستخدام وحدة من ذلك العنصر )حسن وعابد، 2007(. لذلك فقد أدركت الدول املتقدمة أن 
اإلنتاجية هي طريقها إلى التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي، أما الدول النامية التي تعاني من مشكالت البطالة والتضخم 
وشح املوارد وانخفاض معدالت التنمية والتقدم التكنولوجـي فإنها تحاول االستفادة من تجربة الدول املتقدمة في رفع كفاءة 

اســتغاللها ملواردها بشــكل يمكنها من تحقيق تنمية متوازنة وتحسيـــن مســتوى معيشــة مواطنيها )الطراونة، 1995(.

ويعــرف »Mali« اإلنتاجيــة بأنهــا »قيــاس قــدرة املنظمــة علــى تجميــع املــوارد املتاحــة واســتغاللها للوصــول إلــى املخرجــات 
املطلوبــة مــن الســلع والخدمــات، وبالتالــي فــإن اإلنتاجيــة الجيــدة تســاعد املنظمــة علــى تحقيــق أداء مرتفــع بأقــل مــا يمكــن مــن 
املــوارد« )عبيــدات والعمــري، 2003(، كمــا عرفهــا )Mangat, 2011( بأنهــا »فعــل األشــياء الصحيحــة بأقــل تكلفــة ممكنــة فــي 
أقل وقت ممكن وفًقا ألعلى جودة ممكنة وأق�سى مستوى من رضا العمالء والعامليـــن، وعرفها أيًضا بأنها تعبـــر عن مستوى 
املخرجات املنتجة لكل وحدة من املدخالت، وتعكس التغيـرات في اإلنتاجية التغييـرات في النسبة بيـن املدخالت واملخرجات، 
فعلــى ســبيل املثــال الزيــادة أو النقصــان فــي الكميــة املنتجــة مــن مدخــالت معينــة، أو نفــس الكميــة املنتجــة مــع أكثـــر أو أقــل مــن 
ــًرا مباشــًرا بمفهــوم الجــودة، فمســتوى التطــور التكنولوجـــي لــآالت، ومســتوي خبـــرة ومهــارة  املدخــالت«. وتتأثـــر اإلنتاجيــة تأثـ

األيــدي العاملــة، ومســتوى جــودة املــواد الخــام كلهــا مًعــا تؤثـــر تأثيـــًرا مباشــًرا علــى تحسيـــن اإلنتاجيــة وجــودة اإلنتــاج.

آليات تحسيـن اإلنتاجية

بيـن دليل نظام أساليب وطرق قياس اإلنتاجية وآليات تحسينها في مصانع الغزل والنسيج في الدول العربية مجموعة 
مــن األســاليب التــي تعمــل علــى تحسيـــن اإلنتاجيــة، ومــن خــالل فهــم تلــك األســاليب يالحــظ أنهــا تتوافــق مــع التحســينات التــي 
يقدمها منهج تـــرشيد الفاقد ملنشــآت األعمال مثل تخفيض تكاليف الفاقد وتبســيط العمليات واســتمرار تدفق اإلنتاج دون 

توقــف واملحافظــة علــى جــودة اإلنتــاج وتخطيــط املصنــع ومناولــة املــواد. الــخ.

وفيما يلي أهم تلك اآلليات2:
دراســة العمــل: دراســة طــرق األداء وقيــاس الوقــت، بهــدف تبســيط األعمــال واإلقــالل مــن تكلفــة الفاقــد فــي املــواد أ- 

والجهــد والوقــت.
ظــروف العمــل: دراســة كل مــا يحيــط بالعامــل مــن ظــروف طبيعيــة وصناعيــة، وتحســينها للقضــاء علــى اإلجهــاد الــذي ب- 

يتعــرض لــه العامــل أثنــاء عملــه نتيجــة لهــذه الظــروف وبالتالــي رفــع كفاءتــه.
تحليــل القيمــة: دراســة الوظائــف املطلــوب توفرهــا فــي املنتــج، ثــم محاولــة إنتاجــه فــي صــورة يمكنهــا تحقيــق الوظائــف ج- 

املطلوبــة وبأقــل تكلفــة.
تخطيــط ومتابعــة اإلنتــاج: أســلوب يهــدف إلــى االنتفــاع بجميــع إمكانــات اإلنتــاج املتاحــة، بصــورة منظمــة لضمــان د- 

اســتمرار اإلنتــاج بــدون توقــف.
مراقبة جودة اإلنتاج: أسلوب لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأقل قدر ممكن من التكلفة عن 	- 

طريق اإلقالل من املنتجات الهالكة واملرفوضة، بالتفتيش على املادة الخام قبل استخدامها وتحديد نقط فحص 
وتفتيش معينة أثناء التشغيل، الكتشاف العيوب قبل تـراكمها.

2 دليل نظام أساليب وطرق قياس اإلنتاجية وآليات تحسينها في مصانع الغزل والنسيج في الدول العربية. الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديـن. حزيـران / يوليو 2004.
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تخطيــط املصانــع ومناولــة املــواد: أســلوب لتحديــد أماكــن األقســام والــورش داخــل املصنــع وكذلــك املاكينــات و- 
واآلالت داخــل األقســام، ثــم أماكــن العمــل ومراكــز التخزيـــن املختلفــة، لضمــان الحصــول علــى إنتــاج مســتمر، دون 

عطــالت عــن طريــق مراعــاة قواعــد التخطيــط ومناولــة املــواد الســليمة.
الصيانــة الوقائيــة: أســلوب يهــدف لضمــان اســتمرار اإلنتــاج، عــن طريــق وضــع بـــرنامج زمنــي للكشــف علــى املعــدات ز- 

وإثبــات مــا تــم اكتشــافه، ثــم اتخــاذ اإلجــراء املناســب، كذلــك تـــزييت وتشــحيم املعــدات طبًقــا لبـــرنامج زمنــي محــدد.
مؤشــرات تقييــم األداء: أداه مهمــة مــن أدوات التخطيــط والرقابــة املاليــة، عــن طريــق تحليــل دقيــق للبيانــات التــي ح- 

تمثــل أوجــه نشــاط الشــركة، ثــم التنبــؤ باتجاهــات النمــو واالنكمــاش لــكل نشــاط. ووضــع الخطــة املاليــة املناســبة، 
باإلضافــة إلــى اســتخدامها فــي الرقابــة علــى أوجــه النشــاط املختلفــة للمشــروع.

التكاليــف الصناعيــة: أســلوب لتالفــي تكاليــف الفاقــد فــي الوقــت واملــال، نتيجــة معرفــة أســباب ارتفــاع التكلفــة فــي كل ط- 
مرحلــة مــن املراحــل بالحصــول علــى التكلفــة الفعليــة لــكل عمليــة ومقارنتهــا بالتكلفــة القياســية لهــذه املرحلــة.

ن )Maheshwari, 2016( أن تحليل اإلنتاجية ال يســاهم في تحسيـــن أداء الشــركة فحســب بل يســاهم  وتبًعا ملا ســبق بيَّ
أيًضــا فــي تنميــة البــالد مــن خــالل التوجيــه نحــو االســتخدام األفضــل للمــوارد. وفــي هــذا الخصــوص يتــم التمييـــز بيـــن نوعيـــن مــن 
مفاهيم اإلنتاجية هما: اإلنتاجية الجزئية وتعني مقدار ما ينتجه أحد عوامل اإلنتاج كالعمل ورأس املال، واإلنتاجية الكلية 

التــي تعنــي مقــدار مــا تنتجــه جملــة عوامــل اإلنتــاج )بابكــر، 2007(.

ا- التنمية االقتصادية
ً
ثالث

يعرف مفهوم التنمية بأنه »نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيـرات في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث املعلومات 
والخبـــرات ومــن ناحيــة األداء وطــرق العمــل واالتجاهــات والســلوك ممــا يجعــل الفــرد والجماعــة صالحيـــن لشــغل وظائفهــم 
بكفــاءة وإنتاجيــة عاليــة« )عمــر، 2016(، وتعنــي التنميــة االقتصاديــة توفيـــر الحــد األدنــى مــن مســتوى املعيشــة لألفــراد والــذي 
يتحقــق عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج الــذي يــؤدي بــدوره إلــى الرفاهيــة االقتصاديــة التــي تحقــق معهــا الرفاهيــة االجتماعيــة، ممــا 

يجعــل التنميــة مــن هــذا املنظــور تعنــي خلــق اقتصــاد قــادر علــى النمــو الذاتــي )منصــور، 2014(.

ويقــع علــى عاتــق كل مــن املواطنيـــن والدولــة املســئولية عــن التنميــة إال أنــه يقــع علــى الدولــة العــبء األكبـــر فــي املســؤولية 
عــن التنميــة، فعلــى الفــرد فــي ظــل العدالــة املجتمعيــة أن يعمــل بأمانــة وكفــاءة، بالقــدر الــذي يـــزيد مــن اإلنتــاج، ويــؤدي ذلــك إلــى 
فائــدة لالقتصــاد القومـــي تتمثــل بـــزيادة فــي املدخــرات التــي تجــد طريقهــا إلــى قنــوات االســتثمار، أمــا دور الدولــة فــي التنميــة، فهــو 
مهــم بمــا تملكــه مــن تفويــض املجتمــع لهــا فــي وضــع التشــريعات، وســن القوانيـــن وســالمة تطبيقهــا، وحمايــة حقــوق أفــراد املجتمــع 
منتجيـــن كانــوا أو مستهلكيـــن، وكل مــا يتعلــق بتعبئــة املــوارد املحليــة، وكيفيــة تعبئــة املدخــرات وتوجيههــا لالســتثمارات، وإيجــاد 
البيئــة االجتماعيــة املالءمــة لالنطــالق )صالــح، 2015(، ويعتمــد أداء قطــاع اقتصــادي معيـــن بشــكل مباشــر علــى زيــادة اإلنتاجيــة 
 مســاعًدا لعمليــة التنميــة االقتصادية )عواطف، 

ً
فــي القطاعــات التــي تتصــل بــه والخدمــات التــي تتفاعــل معــه وبالتالــي تعتبـــر عامــال

2012(، كمــا إن عمليــة التنميــة االقتصاديــة ال يمكــن أن تتــم إال إذا توفــر لهــا اإلنســان الصالــح الــذي ينهــض بهــا واملجتمــع الخيـــر 
د بــه الصــروح االقتصاديــة، وأداة اإلنتــاج املتطــورة التــي تنتــج اإلنتــاج الجيــد  الــذي يحتضنهــا، واملــال الــذي تبنــي بــه املصانــع وتشــيَّ
الغزيـر بتكاليف منخفضة، والتخطيط السليم، واألسواق التي تصرف فيها املنتجات التي تتمخض عنها التنمية )قلعة، 2013(.

ويختلــف مفهــوم التنميــة عــن مفهــوم النمــو، فالنمــو هــو العمليــة الطبيعيــة والتلقائيــة التــي تحــدث فــي املجتمعــات دون 
 عن إدارة وتخطيط سليم إلنجاز 

ً
تخطيط مسبق أو دراسة مثل النمو السكاني، في حيـن تعتمد التنمية على جهد منظم فضال

التغييـر، وسواء أكان هذا التغييـر اجتماعًيا أو اقتصادًيا فإنه يكون تغييـًرا نحو األفضل )عارف، 2008(، ويشيـر الخبـراء إلى 
أن مفهــوم التنميــة يحــوي علــى ثــالث مكونــات رئيســة هــي )صالــح، 2015(:

توافــر مقومــات الحيــاة: وتتضمــن توفيـــر الحاجــات األساســية لإلنســان( تعلــم/ مــأكل/ عــالج/ مســكن( وكل مــا يخــرج 1- 
اإلنســان مــن دائــرة الفقــر والتخلــف.

احتـرام اإلنسان لذاته: من خالل االعتماد على نفسه لتلبية متطلبات الحياة.2	 

الحريــة: وفــي هــذا الصــدد ال يمكــن فهــم قضيــة التنميــة مــا لــم يكــن هنــاك عــدل ومســاواة توفرهمــا الدولــة للمواطنيـــن 3- 
بحيــث يكــون لديهــم اإلحســاس بالقــدرة علــى التعبيـــر عــن ذاتهــم وآرائهــم مــع حقهــم فــي االختيــار.
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معوقات التنمية في الدول النامية

هناك مجموعة من املعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية في الدول النامية مثل )صالح، 2015(:
عدم توافر األيدي العاملة املاهرة بالقدر الكافي.1- 
ضيــق حجــم الســوق املحليــة إذ يصعــب دخــول مجــال التصديـــر للســوق الدوليــة قبــل االســتفادة مــن مزايــا اإلنتــاج فــي 2	 

الســوق املحليــة.
صعوبة القدرة على املنافسة في األسواق الدولية بسبب استيـراد معظم لوازم اإلنتاج للعملية الصناعية.3- 
عدم توافر االستقرار السيا�سي واالقتصادي في البلدان النامية.4- 
عدم توافر اإلحصاءات الصحيحة التي تمكن املستثمر من دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع. 	 
فرض معاملة ضريبية مجحفة على أرباح املستثمر األجنبي.6- 
هــروب رؤوس األمــوال املحليــة وتـــراكمها لــدى املراكــز املاليــة الدوليــة والتــي تقــوم فيمــا بعــد بــدور الوســيط فــي تقديــم 7	 

القروض للبلدان النامية والتبعية املالية لها والقبول بشروطها املجحفة، أي بالرغم من مساعدتها للدول النامية 
فهــي تخــدم أكبـــر الــدول املقرضــة.

املبحث الثالث: دراسة الحالة التطبيقية

منهج الدراسة

لتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك باتباع ما يلي:
التـــرشيد، وتحديــد متغيـــرات وفــروض الدراســة أ-  النظــري ملنهــج  اســتخدام املنهــج االســتقرائي لتوضيــح اإلطــار 

باملوضــوع. املتعلقــة  الســابقة  والدراســات  باملراجــع  باالســتعانة 
اســتخدام املنهــج التطبيقــي فــي إجــراء الجانــب العملــي باســتخدام أســلوب دراســة الحالــة التطبيقيــة بالتـركيـــز علــى ب- 

إحــدى املنشــآت فــي قطــاع غــزة مــع املشــاركة الفعالــة فــي مناقشــة املسئوليـــن فــي تلــك الشــركة.

مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع منشــآت تعبئــة الغــاز فــي قطــاع غــزة وعددهــا 27 شــركة حســب التقاريـــر الصــادرة 
عــن الهيئــة العامــة للبتـــرول. وتــم إجــراء الدراســة بالتطبيــق علــى إحــدى املنشــآت الفلســطينية علــى اعتبــار أن تلــك الشــركة 
تمثــل أحــد العناصــر الفاعلــة واملؤثـــرة فــي االقتصــاد الفلســطيني مــن خــالل مســاهماتها فــي دفــع الضرائــب للدولــة، واألجــور 
والرواتــب للعامليـــن، والفوائــد للبنــوك، وتوزيــع األربــاح علــى املساهميـــن أو الشــركاء، ودفــع النفقــات األخــرى لجميــع الجهــات 
التــي تتعامــل معهــا الشــركة كمحــال قطــع الغيــار وورش الصيانــة ومحطــات املحروقــات والبلديــة وشــركه الكهربــاء. الــخ، ومــا 
لذلك من انعكاســات اقتصادية واجتماعية على االقتصاد الفلســطيني، على اعتبار أن التحسيـــن املســتمر لعمليات الشــركة 
ومنتجاتهــا وخدماتهــا واســتغاللها ملواردهــا ســوف يحســن مــن مســتوى أرباحهــا ومعــدالت نموهــا ويجعلهــا أكثـــر قــدرة علــى تلبيــة 
عتبـر املصدر األسا�سي للنمو 

ُ
التـزاماتها تجاه جميع األطراف ذات العالقة، وهو ما أكده تقريـر وزارة االقتصاد بأن اإلنتاجية ت

االقتصــادي وتحقيــق الرفــاه االقتصــادي واالجتماعــي فــي أي بلــد.

أدوات جمع البيانات.

تم جمع البيانات باستخدام املصادر األولية واملصادر الثانوية:

املصادر األولية: في ضوء تساؤالت الدراسة استخدم الباحث مجموعة من األدوات في جمع وتحليل ومناقشة البيانات 
وذلك بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات أكثـر مصداقية وموضوعية. وتم تطبيق الدراسة باستخدام األدوات التالية:

املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية. قام الباحث بإجراء عدة زيارات ميدانية ملوقع العمل وأجرى مقابالت شخصية 1- 
مع املسئوليـن بالشركة وسجل مالحظات مباشرة وذلك بهدف فهم طبيعة العملية اإلنتاجية وخطوات تدفق القيمة.
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خرائط تيار القيمة. وهي إحدى األدوات األساسية التي يستخدمها منهج تـرشيد الفاقد لتحسيـن األداء، من خالل 2	 
رســم خريطــة تيــار القيمــة للحالــة الراهنــة والتعــرف علــى مشــكالت تدفــق القيمــة ومــن ثــم رســم خريطــة تيــار القيمــة 

لحالــة املســتقبل بعــد اســتبعاد جميــع املعوقــات والفاقــد واإلســراف فــي العمليــة اإلنتاجيــة.

املصــادر الثانويــة: إجــراء مســح لبعــض املكتبــات ومواقــع اإلنتـــرنت وقواعــد البيانــات للوصــول إلــى املراجــع والدراســات 
املتعلقــة بموضــوع الدراســة.

تم إجراء الدراسة بالتطبيق على إحدى املنشآت الفلسطينية العاملة في نشاط تعبئة الغاز مع إجراء املناقشة الفعالة 
مع املسؤوليـن في تلك الشركة، والتحقق من البيانات بشكل مستمر من خالل الحوار مع املشاركيـن من أجل جمع املعلومات 
وتقديــم صــورة واقعيــة حــول نشــاط تعبئــة الغــاز املنـــزلي باســتخدام أحــداث وبيانــات فعليــة مــن إحــدى املنشــآت العاملــة فــي 

نشــاط تعبئة الغاز املنـــزلي، وذلك لفهم كيف يمكن تطبيق منهج تـــرشيد الفاقد على املنشــآت داخل هذا النشــاط.

ومــن خــالل فهــم طبيعــة عمــل الشــركة وآليــة تدفــق القيمــة عبـــر مراحــل اإلنتــاج املختلفــة تــم تحليــل بيانــات الشــركة ثــم 
باستخدام أحد أدوات منهج تـرشيد الفاقد املهمة وهي »خرائط تيار القيمة« تم رسم خريطة تيار القيمة للوضع الراهن ومن 

خــالل التحليــل تــم التعــرف علــى مشــكالت تدفــق القيمــة وتعطــل اإلنتاجيــة.

وبناء على فهم معيقات تدفق القيمة للوضع الراهن ووضع املعالجات املقتـرحة لها تم رسم خريطة تيار القيمة لحالة 
املستقبل والتي من املتوقع أن تؤثـر باإليجاب على أداء الشركة كخفض التكاليف وزيادة اإلنتاج واألرباح.

أدوات الدراسة.

- خرائط تيار القيمة. - املالحظة املباشرة واملقابالت الشخصية.   
املالحظة املباشرة واملقابالت الشخصية 1-

ملخص املعلومات التي تم توصل إليها:
الشركة محل الدراسة هي إحدى املنشآت الفلسطينية في قطاع غزة، ومجال عملها تعبئة الغاز املنـزلي.أ- 
تتوافــر لــدى الشــركة الكثيـــر مــن املقومــات التــي يتطلبهــا منهــج تـــرشيد الفاقــد مــن آالت ومعــدات وســيارات ومبــان ب- 

وصهاريــج وشــبكات غــاز وشــبكات كهربــاء ووســائل أمــان.
طــورت الشــركة أســاليبها اإلداريــة وأنظمتهــا التشــغيلية واآلالت واملعــدات الخاصــة بهــا بمــا يتوافــق مــع مقومــات منهــج ج- 

ن أن الشركة تعتبـر بيئة مالءمة إلجراء دراسة الحالة التطبيقية. ومن أهم األمثلة على هذا  تـرشيد الفاقد، وبالتالي تبيَّ
التطويـــر: 1-زيــادة مســاحة موقــع التعبئــة لتصبــح قــادرة علــى اســتيعاب أعــداد األســطوانات التــي تـــرد إلــى الشــركة يومًيــا 
2-تجهيـــز ورشــة صيانــة لتقديــم خدمــات الصيانــة الفوريــة لقســم اإلنتــاج وعــدم تعطــل تدفــق اإلنتــاج 3-زيــادة حجــم 
مخزون الغاز بهدف تلبية الطلب اليومـي 4-شراء شاحنة مزودة بصهريج نقل غاز مجرور سعة  2 طن، وقد أدى ذلك 
إلى وفر في تكاليف النقل ومرونة أكبـر في تدفق الغاز للشركة، كما فتح املجال أمام الشركة لتقديم خدمة جديدة وهي 
نقــل الغــاز مــن مخــازن الهيئــة العامــة للبتـــرول إلــى مخــازن املنشــآت األخــرى مقابــل أجــرة نقــل وتحقيــق املزيــد مــن األربــاح 
ــات اإللكتـــرونية، ممــا أدى إلــى ضبــط دقــة   -طــورت الشــركة نظــام املوازيـــن ومعــدات التعبئــة لتعمــل وفًقــا لنظــام املجسًّ
الــوزن بنســبة تقــارب %99.5 وتخفيــض مســتوى فاقــد وزن الغــاز بنســبة عاليــة جــًدا، باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد عملــت 
املوازيـن اإللكتـرونية التي تعمل بنظام اللمس )Touch( على استبعاد فاقد الوقت املستغرق في وزن األسطوانات، وقد 
أدى ذلــك إلــى زيــادة فــي ســرعة اإلنتــاج وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 6-تحديــث مضخــات تعبئــة الغــاز مــن أجــل تســريع عمليــة 
ل تدفق اإلنتاج 7-التأميـن على الشركة والعامليـن بها ضد جميع املخاطر املتعلقة بالعمل 

ُّ
التعبئة، وضمان عدم تعط

8-شراء مولد كهربائي حديث ذات قدرة كافية على تشغيل جميع اآلالت، وذلك من أجل ضمان استمرار تدفق اإلنتاج 
وتجنــب توقــف العمــل نتيجــة انقطــاع التيــار الكهربائــي الــذي تعانــي منــه مناطــق قطــاع غــزة.

يوجد مجموعة من املعوقات التي تعمل على تعطيل تدفق اإلنتاج خالل عمليات التشغيل، ومعظم هذه املعوقات د- 
مرتبطة بالظروف السياسية وبالتالي فهي خارجة عن إرادة الشركة مثل:

إدخــال كميــات مــن الغــاز تقــل عــن حاجــة قطــاع غــزة. الحصــار الــذي يفرضــه االحتــالل اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة 	 
منــذ عــام 2006.
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جميع الشــاحنات املوجودة لدى الشــركة قديمة وبحاجة إلى تغييـــر بشــاحنات أحدث، إال أن االحتالل ال يســمح 	 
بإدخــال شــاحنات جديــدة إلــى قطــاع غــزة، فالشــاحنات املوجــودة حالًيــا تتعطــل فــي بعــض األحيــان وتتطلــب وقًتــا 

مــن أجــل الصيانــة ممــا يتســبب فــي تعطــل تدفــق اإلنتــاج.
انقطاع التيار الكهربائي املستمر على قطاع غزة.	 

خرائط تيار القيمة 2	

خرائط تيار القيمة هي إحدى أهم األدوات التي يستخدمها منهج تـرشيد الفاقد للتعرف املستمر على معوقات تدفق القيمة 
وإيجاد املعالجات لتلك املعوقات وتطبيق منهج التحسيـن املستمر. »وتعرف خرائط تيار القيمة بأنها التمثيل املرئي لتدفق املواد 
واملعلومات الذي يتخذه املنتج منذ تسلم أمر البيع حتى يصبح منتًجا نهائًيا، وتعتبـر أداة تشخيصية تهدف إلى إظهار الروابط بيـن 
تدفــق املــواد واملعلومــات الخاصــة باملنتــج أو العمليــات، كمــا تشــكل األســاس لخطــة التنفيــذ، وتســتخدم للتمييـــز بيـــن األنشــطة التــي 
 )2009 ,»HKRITA« The Hong Kong Research Institute of Textiles Apparel( »تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة
 من تدفق املنتج أو الخدمة وتدفق املعلومات، ففي نظم اإلنتاج يتعلق 

ً
وامليـزة الفريدة لخرائط تيار القيمة هي أنها تـرسم كال

تدفــق املعلومــات بالطلــب املتوقــع ومتطلبــات العمــالء والتحقــق مــن مســتويات املخــزون وأوامــر املورديـــن وأوامــر ورش تصنيــع 
القطع، أما تدفق اإلنتاج فهو تسلسل عمليات تصنيع املنتج أو الخدمة من لحظة تلقي الشركة املواد من املورديـن في مخزنها 

.)Shararah, 2013( مروًرا بعمليات التصنيع والتوزيع والشحن للعمالء

خريطة تيار القيمة للوضع الحالي Current State Value Stream Mapأ- 

تــم رســم خريطــة تيــار القيمــة للشــركة موضــع الدراســة باالســتعانة باملراجــع التاليــة )Jimenez et. al, 2012( )الكرخــي 
)2009  ,»HKRITA« The Hong Kong Research Institute of Textiles Apparel( )2009 وإبـــراهيم، 

ومــن خــالل فهــم عمليــات اإلنتــاج بالشــركة يمكــن رســم خريطــة تيــار القيمــة للوضــع الحالــي، وتظهــر خريطــة تيــار القيمــة 
للوضــع الحالــي سيـــر العمليــات كمــا هــي عليــه اآلن، ويبيـــن شــكل رقــم )1( خريطــة تيــار قيمــة تعبئــة الغــاز للوضــع الحالــي.

املصدر: إعداد الباحث3.

شكل رقم )1( خريطة تيار القيمة للوضع الحالي

3  تم رسم خرائط تيار القيمة بافتـراض توافر الغاز بالكميات املطلوبة دون أي معوقات.
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إيضاحات خريطة تيار القيمة للوضع الحالي:

 	 Lead time4 يجــب اســتخدام وحــدة زمــن واحــدة للعمليــات اإلنتاجيــة )مثــل ثانيــة أو دقيقــة(، ووحــدة زمــن موحــدة
)مثــل يــوم أو ســاعة(.

يوجد نوعان من التدفق:	 

األول: هــو تدفــق املعلومــات ويتمثــل فــي: تدفــق املعلومــات مــن العميــل إلــى قســم خدمــة العمــالء »أمــر العميــل«، 	 
وتدفــق املعلومــات مــن قســم خدمــة العمــالء إلــى قســم املشتـــريات« تجهيـــز طلــب الشــراء«، وتدفــق املعلومــات مــن 
قسم املشتـريات إلى املورد وهو الهيئة العامة للبتـرول »إرسال طلب الشراء«، وتدفق املعلومات من قسم خدمة 

العمــالء إلــى العميــل بإحضــار أســطوانات الغــاز الفارغــة املطلــوب تعبئتهــا.

والثانــي: هــو تدفــق املــواد ويتمثــل فــي: تدفــق الغــاز الســائل مــن الهيئــة العامــة للبتـــرول إلــى الشــركة، وتدفــق الغــاز 	 
عبـــر عمليــات التشــغيل »االســتالم - التفريــغ - الضــخ – التعبئــة - الشــحن«، وتدفــق أســطوانات الغــاز الفارغــة مــن 

العميــل إلــى الشــركة، وتدفــق أســطوانات الغــاز املعبئــة مــن الشــركة إلــى العميــل.

 من استالم أمر العميل وانتهاًء بتسليم األمر للعميل جاهًزا.
ً
وتظهر خريطة تيار القيمة جميع عمليات الشركة بداية

فيما يلي شرًحا تفصيلًيا للعمليات واملعلومات الواردة في بطاقة البيانات )Data box( املوجودة أسفل كل عملية:

تبدأ العملية بإرسال العميل طلب تعبئة كمية معينة من أسطوانات الغاز الفارغة.	 

يقوم قسم خدمة العمالء بالطلب من قسم املشتـريات تجهيـز أمر شراء من الهيئة العامة للبتـرول.	 

بعد تجهيـز طلب الشراء يقوم قسم املشتـريات بإرساله هاتفًيا إلى الهيئة العامة للبتـرول.	 

عند موافقة الهيئة العامة للبتـرول تطلب من الشركة إرسال شاحنة الستالم الغاز.	 

عمليات التشغيل

تتبع زمن تدفق أسطوانة الغاز الواحدة:

استالم الغاز	 

يتــم تســلم الغــاز مــن الهيئــة العامــة للبتـــرول باســتخدام شــاحنة تحمــل صهريــج ســعة  2 طــن بواســطة موظــف واحــد )1 
Operator(، وتستغرق عملية تسلم الغاز 4 ساعات تقريًبا، وتتم عملية تسلم الغاز بمعدل عملية تسلم واحدة كل يوميـن.

زمــن العمليــة: أي الزمــن املســتغرق فــي تســلم أســطوانة الغــاز الواحــدة محســوًبا بالثانيــة تحســب وتســاوي زمــن تســلم كل 
صهريــج 4 ســاعات يعــادل 14400 ثانيــة.

عدد الوحدات املســتلمة: وتســاوي  2 طن تقريًبا، وكل طن يعادل 83 أســطوانة، كما إن عملية تســلم تتم بمعدل مرة 
واحدة كل يوميـن أي تسلم 207  كل يوميـن.

عملية تفريغ الغاز	 

فتـرة التخزيـن بيـن مرحلة تسلم الغاز ومرحلة التفريغ تساوي صفر ألن عملية التفريغ تبدأ بمجرد وصول الغاز إلى الشركة، 
ويتــم تفريــغ الغــاز مــن صهريــج النقــل إلــى صهاريــج التخزيـــن باســتخدام مضخــات شــفط مخصصــة لهــذا الغــرض، ويقــوم بــأداء تلــك 

العمليــة موظــف واحــد، وتســتغرق عمليــة التفريــغ ســاعتان تقريًبــا، وقــد حســبت عمليــة تفريــغ األســطوانة الواحــدة كمــا يلــي:

زمن العملية: لعملية التفريغ تساوي 3.5 ثانية لألسطوانة الواحدة ) 207 أسطوانة / 2 ساعة(.

ضخ الغاز	 

بالنظر إلى الجدول الزمني بيـن عملية التفريغ وعملية الضخ يتبيـن أن متوسط فتـرة تخزيـن األسطوانة تعادل 10.375 
يوم، حســبت كالتالي:

4   هو الوقت املنق�سي بيـن استالم أمر اإلنتاج وتسليمه للعميل جاهًزا.
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متوسط فتـــرة تخزيـــن األسطوانة: سعة التخزيـــن الكلية تعادل 0 2 طن )ما يعادل 0 207 أسطوانة(، وحجم الطلب 
اليومـــي 1000 أســطوانة )0 207 ÷ 1000 ÷ 2 = 10.375 يــوم(.

وعمليــة ضــخ الغــاز هــي عمليــة آليــة بحتــة ال تحتــاج إلــى العنصــر البشــري، حيــث تقــوم املضخــات بضــخ الغــاز مــن صهاريــج 
التخزيـــن إلــى موقــع التعبئــة.

تعبئة الغاز	 

تعتمد عملية التعبئة على سبعة عامليـن، أربعة منهم للوزن والتعبئة، وثالثة للمناولة ومساعدة سائقي التوزيع، ويتم 
العمل بوردية واحدة )1Shift( تبدأ الساعة الثامنة صباًحا وتنتهي الساعة الرابعة مساًء.

زمن العملية: تستغرق عملية تعبئة األسطوانة 367.2 ثانية لكل ميـزان حسبت كالتالي:

العمل اليومـي 8 ساعات، منها 6 ساعات عمل فعلي تعادل 21600 ثانية.

ا كل ميـزان ينتج 58.823 أسطوانة يومًيا، وبالتالي 21600 
ً
الطلب اليومـي 1000 أسطوانة يتم إنتاجه ب 17 ميـزان، إذ

ثانية ÷ 58.823 أسطوانة = 367.2 ثانية لكل أسطوانة.

الشحن إلى العمالء	 

أي توزيع أسطوانات الغاز املعبئة وتوصيلها إلى العمالء، ويتم توزيع %60 تقريًبا من الطلب اليومـي بواسطة شاحنات 
النقــل التابعــة للشــركة، أمــا الـــ %40 املتبقيــة فتتــم بواســطة وســائل النقــل الخاصــة بالعمــالء، ويوجــد لــدى الشــركة ثــالث 

شــاحنات وثالثــة سائقيـــن لتوزيــع األســطوانات املعبئــة علــى العمــالء.

زمــن العمليــة: متوســط حمولــة الشــاحنة 130 أســطوانة، ومتوســط زمــن توزيعهــا علــى العمــالء 2.5 ســاعة )مــا يعــادل 
9000 ثانيــة( وهــو زمــن مشتـــرك لــكل 130 أســطوانة.

ويظهر نفس الزمن في جدول الوقت Time line أسفل الخريطة.

ا- في الشكل الخاص بالعميل في الجزء العلوي األيمن من الشكل نالحظ ما يلي:
ً
ثالث

الطلب الشهري 000 2 أسطوانة )1000 *  2 يوم عمل(

Takt time هــو الوقــت املتــاح إلنتــاج الوحــدة خــالل زمــن معيـــن بنــاء علــى الطلــب: ويتــم حســاب الوقــت الــالزم إلنتــاج 
األســطوانة الواحــدة بقســمة ســاعات العمــل املتاحــة شــهرًيا علــى عــدد الوحــدات املطلوبــة شــهرًيا.

ساعات العمل املتاحة 8 ساعات ×وردية واحدة × 2 يوم ×60 دقيقة ×60 ثانية = 720000 ثانية.

عدد األسطوانات املطلوبة شهرًيا 1000 وحدة *  2 = 000 2 أسطوانة شهريا.

Takt time = 720000 ثانية ÷ 000 2 أسطوانة = 28.8 ثانية/أسطوانة.

رابًعا- الجدول في الجزء السفلي األيمن من الشكل يمثل ملخص جدول الوقت ويتضمن ما يلي:

Simeonovova and Simeon	 )الوقت اإلجمالي لإلنتاج: هو الوقت املنق�سي بيـن تسلم األمر وتسليمه جاهًزا للعميل 
ov, 2012( ويساوي 10.375 يوم بما فيها فتـــرة التخزيـــن.

وقــت األنشــطة التــي تضيــف قيمــة :Value added time وهــو وقــت التشــغيل الفعلــي، ويتــم احتســابه عــن طريــق جمــع 
األوقــات التــي تضيــف قيمــة لــكل عمليــة.

بتحليل خرائط تيار القيمة للوضع الحالي يتبيـــن أن هناك بعض املشكالت التي تؤدي إلى تعطل اإلنتاجية، وأن هناك 
مجاالت للتحسيـن وهي:

هنــاك تأخــر فــي تدفــق اإلنتــاج بيـــن عمليــة التفريــغ وعمليــة الضــخ ملــدة 10.375 يــوم ناتــج عــن انخفــاض حجــم الطلــب 	 
اليومـــي )1000 أســطوانة( بالنســبة لحجــم املخــزون )0 2 طــن(، ممــا يشيـــر إلــى الحاجــة إلــى العمــل علــى زيــادة حجــم 

.
ً
الطلــب مســتقبال
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مــن خــالل املقابــالت والحــوار مــع اإلدارة تبيـــن أن الشــركة تعمــل فــي %0  مــن مــدن قطــاع غــزة وهــي مدينــة غــزة ومــدن 	 
املنطقــة الوســطى، وأنهــا ال تعمــل مطلًقــا مــع العمــالء فــي املناطــق الباقيــة وهــي مناطــق شــمال وجنــوب قطــاع غــزة، ممــا 

.
ً
 لزيــادة حجــم الطلــب مســتقبال

ً
يعطــي مجــاال

ومــن تحليــل حجــم الطاقــة تبيـــن أن الشــركة تعمــل بثلثــي طاقتهــا الفعليــة وأنــه بإمكانهــا مقابلــة طلــب يومـــي مقــداره 	 
1500 أســطوانة كحــد أق�ســى بــدون زيــادة الطاقــة املتاحــة )عمــال – معــدات وآالت ومســاحة(.

تعمل الشركة بنظام الدفع Push system حيث يتم الطلب بناًء على التوقعات وليس بناًء على أوامر البيع الفعلية 	 
الصادرة عن العمالء، وهو سبب تكدس املخزون.

بالنظر إلى خطوط تدفق املعلومات يتبيـن أن اإلدارة هي التي تقوم بمتابعة واإلشراف على جميع عمليات التشغيل 	 
داخل الشركة، وال يوجد تواصل أو تنسيق بيـن العمليات، وينتج عن ذلك تدفق كم كبيـر من املعلومات من اإلدارة 

إلى العمليات.

خريطة تيار القيمة لحالة املستقبل Future State Value Stream Mapب- 

بناء على فهم خريطة تيار القيمة للوضع الحالي والتعرف على املشكالت التي تواجه الشركة ووضع املعالجات املقتـرحة 
لها تم رسم خريطة تيار القيمة لحالة املستقبل كما في شكل رقم )2(.

املصدر: إعداد الباحث.

شكل رقم )2( خريطة تيار القيمة لحالة املستقبل.

إيضاحات خريطة تيار القيمة لحالة املستقبل:

تــم إعــداد خرائــط تيــار القيمــة لحالــة املســتقبل فــي ضــوء املشــكالت التــي أظهرتهــا خرائــط تيــار القيمــة للوضــع الحالــي 	 
والحلــول التــي تــم وضعهــا.

تفتـرض خريطة تيار القيمة لحالة املستقبل أنه قد تم زيادة حجم الطلب من خالل الوصول إلى مناطق جغرافية 	 
جديدة، وبالتالي أصبح الطلب اليومـــي 1500 أسطوانة غاز.

انخفــض متوســط وقــت التخزيـــن والوقــت اإلجمالــي لإلنتــاج مــن 10.375 يــوم فــي الوضــع الحالــي إلــى 6.9 يــوم فــي حالــة 	 
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املســتقبل )0 207 أســطوانة حجــم املخــزون ÷ 1500 يومًيــا ÷ 2(، وذلــك بافتـــراض أن املخــزون فــي حــده األق�ســى 
ــد الــذي يســتخدم أســلوب الطلــب فــي الوقــت املحــدد يتطلــب االحتفــاظ  وهــو 0 2 طًنــا، إال أن نظــام التصنيــع املرشَّ
 قد يتم االتفاق على أن يكون الحد األدنى للمخزون 20 

ً
بالكمية املطلوبة من املخزون دون فائض أو نقص، فمثال

طــن والحــد األق�ســى 60 طًنــا.

انخفــاض حجــم املعلومــات التــي تتدفــق مــن اإلدارة إلــى عمليــات التشــغيل، مــن خــالل اتبــاع أســلوب العمــل بـــروح 	 
الفريق وإفساح املجال أمام كل مسئول للقيام باملهام املناطة به، وهذا اإلجراء يفسح الوقت أمام اإلدارة للتفكيـر 

فــي وضــع الخطــط واتخــاذ القــرارات علــى املســتوى االستـراتيجـــي.

تم اســتخدام نظام الطلب وفق بطاقات كانبان kanban، ونظام الســحب Pull system، حيث يقوم مديـــر اإلنتاج 	 
بإرســال إشــارة إلــى املخــازن بنــاء علــى حاجــة الطلــب اليومـــي للعمــالء، وفــي حالــة وصــول املخــزون إلــى الحــد األدنــى يقوم 
مسئول املخازن بإرسال أمر شراء بالكمية املطلوبة إلى قسم االستالم، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع اإلدارة من 

أجل قيام مسئول املشتـريات بإرسال أمر الشراء إلى الهيئة العامة للبتـرول، ومن ثم تتم عملية تسلم الغاز.

 مــن 28.8 ثانيــة/ 	 
ً
أصبــح الوقــت املتــاح إلنتــاج الوحــدة خــالل زمــن معيـــن )Takt time( 19.2 ثانيــة لــكل أســطوانة بــدال

أســطوانة.

1500 *  2 = 37500 أسطوانة

720000 ثانية / 37500 أسطوانة = 19.2 ثانية

وذلك ناتج عن زيادة حجم الطلب الشهري مع ثبات زمن اإلنتاج 720000 ثانية.

ويتضــح مــن التحليــل الســابق أن تطبيــق مبــادئ منهــج تـــرشيد الفاقــد بشــكل كامــل كمــا فــي خريطــة تيــار القيمــة لحالــة 
املســتقبل يحقــق املزايــا التاليــة:

 في:	 
ً
خفض تكاليف الفاقد والضياع متمثال

خفــض وقــت إشــراف اإلدارة علــى العمليــات مــن خــالل اســتخدام نظــام كانبــان، ممــا يـــزيد مــن قــدرة اإلدارة علــى 	 
االســتفادة مــن الوقــت للتخطيــط والقــرارات االستـــراتيجية.

خفض الفاقد والضياع الناتج عن كمية املعلومات املتبادلة بيـن اإلدارة والعمليات.	 

خفض الفاقد الناتج عن كميات املخزون.	 

موازنة تدفق اإلنتاج بيـن العمليات من خالل إعداد نظام ملخزون األمان يتضمن الحد األق�سى والحد األدنى.	 

تجنب الوقوع في أزمات مالية نتيجة استبعاد تكدس كميات كبيـرة من املخزون.	 

زيادة حجم الطلب وزيادة الحصة السوقية للشركة نتيجة الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة.	 

املناقشة والتحليل

االستغالل األمثل للموارد املتاحة: االستغالل األمثل للموارد املتاحة يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة وزيادة 1- 
األرباح واملحافظة على املوارد، ويعمل منهج تـرشيد الفاقد على االستغالل األمثل للموارد املتاحة من خالل ما يلي:

خفض الفاقد والتطايـر في املواد الخام )كالغاز واملحروقات(.- 

استغالل أفضل لوقت اإلنتاج.- 

االستفادة بشكل أكبـر من جهود العامليـن نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج.- 

تحسن إنتاجية اآلالت.	 

زيادة القيمة املضافة لعمليات الشركة.- 

االستغالل األمثل للمخزون.- 
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فغنى املجتمعات يكمن في مواردها الطبيعية والبشرية واملادية، وبالتالي تعتبـر موارد املجتمع من أهم متطلبات 
التنمية التي تو�سي بها معظم الدراسات واملؤسسات ملا لها من آثار مباشرة على تعزيـز مفهوم التنمية باملجتمع.

وقد تبيـن للباحث أن الشركة تبذل الكثيـر من الجهد في املحافظة على املوارد املتاحة مثل تخفيض حجم الغاز 
املتطايـــر مــن خــالل اســتخدام أحــدث أنــواع املوازيـــن اإللكتـــرونية واملضخــات، واســتخدام اآلالت الحديثــة التــي عملــت 
علــى زيــادة اإلنتــاج وتســريعه وبالتالــي واالســتفادة مــن أوقــات ومجهــودات العامليـــن، باإلضافــة إلــى أن اســتخدام بـــرامج 
املحاســبة الحديثــة ســهل العمــل املحاســبي مــن تســجيل وتـــرحيل وتقاريـــر وحســابات ختاميــة وإعــداد ســندات وفواتيـــر 

وتخلــص مــن االختناقــات وأوقــات االنتظــار التــي كانــت تســتهلك الكثيـــر مــن الوقــت والجهــد.

تحسيـــن معــدالت النمــو باملنشــأة: تعتبـــر الشــركة أحــد لبنــات املجتمــع األساســية، ونموهــا يؤثـــر علــى نمــو املجتمــع 2	 
وازدهاره ورفاهيته، كما إن انحسارها وتقلصها يعني انخفاض قدرتها على تدعيم املجتمع اقتصادًيا واجتماعًيا ومن 

األمثلــة ذلــك:

دفع املزيد من الضرائب للدولة مما يـزيد من قدرتها على خدمة املجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية.- 

نمو الشركة يؤدي إلى نمو في ثـروة املالك وزيادة نفقاتهم وزيادة رفاهيتهم.- 

توسع الشركة وفتح فروع جديدة وخدمة مناطق جغرافية جديدة.- 

نمو الشركة يتطلب توظيف عامليـن جدد ودفع رواتب إضافية، وهو ما يساهم في تحسيـن أوضاعهم االقتصادية - 
والتي تؤدي إلى التغلب على املشكالت االجتماعية.

وقــد أدت التطــورات التــي أجريــت علــى الشــركة بمــا يتناســب مــع منهــج التـــرشيد إلــى نمــو فــي الطاقــة اإلنتاجيــة، 
وزيــادة فــي اســتيعاب عــدد أكبـــر مــن العمــالء والعامليـــن، وارتفــاع تصنيــف الشــركة لــدى الهيئــة العامــة للبتـــرول مــن فئــة 
املنشآت الصغرى إلى فئة املنشآت الكبـرى، كما أدت إلى نمو مالحظ في األرباح وحجم رأس املال، وفتح مجاالت عمل 
جديدة كنشــاط نقل الغاز للمنشــآت الخارجية، وبالتالي فإن كل تلك املؤشــرات تعّبر عن تحسيـــن اإلنتاجية ومعدالت 

نمــو الشــركة.

تحسيـــن جــودة اإلنتــاج: تتمثــل جــودة اإلنتــاج فــي قطــاع تعبئــة الغــاز فــي ســرعة تســليم أوامــر العمــالء ودقــة الــوزن ومنــع 3- 
تكاليــف الفشــل الداخلــي والخارجـــي، وعــدم تعبئــة األســطوانات املهتـــرئة، وكشــف األســطوانات املعيبــة وإصالحهــا قبــل 
تعبئتها من أجل منع تسرب الغاز من تلك األسطوانات أو انفجارها لدى العميل، وهو ما يتسبب بحاالت اختناق أو تلوث 
أو حرائــق وكــوارث ال يحمــد عقباهــا، وتمتــد آثارهــا الســلبية لتنعكــس علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع.

تحافــظ الشــركة علــى معاييـــر الجــودة املطلوبــة وعلــى التحديــث والصيانــة املســتمرة لــآالت واملعــدات وســيارات 
النقــل والتوزيــع، واســتخدام أفضــل وأحــدث املضخــات واملوازيـــن والخراطيــم ملــا لذلــك مــن آثــار مباشــرة علــى كفــاءة 
التشــغيل وخفــض التكاليــف وتحقيــق األربــاح مــن الناحيــة الداخليــة، وعلــى ســمعة الشــركة ومظهرهــا أمــام عمالئهــا 

ومورديهــا مــن الناحيــة الخارجيــة.

ونظًرا ألن الغاز يعتبـر من املواد الخطرة، فإن التـزام الشركة بمعاييـر الجودة املقررة من قبل الجهات الحكومية 
والرقابية يضمن أمان وسالمة العامليـن والعمالء واملجتمع، ويخفض من حجم الخسائر املادية على الشركة واملجتمع، 
ن الشركة من تحقيق مستوى جودة مرتفع للمنتجات والخدمات التي تقدمها للعمالء يعمل على تحسيـن 

ُّ
كما إن تمك

سمعة الشركة أمام جميع األطراف ذات العالقة كالعمالء والعامليـن والبنوك واملورديـن والجهات الحكومية األخرى، 
ويساهم في زيادة أرباح الشركة ويقوي من قدرتها على تحقيق أهداف جميع األطراف ذات العالقة.

واقــع الحصــار واإلغــالق املفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2006 يعتبـــر عائًقــا أمــام تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد الــذي 4- 
ــا اقتصاديــة وسياســية منفتحــة، وســهولة فــي عمليــات االستيـــراد والتصديـــر، ألنــه يعتمــد علــى بعــض 

ً
يتطلــب توفــر ظروف

األنظمــة اإلداريــة واإلنتاجيــة الحديثــة كالتدفــق املســتمر واإلنتــاج وقــت الطلــب Just in Time والتدفــق وحــدة بوحــدة 
One Piece Flow، وأن هــذه املفاهيــم تتطلــب عــدم وجــود أي عوائــق عنــد دخــول وخــروج املــواد الخــام والبضائــع مــن 

وإلــى الدولــة.
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النتائج

تتمثل نتائج الدراسة في اآلتي:

تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد فــي منشــآت القطــاع الخــاص يــؤدي إلــى تخفيــض التكاليــف وتحسيـــن اإلنتاجيــة وزيــادة 1- 
الربحيــة بفضــل املزايــا التــي يحققهــا كاســتبعاد الفاقــد وإضافــة القيمــة والتحسيـــن املســتمر.

يساهم تطبيق منهج تـرشيد الفاقد مساهمة فعالة في االستغالل األمثل للموارد املتاحة ملنشآت األعمال.2	 

يــؤدي تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد إلــى تعزيـــز معــدالت النمــو بالشــركة، كمعــدالت اإلنتاجيــة ومعــدالت الربحيــة 3- 
ومســتوى خفــض التكلفــة.

يساهم تطبيق منهج تـرشيد الفاقد في منشآت القطاع الخاص في تدعيم التنمية االقتصادية للمجتمع كونه يمثل 4- 
عنصــًرا مهًمــا مــن عناصــر االقتصــاد القومـــي، وهــو مــا ينعكــس إيجاًبــا علــى زيــادة معــدالت نمــوه وازدهــاره، فوحــدات 
القطاع الخاص تساهم في إنتاج السلع والخدمات، ودفع أجور العامليـن، ودفع الضرائب للدولة، وتشغيل األيدي 
العاملة، ودعم ميـزان املدفوعات من خالل الصادرات، وتنشيط القطاع املصرفي، وتوزيع األرباح على املساهميـن 

أو الشــركاء ودفع النفقات اإلنتاجية والتشــغيلية األخرى.

التوصيــات

تقدم الدراسة التوصيات التالية:

ضــرورة تحــول منشــآت األعمــال نحــو تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد ملــا يقدمــه مــن مزايــا تتمثــل فــي تـــرشيد اســتخدام - 
املــوارد والحــد مــن األنشــطة التــي ال تضيــف قيمــة، واســتبعاد الفاقــد بجميــع صــوره واالرتقــاء بكفــاءة اآلالت، ممــا 

يحســن مــن اإلنتاجيــة والتنميــة االقتصاديــة.

ضــرورة قيــام املنشــآت التــي تعتـــزم تطبيــق منهــج تـــرشيد الفاقــد تنميــة وتطويـــر الكــوادر البشــرية فــي جميــع وظائــف - 
وإدارات املنشــأة علــى ثقافــة تـــرشيد الفاقــد.

ضــرورة اهتمــام املنشــآت بخرائــط تيــار القيمــة للوضــع الحالــي واملســتقبلي مــن أجــل التعــرف باســتمرار علــى معوقــات - 
اإلنتــاج وإزالتهــا وتحقيــق التحسيـــن املســتمر لتدفــق القيمــة داخــل تيــارات القيمــة.

ضرورة قيام األقسام العلمية املختصة بالجامعات بنشر ثقافة منهج تـرشيد الفاقد من خالل إدراج منهج تـرشيد - 
الفاقــد ضمــن مقرراتهــا الدراســية، وعقــد النــدوات وورش العمــل واملحاضــرات ودعــوة إدارات املنشــآت والطــالب 
لالســتفادة مــن األفــكار واملزايــا التــي يحققهــا منهــج تـــرشيد الفاقــد، مــن أجــل إنشــاء تكامــل بيـــن الجوانــب األكاديميــة 

وســوق العمل.
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The Contribution of Lean Approach in Improving Productivity and  
Promoting Economic Development in Private Sector Enterprises »Case Study«

Dr. Zaher Hosni Elmashharawi
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ABSTRACT

Lean approach has developed based on a set of principles and practices that promote the concepts of 
reduce costs, improve productivity and increase profitability. Within this context, this study has been con	
ducted in order to identify the contribution of the application of lean approach )optimal exploitation of the 
resources of the company, improve the company’s growth rates, improve production quality( in promoting 
the concept of economic development. The study showed a range of results, including: The application 
of lean approach lead to lower costs, improve productivity and increase profitability. It contributes to the 
optimal utilization of available resources for businesses. It enhances the growth rates in those businesses 
like productivity rates, profitability rates and the level of cost reduction. The application of lean approach 
contributes in strengthening of economic development, which will be reflected positively on the national 
economy and increase the rates of growth. The study recommended that businesses need to shift towards 
the implementation of lean approach to get its benefits. Businesses which intend to apply lean approach 
need of training and human resources development on lean culture. Scientific departments at universities 
must paying attention to spreading awareness of lean approach by including it within the courses, seminars 
and specialized workshops.


