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 أثـر مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار مناهج اإليصاء الواسع: 
دراسة تطبيقية

د. تماضر الدباغ

 أستاذ مساعد بقسم إدارة املوارد البشرية 
 كلية املدينة الجامعية بعجمان 

اإلمارات العربية املتحدة

امللخص 1

إلــى معرفة طبيعة العالقة بين مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج اإليصاء الواسع املناسب،  الــدراســة  هدفت 
تم تطبيقها في مصانع شركة قوارب الخليج بدولة اإلمارات العربية. لقد أولت املمارسات العاكسة أو املوجهة نحو العملية 
ا مع طبيعة العمل في املنظمة. 

ً
اهتماًما خاًصا ملعرفة مدى تأثيـر بعض تلك املرتكزات في اختيار املنهج األكثـر توافًقا واتساق

100 مبحوث عن متغيـرات الدراسة من الواقع امليداني. اعتمد البحث في جمع  تمثلت البيانات األولية التي تم جمعها من 
البيانات األولية للدراسة على قائمة االستقصاء وذلك لقياس خمسة مرتكزات مختارة هي )اإلنتاج في حينه، واستـراتيجية 
التصنيع، وإدارة عالقات املتعاملين، وإدارة عالقات املوردين، وإدارة الجودة الشاملة( وأربعة مناهج عاملية لإليصاء الواسع 
البحث  عينة  بنود  على  القائمة  احتوت  وقــد  الشفاف(.  وواملنهج  التجميلي،  واملنهج  التكيفي،  واملنهج  التعاوني،  )املنهج  هي 
وصممت بحيث تحتوى على األدوات التي يمكن استخدامها لقياس املتغيـرات املختلفة للبحث. تناول البحث إجراءات التحليل 
اإلحصائي واألساليب التي تم استخدامها في تحقيق أهداف البحث، وأساليب التحليل اإلحصائي التي اتبعها التحليل في كل 
من اإلحصاء الوصفي، التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات الحسابية املرجحة، االنحراف املعياري، معامل االختالف، 

.)SPSS v.20( والتـرتيب، وذلك لتحديد سمات عينة البحث، اإلحصاء التحليلي باستخدام بـرنامج التحليل اإلحصائي

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بمرتكزات اإلنتاج الرشيق واختيار منهج اإليصاء الواسع كما 
تشيـر النتائج أن املتغيـر املستقل )بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق( كان له تأثيـر معنوي على املتغيـر التابع )املنهج الشفاف 

لإليصاء الواسع(.

الكلمات املفتاحية: مرتكزات اإلنتاج الرشيق، مناهج اإليصاء الواسع.

املقدمة
يدرك جميع املديـرين التنفيذيين اليوم الحاجة إلى تقديم خدمة متميـزة للعمالء، فقد لجأت العديد من الشركات إلى 
ابتكار بـرامج وإجــراءات جديدة لتلبية طلبات كل عميل، لكن مع تـزايد تنوع العمالء واحتياجاتهم بشكل كبيـر أصبح هذا 

.)Gilmore & Pine,1997( النهج طريقة مؤكدة إلطالق تكلفة وتعقيد غيـر ضروريين للعمليات

إن إقامة مرتكزات ملفاهيم وتطبيق مناهج خاصة لإليصاء الواسع من قبل الشركات بشكل عام والصناعية بشكل 
خاص تعد محاولة لتقديم قيمة فريدة لعمالئها بطريقة فعالة. وقد تسمح تكنولوجيا املعلومات املتاحة بتسهيل عمليات 
العمل املرنة لهم من خالل تخصيص السلع أو الخدمات للعمالء الفرديين بكميات كبيـرة وبتكلفة منخفضة نسبًيا. هناك 
 Abdallah & Matsui,( تـركيـز على ثالثة مجاالت لإلنتاج الرشيق هي اإلنتاج املشتـرك، والتصميم املشتـرك والبناء املشتـرك
2009(، لكن العديد من املديـرين في هذه الشركات اكتشفوا أن اإلنتاج الرشيق عندما تتبناه الشركات الكبـرى يحتاج إلى 
في  الواسع من تحقيقه كذلك تحديد االستـراتيجية األكثـر فعالية  لتمكين استـراتيجيات اإليصاء  أدوات معينة كمدخل 
التطبيق، كما يجب على املدراء إدراك تكلفة وتعقيد غيـر ضروريين قد يتحققا، إنهم يدركون أنهم لم يفحصوا بدقة كافية 

 *  تم استالم البحث في مارس 2022، وقبل للنشر في مارس 2022، وتم نشره في ديسمبـر 2022.
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هدفت الدراسة الى معرفة طبيعة العالقة بين مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج االيصاء الواسع املناسب، تم تطبيقها 
في مصانع شركة قــوارب الخليج بدولة االمـــارات العربية. لقد أولــت املمارسات العاكسة أو املوجهة نحو العملية اهتماًما خاًصا 
ملعرفة مدى تأثيـر بعض تلك املرتكزات في اختيار املنهج األكثـر توافقا واتساقا مع طبيعة العمل في املنظمة. أظهرت النتائج ان 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي مرتكزات اإلنتاج الرشيق واختيار منهج االيصاء الواسع كما تشيـر النتائج أن املتغيـر املستقل 

)بعض مرتكزات االنتاج الرشيق( كان له تأثيـر معنوي على املتغيـر التابع )املنهج الشفاف لاليصاء الواسع(.
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نوع اإليصاء الذي سيقدره عمالؤهم قبل امل�ضي قدًما في هذه االستـراتيجية الجديدة وهذا أمر مفهوم. حتى اآلن ال يوجد 
إطار عمل ملساعدة املديـرين على تحديد نوع اإليصاء ) علي، 2016(.

تم االعتماد على نموذج )Gilmore & Pine,1997( في تحديد مناهج اإليصاء الواسع، والتي نسميها »تعاونية، وقابلة 
للتكيف، وتجميلية، وشفافة«. عند تصميم، إعــادة تصميم منتج أو عملية أو وحــدة أعمال، يجب على املديـرين فحص 
واستخدام مناهج متنوعة للحصول على رؤى ممكنة حول أفضل السبل لخدمة عمالئهم. في بعض الحاالت، سيهيمن منهج 
واحــد على التصميم ومع ذلك في كثيـر من األحيان سيكتشف املديـرون أنهم بحاجة إلى مزيج من بعض أو جميع املناهج 
إلــى األدوات األســاســيــة لإلنتاج الرشيق والــتــي تعطي أفضل  تــم التطرق  الــعــمــالء، كما  األربــعــة لخدمة مجموعة معينة مــن 

.)Zipkin, 2001( النتائج للخيار االستـراتيجي هي العمل املعياري اإلدارة املرنة والتنظيم املرتب

اإلطار النظري ومراجعة األدبيات
اإلنتاج الرشيق

ــا وشــائــًعــا للغاية حيث وصــف كــتــاب »نــظــام إنــتــاج تويوتا )TPS(« هــذا النوع 
ً
أصــبــح مصطلح اإلنــتــاج الرشيق مــعــروف

، وتمت قراءته على نطاق واسع وأشــار إليه العديد من الباحثين. حظي نظام TPS ونظام 
ً
من اإلنتاج بشكل أكثـر تفصيال

اإلنتاج الياباني باهتمام كبيـر من الباحثين واملصنعين بعد نشر الكتاب. قبل ذلك، حظيت تقنيات اإلنتاج اليابانية بشكل 
عام ونظام TPS على وجه الخصوص باهتمام ضئيل من الباحثين واملصنعين الغربيين، على الرغم من نشر بعض الكتب 

.)Ohno Schonberger,1982; Monden,1983; 1988; Imai,1986 إلى الغرب )مثل TPS واملقاالت في محاولة لتقديم

عــّرف )Shah & Ward, 2007( اإلنتاج الرشيق على أنه »نظام اجتماعي تقني متكامل يهدف إلى التخلص من النفايات 
عن طريق تقليل التباين الداخلي واملورد والعميل في نفس الوقت«. أشار )Ohno,1988( إلى أن االستقاللية أو األتمتة بلمسة 
إنسانية، تعني نقل الذكاء البشري إلى آلة. إنه يمنع إنتاج املنتجات املعيبة، ويق�ضي على اإلنتاج الزائد، ويوقف تلقائًيا العيوب 
فــي خــط اإلنــتــاج مما يسمح بالتحقيق فــي املــوقــف والسيطرة على جــودة اإلنــتــاج. وتكمن أحــد االخــتــالفــات الرئيسة بين اإلنتاج 
الضخم واإلنتاج الرشيق في أهدافهما النهائية، حيث إن هدف املنتجين بالجملة هو أن يكونوا »جيدين بما فيه الكفاية« والذي 
يمكن تـرجمته على أنه عدد مقبول من العيوب، وقوائم الجرد، والتوحيد الضيق، فالهدف من اإلنتاج الرشيق هو الكمال مما 

.)Womack et al., 1990( يعني انخفاض التكاليف، وتقريًبا صفر من العيوب واملخزونات، واملزيد من تنوع املنتجات

عناصر اإلنتاج الرشيق

من املراجعة الشاملة لألدبيات التي أجريناها، كان من الواضح أنه ال يوجد إجماع بين الباحثين فيما يتعلق بعناصر 
اإلنتاج الرشيق، ويـرجع هذا إلى حقيقة أن الباحثين ينظرون إلى اإلنتاج الرشيق بطرق مختلفة، في حين يتجنب العديد 
 من ذلك يستخدمون اإلنتاج في الوقت املناسب )JIT( لوصف نفس 

ً
من الباحثين استخدام مصطلح اإلنتاج الرشيق، وبدال

 بتضمين عناصر من املمارسات التشغيلية األخــرى لتعريفهم 
ً
الباحثون عــادة الفكرة رغــم اختالف التطبيق. يقوم هــؤالء 

اإلنتاج الرشيق. تشمل املمارسات التشغيلية األخــرى، على سبيل املثال ال الحصر، إدارة املــوارد البشرية، وإدارة الجودة 
الشاملة، والصيانة اإلنتاجية/ الوقائية، وإدارة عالقات املوردين )Mehra & Inman,1992(؛)Brown & Inman, 1993(؛ 
)McLachlin, 1997(؛  )Sohal et al., 2003(؛  )Zhu & Meredith, 1995(؛  )Koufteros & Vonderembse,1998(؛ 
)White and Prybutok, 2001؛ Fullerton et al., 2003(. إن استخدام مصطلح JIT من قبل هؤالء الباحثين يعني ضمنًيا 
أن املقصود باإلنتاج الرشيق والذي يتضمن إنتاج JIT باإلضافة إلى بعض املمارسات التشغيلية األخرى التي تدعمه وتساهم 
في نجاحه. كما أشــار كل من )Shah & Ward, 2007( إلــى أنــه في الــواليــات املتحدة ُيفتـرض غالًبا أن يكون اإلنتاج الرشيق 
. تناولت األوراق البحثية األخــرى التصنيع الرشيق من منظور أنها تتكون من 

ً
بمرتكزاته األساسية التي سيتم ذكرها الحقا

أكثـر من  الــدفــع  أنظمة  فــي  الــرئــيــس  العنصر  هــو   MRP اإلنتاجية  املتطلبات  نــظــام تخطيط  مــمــارســات تشغيلية مختلفة، 
يسمى  مــا  لوصف  التحتية  وبنيته   JIT تصنيع  مصطلح   )Sakakibara et al., 1997( استخدم  املــثــال  سبيل  على  السحب. 

التصنيع الرشيق، فعلى سبيل املثال شمل تعريفهم ملمارسات البنية التحتية إدارة الجودة وإدارة القوى العاملة.

يـرى كــل مــن )Shah & Ward, 2003( أن التصنيع الرشيق يتكون مــن ثــالث حــزمــات هــي »حــزمــة اإلنــتــاج فــي حينه، 
إلــى   )Shanchez & Perez, 2001( ــار كــل مــن الــبــشــريــة«. فيما أشـ املــــوارد  وحــزمــة إدارة الــجــودة الــشــامــلــة، وحــزمــة إدارة 
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املؤشرات الخالية من الهدر أو ما يعرف باإلنتاج الرشيق على أنها استبعاد األنشطة ذات القيمة الصفرية، والتحسين 
املستمر. فيما أشار )Spear and Bowen, 1999( إلى أن العناصر الرئيسة تشمل توحيد العمل، والروابط املباشرة بين 
العلمية. هــذا وقــد بحث  املــورديــن والعمالء، وتدفقات العمل غيـر املنقطعة، والتحسين املستمر على أســاس الطريقة 
تيار آخر من األوراق البحثية في العالقة بين ُبعدين أو أكثـر من األبعاد الرشيقة، وخاصة نظام اإلنتاج في حينه وبعض 
املمارسات األخرى. على سبيل املثال فإن )Flynn et al., 1995( قام بفحص العالقة بين اإلنتاج في حينه وإدارة الجودة 
الشاملة.كما قام )Kannan and Tan, 2005( بالتحقيق في الروابط بين اإلنتاج في حينه وإدارة الجودة الشاملة وإدارة 
سلسلة التوريد، وإدارة عالقات املتعاملين. وقد كشفت مراجعة األدبيات أنه في أوراق البحث املبكرة املتعلقة باإلنتاج 
 Shah &( الرشيق كــان مــن الشائع تضمين عناصر مــن املــمــارســات التشغيلية األخـــرى كأبعاد لإلنتاج الرشيق. وقــد عــزا
Ward, 2007( هذا االتجاه إلى حقيقة أن هذه املمارسات التشغيلية قد تم تأسيسها كمبان مستقلة وتستخدم للتنبؤ 

باألداء التشغيلي للمصنع.

ويعرض هذا البحث اإلنتاج الرشيق من منظور محدد يقترب إلى الشمول، حيث تناولت العديد من األدبيات سبعة 
مرتكزات هي:

)TQM( إدارة الجودة الشاملة )3   )HRM( إدارة املوارد البشرية )2   )JIT( اإلنتاج في الوقت املناسب )1

)SRM( إدارة عالقات املوردين )6   )MS( استـراتيجية التصنيع )5ـ   )TPM( إجمالي الصيانة اإلنتاجية )4

.)CRM( إدارة عالقات العمالء )7

وقد اختـرنا من هذه املرتكزات خمسة فقط لتكون أكثـر مالئمة مع البيئة اإلماراتية إضافة إلى مالءمتها بشكل أكثـر 
بيئة املصنع وطبيعة املنتج وعناصر اإلنتاج، وهي:

 )MS( استـراتيجية التصنيع )3   )TQM( إدارة الجودة الشاملة )2   )JIT( اإلنتاج في الوقت املناسب )1

.)CRM( إدارة عالقات العمالء )5   )SRM( إدارة عالقات املوردين )4

-1 )JIT( اإلنتاج في الوقت املناسب

أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات التي تنفذ استـراتيجيات اإليصاء الواسع وكيفية التعامل مع املستويات 
املتـزايدة للمخزون املرتبطة بتقديم منتجات مخصصة عند الطلب. وجد )Aigbedo, 2007( أن متوسط   كمية املخزون 
يميل إلــى الــزيــادة في بيئة اإليــصــاء الــواســع ملنع حــدوث نفاد املــخــزون. تميل املستويات املتـزايدة للمخزون أيًضا إلــى زيــادة 
التكلفة وهو أمر ذو أهمية كبيـرة للحفاظ على امليـزة التنافسية للشركة. وأشار )Chandra & Crabis, 2004( إلى املخزون 
باعتباره أحد املصادر الرئيسة لزيادة التكلفة بسبب اعتماد اإليصاء الواسع. يمكن اعتبار JIT والتطورات األخرى في اإلدارة 
كطريقة فعالة في تحقيق كل من التكلفة املنخفضة والتخصيص مع زيادة املرونة واالستجابة كما أن الشركات تحتفظ 
باملخزون أليام قليلة فقط أو في بعض الحاالت لساعات قليلة مع االتصاالت املنتظمة وتجديد املوارد من مورديها. ويـرى 
)Anderson, 2004( أن هناك نوعان من التأجيل تمت اإلشــارة إليهما كعوامل تمكين لتحقيق MC ذات كفاءة التكلفة: 
إلــى ما بعد وصــول طلبات العميل، وتأجيل النموذج، وتأخيـر تمايـز املنتجات حتى  الــوقــت، وتأخيـر تسليم املــواد  تأجيل 

.)Zinn & Bowersox, 1988; Su et al., 2005( اللحظة األخيـرة

22 )TQM( إدارة الجودة الشاملة

واحدة من القدرات الرئيسة املطلوبة لشركة اإليصاء الواسع هي إنتاج منتجات عالية الجودة بحجم دفعة واحدة دون 
فقدان الكفاءة. وهذا يعني أنه يجب إنتاج املنتجات بشكل صحيح في املحاولة األولى وال ُيسمح بإعادة العمل، وبالتالي، يجب على 
أداة اإليصاء الواسع تطويـر قدرة العملية باستمرار )Kakati, 2002(. أشار )Kakati, 2002( كذلك إلى أنه في البيئة املخصصة 
ويـرى  بالضبط.  يـــــريــدون  مــا  العمالء  ملنح  باستمرار  والتكنولوجيا  والعمليات  تكوين األشــخــاص  إعـــادة  على نطاق واســـع، يجب 
 .)Takeuchi & Quelch,1983( MC آخرون أن الجودة هي أداة ضرورية للرد على عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين املرتبط بـ
باإلضافة إلى ذلك، تعتبـر التحسينات والتعلم املستمر ركيـزة لتحقيق »منظمات التعلم« التي يمكنها االستجابة بسرعة ملتطلبات 

العمالء الجديدة وتغيـرات السوق )Hirschhorn et al., 2001(. )الدباغ؛ والبدوي، )2021(.
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23 )MS( استـراتيجية التصنيع

أكد )Kakati, 2022( على أن اإليصاء الواسع يتطلب ابتكاًرا مستمًرا في املنتجات وقدرة عملية للتعامل مع مجموعة 
إلــى مقاربتين لتحفيـز االبتكار من أجــل مضاعفة  واسعة من املنتجات الجديدة ومــع اضــطــراب كبيـر في التصميم. وأشــار 
لــإلدارة  ا جديدة 

ً
MC يتطلب طرق 2 تكنو املتمركزة واألنثـروبوسنتـريك )محور اإلنــســان(. أكــد )Pine, 1993( أن  الخيارات 

واستخدامات جديدة للتكنولوجيا. يتطلب رؤى واستـراتيجيات جديدة، وأساليب تطويـر جديدة،

بيئة  فــي  التناف�ضي  الحفاظ على مركزها  األقـــل  أو على  أجــل تحسين  مــن   MC استـراتيجيات  التصنيع  تتبنى شــركــات 
بين  الجمع  قــادريــن على  التصنيع  مــديـــــرو  يــكــون  أن  الــهــدف، يجب  هــذا  لتحقيق  الــيــوم.  والتنافسية  الديناميكية  األعــمــال 
التحسين املستمر لعمليات التصنيع الحالية واالستثمار الحكيم في العمليات الجديدة، باستخدام كل من املوارد البشرية 
ستخدم استـراتيجية التصنيع لتنسيق صنع القرار في 

ُ
ورأس املــال )Schroeder and Flynn, 2001(. باإلضافة إلى ذلــك، ت

التصنيع، بما في ذلك اختيار التقنيات، واملوردين، وتخطيط اإلنتاج وأنظمة التحكم، والقوى العاملة، واملمارسات النوعية 
)Bates et al., 1995(. ويتم قياس استـراتيجية التصنيع وفًقا لألبعاد التالية:

)ج( املعدات اململوكة )ب( التخطيط االستـراتيجي الرسمي،  )أ( تحقيق التكامل الوظيفي، 

24 )SRM( إدارة عالقات املوردين

أشــار )Chandra and Grabis, 2004( إلى الكفاءة في سلسلة التوريد كأحد املحددات الرئيسة في تحقيق األهــداف 
الرئيسة للتخصيص الشامل، مما يوفر تكلفة منخفضة وأوقات تسليم أقصر. وتتميـز MC بعدم اليقين في الطلب حيث 
يتم إنتاج املنتجات وفًقا الحتياجات العمالء املحددة. مجموعة متنوعة من اإلمكانات املخصصة تجعل من الصعب على 
شركة اإليصاء الواسع التي تسعى إلى الكفاءة والتكلفة املنخفضة لالحتفاظ بكمية كبيـرة من املخزون، وبالتالي، يؤدي عدم 
اليقين في الطلب إلى عدم اليقين في العرض )Tapscott & Tapscott, 2017(، ومن املحتمل أن يكون االتصال باملوردين في 
 مثالًيا ملثل هذا املوقف. ويشيـر هذا املوقف إلى أن الشركات املصنعة التي 

ً
الوقت املناسب بعد تلقي طلبات العمالء حال

تستخدم سياسات MC سوف تعتمد بشكل كبيـر على مورديها فيما يتعلق بسرعة التسليم، والكميات، والجودة، وما إلى 
ذلك، لذا فإن نماذج اختيار املوردين الشاملة ضرورية )Chandra & Grabis، 2004(، ويجب إعطاء األولوية إلدارة العالقة 

.)Yang et al., 2005( مع املوردين من أجل تجنب املزالق املحتملة املرتبطة بعدم اليقين في العرض

-5 .)CRM( إدارة عالقات املتعاملين

تتبنى شركات إدارة عالقات املتعاملين استـراتيجيات اإليصاء الواسع كاستجابة الضطراب السوق وطلب املتعاملين 
للتنوع والتفرد. يتم تحقيق التخصيص الخالص وهو أعلى مستوى من التخصيص عندما يتم تمكين مشاركة املتعامل 
 .)Lampel & Mintzberg,1996( طوال دورة اإلنتاج بأكملها. املنتجات املسلمة هنا فريدة تماًما وفًقا ملواصفات املتعامل

. )Liker, 2003( هذا يعني أن إدارة عالقات املتعاملين هي نقطة محورية لنجاح اإليصاء الواسع

تحديد املناهج األربعة

إن اختيار وتبني استـراتيجيات لإليصاء الواسع من قبل الشركات الصناعية يحتاج مجموعة من النظم اإلنتاجية 
التي تتسم باملرونة مثل اإلنتاج الرشيق الــذي ُيعد من املوضوعات الحيوية اليوم ألية شركة إنتاجية، كما تم التـركيـز في 
السنوات األخيـرة على مجموعة من املرتكزات األساسية لإلنتاج الرشيق تلبي احتياجات ورغبات الزبائن وتحقق االستدامة 

مع الحفاظ على الجودة العالية.

ومن هنا سعت هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة بين هذين املتغيـرين. وفيما يلي نلخص ما يميـز األساليب والظروف 
.)Gilmore & Pine,1997( التي يجب أن يتم توظيف كل منها

-1 )Collaborative Customization( منهج اإليصاء التعاوني

يجري املصممون التعاونيون حواًرا مع العمالء الفرديين ملساعدتهم على التعبيـر عن احتياجاتهم، لتحديد العرض 
الدقيق الذي يلبي تلك االحتياجات، ولصنع منتجات مخصصة لهم.
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يمكن أن يعرف هذا املنهج أيضا بالتكوين املشتـرك وذلك بسبب إشراك املتعاملين في مرحلة تصميم املنتج. وبذلك 
فهو جوهر اإليصاء الواسع حيث يعمل حوارات مشتـركة بين املصنع واملتعاملين، كما يمكن أن يكون منهج اإليصاء التعاوني 
مناسب للشركات التي ال يستطيع عمالؤها التعبيـر بسهولة عما يـريدون ويصابون باإلحباط عندما يجبـرون على االختيار 

.)Campbell et al., 2020( من بين مجموعة كبيـرة من الخيارات

22 )Cosmetic Customization( منهج اإليصاء التجميلي

ُيعد النهج التجميلي مناسًبا عندما يستخدم العمالء منتًجا معيارًيا ومصنع بنفس الطريقة إال إنهم يختلفون فقط في 
الطريقة التي يـريدون تقديمها. يتم تغليف العرض القيا�ضي خصيًصا لكل عميل. على سبيل املثال، يتم عرض املنتج بشكل 
مختلف، ويتم اإلعالن عن سماته وفوائده بطرق مختلفة، أو يتم وضع اسم العميل على كل عنصر، أو يتم تصميم البـرامج 
التـرويجية وإيصالها بشكل مختلف. على الرغم من أن تخصيص املنتج بهذه الطريقة هو، بصراحة، تجميلي، إال أنه ال يـزال ذا 
.)Wingfield, 2017( قيمة حقيقية للعديد من العمالء. يحدث منهج اإليصاء الجميلي عادة بالقرب من نهاية سلسلة القيمة

23 )Transparent Customization( منهج اإليصاء الشفاف

استنتاجها  يمكن  أو  للتنبؤ  قابلة  الخاصة  العمالء  احتياجات  تكون  عندما  مناسًبا  لإليصاء  الشفاف  النهج  يعتبـر 
بسهولة، وخاصة عندما ال يـرغب العمالء في ذكر احتياجاتهم بشكل متكرر، كما يوفر للمتعاملين املنتجات أو الخدمات 
التخصيص  أدوات  يـراقب  أبـــًدا.  اإليــصــاء حــدث  أن  للمتعاملين معرفة  السماح  الفردية بطريقة غيـر ملحوظة ومــن دون 
.)Perez, 2017( الشفافة سلوك العمالء دون تفاعل مباشر ثم يخصصون عروضهم بشكل غيـر واضح ضمن حزمة قياسية

24 )Adaptive Customization( منهج اإليصاء التكيفي

 من تقديم 
ً
يـركز هذا املنهج على تعديل املنتجات املعيارية لتكزن مناسبة احتياجات كل متعامل بعد الشراء فبدال

عروض مخصصة، حيث يكون هذا املنهج مناسب أكثـر عندما يـرغب املتعامل استخدام املنتج ألكثـر من مجال. فاملنتجات 
لتناسب احتياجات كل  إعــادة تكوينها  أو  أو تعديلها  للتكيف سلًعا أو خدمات قياسية يمكن بسهولة تخصيصها  القابلة 
عميل دون أي تفاعل مباشر مع الشركة )الساعاتي؛ عبد الرزاق، )2014(. يستمد كل عميل بشكل مستقل قيمته الخاصة 
من املنتج ألن الشركة صممت تبادلي متعددة في عرض قيا�ضي، ولكن قابل للتخصيص. إن املنتج نفسه، وليس املزود، هو 

.)Loef et al., 2017( الذي يتفاعل مع العمالء

إنها  الــتــجــاريــة.  العمليات  إطـــار عمل للشركات لتصميم منتجات مخصصة ودعـــم  للتخصيص  تــوفــر األســالــيــب األربــعــة 
الصريح  التكيفي، واالعتـراف  للتخصيص  والــقــدرات املضمنة  التعاوني،  للتخصيص  املباشر  التفاعل  مــزج  إلــى  الحاجة  تثبت 
بالتخصيص التجميلي، واملراقبة الدقيقة للتخصيص الشفاف في العروض االقتصادية للفرد. ال يقدر العمالء التجار الذين 
يـرددون تعويذة متجانسة على خدمة العمالء؛ إنهم يقدرون ويشتـرون السلع والخدمات التي تلبي مجموعة احتياجاتهم الخاصة. 
هناك وقت إلجراء حوار مع العمالء ووقت للمراقبة بصمت ووقت لعرض التفرد ووقت لتضمينه. يجب على الشركات تصميم 

.)Campbell et al., 2020( وبناء مجموعة فريدة من إمكانيات التخصيص التي تلبي االحتياجات الفردية للعمالء األفراد

ما يميـز البحث عن الدراسات السابقة

يمكن القول بأن ما يميـز البحث عن الدراسات السابقة عملية الربط بين مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومناهج اإليصاء 
الواسع كونها مناهج ولها خصائص معينة، في حين اعتبـرت أغلب الدراسات أنها استـراتيجيات، في الوقت التي اعتبـرها كل 
من )Gilmore & Pine, 1997( وهما من وجداها وربطاها مع تكنولوجيا اإليصاء الواسع على أنها مناهج عمل، بذلك كان 
للباحثة مساهمة في إثـراء الدراسات العربية. تم التطبيق في دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي شركة تعتمد اإلنتاج املتقطع 
وتمارس املناهج إال إنها لم تعط اهتماًما كبيـًرا لها رغم الحاجة لتلك املناهج كونها تتناسب مع نوع اإلنتاج الذي يعتمد بشكل 
كبيـر على تكنولوجيا اإليصاء الواسع. وبذلك استطاعت الباحثة نشر ثقافة مناهج اإليصاء الواسع بين العاملين، وتقليص 
الفجوة بين مفهومي اإلنتاج الرشيق واإليصاء الواسع وتشجيع الشركة على التكيف مع هذين املفهومين وتوسيع درجة 

االتساق فيما بينهما بما يطور العمل في الخطوط اإلنتاجية.
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مشكلة الدراسة
أثناء مراجعة األدبيات وجدنا بعض التناقض فيما يتعلق بالروابط بين اإلنتاج الرشيق وتكنولوجيا اإليصاء الواسع. 
وتأتي األسباب أحيانا من طبيعة الهياكل التنظيمية وقيم وأدوار املنظمات وطرق التعلم التي تنتهجها املنظمات، إضافة 
إلى أمور تتعلق باملتعاملين واملوردين، وعليه فقد أخذ موضوعا استـراتيجيات اإليصاء الواسع واإلنتاج الرشيق يستحوذان 
على اهتمام بعض اإلدارات والشركات الصناعة بسبب تأثيـرهما االقتصادي وارتباطهما بـرضا املتعاملين وإن كان بشكل 
غيـر مباشر، في حين يـرى آخرون عدم وجود عالقة مباشرة بينهما ويـرى آخرون أنه من املتوقع أن يساهم اإلنتاج الرشيق في 

)Chandra & Grabis, 2004; Tu et al., 2001; Hristiansen et al., 2004( دعم استـراتيجيات اإليصاء الواسع مثل

كما وجدنا عــدًدا محدوًدا جًدا من الدراسات التي حاولت التحقيق تجريبًيا في الروابط بين اإلنتاج الرشيق، أو بعض 
أبعاده، واإليصاء الواسع؛ لذلك، في هذ البحث، نستخدم بيانات تم جمعها من مصنع يتميـز بنوعين من الخطوط اإلنتاجية 
)اإلنتاج الرشيق، واإلنتاج الطبيعي( في محاولة لسد هذه الفجوة وإلقاء مزيد من الضوء على روابطها. نستخدم أيًضا البيانات 

التجريبية لفحص ما إذا كانت ممارسات اإلنتاج الرشيق تؤثـر على األداء التناف�ضي لشركات اإليصاء الواسع أم ال.

مما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي »ما هو أثـر مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار مناهج اإليصاء 
الواسع في شركة قوارب الخليج بإمارة أم القيوين«، وتنبثق منها مجموعة من التساؤالت والتي يمكن طرحها على النحو التالي:

ما مستوى إدراك العاملون في شركة قــوارب الخليج بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج - 
الرشيق ومناهج اإليصاء الواسع؟

ما مستوى إدراك العاملون في شركة قــوارب الخليج بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج - 
الرشيق ومنهج اإليصاء التعاوني؟

ما مستوى إدراك العاملون في شركة قــوارب الخليج بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج - 
الرشيق ومنهج اإليصاء التكيفي؟

ما مستوى إدراك العاملون في شركة قــوارب الخليج بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج - 
الرشيق ومنهج اإليصاء التجميلي؟

ما مستوى إدراك العاملون في شركة قــوارب الخليج بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج - 
الرشيق ومنهج اإليصاء الشفاف؟

تطويـر الفرضيات
تباينت اآلراء والــدراســات حــول العالقة بين اإلنــتــاج الرشيق واإليــصــاء الــواســع بشكل عــام ومناهج اإليــصــاء الواسع 
بشكل خــاص، ولــنــدرة تــداول هــذه املفاهيم في دولــة اإلمـــارات العربية املتحدة كونها تتوافق مع مصانع معينة تتوافر فيها 
خاصية اإليــصــاء الــواســع تــم التـركيـز عليها ومعرفة مــدى توافقها مــع هــذه البيئة رغــم نــدرة االســتــخــدام. تــم االعــتــمــاد على 
نموذج )Gilmore & Pine, 1997( في تحديد مناهج اإليصاء الواسع )تعاونية، وقابلة للتكيف، وتجميلية، وشفافة(، كما 
النتائج للخيار االستـراتيجي، وهي العمل املعياري،  إلى األدوات األساسية لإلنتاج الرشيق، والتي تعطي أفضل  تم التطرق 

.)Abdullah & Yoshiki, 2009( واإلدارة املرنة، والتنظيم املرتب باالعتماد على دراسة

من هنا تمت صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

يـــدرك العاملون فــي املصنع محل الــدراســة بــوجــود أثـــــر ذو داللـــة إحصائية بين بعض مــرتــكــزات اإلنــتــاج 
الرشيق واختيار منهج اإليصاء الواسع

مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومنهج اإليصاء التعاوني 1-

يـرى كل من )الساعاتي، عبد الرزاق، 2014( أن العالقة بين مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومنهج اإليصاء التعاوني قوية 
ويمكن اعتمادها في العديد من املؤسسات الصناعية، كما يمكن قياسها بسهولة في البيئة العربية وفي الوقت ذاتــه فإن 
نسبة تأثيـر مرتكزات اإلنتاج الرشيق واضحة ويمكن اعتبارها عالية، إال أن )Gremyr et al., 2019( يـرون أن استخدام هذا 

 بسبب قوانين العمل. وبناًء علية نقتـرح الفرضية التالية:
ً
النوع من املناهج في الدول الصناعية الكبـرى ليس سهال

يـــدرك العاملون فــي املصنع محل الــدراســة بــوجــود أثـــــر ذو داللـــة إحصائية بين بعض مــرتــكــزات اإلنــتــاج 
الرشيق ومنهج اإليصاء التعاوني
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مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومنهج اإليصاء التكيفي 22

لــدى املؤسسات الصناعية عندما يـرغب املستخدمون في تقليل أو إزالــة عدد  ُيعد هــذا املنهج من املناهج املفضلة 
املرات التي يتعين عليهم فيها تجربة جميع التكوينات املمكنة لجعل املنتج يعمل كما يـرغبون. بعد أن بذل مستخدمو نظام 
Graphic Eye System التابع لشركة Lutron جهوًدا لبـرمجة مجموعة متنوعة من إعــدادات اإلضــاءة، يمكنهم تحديد أي 
منها بسرعة ودون عناء في أي وقت. يكون هذا املنهج متوافقا بشكل محدود في بعض الدول عند التـركيـز على مرتكز اإلنتاج 

.)He et al., 2016( سريًعا مبـرمًجا من الصعوبة تغييـر أو تكيف بعض العناصر فيه 
ً
في حينه، حيث يتطلب عمال

بناًء علية نقتـرح الفرضية التالية:

يـــدرك العاملون فــي املصنع محل الــدراســة بــوجــود أثـــــر ذو داللـــة إحصائية بين بعض مــرتــكــزات اإلنــتــاج 
الرشيق ومنهج اإليصاء التكيفي.

مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومنهج اإليصاء الجميلي 23

يصف كل من )Brown & Inman, 1993( اإليصاء الواسع بعملية تصنيع املنتجات املهمة حسب طلب الزبون اعتماًدا 
الــواســع واإلنــتــاج الرشيق حسب الحاجة وغالًبا ما يستحوذ منهج اإليــصــاء التجميلي النسبة األكبـر  على تقنيات اإلنــتــاج 
Nabisco، تخصيص  Planters Company، وهــي وحــدة تابعة لشركة  وفقا ملا يـرغب به املتعامل ومــن هنا اختارت شركة 
التسويق  طلبات  تلبية  أجــل  مــن  فيـرجينيا،  ســفــولــك،  فــي  الــقــديــم  مصنعها  تجهيـز  أعـــادت  عندما  التجميل  مستحضرات 
املتنوعة بشكل متـزايد لعمالئها من التجزئة، وبذلك تمحور مفهوم وتطبيق اإليصاء الواسع بشكل وأخذ جانًبا كبيـًرا من 
الــقــدرات وسرعة   عــن مــرونــة هــذه 

ً
أذواق املتعاملين بنظر االعتبار مــن خــالل قـــدرات املـــوارد البشرية والتكنولوجيا فضال

التحول من عملية إلى أخرى وفقا لرغبة املتعامل وقدرتها على التجديد والتطويـر وفقا للمواصفات واألسعار التي تحددها 
وفي الوقت املحدد لتقديمها. وبناًء علية نقتـرح الفرضية التالية:

يـــدرك العاملون فــي املصنع محل الــدراســة بــوجــود أثـــــر ذو داللـــة إحصائية بين بعض مــرتــكــزات اإلنــتــاج 
الرشيق ومنهج اإليصاء التجميلي.

مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومنهج اإليصاء الشفاف 24
تسعى أغلب الشركات التي تمارس اإلنتاج الرشيق إلى توفيـر منتجات وخدمات تتالءم مع الزبائن وتلبي طلباتهم دون 
الرجوع إلى الزبون، وهذا ما تتبعه أغلب شركات صناعة السيارات والصناعات املنـزلية التي تقدم ما يـرغب به الزبون كي 
 Nielsen, 2011; Piller & Müller, 2004; Sanders & Stappers, 2008;( ال تشعرهم باالنـزعاج من االتصال املباشر بهم

.)Smith et al., 2012; Steen et al., 2011

وبناًء علية نقتـرح الفرضية التالية:

يـــدرك العاملون فــي املصنع محل الــدراســة بــوجــود أثـــــر ذو داللـــة إحصائية بين بعض مــرتــكــزات اإلنــتــاج 
الرشيق ومنهج اإليصاء الشفاف.

منهجية الدراسة

للحصول على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، اعتمدت الباحثة على دراسة مكتبية ودراسة ميدانية. 
كما هو مبين فيما يأتي:

الدراسة املكتبية:
اتضحت  أن  الــدراســة االستطالعية، وبعد  الباحثة ضمن  بها  التي قامت  املكتبية االستكشافية  للدراسة   

ً
استكماال

معالم الدراسة )من حيث تحديد كل من: مشكلة وتساؤالت الدراسة، وأهدافه، وفروضه(، ومن أجل الحصول على البيانات 
الثانوية الضرورية لتحقيق أهــداف هذا الــدراســة، قامت الباحثة بدراسة مكتبية أكثـر عمًقا، استهدفت جمع املزيد من 
البيانات الثانوية املتعلقة بموضوعات الدراسة. وللحصول على هذه البيانات، اعتمد ت الباحثة على عدة مصادر، كان من 

أهمها: املؤلفات العلمية، واملقاالت، والدوريات، والبحوث.



أثر مرتكزات االنتاج الرشيق في اختيار مناهج اإليصاء الواسع ...

62

الدراسة امليدانية:
استهدفت الدراسة امليدانية جمع وتحليل البيانات األولية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، إضافة إلى اختبار فروض 

الدراسة، ومن ثم تحقيق أهدافه.

حدود الدراسة
حدود زمنية: وتتمثل في الفتـرة التي تم فيها تجميع البيانات األولية الالزمة للدراسة من مصادرها املختلفة، وهي - 

من نوفمبـر 2019 حتى يونيو 2020.
حدود مكانية: شركة قوارب الخليج بأمارة رأس الخيمة.- 
حدود بشرية: جميع العاملين في مصانع شركة قوارب الخليج بإمارة رأس الخيمة.- 

مجتمع الدراسة
يشيـر مجتمع الدراسة من وجهة 
ــــه »جــمــيــع  الـــنـــظـــر اإلحـــصـــائـــيـــة عـــلـــى أنــ
املــفــردات الــتــي تمثل الــظــاهــرة موضوع 
الـــــدراســـــة، وتـــشـــتـــــــرك فــــي صـــفـــة مــعــيــنــة 
ــلــــوب جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات  ــــر، ومــــطــ ـــ ــثــ أو أكــ
حــــولــــهــــا«، وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك تــــم تــحــديــد 
في  العاملين  ليشمل  الـــدراســـة  مجتمع 
إماراتية  الخليج )شركة  قــوارب  شركة 
مــقــرهــا فـــي دبـــــي( تــنــتــج قــــــوارب ويــخــوت 
ــالـــيـــة الـــــجـــــودة تــتــصــف  نـــوعـــيـــة عـ ذات 
في بعض تصميماتها،  بالتميـز والتفرد 
لــديــهــا مصنعين أحــدهــمــا وهـــو املصنع 
فـــي  ــــن  ــــويـ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــــي إمـــــــــــــارة أم الـ ــيــــــس  ــ ــــرئــ الــ
اإلمـــــــــارات ويـــعـــمـــل فـــيـــه 900 مـــوظـــف، 
والـــثـــانـــي بـــدولـــة املـــالـــديـــف ويــعــمــل فيه 
300 موظف، إضافة إلى ورشة مركزية 
لـــلـــحـــصـــانـــة مـــقـــرهـــا فـــــي إمـــــــــارة عــجــمــان 
ــــوظـــــف، وتــتــمــيـــــز  100 مـ ويـــعـــمـــل فـــيـــهـــا 

الشركة باعتمادها ثالثة أنظمة إنتاج مختلفة هي: اإلنتاج الواسع، واإلنتاج بالدفعات، وواإلنتاج حسب الطلب. وكان هذا 
هو السبب الرئيس الختيار شركة قوارب الخليج كمجتمع للعينة. وتم اختيار العينة من العاملين في املصنع الرئيس في أم 

القيوين وتم توزيع االستبانة االستقصائية على جميع املستويات، ويوضح 
الجدول رقم )1( مجتمع الدراسة.

عينة الدراسة
يــوضــح الـــجـــدول رقـــم )2( أن مــجــتــمــع الـــدراســـة مــــوزع تــوزيــًعــا طبقًيا 
بــيــن مكتب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ومــكــتــب املــديـــــر الــعــام و12 قــســم، وقـــد بلغ 
عدد شاغلي الوظائف العليا )املــدراء التنفيذيين، ومــدراء اإلدارة، ومــدراء 
األقـــســـام )23( وبــســبــب طــبــيــعــة الــوظــائــف الــعــلــيــا وأهــمــيــتــهــا قـــرر الــبــاحــثــان 
األساسية  العينة  تشمل  وبالتالي  لها،  الشامل  الحصر  أســلــوب  استخدام 
على عدد )23( مفردة. والعتبارات الوقت والكلفة وطبيعة الدراسة كونها 
خـــيـــارات اســتـــــراتــيــجــيــة اخـــتـــارت الــبــاحــثــة مـــا نــســبــتــه )43%( مـــن املــوظــفــيــن 

)117(، وبالتالي يصبح حجم عينة الدراسة )140( مفردة.

جدول رقم )1(
مجتمع الدراسة

الدائرة / القطاع#
املسمى الوظيفي

املجموع مديـر 
تنفيذي

مديـر إدارة 
)قيادي(

رئيس قسم 
)اشرافي(

موظف 
عامل)تنفيذي( 

234211مكتب الرئيس التنفيذي
12328مكتب املديـر العام

125228قسم البحث والتطويـر3-
1141025قسم التصميم الهند�ضي4-
121426قسم املبيعات والتسويق 5-
231235قسم تطويـر االعمال 6
114133148قسم اإلنتاج واالمداد 7-
118280299قسم اليخوت8-
213122137قسم الزوارق الصغيـرة9-

233439قسم املشتـريات10-
128736قسم السيطرة النوعية11-
114116قسم الشؤون املالية12-
1352864قسم الدعم الفني13-
1181029قسم إدارة املوارد البشرية14

3515270607900املجموع
املصدر: من إعداد الباحثة باالستعانة بالهيكل التنظيمي لشركة قوارب الخليج، امارة ام القيوين 2021.

جدول رقم )2(
 ألعداد العاملين 

ً
استجابات املبحوثين وفقا

بشركة قوارب الخليج

عدد بيــــانم
املبحوثين

عدد 
االستجابات 

الصحيحة

النسبة 
املئوية 

%
100%33مديـر تنفيذي1
80%54مديـر دائرة2-
67%1510رئيس قسم3-
71%11783موظف4-

80%140100املجموع
اســتمارة  بمعطيــات  باالســتعانة  الباحثــة  أعــداد  املصــدر: 

االســتبانة«
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متغيـرات الدراسة واملقاييس املستخَدمة:
اعتمدت الدراسة امليدانية على البيانات األولية، التي تم جمعها حول متغيـرات الدراسة، التي أمكن قياس الخصائص 

عة، وذلك على النحو املوضح أدناه: تنّوِ
ُ
التي تشتمل عليها من خالل مجموعة من املقاييس امل

متغيـرات الدراسة واملقاييس املستخدمة
ُيمكن تصنيف متغيـرات الدراسة إلى:

متغيـر مستقل: مرتكزات اإلنتاج الرشيق )اإلنتاج في حينه JIT 2 استـراتيجيه التصنيع MS 2 إدارة عالقات املوردين  1- 
.)TQM 2 إدارة الجودة الشاملة CRM 2إدارة عالقات املتعاملين SRM

 22.)TS 2 املنهج الشفاف CS 2 املنهج التجميلي AS 2 املنهج التكيفي OS متغيـر تابع: مناهج اإليصاء الواسع )املنهج التعاوني

وِبناًء على ما سبق، ُيمكن توضيح نموذج تحليل متغيـرات الدراسة )بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق(، من خالل )أبعاد 
مناهج اإليصاء الواسع، كما هو موضح بالشكل رقم )1(.

املصدر: أعداد الباحثة
شكل رقم )1( نموذج الدراسة

املقاييس املستخدمة

مقياس مرتكزات اإلنتاج الرشيق: 1-

اعتمدت الباحثة على املقياس الذي قدمته دراســة )Abdallah & Matsui, 2009( والــذي يتكون خمسة أبعاد وهي 
CRM 2 إدارة  2 إدارة عالقات املتعاملين   SRM 2 إدارة عالقات املــورديــن   MS 2 استـراتيجية التصنيع   JIT )اإلنــتــاج في حينه 
الجودة الشاملة TQM(. وقد تضمن املقياس 36 )7 عبارات لكل متغيـر و8 عبارات لقياس استـراتيجيه التصنيع MS. تم 
استخدام مقياس »ليكرت« الخما�ضي، حيث أشار الرقم 1 إلى عدم املوافقة التامة، بينما أشار الرقم 5 إلى املوافقة التامة، 

مع وجود درجة ُمحايدة في املنتصف(.

مقياس مناهج اإليصاء الواسع 22

)Gilmore & Pine, 1997( والــذي يتكون من أربعة مناهج هي  الــذي قدمته دراســة  الباحثة على املقياس  اعتمدت 
TS(، وقــد تضمن املقياس 20 عبارة )5  2 املنهج الشفاف   CS 2 املنهج التجميلي   AS 2 املنهج التكيفي   OS التعاوني  )املنهج 
عبارات لكل منهج(. ولقياس مناهج اإليصاء الواسع، تم استخدام مقياس »ليكرت« الخما�ضي، حيث أشار الرقم 1 إلى عدم 

املوافقة التامة، بينما أشار الرقم 5 إلى املوافقة التامة، مع وجود درجة ُمحايدة في املنتصف(.
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أساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة
قامت الباحثة باستخدام عدة اختبارات إحصائية الختبار فروض الدراسة؛ تتناسب وتتوافق مع أساليب التحليل 
املستخدمة هي االتساق الداخلي Internal Consistency لدراسة العالقة بين إجمالي الُبعد بإبعاده الفرعية، ثم تحديد 
إجــــراءات وأســالــيــب التحليل اإلحــصــائــي الــتــي اتبعها التحليل فــي كــل مــن اإلحــصــاء الــوصــفــي، والــتــكــرارات والــنــســب املئوية، 
واملتوسطات الحسابية املرجحة، واالنحراف املعياري، ومعامل االختالف، والتـرتيب، وذلك لتحديد سمات عينة البحث، 
 Simple linear( واختبار االنحدار البسيط ،)Correlation( واإلحصاء التحليلي متمثل في استخدام معامل ارتباط بيـرسون
 )Multi Linear Regression( لدراسة تأثيـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع، واختبار االنحدار املتعدد ،)Regression
لدراسة تأثيـر املتغيـرات املستقلة علي متغيـر تابع وفًقا ألبعاد »أثـر بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج اإليصاء 

.)SPSS v.20( الواسع« والبـرنامج املستخدم للتحليل اإلحصائي هو

معامالت الصدق والثبات
:Alpha cronbach  معامالت الصدق والثبات: معامل ألفا كرونباخ - 

ً
أوال

اعتمد البحث الحالي على أدوات القياس سابقة الذكر بهدف التعرف على مــدى وضوحها وفهمها ومــدى مصداقيتها في 
قياس املتغيـرات، إال أنه بغرض التأكد من صدق األداة املستخدمة، 
فقد تم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ إلجمالي أبعاد )أثـر بعض 
مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج اإليصاء الواسع( إلجمالي 
حجم العينة الذي بلغ )0.876( األمر الذي انعكس أثـرة على الصدق 

الذاتي )الذي يمثل الجذر التـربيعي للثبات(، حيث بلغ )0.936(.

أكــــدت قــيــم مــعــامــالت »الـــثـــبـــات« ألبـــعـــاد مــتــغــيـــــر »مــنــاهــج - 
بـــيـــن )8540.،  ــــراوحــــت  ـــ بــــاالرتــــفــــاع وتــ ــــع«  ــــواسـ الـ اإليــــصــــاء 
الــقــدرة على  يعني  )7.0( مما  مــن  أكبـر  8830.( وهــي قيمة 

االعتماد على تلك املقاييس ونتائج البحث.

أكـــــدت قــيــم مـــعـــامـــالت »الـــثـــبـــات« ألبـــعـــاد مــتــغــيـــــر »بــعــض - 
ــــراوحــــت بــيــن  ـــ ــاج الـــرشـــيـــق« بــــاالرتــــفــــاع وتــ ــتــ مـــرتـــكـــزات اإلنــ
يعني  مــمــا   )7.0( مـــن  أكــبـــــر  قــيــمــة  ــي  وهــ  ).9050  ،.8440(
القدرة على االعتماد على تلك املقاييس وما توصلت إليه 

نتائجها، كما تشيـر نتائج الجدول رقم )3(:

:Internal Consistency االتساق الداخلي -
ُ
ثانيا

قد تم حساب االتساق الداخلي ألبعاد »أثـر بعض مرتكزات 
اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج اإليصاء الواسع« وذلك باستخدام 
العالقة  لقياس   Pearson Correlation )بيـرسون(  ارتــبــاط  معامل 

بين كل بعد والدرجة الكلية إلجمالي األبعاد املتعلقة بالبحث.

أبعاد مناهج اإليصاء الواسع 1-

من الجدول رقم )4( يتضح اآلتي:

يمكن تتبع معامالت االرتــبــاط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد التي 
تنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني معامالت ارتباط كل 

بعد بإجمالي األبعاد املتعلق بها.

إن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية إلجمالي األبعاد املنتمية إليه دالة 
عند مستوى معنوية )0.01( فأقل. وتـراوحت معامالت االرتباط بين )0.358 و0.820( مما يدل 
على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذي يبين صدق أداة الدراسة 

وصالحيتها للتطبيق العملي.

جدول رقم )3(
معامل الثبات والصدق الذاتي ألبعاد »أثـر بعض 

مرتكزات االنتاج الرشيق في اختيار منهج االيصاء الواسع« 
 Alph Cronbach باستخدام معامل الفا كرومباخ

معامل أبعاد الدراسةم
الثبات

معامل 
الصدق

1- أبعاد مناهج اإليصاء الواسع 
1OS 0.8760.936املنهج التعاوني
2AS 0.8830.939املنهج التكيفي
3CS 0.8680.932املنهج التجميلي
4TS 0.8540.924املنهج الشفاف

0.8540.924إجمالي أبعاد: مناهج اإليصاء الواسع
2- أبعاد بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق

1JIT 0.8440.919اإلنتاج في حينه
2MS 0.8550.925استـراتيجيه التصنيع
3SRM 0.8710.933إدارة عالقات املوردين
4CRM 0.8530.923إدارة عالقات املتعاملين
5TQM 0.9050.951إدارة الجودة الشاملة

0.8470.920إجمالي أبعاد: بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق
إجمالي أبعاد : أثـر بعض مرتكزات االنتاج 

0.8760.936الرشيق في اختيار منهج اإليصاء الواسع

جدول رقم )4(
االتساق الداخلي ملعامالت 

االرتباط بين كل بعد وإجمالي 
الدرجــة الكلية ألبعــاد »مناهج 
االيصاء الواســع« باســتخدام 

معامل ارتباط )بيـرسون(
معامل 

)r( االرتباط األبعاد

**0.493 OS املنهج التعاوني
**0.358 AS املنهج التكيفي
**0.797 CS املنهج التجميلي
**0.820 TS املنهج الشفاف

 ** دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(
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من الجدول رقم )5( يتضح اآلتي:
يمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل ُبعد وإجمالي - 

األبـــعـــاد الــتــي تنتمي إلــيــه، حــيــث يــعــكــس الــعــمــود األول األبـــعـــاد الــفــرعــيــة، 
والعمود الثاني معامالت ارتباط كل ُبعد بإجمالي األبعاد املتعلق بها.

إن عالقة معامالت االرتباط لكل ُبعد بالدرجة الكلية إلجمالي األبعاد املنتمية - 
إليه دالة عند مستوى معنوية )0.01( فأقل. وتـراوحت معامالت االرتباط بين 
)0.458 و0.881( مما يــدل على أن جميع األبــعــاد صادقة ومرتبطة مع أداة 

الدراسة، األمر الذي يبين صدق أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق العملي.

ا - املحاور البحثية
ً
ثالث

البحثية، حيث  للمتغيـرات  الوصفية  املقاييس اإلحصائية  نتناول  يلي  وفيما 
يتضح مــن بيانات الــجــدول رقــم )6( الــخــاص بتلك األبــعــاد، الــعــبــارات الــتــي حـــازت على أعــلــى درجـــات األهمية وأقـــل درجــات 
 الستجابات مفردات عينة الدراسة، ثم يوضح بالنسبة لكل ُبعد االتجاه العام الستجابات مفردات 

ً
األهمية، وذلك وفقا

البحث.

100(. طبقا  إلــى نسبة معامل االختالف والتي )معادلتها اآلتــي = االنــحــراف املعياري ÷ املتوسط الحسابي ×  وبالنظر 
ألبعاد الدراسة )أثـر بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق في اختيار منهج اإليصاء الواسع(

املحور األول: املتغيـر التابع »أبعاد مناهج اإليصاء الواسع«: 1-
جدول رقم )6(

 اإلحصاء الوصفي )التوزيع التكراري - املتوسط الحسابي- واالنحراف املعياري ومعامل االختالف( 
للمتغيـــر التابع »مناهج اإليصاء الواســع«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

OS 1- املنهج التعاوني
4.050.8220.285تحرص الشركة على التحاور مع زبائنها بهدف التشخيص الدقيق لحاجاتهم1
4.250.5813.532تحدد الشركة بشكل دقيق املنتج الذي يلبي االحتياجات الفردية لزبائنها2
4.320.4710.851توظف الشركة ممثل عنها ليقوم بتبادل األفكار مع الزبون في مرحلة التصميم لضمان تصنيع املنتج بشكل صحيح.3
4.080.6816.593تناسب هذه االستـراتيجية أعمال الشركة التي ال يمكن للزبون التعبيـر عن احتياجاته بصددها 4
4.280.7918.504توظف الشركة هذه االستـراتيجية في تصميم منتج يمكن تصنيعه حسب رغبات الزبائن 5

”OS 4.220.337.94املتوسط العام إلجمالي بعد »املنهج التعاوني-
AD 2- املنهج التكيفي

تــنــاســب هـــذه االســتـــــراتــيــجــيــة بــعــض أعــمــال الــشــركــة الــتــي يـــــرغــب فيها الــزبــائــن بــالــحــصــول عــلــى منتج 1
4.510.5011.141يستخدم بطرائق مختلفة وفي مجاالت مختلفة.

4.190.7217.203تعمل الشركة على عرض تصميم قيا�ضي موحد للمنتج يمكن إجراء التغيـرات عليه وفقا الحتياجات الزبون.2
4.220.6816.012تنتج الشركة منتج يصمم بتصميم قيا�ضي قابل للتكيف مع احتياجات ورغبات الزبائن3

تقدم الشركة إلى الزبائن تصميم قيا�ضي واحد للمنتج مع خيارات متعددة له ملساعدتهم في اختيار 4
4.010.7719.254الخيار املناسب وبما يوافق متطلباتهم الفردية

4.290.8319.405يتحكم كل زبون وبشكل مستقل في قيمة املنتج التي يحصل عليها من خالل مرونة التصميم القيا�ضي املعتمد.5
 ”AS 4.110.7217.57 املتوسط لعام إلجمالي بعد »املنهج التكيفي-

CS 3- املنهج التجميلي
4.320.7116.412تستخدم الشركة وسائل اإلعالن والتغليف في تقديم منتج قيا�ضي يلبي متطلبات زبائن مختلفين.1

املنتج 2 اســتــخــدام  للزبائن  يمكن  الــتــي  أعمالها  تناسب  هــذه االستـراتيجية  بــان  الشركة  إدارة  تــؤمــن 
4.160.8620.705بنفس الطريقة، ولكنهم يختلفون في إظهار شكل املنتج النهائي.

4.040.6716.473تعتمد هذه االستـراتيجية من قبل الشركة في تقديم منتج قيا�ضي يحقق رضا فئات مختلفة م الزبائن.3
4.280.6815.951توظف الشركة هذه االستـراتيجية في تقديم منتج فريد في مظهره وان تشابهت طرق استعماله.4
3.940.7218.334تختلف رغبات الزبائن في إظهار الشكل النهائي للمنتج وكذلك في طريقة عرضه.5

 ”CS 4.150.5011.94 املتوسط لعام إلجمالي بعد »املنهج التجميلي-

جدول رقم )5(
االتساق الداخلي ملعامالت االرتباط بين 
كل ُبعد وإجمالي الدرجة الكلية ألبعاد 

»بعــض مرتكــزات اإلنتــاج الرشــيق« 
باستخدام معامل ارتباط )بيـرسون(
معامل 

)r( االرتباط األبعاد

**0.829 JIT اإلنتاج في حينه
**0.835 MS استـراتيجيه التصنيع
**0.564 SRM إدارة عالقات املوردين
**0.881 CRM إدارة عالقات املتعاملين
**0.458 TQM إدارة الجودة الشاملة

 ** دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(
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املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

TS 4-املنهج الشفاف

بــان هــذه االستـراتيجية تناسب بعض أعمالها التي يمكن فيها توقع حاجات ورغبات 1 تـرى الشركة 
3.860.7719.844الزبائن واالستدالل عليها بسهولة.

4.370.6114.052تتوفر لدى الشركة قاعدة بيانات واسعة تتضمن تفضيالت الزبون في املنتجات.2
4.540.5011.031تـزود الشركة الزبائن بمنتجات فريدة دون إخبارهم بأنها قد صنعت وفقا الحتياجاتهم.3
4.240.7918.703لدى الشركة وضوح تام بحاجات ورغبات الزبائن عند استخدام هذه االستـراتيجية.4
4.010.9523.645تـراقب الشركة سلوك الزبائن خالل وقت معين ملالحظة ما يفضلونه.5

 ”TS 4.200.5613.37 املتوسط لعام إلجمالي بعد »املنهج الشفاف-
-4.200.296.91 املتوسط لعام إلجمالي املتغيـر التابع مناهج اإليصاء الواسع”

من الجدول رقم )6( يتضح اآلتي:
OS: أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد )املنهج -  املنهج التعاوني 

التعاوني OS(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.22( وبمعامل اختالف قدره )7.94%(. وقد كان من أكثـر العبارات 
: )تــوظــف الشركة ممثل عنها ليقوم بتبادل األفــكــار مــع الــزبــون فــي مرحلة التصميم لضمان تصنيع املنتج 

ً
اتــفــاقــا

 :
ً
 أن أقل العبارات اتفاقا

ً
بشكل صحيح(، وذلك بمعامل اختالف مقداره )10.85%(. كما يتضح من الجدول: أيضا

)تحرص الشركة على التحاور مع زبائنها بهدف التشخيص الدقيق لحاجاتهم( وذلك بمعامل اختالف )%20.28(.
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد )املنهج -   :AD املنهج التكيفي 

ـكــان مــن أكثـر  AD(، وذلـــك بمتوسط حــســابــي قـــدره )4.11( وبــمــعــامــل اخــتــالف قـــدره )17.57%(. وقـــد  الــتــكــيــفــي 
ا: )تناسب هذه االستـراتيجية بعض أعمال الشركة التي يـرغب فيها الزبائن بالحصول على منتج 

ً
العبارات اتفاق

كــمــا يتضح من  مــقــداره )%11.14(.  اخــتــالف  مــجــاالت مختلفة(، وذلـــك بمعامل  وفـــي  بــطــرائــق مختلفة  يستخدم 
ا: )يتحكم كل زبــون وبشكل مستقل في قيمة املنتج التي يحصل عليها من 

ً
الــجــدول: أيًضا أن أقــل العبارات اتفاق

خالل مرونة التصميم القيا�ضي املعتمد( وذلك بمعامل اختالف )%19.40(.
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد )املنهج -   :CS املنهج التجميلي 

أكثـر  مــن  ـكـان  وقــد   .)%11.94( قـــدره  اخــتــالف  وبمعامل   )4.15( قـــدره  حسابي  بمتوسط  وذلـــك   ،)CS التجميلي 
ا: )توظف الشركة هذه االستـراتيجية في تقديم منتج فريد في مظهره وان تشابهت طرق استعماله(، 

ً
العبارات اتفاق

ا: )تؤمن إدارة 
ً
وذلــك بمعامل اختالف مقداره )15.95%(. كما يتضح من الــجــدول: أيًضا أن أقــل العبارات اتفاق

ولكنهم  الــطــريــقــة،  بنفس  املنتج  اســتــخــدام  للزبائن  يمكن  الــتــي  أعمالها  تناسب  االستـراتيجية  هــذه  بــأن  الــشــركــة 
يختلفون في إظهار شكل املنتج النهائي(، وذلك بمعامل اختالف )%20.70(.

أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد )املنهج -   :TS املنهج الشفاف 
TS(، وذلـــك بــمــتــوســط حــســابــي قـــدره )4.20( وبــمــعــامــل اخــتــالف قـــدره )13.37%(. وقـــد ـكــان مــن أكثـر  الــشــفــاف 
ا: )تـزود الشركة الزبائن بمنتجات فريدة دون إخبارهم بأنها قد صنعت وفقا الحتياجاتهم(، وذلك 

ً
العبارات اتفاق

ا: )تـراقب الشركة سلوك 
ً
بمعامل اختالف مقداره )11.03%(. كما يتضح من الجدول: أيًضا أن أقل العبارات اتفاق

الزبائن خالل وقت معين ملالحظة ما يفضلونه( وذلك بمعامل اختالف )%23.64(.

املحور الثاني: املتغيـر املستقل »بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق«: 22

جدول رقم )7(
اإلحصاء الوصفي )التوزيع التكراري - املتوسط الحسابي - واالنحراف املعياري ومعامل االختالف(

للمحــور الثانــي املتغيـــر املســتقل »بعــض مرتكــزات اإلنتــاج الرشــيق«

املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

JIT 1- اإلنتاج في حينه
3.9400.80220.3492لقد وضعنا أرضية الورشة بحيث تكون العمليات واآلالت على مقربة من بعضها البعض.1
4.1000.99024.1436يسهل تصميم أرضية املتجر انخفاض املخزونات واإلنتاجية السريعة.2
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املتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
التـرتيباالختالف

4.1900.91821.9045تقع عملياتنا بالقرب من بعضها البعض، لذلك يتم تقليل مناولة املواد وتخزين األجزاء.3
4.3800.85019.4111يقوم موردينا بالتوصيل إلينا في الوقت املناسب.4
4.2800.93321.7974نتلقى شحنات يومية من معظم املوردين5
4.1200.85620.7793موردينا مرتبطون بنا من خالل نظام سحب6
4.0501.03825.6407يقوم املوردون بتسليم املواد إلينا بشكل متكرر7

 ”JIT 4.1510.50112.068 املتوسط لعام إلجمالي بعد »اإلنتاج في حينه-
MS 2- استـراتيجية التصنيع

لدى مصنعنا عملية تخطيط استـراتيجي رسمية، والتي تؤدي إلى مهمة مكتوبة وأهداف طويلة املدى 1
4.0400.77719.2448واستـراتيجيات للتنفيذ

4.0700.59014.5064يتم صياغة استـراتيجية التصنيع وفقا بمتغيـرات اإلنتاج الرشيق بشكل مباشر واإلنتاج املنتظم بشكل غيـر مباشر2
4.2100.67115.9416هذا املصنع لديه خطة استـراتيجية، والتي يتم وضعها في الكتابة3
4.3700.48511.1041تقوم إدارة املصنع بشكل روتيني بمراجعة وتحديث خطة إستـراتيجية طويلة املدى4
4.0700.59014.5064يتم فحص استثمارات التصنيع املحتملة للتأكد من توافقها مع إستـراتيجية أعمالنا5
4.2100.67115.9416في مصنعنا، يتم الحفاظ على التصنيع وفًقا الستـراتيجية أعمالنا6
4.3700.48511.1041إدارة التصنيع ليست على دراية باستـراتيجية أعمالنا7
4.4400.49911.2363غالًبا ما يتم اتخاذ قرارات الشركات دون النظر في استـراتيجية التصنيع8

 ”MS 4.2230.43310.260 املتوسط لعام إلجمالي بعد »استـراتيجية التصنيع-
SRM 3- إدارة عالقات املوردين

4.0400.87521.6653نساعد موردينا على تحسين جودتهم.1
4.3600.61214.0291نسعى إلى مهل زمنية قصيـرة في تصميم سالسل التوريد الخاصة بنا2
4.1900.61514.6672نشتـري في أحجام صغيـرة، لتقليل مهلة املورد.3
4.2100.91321.6954عند االستعانة بمصادر خارجية، نعتبـر مهلة املورد أولوية أكبـر من التكلفة.4
3.9500.92523.4246تسعى شركتنا جاهدة لتقصيـر مهلة املورد، من أجل تجنب املخزون ونفاد املخزون5
4.0001.00525.1267عند االستعانة بمصادر خارجية، نعتبـر مهلة املورد أولوية أكبـر من التكلفة.6
3.7400.83622.3615الجودة هي املعيار األول الذي يستخدمه عمالؤنا في اختيارنا كمورد7

 ”SRM 4.0700.53913.251 املتوسط لعام إلجمالي بعد »إدارة عالقات املوردين-
CRM 4- إدارة عالقات املتعاملين

4.0200.73818.3654عمالؤنا يشاركوننا في جهود تحسين الجودة.1
3.7900.70118.4855الجودة هي أولويتنا األولى في التعامل مع عمالئنا.2
4.2800.85419.9476نعتقد أن العمالء هم أفضل من يحكم على احتياجاتهم من مصممي املنتجات3
4.2300.66415.7083نعتقد أن العمالء هم أفضل حكم على احتياجاتهم ورغباتهم.4
4.1900.61514.6672رضا العمالء مهم في اتخاذ القرارات االستـراتيجية.5
4.3300.53312.3061منظمتنا تلبي أو تتجاوز متطلبات وتوقعات عمالئنا.6
4.2200.84820.0907رضا العمالء مهم ألداء مؤسستنا عند اختيار وتطويـر منتجات جديدة.7

 ”CRM 4.1510.3979.570 املتوسط لعام إلجمالي بعد »إدارة عالقات املتعاملين-
TQM 5- إدارة الجودة الشاملة

ا، وهو أمر صعب للمنافسين للهجوم.1
ً
ا متحرك

ً
4.2700.89721.0145التحسين املستمر يجعل أدائنا هدف

4.2200.84820.0901نعتقد أن تحسين العملية ال يكتمل أبًدا؛ هناك دائما متسع ال ملزيد من التحسين التدريجي.2
4.0500.94723.3787منظمتنا ليست كياًنا ثابًتا، ولكنها تشارك في تغييـر نفسها ديناميكًيا إلى خدمة أفضل لعمالئها.3
4.1900.84920.2672املعلومات املتعلقة باإلنتاجية متاحة بسهولة للموظفين4
4.0900.90022.0056تم تصميم العمليات في مصنعنا بحيث تكون “مضمونة”.5
4.1100.85220.7194 نستخدم التقنيات اإلحصائية على نطاق واسع لتقليل التباين في العمليات.6
4.1100.84020.4293 نستخدم الرسوم البيانية لتحديد ما إذا كانت عمليات التصنيع لدينا تحت السيطرة.7

 ”TQM 4.1490.59214.277 املتوسط لعام إلجمالي بعد »إدارة الجودة الشاملة-
-4.1510.3418.217املتوسط لعام إلجمالي املحور الثاني املتغيـر املستقل “بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق”

من الجدول رقم )7( يتضح اآلتي:

أن اتــجــاهــات مــفــردات عينة البحث قــد أظــهــرت اتــجــاًهــا عــاًمــا نحو املــوافــقــة، على مــحــور )املتغيـر املستقل »بعض 
مرتكزات اإلنتاج الرشيق«(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.15( وبمعامل اختالف قدره )%8.217(.
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أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد )اإلنتاج في -   :JIT اإلنتاج في حينه 
ا: 

ً
حينه JIT(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.15( وبمعامل اختالف قدره )12.068%(. وقد كان من أكثـر العبارات اتفاق

)يقوم موردينا بالتوصيل إلينا في الوقت املناسب(، وذلك بمعامل اختالف مقداره )19.41%(. كما يتضح من الجدول: 
ا: )يقوم املوردون بتسليم املواد إلينا بشكل متكرر( وذلك بمعامل اختالف )%25.64(.

ً
أيًضا أن أقل العبارات اتفاق

اتيجية التصنيع MS: أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على ُبعد -  استـر
اتيجية التصنيع MS(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.22( وبمعامل اختالف قدره )10.26%(. وقد كان  )استـر
ا: )تقوم إدارة املصنع بشكل روتيني بمراجعة وتحديث خطة استـراتيجية طويلة املدى(، 

ً
من أكثـر العبارات اتفاق

)إدارة التصنيع ليست على دراية باستـراتيجية أعمالنا(، وذلك بمعامل اختالف مقداره )11.10%(. كما يتضح من 
ا: )لدى مصنعنا عملية تخطيط استـراتيجي رسمية، والتي تؤدي إلى مهمة 

ً
الجدول: أيًضا أن أقل العبارات اتفاق

مكتوبة وأهداف طويلة املدى واستـراتيجيات للتنفيذ( وذلك بمعامل اختالف )%19.24(.
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على -   :SRM إدارة عالقات املــورديــن 

SRM(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.07( وبمعامل اختالف قدره )%13.25(.  ُبعد )إدارة عالقات املوردين 
ا: )نسعى إلى مهل زمنية قصيـرة في تصميم سالسل التوريد الخاصة بنا(، وذلك 

ً
وقد كان من أكثـر العبارات اتفاق

ــا: )عــنــد االستعانة 
ً
 أن أقــل الــعــبــارات اتــفــاق

ً
بمعامل اخــتــالف مــقــداره )14.03%(. كما يتضح مــن الــجــدول: أيــضــا

بمصادر خارجية، نعتبـر مهلة املورد أولوية أكبـر من التكلفة( وذلك بمعامل اختالف )%25.13(.
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على -   :CRM إدارة عالقة املتعاملين 

CRM(، وذلــك بمتوسط حسابي قــدره )4.15( وبمعامل اختالف قــدره )%9.57(.  بعد )إدارة عالقة املتعاملين 
ا: )منظمتنا تلبي أو تتجاوز متطلبات وتوقعات عمالئنا(، وذلك بمعامل اختالف 

ً
وقد كان من أكثـر العبارات اتفاق

ا: )رضا العمالء مهم ألداء مؤسستنا عند 
ً
 أن أقل العبارات اتفاق

ً
مقداره )12.31%(. كما يتضح من الجدول: أيضا

اختيار وتطويـر منتجات جديدة( وذلك بمعامل اختالف )%20.09(.
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو املوافقة، على بعد -   :TQM إدارة الجودة الشاملة 

)إدارة الجودة الشاملة TQM(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )4.15( وبمعامل اختالف قدره )14.28%(. وقد كان 
ا: )نعتقد أن تحسين العملية ال يكتمل أبًدا؛ هناك دائما متسع ال ملزيد من التحسين التدريجي(، 

ً
من أكثـر العبارات اتفاق

ا: )منظمتنا ليست 
ً
وذلك بمعامل اختالف مقداره )20.09%(. كما يتضح من الجدول: أيًضا أن أقل العبارات اتفاق

كياًنا ثابًتا، ولكنها تشارك في تغييـر نفسها ديناميكًيا إلى خدمة أفضل لعمالئها( وذلك بمعامل اختالف )%23.38(.

اختبار فروض الدراسة
من خالل املشكلة البحثية وبناًء على تحديد متغيـرات البحث، وما تم االطالع عليه من الدراسات واألدبيات السابقة، 
ومن خالل تشخيص الوضع القائم قبل إجــراء البحث ولتحقيق أهــداف البحث الحالية، قامت الباحثة باستخدام تحليل 

االرتباط واالنحدار الخطى والتدريجي، الختبار مدي صحة فروض البحث:

تم اختبار الفروض من خالل:
 -.Pearson Correlation معامل ارتباط بيـرسون
 -.Simple Linear Regression استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطى البسيط
 -.Multiple Regression استخدام أسلوب تحليل االنحدار املتعدد

- معامل االرتباط بين أبعاد بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق واختيار منهج اإليصاء الواسع باستخدام معامل ارتباط بيـرسون
ً
أوال

الفرضية الرئيسية: »يدرك العاملون في املصنع محل الدراسة بوجود أثـر ذو داللة إحصائية بين بعض 
مرتكزات اإلنتاج الرشيق واختيار منهج اإليصاء الواسع«

من الجدول رقم )8( يتضح اآلتي:

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين »بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق« و«اختيار منهج اإليصاء الواسع«، حيث 
بلغ معامل االرتباط )818.0( بمستوى معنوية أقل من )0.01(، وهو ما يثبت صحة الفرضية الرئيسة للبحث القائل بأن: »توجد 
عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق واختيار منهج اإليصاء الواسع«. وعليه نقبل الفرضية
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 Simple Linear ثانًيا: تحليل االنحدار الخطى البسيط 
اإلنـــتـــاج  مــــرتــــكــــزات  بـــعـــض  تـــأثـــيـــــــر  لـــقـــيـــاس   regression

الرشيق على اختيار منهج اإليصاء الواسع:
من الجدول رقم )9( يتضح اآلتي:

معامل التحديد )R2(: نجد أن املتغيـر املستقل - 
ــيــــــق( يــفــســر  ــكــــــزات اإلنـــــــتـــــــاج الــــــرشــــ )بـــــعـــــض مــــــرتــــ
فـــي املــتــغــيـــــر الــتــابــع  )66.9%( مـــن الــتــغــيـــــر الــكــلــي 
ــــع(، وتـــــــرجـــع بــاقــي  ــــواسـ )اخـــتـــيـــار مــنــهــج اإليــــصــــاء الـ
ربما  أو  املعادلة  فــي  العشوائي  الخطأ  إلــى  النسبة 
لــعــدم إدراج مــتــغــيـــــرات مــســتــقــلــة أخــــرى ـكــان من 

املفروض إدراجها ضمن النموذج.
اخــتــبــار مــعــنــويــة املــتــغــيـــــر املــســتــقــل: بــاســتــخــدام - 

اختبار )t.test( نجد أن املتغيـر املستقل )بعض 
تأثيـر معنوي على  مرتكزات اإلنتاج الرشيق( ذو 
الــواســع(،  التابع )اخــتــيــار منهج اإليــصــاء  املتغيـر 
عــنــد  ــــك  وذلــ  )14.084(  »T« قــيــمــة  بــلــغــت  حـــيـــث 

مستوى معنوية أقل من )0.01(.
اختبار معنوية جــودة توفيق نموذج االنحدار: - 

ــــودة تــوفــيــق الـــنـــمـــوذج كــكــل،  الخــتــبــار مــعــنــويــة جـ
قيمة  أن  وحيث   ،)F-test( اختبار  استخدام  تــم 
ذات  ــــي  وهــ  ،)198.363( هــــي   )F-test( اخــــتــــبــــار 
معنوية عند مستوى أقــل من )0.01(، مما يدل 
عــلــى جـــــودة تــأثــيـــــر نـــمـــوذج االنــــحــــدار عــلــى أبــعــاد 

اختيار منهج اإليصاء الواسع.
اخـــتـــبـــار اعـــتـــدالـــيـــة املــتــغــيـــــر الـــتـــابـــع: مــــن فــــروض - 

االنحدار أن األخطاء تتوزع توزيًعا طبيعًيا معيارًيا 
بمتوسط حسابي )صفر( وانحراف معياري 0.99.

 Multiple regression املــتــعــدد  االنـــحـــدار  تــحــلــيــل  ــا- 
ً
ثــالــث

ــتــــاج الــرشــيــق  لــتــحــديــد مــعــنــويــة أهــــم بــعــض مـــرتـــكـــزات اإلنــ
الجودة  وإدارة  املتعاملين،  عــالقــات  وإدارة  املــورديــن،  عــالقــات  وإدارة  التصنيع،  واستـراتيجية  حينه،  فــي  )اإلنــتــاج  بأبعاده 
الشاملة( على اختيار مناهج اإليصاء الواسع بأبعاده )املنهج التعاوني، واملنهج التكيفي، واملنهج التجميلي، واملنهج الشفاف(

إثبات الفروض الفرعية للفرضية الرئيسة:

الفرض الفرعي األول )1-1(: 1-

ــــدرك الــعــامــلــون فـــي املــصــنــع مــحــل الــبــحــث  »يــ
بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات 
ــــي حـــيـــنـــه،  اإلنــــــتــــــاج الــــرشــــيــــق بـــــأبـــــعـــــاده )اإلنـــــــتـــــــاج فــ
املــورديــن،  عــالقــات  إدارة  التصنيع،  استـراتيجية 
الشاملة(  الجودة  إدارة  املتعاملين،  عالقات  إدارة 
ومنهج اإليصاء التعاوني«، وذلك باستخدام أسلوب 
االنــــحــــدار املـــتـــعـــدد لــقــيــاس هــــذه الــتــأثــيـــــرات كـــل على 
حــده، وعما إذا كانت تلك التأثيـرات جوهرية أم إنها 

غيـر دالة إحصائًيا.

جدول رقم )8(
العالقة بين أبعاد بعض مرتكزات االنتاج الرشيق واختيار منهج 

االيصاء الواسع باستخدام معامل ارتباط بيـرسون

املتغيـر 
املتغيـر املستقلالتابع

معامل 
االرتباط 

)r(

مستوى 
الداللةاملعنوية

املنهج 
التعاوني 

OS

JIT دالة0.001**0.498االنتاج في حينه
MS دالة0.033*0.214استـراتيجية التصنيع

SRM دالة0.001**0.446إدارة عالقات املوردين
CRM دالة0.001**0.333إدارة عالقات املتعاملين
TQM غيـر دالة0.0450.659إدارة الجودة الشاملة

املنهج 
التكيفي 

AD

JIT دالة0.028*0.219االنتاج في حينه
MS دالة0.018*0.237استـراتيجية التصنيع

SRM غيـر دالة0.0170.869إدارة عالقات املوردين
CRM دالة0.001**0.543إدارة عالقات املتعاملين
TQM دالة0.001**0.370إدارة الجودة الشاملة

املنهج 
التجميلي 

CS

JIT دالة0.001**0.624االنتاج في حينه
MS دالة0.001**0.422استـراتيجية التصنيع

SRM دالة0.001**0.594إدارة عالقات املوردين
CRM دالة0.001**0.360إدارة عالقات املتعاملين
TQM دالة0.038*-0.208إدارة الجودة الشاملة

املنهج 
الشفاف 

TS

JIT دالة0.001**0.867االنتاج في حينه
MS دالة0.001**0.712استـراتيجية التصنيع

SRM دالة0.001**0.579إدارة عالقات املوردين
CRM دالة0.001**0.503إدارة عالقات املتعاملين
TQM غيـر دالة0.870-0.017إدارة الجودة الشاملة

اختيار 
منهج 

اإليصاء 
الواسع

JIT دالة0.001**0.903االنتاج في حينه
MS دالة0.001**0.666استـراتيجية التصنيع

SRM دالة0.001**0.668إدارة عالقات املوردين
CRM دالة0.001**0.676إدارة عالقات املتعاملين
TQM غيـر دالة0.0410.688إدارة الجودة الشاملة

اختيار 
منهج 

اإليصاء 
الواسع

بعض مرتكزات االنتاج 
دالة0.001**0.818**الرشيق

* دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. ** دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )9(
نموذج االنحدار الخطى البسيط لتحديد معنوية تأثيـر بعض مرتكزات 

االنتاج الرشيق على اختيار منهج االيصاء الواسع باستخدام
Simple Linear Regression تحليل االنحدار الخطى البسيط

املتغيـر املستقل
املعلمات 
املقدرة 
βi

»T« قيمة
t. test

قيمة »ف«
F. test معامل

التحديد 
R2 القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.01**1.3136.379الجزء الثابت
198.363**0.01%66.9 إجمالي بعض مرتكزات 

0.01**0.69614.084االنتاج الرشيق

 **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. *دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(.
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مــن الـــجـــدول رقـــم )10( يتضح 
ما يلي:

)r(: توجد -  ارتــبــاط  معامل 
إيجابية ذات داللــة  عــالقــة 
إحصائية بين »أبعاد بعض 
الرشيق،  اإلنتاج  مرتكزات 
التعاوني  اإليــصــاء  ومــنــاهــج 
مـــعـــامـــل  ــلــــغ  بــ ــيــــث  حــ  ،»OS
االرتباط )0.594( بمستوى 

معنوية أقل من )0.01(.
 - :)R2( الـــتـــحـــديـــد  مـــعـــامـــل 

املـــــــتـــــــغـــــــيـــــــــــــــرات  أن  نـــــــــجـــــــــد 
ــلـــة إلجــــمــــالــــي أبــــعــــاد  املـــســـتـــقـ

)بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق(، تفسر )35.3%( من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع املتمثل في ومنهج اإليصاء 
التعاوني OS، وباقي النسبة يـرجع إلى الخطأ العشوائي في املعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخرى كان 

من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.
اختبار معنوية املتغيـر املستقل: باستخدام اختبار )t.test( نجد أن املتغيـر املستقل واملتمثل في )ُبعد اإلنتاج في - 

حينه JIT(، و)ُبعد استـراتيجية التصنيع MS(، و)ُبعد إدارة عالقات املوردين SRM(، )ُبعد إدارة الجودة الشاملة 
OS، وذلــك عند مستوى معنوية أقل من )0.05( حيث  TQM(، ذات تأثيـر معنوي على منهج اإليــصــاء التعاوني 

.)2.274( ،)3.044( ،)2.4562( ،)4.161( »T« بلغت قيم
 -.)CRM مع عدم تأثيـر )ُبعد إدارة عالقات املتعاملين
اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار - 

)F-test(، وحيث أن قيمة اختبار )F-test( هي )10.273( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل 
.OS على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على منهج اإليصاء التعاوني

اختبار اعتدالية املتغيـر التابع: من فروض االنحدار أن األخطاء تتوزع توزيًعا طبيعًيا معياريا بمتوسط حسابي - 
)صفر( وانحراف معياري 0.99.

الفرض الفرعي الثاني )2-1( 22

»يدرك العاملون في املصنع محل البحث بوجود أثـر ذو داللة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق بأبعاده 
)اإلنتاج في حينه، استـراتيجية التصنيع، إدارة عالقات املوردين، إدارة عالقات املتعاملين، إدارة الجودة الشاملة( 
ومنهج اإليصاء التكيفي«، وذلك باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد لقياس هذه التأثيـرات كل على حده، وعما إذا كانت 

تلك التأثيـرات جوهرية أم إنها غيـر دالة إحصائيا.

من الجدول رقم )11( يتضح ما يلي:
معامل ارتــبــاط )r(: تــوجــد عــالقــة إيجابية ذات داللـــة إحصائية بين »أبــعــاد بــعــض مــرتــكــزات اإلنــتــاج الــرشــيــق، - 

ومناهج اإليصاء التكيفي AS«، حيث بلغ معامل االرتباط )0.615( بمستوى معنوية أقل من )0.01(.
الــرشــيــق(، تفسر -  اإلنــتــاج  مــرتــكــزات  )بــعــض  أبــعــاد  املتغيـرات املستقلة إلجمالي  التحديد )R2(: نجد أن  معامل 

)37.8%( من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع املتمثل في ومنهج اإليصاء التكيفي AS، وباقي النسبة يـرجع إلى الخطأ 
العشوائي في املعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخــرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو 

الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.
عالقات -  إدارة  )ُبعد  في  واملتمثل  املستقل  املتغيـر  أن  نجد   )test( اختبار  باستخدام  املستقل:  املتغيـر  معنوية  اختبار 

AS، وذلــك  التكيفي  اإليــصــاء  تأثيـر معنوي على منهج  CRM(، ذات  SRM(، و)ُبــعــد إدارة عــالقــات املتعاملين  املــورديــن 
عند مستوى معنوية أقــل من )0.05( حيث بلغت قيم »T« )2.0522(، )5.541(، مع عــدم تأثيـر )ُبعد اإلنتاج في حينه 

جدول رقم )10( 
تحديد معنوية أهم أبعاد »بعض مرتكزات االنتاج الرشيق« تأثيـًرا على »منهج 

االيصاء التعاوني« باستخدام نموذج االنحدار الخطى املتعدد

املتغيـر املستقل
املعلمات
املقدرة
βi

t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.001**2.5537.186الجزء الثابت

10.273**0.001%35.30.594

JIT 0.001**210.3964.161 االنتاج في حينه
MS 0.016*-2.456-220.239 استـراتيجية التصنيع

SRM 0.003**230.2243.044 إدارة عالقات املوردين
CRM 0.319-1.002-240.122 إدارة عالقات املتعاملين
TQM 0.025*250.1512.274 إدارة الجودة الشاملة

*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.  
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استـراتيجية  و)ُبــعــد   ،)JIT
التصنيع MS(، )ُبعد إدارة 

.)TQM الجودة الشاملة
اخـــتـــبـــار مـــعـــنـــويـــة جــــودة - 

توفيق نموذج االنحدار: 
الخـــتـــبـــار مـــعـــنـــويـــة جــــودة 
تـــوفـــيـــق الــــنــــمــــوذج كــكــل، 
ــــدام اخــــتــــبــــار  ــــخــ ــتــ ــ تــــــم اســ
أن  وحــــــيــــــث   ،)F-test(
 )F-test( اخـــتـــبـــار  قــيــمــة 
ذات  وهـــي   )11.420( هــي 
ــنــــويــــة عــــنــــد مـــســـتـــوى  مــــعــ
مــمــا   ،)0.01( ــــن  مــ أقـــــــل 

.AS يدل على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على منهج اإليصاء التكيفي
اختبار اعتدالية املتغيـر التابع: من فروض االنحدار أن األخطاء تتوزع توزيًعا طبيعًيا معيارًيا بمتوسط حسابي - 

)صفر( وانحراف معياري 0.99.

الفرض الفرعي الثالث )3-1(: 23

»يدرك العاملون في املصنع محل البحث بوجود أثـر ذو داللة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق بأبعاده 
)اإلنتاج في حينه، استـراتيجية التصنيع، إدارة عالقات املوردين، إدارة عالقات املتعاملين، إدارة الجودة الشاملة( 
ومنهج اإليصاء التجميلي«، وذلك باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد لقياس هذه التأثيـرات كل على حده، وعما إذا كانت 

تلك التأثيـرات جوهرية أم إنها غيـر دالة إحصائًيا.

من الجدول رقم )12( يتضح ما يلي:

معامل ارتــبــاط )r(: تــوجــد عــالقــة إيجابية ذات داللـــة إحصائية بين »أبــعــاد بــعــض مــرتــكــزات اإلنــتــاج الــرشــيــق، - 
ومناهج اإليصاء التجميلي CS«، حيث بلغ معامل االرتباط )0.712( بمستوى معنوية أقل من )0.01(.

معامل التحديد )R2(: نجد أن املتغيـرات املستقلة إلجمالي أبعاد )بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق(، تفسر )%50.7( - 
CS، وباقي النسبة يـرجع إلى الخطأ العشوائي  من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع املتمثل في ومنهج اإليصاء التجميلي 
في املعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة 

نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.

اختبار معنوية املتغيـر املستقل: باستخدام اختبار )t.test( نجد أن املتغيـر املستقل واملتمثل في )ُبعد اإلنتاج في حينه - 
عالقات  إدارة  و)ُبعد   ،)JIT
ذات   ،)SRM املــــــــــورديــــــــــن 
تـــأثـــيـــــــر مـــعـــنـــوي عـــلـــى مــنــهــج 
 ،CS الـــتـــجـــمـــيـــلـــي  ــاء  ــ ــــصــ اإليــ
وذلك عند مستوى معنوية 
حـــيـــث   )0.05( مــــــــن  أقــــــــــل 
 ،)3.5372(  »T« قيم  بلغت 
تــأثــيـــــر  ــــدم  عـ مــــع   .)2.936(
)ُبعد استـراتيجية التصنيع 
MS(، و)ُبعد إدارة عالقات 
و)ُبــعــد   ،)CRM املتعاملين 
الـــشـــامـــلـــة  الـــــــجـــــــودة  إدارة 

.)TQM

جدول رقم )11( 
تحديد معنوية أهم أبعاد »بعض مرتكزات االنتاج الرشيق« تأثيـًرا على »منهج االيصاء 

التكيفي« باستخدام نموذج االنحدار الخطى املتعدد

املتغيـر املستقل
املعلمات
املقدرة
βi

t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.001**2.4806.104الجزء الثابت

11.420**0.001%37.80.615

JIT 0.6830.496-210.074 االنتاج في حينه
MS 0.316-1.008-220.112 استـراتيجية التصنيع

SRM 0.043*-2.052-230.173 إدارة عالقات املوردين
CRM 0.001**240.7745.541 إدارة عالقات املتعاملين

TQM 250.0080.1090.914 إدارة الجودة الشاملة
*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   

جدول رقم )12( 
تحديد معنوية أهم أبعاد »بعض مرتكزات االنتاج الرشيق« تأثيـًرا على »منهج االيصاء 

التجميلي« باستخدام نموذج االنحدار الخطى املتعدد

املتغيـر املستقل
املعلمات
املقدرة
βi

t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.001**1.5993.485الجزء الثابت

19.363**0.001%50.70.712

JIT 0.001**210.4353.537 االنتاج في حينه
MS 220.1371.0870.280 استـراتيجية التصنيع

SRM 0.004**230.2792.936 إدارة عالقات املوردين
CRM 0.514-0.654-240.103 إدارة عالقات املتعاملين
TQM 0.134-1.512-250.130 إدارة الجودة الشاملة

*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   
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اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار - 
)F-test(، وحيث أن قيمة اختبار )F-test( هي )19.363( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل 

.CS على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على منهج اإليصاء التجميلي

اختبار اعتدالية املتغيـر التابع: من فروض االنحدار أن األخطاء تتوزع توزيًعا طبيعًيا معيارًيا بمتوسط حسابي - 
)صفر( وانحراف معياري 0.99. 

الفرض الفرعي الرابع )4-1(: 24

»يــدرك العاملون في املصنع محل البحث بوجود أثـر ذو داللــة إحصائية بين بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق بأبعاده 
)اإلنتاج في حينه، استـراتيجية التصنيع، إدارة عالقات املوردين، إدارة عالقات املتعاملين، إدارة الجودة الشاملة( ومنهج 
اإليصاء الشفاف«، وذلك باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد لقياس هذه التأثيـرات كل على حده، وعما إذا كانت تلك التأثيـرات 

جوهرية أم إنها غيـر دالة إحصائًيا.

يتضح من جدول رقم )13( ما 
يلي:

توجد -   :)r( ارتــبــاط  معامل 
عــالقــة إيــجــابــيــة ذات داللــة 
إحصائية بين »أبعاد بعض 
الرشيق،  اإلنتاج  مرتكزات 
ومــنــاهــج اإليــصــاء الشفاف 
مـــعـــامـــل  ــــغ  ــلـ ــ بـ ــــث  ــيـ ــ حـ  ،»TS
االرتباط )0.911( بمستوى 

معنوية أقل من )0.01(.
الــرشــيــق(، تفسر -  اإلنــتــاج  مــرتــكــزات  )بــعــض  أبــعــاد  املتغيـرات املستقلة إلجمالي  التحديد )R2(: نجد أن  معامل 

TS، وباقي النسبة يـرجع إلى الخطأ  )83%( من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع املتمثل في منهج اإليــصــاء الشفاف 
العشوائي في املعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخــرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو 

الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.
اإلنتاج -  )ُبعد  في  واملتمثل  املستقل  املتغيـر  أن  )t.test( نجد  اختبار  باستخدام  املستقل:  املتغيـر  اختبار معنوية 

SRM(، و)ُبــعــد إدارة عالقات  املــورديــن  MS(، و)ُبــعــد إدارة عــالقــات  JIT(، و)ُبــعــد استـراتيجية التصنيع  فــي حينه 
املتعاملين CRM(، ذات تأثيـر معنوي على منهج اإليصاء الشفاف TS، وذلك عند مستوى معنوية أقل من )0.05( 

.)3.8402( ،)3.312( ،)5.00( ،)9.908( »T« حيث بلغت قيم
اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار - 

)F-test(، وحيث أن قيمة اختبار )F-test( هي )91.802( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.01(، مما يدل 
.TS على جودة تأثيـر نموذج االنحدار على منهج اإليصاء الشفاف

اعتدالية املتغيـر التابع: من فروض االنحدار أن األخطاء تتوزع توزيًعا طبيعًيا معيارًيا بمتوسط حسابي )صفر( - 
وانحراف معياري 0.99. 

ملخص الفروض الفرعية األربعة 5-

من الجدول رقم )14( يتضح ما يلي:

من أكثـر النماذج تأثيـًرا كان النموذج الفرعي الرابع القائل: »يــدرك العاملون في املصنع محل البحث بوجود أثـر 
إدارة عالقات  التصنيع،  في حينه، استـراتيجية  )اإلنــتــاج  بأبعاده  الرشيق  اإلنــتــاج  بين بعض مرتكزات  ذو داللــة إحصائية 

املوردين، إدارة عالقات املتعاملين، إدارة الجودة الشاملة( ومنهج اإليصاء الشفاف«.

فــي حــيــنــه، استـراتيجية التصنيع، إدارة عــالقــات  بــعــض مــرتــكــزات اإلنــتــاج الــرشــيــق( )اإلنـــتـــاج  التأثيـر مــعــنــوي )ألبــعــاد 
املوردين، إدارة عالقات املتعاملين، إدارة الجودة الشاملة( )كمتغيـر مستقل( على »ُبعد ومنهج اإليصاء الشفاف« )كمتغيـر 

جدول رقم )13( 
 تحديد معنوية أهم أبعاد »بعض مرتكزات االنتاج الرشيق«

تأثيـًرا على »منهج االيصاء الشفاف« باستخدام نموذج االنحدار الخطى املتعدد

املتغيـر املستقل
املعلمات
املقدرة
βi

t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.647-0.460-0.141الجزء الثابت

91.802**0.001%830.911

JIT 0.001**210.8129.908 االنتاج في حينه
MS 0.001**220.4195.001 استـراتيجية التصنيع

SRM 0.001**230.2103.312 إدارة عالقات املوردين
CRM 0.001**-3.840-240.404 إدارة عالقات املتعاملين
TQM 250.0070.1180.906 إدارة الجودة الشاملة

*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   
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تابع(، وذلك باستخدام أسلوب االنحدار الخطى 
البسيط لقياس هذه التأثيـرات كل على حده:

من الجدول رقم )15( يتضح:
يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية - 

»لُبعد اإلنتاج في حينه JIT« على »ُبعد 
بــلــغــت  TS« حــــيــــث  الــــشــــفــــاف  ــنــــهــــج  املــ
قيمة معامل التحديد R2 الذي يمثل 
ــر املـــتـــغـــيـــــــر املـــســـتـــقـــل فــي  نـــســـبـــة تــفــســيـــ
 »T« التابع )75.1%(، كما بلغت قيمة

)17.21(، بمستوى معنوية )0.01(.
يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية - 

 »MS لــُبــعــد اســتـــــراتــيــجــيــه الــتــصــنــيــع«
TS« حيث  الشفاف  املنهج  »ُبعد  على 
بلغت قيمة معامل التحديد R2 الذي 
يمثل نسبة تفسيـر املتغيـر املستقل في 
 »T« التابع )50.7%(، كما بلغت قيمة

)10.03(، بمستوى معنوية )0.01(.
يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية - 

 »SRM »لُبعد إدارة عالقات املوردين 
TS« حيث  الشفاف  املنهج  »ُبعد  على 
بلغت قيمة معامل التحديد R2 الذي 

يمثل نسبة تفسيـر املتغيـر املستقل في التابع )33.5%(، كما بلغت قيمة »T« )7.03(، بمستوى معنوية )0.01(.
 - »TS الشفاف  CRM« على »ُبعد املنهج  املتعاملين  تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية »لُبعد إدارة عالقات  يوجد 

حيث بلغت قيمة معامل التحديد R2 الــذي يمثل نسبة تفسيـر املتغيـر املستقل في التابع )25.3%(، كما بلغت 
قيمة »T« )5.75(، بمستوى معنوية )0.01(.

 - »TS TQM« على »ُبعد املنهج الشفاف  ال يوجد تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية »لُبعد إدارة الجودة الشاملة 
حيث بلغت قيمة معامل التحديد R2 الذي يمثل نسبة تفسيـر املتغيـر املستقل في التابع )0%(، كما بلغت قيمة 

»T« )0.162(، بمستوى معنوية أكبـر )0.05(.
مما سبق نستنتج أن أبعاد املتغيـر املستقل )بعض مرتكزات اإلنتاج الرشيق( ذات تأثيـر معنوي على »ُبعد املنهج - 

 ،)JIT ولكن بدرجات متفاوتة، حيث كانت أكثـر األبعاد ذات الداللة اإلحصائية )ُبعد اإلنتاج في حينه »TS الشفاف
)ُبــــــــعــــــــد اســــتـــــــــراتــــيــــجــــيــــه 
 ،)MS الـــــــــتـــــــــصـــــــــنـــــــــيـــــــــع 
عــــالقــــات  إدارة  ــــد  ــعــ ــ ــ )ُب
 ،)SRM املــــــــــــــــورديــــــــــــــــن 
عــــالقــــات  إدارة  ــــد  ــعــ ــ ــ )ُب
 ،)CRM املــــتــــعــــامــــلــــيــــن 
الــــجــــودة  إدارة  ــــد  ــعـ ــ و)ُبـ
كما   ،)TQM الــشــامــلــة 
أفــادت بذلك معامالت 
 ،)%75.1( R2 التحديد
 ،)%33.5(  ،)%50.7(
على   ،)%0(  ،)%25.3(

التـرتيب.

جدول رقم )14( 
ملخص الفروض الفرعية األربعة

ض
فر

املتغيـر ال
املتغيـر املستقلالتابع

F. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
املعنوية

1
املنهج 

التعاوني 
OS

JIT اإلنتاج في حينه

10.273**0.001%35.30.594
MS استـراتيجيه التصنيع

SRM إدارة عالقات املوردين
CRM إدارة عالقات املتعاملين
TQM إدارة الجودة الشاملة

2
املنهج 

التكيفي 
AS

JIT اإلنتاج في حينه

11.420**0.001%37.80.615
MS استـراتيجيه التصنيع

SRM إدارة عالقات املوردين
CRM إدارة عالقات املتعاملين
TQM إدارة الجودة الشاملة

3
املنهج 

التجميلي 
CS

JIT اإلنتاج في حينه

19.363**0.001%50.70.712
MS استـراتيجيه التصنيع

SRM إدارة عالقات املوردين
CRM إدارة عالقات املتعاملين
TQM إدارة الجودة الشاملة

4
املنهج 

الشفاف 
TS

JIT اإلنتاج في حينه

91.802**0.001%830.911
MS استـراتيجيه التصنيع

SRM إدارة عالقات املوردين
CRM إدارة عالقات املتعاملين
TQM إدارة الجودة الشاملة

جدول رقم )15( 
تحديد معنوية أهم أبعاد »بعض مرتكزات االنتاج الرشيق«

تأثيـًرا على »منهج االيصاء الشفاف« باستخدام نموذج االنحدار الخطى البسيط

الُبعد 
التقديـر الُبعد املستقلالتابع

β
t. testF. testR2

معامل 
التحديد

r
معامل 
االرتباط القيمة

مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

املنهج 
الشفاف 

TS

JIT 75.10.867%0.01**0.01296.32**0.97317.21اإلنتاج في حينه
MS 50.70.712%0.01**0.01100.68**0.92410.03استـراتيجيه التصنيع

SRM 33.50.579%0.01**0.0149.38**0.6037.03إدارة عالقات املوردين
CRM 25.30.503%0.01**0.0133.12**0.7115.75إدارة عالقات املتعاملين
TQM 00.017%0.8700.0270.870-0.16-0.016إدارة الجودة الشاملة

** دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   * دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(.
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النتائج والتوصيات
 - النتائج

ً
أوال

جاءت نتائج أثـر مرتكزات اإلنتاج الرشيق في شركة قوارب الخليج محايده تميل إلى املوافقة بدرجة قليله ويـرجع 1- 
ذلك إلى الحداثة النسبية لتطبيق املفهوم بالشركة محل الدراسة حيث إن خطة التحول إلى اإلنتاج الرشيق تمتد 

إلى العام 2030.
بالنسبة لواقع مناهج اإليصاء الواسع في الشركة كانت محايده تميل إلى املوافقة بدرجة قليلة ويـرجع ذلك إلى أن 22 

املصنع محل الدراسة ال يوجد لديها خطة واضحة في اعتماد مثل هكذا مناهج باستثناء املنهج الشفاف الذي نال 
أعلى تقييم وتم قبوله من العينة املبحوثة.

 حسابية فــوق املــتــوســط مما يعني تــوافــق العينة مع 23 
ً
أظــهــرت مــرتــكــزات اإلنــتــاج الــرئــيــق أوســاطــا حسابية أوســاطــا

املتغيـرات املستقلة.
لم تظهر النتائج اهتمام العاملين في املصنع بمرتكزات اإلنتاج في حينه واستـراتيجية التصنيع رغم توافق العينية 24 

سبب طبيعة العمل في املصنع إال إنها أظهرت اهتماما أكثـر بمرتكزات إدارتي عالقات املتعاملين وعالقات املوردين.
تفتقر الشركة إلى مقومات تطبيق استـراتيجية التصنيع واإلنتاج في حينه رغم سعي الشركة إلى الحصول عليها، 5- 

إال أن طبيعة املنتوج والخطوط اإلنتاجية تعتمد على األيدي العاملة أكثـر من اإلنتاج اآللي.

ثانًيا - التوصيات
تعزيـز مفاهيم وأنشطة مرتكزات اإلنتاج الرشيق ومناهج اإليصاء الواسع من خالل ما يلي: 1-

العمل على نشر ثقافة مفاهيم اإلنتاج الرشيق والتأكيد على مرتكزات إدارة عالقات املتعاملين وإدارة عالقات - 
املوردين ألهميتهم في االستدامة املؤسسية.

 من أسلوب الدفع للمخزون واملواد األولية للتقليل نسبة العادم في الخطوط اإلنتاجية.- 
ً

اعتماد أسلوب السحب بدال
فــي الــتــحــول نحو اإلنــتــاج الــرشــيــق بنسبة أكبـر واالســتــفــادة مــن التغذية -  ضـــرورة وضــع خطط مستقبلية تساهم 

الراجعة لهذه الخطط في عملية التحسين املستمر.
اعتماد الشركة املنهج الشفاف كونه األكثـر مالئمة لعملها، وتشجيعها على اعتماد مناهج أخرى تساهم في تقديم - 

منتوجات لتعزيـز ثقته الشركة باملتعاملين معها والعاملين فيها في الوقت ذاته.
العمل على تطويـر مفاهيم االستدامة ودورها في تعزيـز املسؤولية املجتمعية عند التعامل مع مخلفات اإلنتاج.- 
تحديد خاالت االختناق التي تحدث في العمليات اإلنتاجية وإيجاد الحلول الناجعة لها.- 
على -  يعتمد  كونه  العمل  وتحسين  تطويـر  على  لتشجيعهم  املــواهــب  إدارة  ثقافة  ونشر  بالعاملين  االهتمام  زيـــادة 

املهارة والخبـرة عالية الجودة.

حدود الدراسة 22

أنها  العلميـة لكتابـة اإلطـــار النظري واألدبــيــات، إال  املــصــادر  لها مــن  مـا توفـر  إعـــــداد دراسـتها علـى  الباحثة فـي  اعتمدت 
واجهت بعض الصعوبات في الحصول على املصادر العربية التـي تناولـت موضوع اإلنتاج الرشيق وأسـلوب ربطـه بمناهج اإليصاء 
الواسع، كمـا اكتفت الباحثة بإجـراء الدراسـة علـى شركة صناعية واحدة هي »شركة قوارب الخليج« العتبارات الوقت والكلفة.

البحوث املستقبلية 23
اقتصرت الدراسة على خمس مرتكزات لإلنتاج الرشيق.- 
اقتصرت الدراسة على العاملين في شركة واحدة هي شركة قوارب الخليج.- 

مما سبق تقتـرح الباحثة مجموعة من األفكار املستقبلية هي:
دراسة األثـر الوسيط إلدارة املواهب والعالقة بين مرتكزات اإلنتاج الرشيق واملصانع الرشيقة.- 
دراسة استـراتيجيات إيصاء مختلفة وعالقتها بسلوكيات العاملين في الخطوط اإلنتاجية.- 



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2022

75

املراجع

 - املراجع باللغة العربية
ً

أوال
الدباغ، تماضر؛ البدوي محمد أحمد. )2021(. »أثـر استـراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية في تعزيـز - 

األولويات التنافسية«، املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد 
البشرية«، كلية املدينة الجامعية بعجمان. ص:140-115.

الــســاعــاتــي، عــفــاف حــســن؛ عــبــد الــــرزاق نـــور قــ�ضــي. )2014(. »تــأثــيـــــر بــعــض مــرتــكــزات اإلنــتــاج الــرشــيــق فــي اختيار - 
استـراتيجية اإليصاء الواسع«، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 20 )77(.ص ص. 114-94.

علي،سوزان عبد الغني. )2016(. »أثـر مرتكزات التصنيع الرشيق في تعزيـز امليـزة التنافسية للشركة العامة لألدوية - 
في سامراء: دراسة تحليلية«، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، مج 8، ع 15.ص ص. 343-314.

ثانًيا - مراجع باللغة االنجليـزية 
- Aigbedo, H. )2007(. ”An assessment of the effect of mass customization on suppliers’ inventory 

levels in a JIT supply chain“, European Journal of Operational Research, 181 )2(, pp. 7042715.
- Pallant, J. L.; Sands, S. and Karpen, I. O. )2020(. »The 4Cs of mass customization in service industries: 

a customer lens«, Journal of Services Marketing, 34 )4(, pp. 4992511. https://doi.org/10.1108/
JSM2042201920176.

- Berman, B. )2002(. ”Should your firm adopt a mass customization strategy?“, Business Horizons 
51260, )4( 45.

- Brown, K. L.; Inman, R. A. )1993(. ”Small business and JIT: A managerial overview“, International 
Journal of Operations & Production Management , 13 )3(, pp. 57266.

- Campbell, C.; Sands, S.; Ferraro, F.; Tsao, H. Y. & Mavrommatis, A. )2020(. ”From data to action: How 
marketers can leverage AI“, Business Horizons, Forthcoming, 63 )2(.pp. 1552167

- Chandra C. & Kamrani A. )2004(. Mass customization: A supply chain approach. Springer 
Science & Business Media, ISBN 9780306485053

- Cua, K.; Mckone, K. and Schroeder R. )2001(. ”Relationships between implementation of TQM, 
JIT, and TPM and manufacturing performance“, Journal of Operations Management, 19 )6(, pp. 
6752694.

- Flynn, B. B.; Schroeder, R. G.; Sakakibara, S. )1995(. ”A framework for quality management research 
and associated measurement instrument“, Journal of Operations Management , 11 )4(, pp. 3392366.

- Fullerton, R. F.; Mcwatters, C. S. and Fawson, C. )2003(. ”An examination of the relationship be-
tween JIT and financial performance“, Journal of Operations Management, 21 )4(, pp. 3832 404.

- Gilmore, J. H. and Pine, B. J. )1997(. ”The four faces of mass customization“, Harvard Business 
Review, 75 )1(, pp. 912102.

- Gremyr, I.; Valtakoski, A. and Witell, L. )2019(. ”Two routes of service modularization: Advancing 
standardization and customization“, Journal of Services Marketing, 33 )1(, pp. 73287.

- Harris, L. C. and Wang, W. et al. )2016(. ”Brand identity and online self2customization usefulness 
perception“, Journal of Marketing Management, 32 )13214(, pp. 130821332.

- Hill T,  Irwin. )1999(. Manufacturing strategy: Text and Cases. 3rd.ed. McGraw2Hill. ISBN 
0256230722. PP.38244.

- Hirschhorn, L.; Noble, P. and Rankin, T. )2001(. ”Sociotechnical systems in an age of mass customi-
zation“, Journal of Engineering and Technology Management, 18 )3(, pp. 2412252.

- Kakati, M. )2002(. ”Mass customization: Needs to go beyond technology“, Human Systems 
Management, 21 )2(, pp. 85293.



أثر مرتكزات االنتاج الرشيق في اختيار مناهج اإليصاء الواسع ...

76

- Kannan, V. R. and Tan, K. C. )2005(. ”Just in time, total quality management and supply chain man-
agement: Understanding their linkages and impact on business performance“, The International 
Journal of Management Science )omega(, 33, pp. 1532162.

- Koufteros, X. A. and Vonderembse M. A. )1998(. ”The impact of organizational structure on the 
level of JIT attainment“, International Journal of Production Research, 36 )10(, pp. 2832288.

- Kratochvíl, M. and Carson, C. )2005(. ”Growing modular: Mass customization of complex products, 
services, and software“, Hampton Hill, UK, Springer Science & Business Media. pp. 2772295.

- Lampel, J. and Mintzberg H. )1996(. ”Customizing customization“, Sloan Management Review 
38 )1(, pp. 21230.

- Lau, M. )1995(. ”Mass customization: the next industrial revolution“, Industrial Management, 37 
)5(, pp. 18219.

- Lei, D.; Hitt, M. A. and Goldhar, J. D. )1996(. ”Advanced manufacturing technology: Organizational 
design and strategic flexibility“, Organization Studies, 17 )3(, pp. 5012523.

- Liker, J. )2003(. The Toyota Way: 14 management principles from the world’s greatest manu-
facturer. McGraw-Hill, New York.

- Loef, J.; Pine Ii, B. J. and Robben, H. )2017(. ”Co2creating customization: collaborating with custom-
ers to deliver individualized value“, Strategy & Leadership, 45 )3(, pp. 10215.

- Mckone K.; Schroeder R. and Cua K. )2001(. ”The impact of total productive maintenance on man-
ufacturing performance“, Journal of Operations Management , 19 )1(, pp. 39258.

- Mclachlin, R. )1997(. ”Management initiatives and just2in2time manufacturing“, Journal of Operations 
Management, 15 )4(, pp. 2712292.

- Mehra, S. and Inman, R. )1992(. ”Determining the critical elements of just2in2time implementa-
tion“, Decision Sciences, 23 )1(, pp. 1602174.

- Monden, Y. )1983(. Toyota production system. Institute of Industrial Engineering, Atlanta.
- Nielsen, L. )2011(. ”Personas in co2creation and co2design“, The11th Human-computer Interac-

tion Research Symposium, pp. 38240.
- Ohno, T. )1988(. Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press, 

Cambridge.pp. 1312137.
- Perez, S. )2017(. Netflix tests pre-roll video ‘previews’ that are personalized to your interests. 

available at: https://techcrunch.com/2017/06/19/netflix2tests2pre2roll2video2previews2that2areper-
sonalized2to2your2interests/)accessed 27 233

- Piller, F. T. and Müller, M. )2004(. ”A new marketing approach to mass customization“, Interna-
tional Journal of Computer Integrated Manufacturing, 17 )7(, pp. 5832593.

- Pine, J. B. )1993(. Mass customization: The new frontier in business competition. Harvard 
Business School Press, Boston, MA.pp. pp. 29270.

- Sakakibara, S.; Flynn, B. B.; Schroeder, R. G. and Morris, W. T. )1997(. ”The Impact of just2in2time 
manufacturing and its infrastructure on manufacturing performance“, Management Science, 43 
)9(, pp. 124621257.

- Sanchez, A. M. and Perez, M. P. )2001(. ”Lean indicators and manufacturing strategies“, 
International Journal of Operations & Production Management, 21 )11(, pp. 14332
1452.

- Sanders, E. B.N. and Stappers, P. J. )2008(. ”Co2creation and the new landscapes of design“, 
Codesign, 4, pp. 5218.

- Schonberger, R. )1982(. Japanese manufacturing techniques; Nine hidden lessons in simplic-
ity. The Free press. New York. pp. 3442354.



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2022

77

- Shah, R. and Ward, R. )2003(. ”Lean manufacturing: context, practice bundles and performance“, 
Journal of Operations Management, 21 )2(, pp. 1292149.

- Shah, R. and Ward, P. )2007(. ”Defining and developing measures of lean production“, Journal of 
Operations Management, 25 )4(, pp. 7852805.

- Smith, M. T.; Blair, G. and Cooper, R. )2012(. ”Digital clothing manufacture: digital innovation and 
co2design changing the clothing industry“, Blucher Design Proceedings, 1, pp. 3812385.

- Sohal, A.; Ramsay, L. and Samson, D. )1993(. ”JIT manufacturing: Industry analysis and a method-
ology for implementation“, International Journal of Operations and Production Management, 
13 )7(, pp. 22235.

- Sohel A.; Schroeder R. and Sinha K. )2003(. ”The role of infrastructure practices in the effectiveness 
of JIT practices: implications for plant competitiveness“, Journal of Engineering and Technology 
Management. 20 )3(, pp. 1612191.

- Spear, S. and Bowen, H. K. )1999(. ”Decoding the DNA of the Toyota production system“, Harvard 
Business Review, 77 )9/10(, pp. 972106.

- Steen, M.; Manschot, M. and De Koning, N. )2011(. ”Benefits of co2design in service design projects“, 
International Journal of Design, 5 )2(, pp. 53260.

- Su, J.; Chan, Y. and Ferguson, M. )2005(. »Evaluation of postponement structures to accommodate 
mass customization“, Journal of Operations Management, 23 )3/4(, pp. 3052318.

- Tabachnick, B. and Fidell, L. )2001(. Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon.30.
- Takeuchi, H. and Quelch, J. )1983(. ”Quality is more than making a good product“, Harvard Business 

Review, 61, pp. 1392145.
- Tapscott, D. and Tapscott, A. )2017(. ”How blockchain will change organizations“, MIT Sloan 

Management Review, Vol. 58, pp. 10.
- White, R. E. and Prybutok, V. )2001(. ”The relationship between JIT practices and type of produc-

tion system“, The International Journal of Management Science )Omega(, 29, pp. 1132 124.
- Yang, B.; Burns, B. and Backhouse, C. )2005(. ”An empirical investigation into the barriers to the 

postponement“, International Journal of Production Research, 43 )5(, pp. 99121005.
- Zhu, Z. and Meredith, P.H. )1995(. ”Defining critical elements in JIT implementation: A survey“, 

Industrial Management & Data Systems, 95 )8(, 21228.
- Zinn,W. and Bowersox, D. J. )1988(. ”Planning physical distribution with the principle of postpone-

ment“, Journal of Business Logistics , 9 )2(, pp. 1172136.
- Zipkin, P. )2001(. ”The limits of mass customization“, MIT Sloan Management Review, 42 )3(, 

pp. 81287.



أثر مرتكزات االنتاج الرشيق في اختيار مناهج اإليصاء الواسع ...

78

The Impact of Lean Production Pillars in Choosing Mass Customization Approaches:  
An Empirical Study

Dr. Tamadher Aldabbagh
Assistant Professor - HRM Department

City University Collage of Ajman 
t.aldabbagh@cuca.ae

 ABSTRACT

The study aimed to know the nature of the relationship between the pillars of lean production in 
choosing mass customization approaches, which was applied in the Gulf craft Company in the United Arab 
Emirates. Reflective or process2oriented practices have paid special attention to knowing the impact of 
some of those pillars in choosing the approach most compatible and consistent with the nature of work in 
the organization. The primary data was collected from 100 respondents about the study variables from the 
field reality; the research relied on collecting the primary data for the study on the survey list to measure 
five selected pillars )timely production, manufacturing strategy, customer relations management, supplier 
relations management, and total quality management(. The four international approaches to mass custom-
ization are )the collaborative approach, the adaptive approach, the cosmetic approach, and the transparent 
approach(. The list contained the items of the research sample, and the list was designed to contain tools 
that can be used to measure the different variables of research. The research dealt with the procedures of 
statistical analysis and the methods that were used to achieve the objectives of the research, and the meth-
ods of statistical analysis that were followed by the analysis in both descriptive statistics, frequencies and 
percentages, weighted arithmetic averages, standard deviation, coefficient of variation, and arrangement in 
order to determine the characteristics of the research sample, analytical statistics using Statistical analysis 
software )SPSS v.20(.

The results showed that there is a statistically significant relationship between the pillars of Lean pro-
duction and the choice of the mass customization approach. The results also indicate that the independent 
variable )some of the pillars of Lean production( had a significant effect on the dependent variable )the 
transparent approach to mass customization(.

Keywords: Lean Production Pillars, Mass Customization Approaches.


