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إمكانية تطبيق عناصر النتاج الرشيق 
دراسة ميدانية في معمل اللبسة الولدية في الموصل 

م.م غانم محمود احمد الكيكي 
 قسم الدارة الصناعية 

المستخلص
 جاء هذا البحث للقاء الضوء حول إمكانية تطبيق عناصر النتاج الرشيق في معمل اللبسة
 الولدية في الموصل . آذ ان العديد من الشركات وخاصة% الصناعية منها تولي اهتماما% كبيرا%
 بموضوع النتاج الرشيق وعناصره ، وذلك لهميته في جعل الشركات في وض..ع تنافس..ي
 أفضل من خلل تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ، وتق..ديم منتج..ات بج..ودة عالي..ة ،
 وتخفيض مستويات الخزين ، والقضاء على الهدر بجميع أش..كاله ، فض..ل% ع..ن تحقي..ق
 مستويات عالية من النتاجية . ومن هنا فان البحث يهدف إلى تقديم مع..الم نظري..ة لدارة
 المعمل قيد البحث حول مفهوم وأهمية النتاج الرشيق وعناصره ، ودراسة مدى توافر ه..ذه
 العناصر في بيئة المعمل قيد البحث ، فضل% عن تحديد مدى اس..تجابته له..ذه العناص..ر ،
 وتوصل البحث إلى مجموعة من الستنتاجات أهمها : توفر عناصر النتاج الرشيق المعتمدة
 في البحث في بيئة المعمل قيد البحث ، وبالتالي إمكانية تطبيقها على وفق وجهات نظر اغلب

الفراد المبحوثين .
The possibility of applying  lean Production elements

A  Field study In the Factory of Ready-Made Clothes in Mosul
Ghanim Mahmoud Ahmed Al-Keeky

Assistant Lecturer
Industrial Management Dept.

Abstract
The research come to shed light about the possibility of applying of lean 
Production elements In the Factory of Ready-Made Clothes in Mosul . 
many companies especially the industrial companies had a lot  attention 
with lean Production subject and its  elements because its  important to 
make  the  companies  in  a  better  competitive  position  through  the 
efficient use of resources, introducing high quality products , reduce  of 
inventories  levels,  and  eliminating  all  kinds  of  waste,  in  addition 
achieving  high  levels  of  productivity.  Hence,  the  research  aims  to 
introducing  the  theoretical  concepts  for  factory  management  under 
search about  the concept and the importance of lean Production and its 
elements ,  and studying the extent availability of these elements in the 
factory environment under search, as well as to determine the extent of 
factory  response  to  these elements,  the  Research  reached  to  many 
Conclusions  one  of  most  important  :  availability  of  lean  Production 
elements adopted in research in the factory environment under search , 
so  it  can  be  applied  accordance   to  the  many  respondents  point  of 
views  .  
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 تواجه شركاتنا الصناعية صعوبات متعددة في السواق الحالية ال..تيالمقدمة : 
 تعمل فيها كالتغيرات المستمرة في حاجات الزبائن ، وزيادة التباين ف..ي ج..ودة
 المنتجات المعروضة ودرجة الطلب علية وغيرها، وان البح..ث ع..ن أس..لوب
 مناسب لمواجهة مثل تلك الصعوبات يحتم على تلك الشركات إعادة النظر بفلسفة
 النتاج ونظم الرقابة على المخزون المعتمدة لديها والبحث ع..ن نظ..م جدي..دة
 تستطيع من خللها تقليص الحاجة إلى العتماد على إنتاج المنتج..ات بالس..تناد
 على التنبوء أو ملء المخازن بمستويات عالية من الوحدات المخزنية والقض..اء
 على الهدر والحد من العمل المعاد والمنتجات الغي..ر المطابق..ة للمواص..فات .
 ويحاول البحث الحالي تقديم الساليب المناسبة لمساعدة الشركات العراقية بشكل
 عام والمعمل قيد البحث على نحو خاص في تحقيق ذلك . ويمثل النتاج الرشيق
 احد تلك الساليب والذي يعد مدخل متميز يهدف بشكل رئيسى إلى القضاء على
 الهدر وبجميع إشكاله وتحقيق مستويات عالية من النتاجية ، فضل% عن تق..ديمه
 للعديد من الحلول التي تساعد الشركات في التغلب على الصعوبات التي تواجهها

اليوم . وقد تضمن البحث المحاور التية :
 المحور الول : منهجية البحث

 يعد النتاج الرشيق احد أهم نظم النتاج المعاصرة والذيأول9 : مشكلة البحث : 
 من خلله تستطيع الشركات تحقيق أهدافها في البقاء والنمو. ولما كان موض..وع
 النتاج الرشيق وعناصره يحظى باهتمام كبير من قبل الكتاب ف..ي مج..ال إدارة
 النتاج والعمليات بوصفة من السلحة التنافسية للش..ركة م..ن جه..ة ، ونظ..را%
 لمحدودية الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في العراق وفي محافظة نين..وى
 على نحو خاص من جهة ثانية ، فقد وجدنا من المناسب تناول هذا الموضوع في
 معمل اللبسة الولدية في الموصل . وبشكل عام يمكن التعرف على مض..امين

المشكلة من خلل طرح التساؤلت التية : 
هل لدى المعمل قيد البحث اطلع واضح عن مفهوم النتاج الرشيق وأهميته ؟ 1 - 

  هل هناك تصور واضح عن عناصر النتاج الرشيق لدى إدارة المعمل قيد البحث ؟2-
 هل تتوفر عناصر النتاج الرشيق في المعمل قيد البحث ؟3- 
 هل يستجيب المعمل قيد البحث لعناصر النتاج الرشيق وبنسب جيدة ؟4- 

يهدف البحث إلى التيثانيا9 : أهداف البحث :   :
  تقديم معالم نظرية لدارة المعمل قيد البحث عن مفهوم وأهمية النتاج1- 

الرشيق وعناصره .
2دراسة مدى توافر عناصر النتاج الرشيق في بيئة المعمل قيد البحث  .-  

3تحديد مدى استجابة المعمل قيد البحث لعناصر النتاج الرشيق .-    
 تستلزم المعالجة المنهجية لمشكلة البح..ث ف..ي ض..وءثالثا9 : أنموذج البحث : 

 ) وال..ذي1إطارها النظري والميداني تصميم أنموذج افتراضي كما في الشكل (
يشير إلى إمكانية تطبيق عناصر النتاج الرشيق في المعمل قيد البحث .
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نموذج البحث الفتراضيأ) 1                       الشكل (
رابعا9 : فرضيات البحث 

 : "  تتوفر في المعمل قيد البحث عناصر النتاج الرشيق "الفرضية الولى
  : " يستجيب المعمل قيد البحث لعناصر النتاج الرشيق وبنس..بالفرضية الثانية

جيدة "
 اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليل..ي ف..يخامسا9 : منهج البحث : 

 وصف مجتمع وعينة البحث ، فضل% عن وصف وتشخيص متغي..رات عناص..ر
النتاج الرشيق وتحديد مدى استجابة المعمل لهذه العناصر .

سادسا9 : حدود البحث : 
   /9  / 28  ولغاية 2009  / 5 / 25-  الحدود الزمانية : حددت فترة البحث من  1

2009.     
- الحدود المكانية : اقتصر البحث على معمل اللبسة الولدية في الموصل .2

 اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات التيسابعا9 : أساليب جمع البيانات : 
 ساعدته في كتابة الجانب النظري ، فضل% عن الجانب الميداني والوص..ول إل..ى

 نتائج واستنتاجات البحث على الساليب التية :
 الستعانة بالعديد من المصادر العربية والجنبية التي لها علقة بموضوع 1-

البحث    تغطية الجانب النظري ، فضل% عن دعم الجانب الميداني بها .
  اعتمد الباحث على استمارة الستبانة كأداة رئيس.ة)*(استمارة الستبانة  2- 

 للحصول على  البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب الميداني للبحث . وقد ت..م
 إعداد العبارات المتعلقة  بمتغيرات عناصر النتاج الرشيق على أراء ودراس..ات

 , Katila , 2000 , 17 – 18 ) (Kaptanlar , 2003بعض الكتاب ومنهم :(

)  
)    1  أنموذج استمارة الستبانة الملحق ( )*(

117

عناصر النتاج الرشيق

 التحسين
المستمر

التصنيع
الخلوي

 العداد / التغيير
السريع

الصيانة المنتجة الشاملة  )5s(تنظيم موقع العمل 

إمكانية تطبيق عناصر النتاج الرشيق

ها
يق
طب

 ت
لى

 ع
مل

لع
ا

تتوافر

نعم

كل



2012/  26 / العدد –8جامعة تكريت - كلية الدارة والقتصاد          مجلة تكريت للعلوم الدارية والقتصادية / المجلد - 
 

4 ) (Berg & Ohlsson ,2005, 23،النعمة  )  (  2006،  116-121) ( 
Andersson , 2007 ,16 ) (Thawesaengskulthai , 2007,11. ( 

ثامنا9 : مجتمع وعينة البحث :
  مجتمع البحث : تم اختيار معمل اللبسة الولدية في الموصل ليكون مجتمعا1%-

للبحث         للسباب التية :
- تنوع أصناف منتجاته المقدمة للزبائن .

 - طول عمره النتاجي مما يعني تمتعه بخاصية الستقرار النسبي الذي يسمح
بإجراء البحث .

- تعاون إدارة المعمل مع الباحث في إجراء هذا البحث . 
 - مواكبة المعمل للمفاهيم والمداخل الحديثة ، اذ كان المعمل قيد التأهيل للحصول

  ولزال يسعى للحصول عليها .ISO9000على شهادة الجودة
تم اختيار عينة قصدية تمثلت بالفراد العاملين في المعمل قيد البحث 2-   عينة البحث : 

 والذين يمتلكون معلومات عن مهام المعم..ل وقرارات..ه ومنتج..اته وعملي..اته النتاجي..ة ،
 فضل% عن ان لهم  مسؤوليات ويتمتعون بص..لحيات ، وبم..وجب ه..ذا التص..ور تمثل..ت
 عينة البحث بمدير المعمل ومعاونيه ومدراء القسام والش..عب والوح..دات الرئيس..ة ف..ي

 )34) اس..تمارة واس..ترجعت(38المعمل والمشرفين على خطوط النت..اج ، إذ وزع..ت (
)  . 89.4استمارة سليمة أي ان نسبة الستجابة قد بلغت (%

 المحور الثاني : الجانب النظري
: مفهوم النتاج الرشيق وأهميته أول9 :

 ظهر النتاج الرشيق بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان وتحديدا% ف..ي ش..ركة
 تويوتا للسيارات ردا% على عدد من المشاكل التي أصابت الصناعة اليابانية متمثلة
 بصعوبة إنتاج تشكيلة عالية من المنتجات وذلك لسد النقص في السوق المحلي..ة

  ) . فض.ل% ع.ن النق.ص ف.ي الم.وارد المادي.ةPyzdek , 2000 , 14اليابانية (
 والمالية والبشرية التي أصابت الصناعة اليابانية في تلك الفترة مما دف..ع به..ذه

, Shingeo Shingoالشركة متمثلة بعدد من أعضاءها  أمثال  Toyoda , 
Kirchiro , Taiichi Ohnoإلى إيجاد نظام جديد موجه بالعملية والمعروف    

 ) . ويعرفAbdullah ,2003 , 95اليوم بنظام إنتاج تويوتا أو النتاج الرشيق (
)Kosandal & Farris ,2004 ,1النتاج الرشيق بأنه نموذج عمل يركز  (   

 على تخفيض الهدر في كل أنشطة الشركة ، بسحب (بدل% م..ن دف..ع) المنت..ج ،
 والمعلومات ، ومن خلل اللتزام بالتحسين المستمر وتطوير القوة العامل..ة م..ن

ويعرفه ( , Buggy & Nelsonقبل كل أفراد الشركة .   2005 , بأنه1   (   
مجموعة من الفلسفات والطرق المصممة لتحسين كفاءة وجودة النتاج . ويرى (

Ahrens , 2006 , 19بأن النتاج الرشيق هو مجموعة من الساليب التي  (   
 تهدف إلى تخفيض وقت النتظار من خلل إزالة جميع أنواع اله..در . وال..تي

 ) في تويوتا إلى سبعة أصناف وأطلق ما يسمى (النواع الس..بعةOhnoصنفها (
 المميتة للهدر) وهي : النتاج الزائد (الفراط بالنتاج) ، أوقات النتظار ، النقل
ومناولة المواد ، المعالجات ، التخزين ، الحركة ، والمنتج المعي..ب (الس..مان ،

  ) بأن النتاج الرشيق هو نظامChalice , 2007 , 20) . ويبين (112 ،2008
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 أعمال لدارة وتنظيم وتطوير المنتج، والعمليات، وعلقات المجهزون والزب..ائن
 والذي يتطلب أقل جهد بشري ، وأقل مساحة ، وأقل رأس م..ال مس..تثمر ف..ي
 المعدات، وأقل وقت لتقديم منتجات بأقل العيوب وتل..بي رغب..ات واحتياج..ات

,Siviniالزبائن مقارنتا% بنظام النتاج الواسع . ويوضح (  ) بأنه طبق..ا2000,1% 
Machineلكتاب( الماكنة التي غي..رت الع..الم) (  That  Changed  The 

Worldبأن النتاج الرشيق سوف يحل محل كل من النتاج الحرفي والنتاج (  
 الواسع في كل مجالت الصناعة ليصبح نظام النتاج العالمي في القرن الح..ادي

ويبين( بأن النتاج الرشيق يؤدي إلىMahoney , 2003 , 1والعشرون .   (   
 % ، وتخفيض وقت20% ، وتخفيض العيوب بنسبة 30تحسين النتاجية بنسبة 

% . وي..رى (75% ، فضل% عن تخفيض المخزون بنس..بة 70النتظار بنسبة 
Alukal & Manos , 2006 , 1بأن النتاج الرشيق يساعد الشركات على (   

 خفض الكلف، وقت الدورة، والنشطة التي ل تضيف قيمة ، وهذا م..ا يجعله..ا
أكثر تنافسا% وأكثر استجابة للسواق .

  يمكن القول بان النتاج الرش..يق فلس..فة لدارة العملي..اتتأسيسا9 على ما تقدم
 تسعى إلى تزويد الزبائن بمنتجات ذات جودة عالية ، وبكلف منخفضة ، وبالوقت
 المناسب ، وبأكثر الطرق فعالية من خلل النتاج الخالي من الهدر . أن الطريقة
 الناجحة للوصول إلى فهم النتاج الرشيق هي مقارنته بأنظمة النت..اج الخ..رى
 كنظام النتاج الحرفي الذي ينظر إلية كنظام إنتاج أواخر القرن التاس..ع عش..ر

 )1ونظام النتاج الواسع الذي ينظر إلية كنظام إنتاج القرن العشرين والج..دول (
يوضح الختلفات بين النظمة الثلثة .

 ) الختلف بين النتاج الرشيق ونظم النتاج الخرى (النتاج الحرفي،النتاج1الجدول(
الواسع)

 النتاجالمؤشر
الحرفي

 النتاج
الواسع

 النتاج
الرشيق

 عمال مهرهالعاملين
جدا%

 عمال
 متوسطي

 المهارة أو
شبه مهرة 

 فرق عمل
 متعددة

المهارات

 آلت بسيطةاللت
ولكن مرنة

 ألت غالية
 الثمن أحادية

الغرض

 آلت مرنة
جدا% ومؤتمتة

 إنتاج منتجالهدف
واحد حسب

  طلب
الزبون

 إنتاج
 منتجات
 نمطية

وبحجم كبير

 إنتاج منتجات
 بتنوع عالي

وبأحجام كبيرة

Source:Deflorin , Patricia & Rathje , Maike  Scherrer , 2008, Apath Dependent 
Perspective Of The Transformation To Lean Production , http://www. decision 
sciences.org/Proceedings/DSI2008/docs.pdf , P 203 .
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  تطرق الكتاب في مجالثانيا9 : عناصر النتاج الرشيق المعتمدة في البحث :  

 وتبين للباحث ان هناك نوعا% إدارة النتاج والعمليات إلى عناصر النتاج الرشيق
 من التطابق  في آراء بعض الكتاب الذين أتيح للب..احث فرص..ة الطلع عل..ى
 كتاباتهم حول العناصر الكثر شيوعا% للنتاج الرشيق والمتمثل..ة بتنظي..م موق..ع

 ) ، والصيانة المنتجة الشاملة ، والتحسين المستمر ، والعداد / التغيير5sالعمل (
 Abdullah , 2003 , 10) (Kosandalالسريع ، والتصنيع الخلوي ومنهم : (

& Farris , 2004 ,1) (Alukal & Manos, 2006 ,5) (Goforth, 2007, 
9 ) (Johansson & Julin , 2007 , 14 ) ( O’Dowd  , 2008 , 3. (   

 ونظرا% لهمية هذه العناصر في تطبيق النتاج الرشيق ، فضل% عن كونها إحدى
 الركائز الساسية لنموذج البحث ، وجد الباحث من الضروري اعتماده..ا ف..ي

البحث . والتي توضيح مختصر لكل منها :
) 5s-  تنظيم موقع العمل : ( الخطوات الخمسة) (1

  من العناصر الساسية للنتاج الرشيق وتعرف بأنها مدخل نظامي5s    تعتبر 
لتنظيم         وإدارة مكان العمل أو تدفق العمل لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر (

Buggy &Nelson , 2005 , 3)ويعرفها . (   Venkatesh , 2007 , 8(  
 بأنها عملية منظمة لدارة                الممتلكات وتأمين التجهيزات والخدمات

Johanssonلتحقيق بيئة هادئة في موقع العمل.                  وي..رى(  & 
Julin , 2007 , 17 5 ) بأنsهي مكان واحد لكل شيء وكل      شيء سيكون  

 , Vile , 2003في مكانه، وكل شيء سيكون مرتب وجاهز للستخدام . ويشير(
  تعد إحدى عناصر النتاج الرشيق والتي يمك..ن م..ن خلله..ا5s   ) إلى أن 9

 تحسين النتاجية ، والجودة ، وقت التسليم، وخفض الكلف، فضل% ع..ن تحس..ين
 الروح       المعنوية للعاملين من خلل تكوين بيئة عمل مناسبة . ويبين (الكسب

    تتطلب إيمان العاملين بها وعلى مختلف مستوياتهم ،5s) بان 26، 2004، 
 واندفاعهم في تطبيقاها ،           وإدراك  كل فرد ان مشاركته أساس في نجاح

  يتم تشكيل فرق عمل     يعتمد عددها على حجم الش..ركة5sالعمل ، ولتطبيق 
  ) بأن الشركات التيBullington , 2005 , 1وعدد العاملين فيها . ويوضح (

  وذلك لجلب الطلب إل..ى5sتتبنى فلسفة النتاج الرشيق تطبق في أغلب الحيان 
  ) بأنهKidwai , 2005 , 1موقع العمل وبذلك تدعم النتاج الرشيق . ويرى (

 يمكن :5sمن خلل 
تخفيض الوقت الضائع للبحث عن الدوات .   - زيادة النتاجية .-
جعل موقع العمل أكثر نظافة% وأمانا% . - تخفيض المساحة المخزنية المطلوبة .-
 تقليل التوقفات المحتملة للمكائن .     - تقليل التلف والنشطة التي ل تضيف-

قيمة.
بأن Pfeifer , 2005 , 10ويبين (  (  5s) هي خمسة كلمات يابانية Seirri , 

Seiton  ,  Seiso  ,  Seiketsu  ,  Shitsukeوهي بالنكليزية تشير إلى  (   
 ( الفرز، التبسيط ، اللمعان، التوحيد، التعزيز) وفي بعض الدبيات الخرى يطلق

 )2عليها ب. ( التنظيم، الترتيب، التنظيف، الص..يانة، النض..باط). والج..دول (
يوضح هذه الخطوات .
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)5s) الخطوات الخمسة (2الجدول(
الكلمة معناها

بالنكليزية
الكلمة

باليابانية
التنظيم الصحيح .

تحديد تكرار استخدام كل مادة في موقع العمل . 
تأشير المواد التي لم تستخدم في العمل .

التخلص من المواد غير الضرورية .
إزالة مصادر الفوضى والمواد غير المرغوبة .

SortingSeirri

 ترتيب المواد في مكان العمل بعد تكرار استخدامها  وتكوين
البطاقات (الدلة) .

وضع البطاقة لكل مادة أو أداة استعملت .
كل شيء يجب أن يكون سهل الوصول إليه  .          

SimplifySeiton

 التنظيف بصورة مستمرة وتحديد الحالت الصعبة والغير
الطبيعية . 

 نظرة شاملة لتحديد المشاكل المتكررة، أدوات في غير مكانها
المناسب ، المخزون في المكان الخطاء . 

ShineSeiso

 جعل المعلومات المتعلقة بموقع العمل أكثر وضوحا%، إذا كانت
 كل البطاقات مهيأه بنفس الطريقة فأن ذلك سيكون أسهل

للقراءة .
 – إذا كانت إجراءات استرجاع وإرجاع المواد موحدة فأن ذلك

 سيكون سهل لي شخص في المجموعة من تحديد مكانها
بسرعة.

StandardiseSeiketsu

 النضباط الذاتي هو الممارسات الروتينية لكل الخطوات السابقة
SustainShitsuke على شكل عادات.S5حتى تصبح 

Source: Andersson , Stefan , 2007, Implement  Lean Production  In Small Companies , http : 
// documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/2007-087.Pdf  , P 16 . 

Total- الصRRRيانة المنتجRRRة الشRRRاملة :         2  Productive 
Maintenance (TPM  (

 تسعى الشركات الصناعية في الوقت الحاضر إلى الحصول على ميزة تنافس..ية
 والتي تنتج عن كلف منخفضة ، وكفاءة عمل عالية ، وعملي..ات م..وجه نح..و
 الزبون وبسبب تغير الظروف وزيادة طلبات الزبائن من جهة ورغبة الزبائن في

 حتم على الشركات البح..ث تطبيق طرق جديدة لدارة العمليات من جهة أخرى
 عن طرق أخرى لتحسين العمليات وزيادة فاعلية النتاج وإحدى أهم هذه الطرق

 & Habib ) . ويرى (Gajdzik , 2009 , 137هي الصيانة المنتجة الشاملة (
Wang  ,  2008  ,   ) بأن الصيانة المنتجة الشاملة ظهرت في الياب..ان6 

 كإستراتيجية لدارة المعدات المصممة لدعم إستراتيجية إدارة الجودة الش..املة ،
  ) الرائد الول لمفهوم الصيانة المنتجة الشاملة واليهSeiichi Nakajimaويعد(

 ينسب مفهوم ومبادئ الصيانة المنتجة الشاملة والتي تم تبنيها ف..ي الك..ثير م..ن
ويعرف ( الصيانة المنتجةKatila , 2000 , 17 – 18الشركات اليابانية .   (   
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 الشاملة بأنها مدخل نظامي لفهم وظيفة الماكنة ، وعلقة الماكنة بجودة المنت..ج ،
 & Kodaliوالسبب المحتمل لتكرار عطل الجزاء الحرجة للماكنة . ويعرفها (

Chandra , 2001 , 696بأنها نظام صيانة الذي يغطي كامل حياة المعدات (  
 & Kosandalفي كل قسم بضمن ذلك التخطيط ، والنتاج ، والصيانة. ويبين (

Farris ,2004 ,1بان الصيانة المنتجة الشاملة هي ممارسة لدارة الموجودات ( 
 المادية من خلل إشراك مشغلي وعمال الصيانة في تنظيف وص..يانة المك..ائن
 لتقليل الوقت الضائع بسبب عطل الماكنة "منع الصيانة" بدل% من "الصيانة الوقائية

 ) بأن الصيانة المنتجة الش..املة تعتم..د عل..ى33،. 2008" . ويرى ( صالح، 
 مشاركة كافة العاملين من خلل ما يسمى ب. (أنشطة المجموعة الصغيرة) التي
 تعرف بأنها السلوب المستخدم لمعالجة وحل المشاكل من خلل البحث هيكلي..ا%

إلى أن بعضRoberts , 1997 , 1عن أصل السباب وإزالتها . ويشير (  (   
 الشركات الصناعية كشركة فورد للسيارات حققت مجموعة م..ن الف..وائد عن..د
 تطبيقها للصيانة المنتجة الشاملة ومنها زيادة معدلت النتاج ، زي..ادة الرب..اح،
 تخفيض مخزون قطع الغيار والدوات الحتياطية، تحسين وقت التسليم، الحف..اظ

ويرى كل من ( , Lemma , 2008على الماكنة بصورة جيدة .  و(11   (  
Gajdzik , 2009 , 138:  بأن الصيانة المنتجة الشاملة تهدف إلى التي ( 

 تحسين فعالية المعدة .  - تحسين كفاءة وفعالية الصيانة .  - إشراك المشغلين-
 في عمليات الصيانة الدورية . - إدارة اللت والمعدات بصورة مبكرة لتجن..ب
 العطلت . - تدريب العاملين لتحسين مهاراتهم وخبراتهم . - كش..ف وتقلي..ل
 الهدر من خلل ثلثة أصفار ه..ي العطلت الص..فرية ، العي..وب الص..فرية ،

الحوادث الصفرية .
 Continues Improvement- التحسين المستمر  :3

  ( وفق لغ..ة الياب..انيون) إل..ىKaizenتعود جذور مفهوم التحسين المستمر أو 
 اليابان، فبعد الحرب العالمية الثانية بدأت هذه الدولة بما أطلق عليه بعمليات إعادة

  إلىToshiba ، Toyotaالبناء ، إذ عمدت العديد من الشركات اليابانية كشركة 
 تطبيق واعتماد برامج التحسين المستمر ، وتؤك.د الدراس..ات عل..ى أن فلس.فة
 التحسين المستمر ظهرت وتطورت نتيجة حاجة ملحة أحسها اليابانيون للتف..وق

 ) . أم..ا المص..طلح254،.. 2008والمتياز في السواق العالمية ( الجبوري، 
 Zen ويعني التغيير والثاني Kai فهو يتكون من مقطعين الول Kaizenالياباني 

  يعني التغيير نحو الفضل (الحس..ن) أو التحس..ينKaizenويعني جيد لذا فأن 
ويرى (Lawless ,2006 ,4المستمر(  .(  Venkatesh , 2007 , 14بأن  (   

 الكايزن يعني إجراء تحسينات جيدة ومستمرة ل تنتهي عند حد معي..ن ، وه..ي
 تحسينات صغيرة ولكنها تنفذ على أساس مستمر وتشمل كافة الفراد العاملين في

Thawesaengskulthaiالشركة وهي بعكس البداعات الكبيرة . وي..بين (  , 
  ) بأن الكايزن هو ثقافة خاصة بالتحسين المستدام تهدف الى إزالة11 , 2007

 Lemma , 2008 , 20الهدر من جميع النظمة والعمليات في الشركة . ويرى (
–   ) بأن السمة الرئيسية للكايزن هي بأنه عملية تحسين مستمرة ل تنته..ي21 

 حتى إزالة الهدر من خلل استخدام كل تقنيات الك..ايزن ، وم..ن خلل تغيي..ر
 معالجة العمليات لجعل العمل أكثر كفاءة ، وأقل جهدا% ، وأكثر إنتاجية وأمان..ا% ،
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 فضل% على أنه يهدف إلى دمج عدد من التحسينات المستمرة الص..غيرة لتحقي..ق
 الهدر الصفري فيما يتعلق بالتوقفات البسيطة ، والتعديلت ، والعيوب، وأوق..ات

  ) بان الكايزن عملية تأتي بشكل134 ، 2001العطلت . ويوضح (عقيلي ، 
 تدريجي أي على شكل خطوات صغيرة مدروسة بشكل جيد وبت..أني ، ومتتالي..ة

،.. 2004ومتلحقة وبشكل مستمر . ويشير (جودة ،   ) إلى إن من أه..م182 
  وال..تي)*()PDCAمداخل تصميم مراحل عملية التحسينات المستمرة هو دورة (

 ) لتصبح إطارا% عاما% لمراحلShewhart ) و( Demingتم تطويرها من قبل ( 
ويرى ( بأنBerg & Ohlsson , 2005 , 23أنشطة التحسين المستمر .   (   

 القيام بالتحسينات المستمرة في النتاج الرشيق غالبا% ما تنفذ ضمن فرق متع..ددة
 الوظائف داخل الشركة وأيضا% في مجاميع وظيفي..ة متقاطع..ة وان المجموع..ة
 الوظيفية المتقاطعة تشمل أفراد من أقسام مختلف..ة م..ن الش..ركة مث..ل بع..ض

 Jahovic , et.al , 2005الختصاصيون ، وقائد الفريق ، والمشغلون . ويشير (
,   ) إلى أنه يمكن للشركة الحصول على مجموعة من الفوائد عن..د تطبيقه..ا9 

للكايزن منها :
 86% .      - تخفيض وقت النتظ..ار بحل..ول88تخفيض مخزون المواد الولية إلى -

. %
 % .34% .  - زيادة النتاجية بحلول 90تخفيض مخزون منتجات تامة الصنع إلى -
% .51تخفيض مساحة العمل المطلوبة بحلول -
Rapid Setup / Quick Changeover  العداد / التغيير السريع :        4- 

 في كثير من شركات اليوم يتم إنتاج كمية كبيرة من منتج معين ويرجع السبب في
 % من50ذلك إلى الوقات العداد الطويلة لنتاج هذا المنتج والتي قد تصل إلى 

 وقت النتاج الكلي وما يرافق ذلك من زيادة في مستويات المخزون، وتخفي..ض
 الطاقة عند توقف خطوط النتاج أثناء العداد ،  فضل% عن أن عمليات التجمي..ع

 , Trovinger  & Bohnالنهائية يجب أن تنتظر لكمال العداد للبدأ بالنتاج  (
) . وبما أن النتاج الرشيق يهدف إلى خفض وقت التوقفات الغير4 , 2001   

 الضرورية للماكنة والناتجة إما عن تهيئة وأعداد المكائن أو التغيير ف..ي نم..اذج
 المنتج ، لكون وقت توقف الماكنة يعد مصدرا% هاما% للهدر ، لذا ف..أن الش..ركات

 , Rotaruتسعى بشكل متواصل ليجاد طرق لتخفيض وقت العداد / التغيير (
 SMED (Single Minute Exchange Of Die ) . وتعد تقنية 122 , 2008

 ) استبدال القالب بدقائق أحادية ( عمليات التهيئة والعداد الحادي..ة) م..ن أه..م
Shigeoالتقنيات التي تم تبنيها وتطويرها م..ن قب..ل    Shingoف..ي كتاب..ة  

Revolution In Manufacturing : The SMED Systemوذلك لتخفيض   
 ) . ويعرف(Goforth , 2007 , 31 دقائق (10وقت إعداد الماكنة إلى أقل من 

Moxham & Greatbanks , 2000 , 404 ) SEMDبأنها تقنية يمكن     
 تطبيقها في أي شركة ولي ماكنة وان الخطوة الولى لتنفيذها هي فصل العداد
 الداخلي ( هي التي ل يمكن انجازها ح..تى تتوق..ف الماكن..ة) ع..ن الع..داد

)  
)*(   )PDCA   تعني (Plan   ، خططDo  ، افعلCheck    ، افحص  Act. نفذ   
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 – Bang , 2007 , 8الخارجي( يمكن تنفيذها أثناء اشتغال الماكنة) . ويرى (
 تمر بأربعة مراحل هي:  SMED ) أن عمليات العداد الحادية 9
 المرحلة الولى: ليس هناك فرق (تميز) بين العداد الداخلي والخارجي فالنش..اطات-

 مثل البحث عن الدوات، نقل المخزون تحت الصنع، وفحص الجزاء تنفذ بينم..ا الماكن..ة
متوقفة وهذا يقود إلى طول غير ضروري في عمليات العداد.

 المرحلة الثانية: فصل عمليات العداد الداخلي عن الخارجي ، وهذه الخطوة يمك..ن-
 انجازها عن طريق عمل قائمة فحص لكل الجزاء ، ظروف التشغيل ، والخطوات الواجب

إتباعها بينما الماكنة في حالة اشتغال .
 المرحلة الثالثة: تحليل عمليات العداد الحالية وتحديد أي من هذه العملي..ات تج..رى-

كإعداد داخلي لتحويلها إلى إعداد خارجي.
 المرحلة الرابعة: اختبار كل من عمليات العداد الداخلي والخارجي لضافة ف..رص-

للتحسين التي تتضمن تبسيط طرق التثبيت واستبعاد التعديلت.
 ) بأنه غالبا% ما يتم تدريب العاملين على القيام بتهيئة49 ، 2006ويبين (النعمة ، 

 وعداد المكائن ، آذ يشكل العاملون أهم عناصر العملية النتاجية ، ويتم اس..تخدام
 برامج لتقليل الكلفة والوقت اللزم للعداد للوصول إلى النتائج المرجوة . ويرى

 )O’Dowd , 2008 , 23بأنه يمكن من خلل تخفيض وقت التهيئة والعداد (   
للمكائن تحقيق مجموعة من الفوائد والتي يوضحها الشكل التي:

                                                   
 

الفوائد                                                          
 الرئيسة                                                            

) الفوائد الرئيسة جراء تخفيض وقت التهيئة والعداد للمكائن2الشكل (
Source : O’Dowd  , Walter , 2008 , Lean  Building  Bloc :  Setup 
Reduction  , http : //www.imts.com/conference/handouts/O’Dowd-Setup
%20Reduction pdf, P 23 .

 Cellular Manufacturingالتصنيع الخلوي :5 - 
 تواجه شركات اليوم تحديات كبيرة تتمثل في خفض الكلف ، وتق..ديم منتج..ات
 بجودة تلبي رغبات واحتياجات الزبائن، فضل% عن الحفاظ على الميزة التنافس..ية
 لذا بدأت هذه الشركات تتجه نحو تطبيق التصنيع الخلوي لما لو م..ن دور ف..ي
 مواجهة هذه التحديات وخاصة عندما يشترك مع العناص..ر الخ..رى للنت..اج
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التصنيعGoforth , 2007 , 45 ) . ويعرف(Sirca , 2008 , 1الرشيق (  (   
 الخلوي بأنه مجموعة مكائن وعمليات في مركز العمل او في خليا العمل، التي

ويصفه( , Hachichaتنتج منتجات متماثلة بمتطلبات متماثلة.   et.al ,2007 , 
   ) بأنه إستراتيجية إنتاج إبداعية التي تجمع مزايا كل من المنتج والعملي..ة193

Bhatلتوجيه النظمة لتقديم منتجات بأحجام مناسبة وبتنوع عالي . ويعرف..ه(  , 
بأنه مدخل يستخدم لنتاج منتجات متنوعة بأقل هدر ممكن،271 , 2008  (   

 بحيث تكون المعدات ومحطات العمل مرتبة بشكل متسلسل يسهل عملي..ة ت..دفق
 المواد والمكونات خلل العملية النتاجية مع الحفاظ عل..ى الح..د الدن..ى م..ن

 ) ب..ان أنظم..ة276،.. 2004التوصيل والتأخير. ويرى ( الحديثي وآخرون ، 
 النتاج التقليدية غالبا% ما يتم ترتيب اللت والمعدات فيها على أساس متطلب..ات
 التشغيل أو المعالجة ( مراكز عمل مصممة للتعامل بنوع معين م..ن المعالج..ة
 كالتثبيت والتقطيع والتغليف) ونتيجة لذلك وطبقا% لهذه النظمة تتحرك مجموع..ة
 الجزاء من مركز معالجة إلى أخر وكل حركة تضيف وقتا% معين..ا% تك..ون في..ه
 الجزاء في داخل النظام، وتنتظر الوحدات دورها للتحرك ويجري النتظار ف..ي
 المركز اللحق لغراض المعالجة وهكذا ، وهذا بدوره يؤدي إلى زي..ادة حج..م
 الخزين في النظام ، فضل% عن وجود قدر كبير من الهدر وحالة عدة الكفاءة . أما
 في التصنيع الخلوي فيتم ترتيب وتنظي..م اللت والمع..دات ومحط..ات العم..ل
 الفرعية على شكل خليا كثيرة العدد ومرتبطة مع بعضها البعض، ومن الممك..ن
 أن تحصل معظم مراحل النتاج أو جميعها داخل خلية واح..دة أو سلس..لة م..ن
 الخليا ، فضل% عن أن التصنيع الخلوي يتصف بالخصائص التية : ( النعم..ة،

2006 ،43-44(
 التدفق المستمر: هناك تدفق انسيابي للمواد والمكونات في الخلية وبدون وجود-

وقت انتظار أو تنقل بين مراحل النتاج.
 التدفق لقطعة واحدة: يستفيد التصنيع الخلوي من خاصية التدفق لقطعة واح..دة-

أي ينتقل منتج واحد عبر عملية النتاج في كل مرة.
 العاملون المتعددو الغراض أو المهارات: يوجد عامل واحد أو بضعة عاملين-

 في كل خلية وبخلف المعالجة بالدفعة حيث يكون العاملون مسؤولين عن عملية
 واحدة، ففي خلية التصنيع يكون عاملو الخلية مسؤولين ع..ن معالج..ة مختل..ف
 العمليات داخل الخلية لذلك فأنه يتم تدريب العاملين على معالجة مجمل العمليات

الموجودة في الخلية.
 ) حيث ينتقل المنتج منU) : تكون الخليا على شكل حرف (Uالشكل حرف (-

 ) إلى نهاية أخرى في حين يقوم الع..املون بمع..الجته،Uإحدى نهايات الحرف (
والغرض من هذا هو تقليل مسافة التنقل وتقليل حركة المواد ضمن الخلية.

  ) بأن التصنيعBates , 2006 , 9 ) و(Kaptanlar , 2003 , 4ويرى كل من (
 الخلوي يحقق مجموعة من الفوائد منها : تقليل وقت التهيئة والع..داد ، تقلي..ل
 مناولة المواد ، تخفيض مخزون المواد النص..ف المص..نعة ، تحس..ين خ..برة
 المشغلين، تحسين العلقات النسانية ، تخفيض مساحة العمل المطلوبة، تخفيض

, Ebaraالكلف، تحسين جودة المنتجات . ويوضح (  et.al   ) بأن1 , 2007 , 
 التصنيع الخلوي يسهل تدفق المعلومات ويقود إلى نتائج عملياتية تتمثل في تقليل
 وقت النتظار ، تقليل المخزون ، زيادة المخرجات، فضل% عن إعادة تنظيم نظم
 النتاج الكبيرة إلى أنظمة صغيرة على هيئة خليا تقود إلى إدارة جيدة للعملي..ة

النتاجية.
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المحور الثالث : الجانب الميداني
 )3(يوضح الجدول أول9 : وصف وتشخيص متغيرات عناصر النتاج الرشيق : 

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والوساط الحسابية والنحرافات المعياري..ة
 لمتغيرات عناصر النتاج الرشيق على مستوى المعمل قيد البحث . وفيما ي..أتي

وصف وتشخيص لهذه المتغيرات :
  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والوساط الحسابية)3(          الجدول 

 لمتغيرات عناصر النتاج الرشيق على مستوى والنحرافات       المعيارية
)*(المعمل قيد البحث

المتغيرات
 الوسطمقاييس الستجابة

الحسابي
النحراف
اتفق بشدة  المعياري

(5)
اتفق 

(4)
محايد 

(3)
ل اتفق 

  (2)
ل اتفق بشدة 

(1)
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

(5S) تنظيم موقع العمل 
X1617.

6
2161.

8
38.838.812.

9
3.8

2
0.93

X2514.
7

1544.
1

720.
6

720.
6

--3.5
2

0.99

X3514.
7

2367.
6

25.9411.
8

--3.8
5

0.82

X4926.
5

2058.
8

12.938.812.
9

3.9
7

0.96

X5514.
7

2264.
7

411.
8

38.8--3.8
5

0.78

X638.82573.
5

25.938.812.
9

3.7
6

0.85

 المؤشر
الكلي

16.
1

61.
7

9.311.
2

1.
4

3.7
9

0.88

الصيانة المنتجة الشاملة
X7411.

8
2161.

8
514.

7
411.

8
--3.7

3
0.82

X8720.
6

1955.
9

411.
8

38.812.
9

3.8
2

0.96

X9617.
6

1852.
9

617.
6

411.
8

--3.7
6

0.88

X10514.
7

2058.
8

514.
7

38.812.
9

3.7
3

0.93

X11617.
6

2161.
8

411.
8

25.912.
9

3.8
5

0.89
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X1238.81441.
2

617.
6

926.
5

25.
9

3.2
0

1.12

 المؤشر
الكلي

15.
1

55.
4

14.
7

12.
2

2.
4

3.6
8

0.93

التحسين المستمر
X1312.92367.

6
38.8720.

6
--3.5

2
0.86

X14720.
6

1852.
9

720.
6

25.9--3.8
8

0.80

X15617.
6

1852.
9

823.
5

12.912.
9

3.7
9

0.88

X16514.
7

1955.
9

720.
6

25.912.
9

3.7
3

0.89

X17720.
6

175038.8514.
7

25.
9

3.6
4

1.15

X18--1852.
9

926.
5

411.
8

38.
8

3.2
3

0.98

 المؤشر
الكلي

12.
7

55.
3

18.
1

10.
3

3.
4

3.6
3

0.92

العداد / التغيير السريع
X19514.

7
1852.

9
1029.

4
12.9--3.7

9
0.72

X20617.
6

1955.
9

617.
6

38.8--3.8
2

0.83

X21823.
5

1544.
1

720.
6

411.
8

--3.7
9

0.94

X22514.
7

1955.
9

823.
5

25.9--3.7
9

0.76

X23720.
6

1544.
1

926.
5

25.912.
9

3.7
3

0.96

X2425.91852.
9

617.
6

823.
5

--3.4
1

0.92

 المؤشر
الكلي

16.
1

50.
9

22.
5

9.80.
4

3.7
2

0.85

التصنيع الخلوي
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X2525.92264.
7

514.
7

411.
8

12.
9

3.5
8

0.89

X2625.91544.
1

720.
6

926.
5

12.
9

3.2
3

1.01

X27514.
7

2264.
7

38.825.925.
9

3.7
6

0.98

X28514.
7

1647.
1

1235.
3

--12.
9

3.7
0

0.83

X29823.
5

1852.
9

411.
8

38.812.
9

3.8
5

0.98

X3038.81338.
2

617.
6

1235.
3

--3.2
0

1.03

 المؤشر
الكلي

12.
2

51.
9

18.
1

14.
7

2.
9

3.5
5

0.95

 ) الجدول من إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة *( 
يتمثل عنصر ) 5s تنظيم موقع العمل (-1  وكما )5sتنظيم موقع العمل (: 

 ) من المبح..وثين77.8 إذ يشير(%)X1-X6 بالمتغيرات ()3(ورد في الجدول 
 على ان المعمل يعمل على تنظيم وإدارة مواقع العمل لتكوين بيئة عم..ل ه..ادئة

   ) التي تؤكد علىVenkatesh , 2007للعاملين ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(
 ) تعد عملية منظمة لدارة الممتلكات وتأمين التجهيزات5sتنظيم موقع العمل ( ان

 والخدمات لتحقيق بيئة هادئة في موقع العمل ، ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي
 ) . وان المتغير الكثر مساهمة ف..ي0.88) والنحراف المعياري(3.79البالغة (

 ) والذي نص على ان المعمل يقوم بتنظيفX4ايجابية هذا العنصر تمثل بالمتغير(
 ) من85.3اللت والمعدات وأماكن العمل بعد انتهاء العمل مباشرهno .إذ اتفق (%

(X4المبحوثين على ذلك، وبلغ الوسط الحسابي للمتغير(  ) وب..انحراف3.97) 
 ) . إما المتغير القل مساهمة في ايجابية ه..ذا العنص..ر0.96المعياري قدره (
 ) والذي نص على ان المعمل يستخدم أسلوب البطاقات (الدلةX2فتمثل بالمتغير(

 ) م..ن58.8) لتحديد المواد والعدد والدوات التي تم استخدامها . اذ اتف..ق (%
(X2المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغير(  ) وب..انحراف3.52) 

وتتفق هذا النتيجة مع دراسة (0.99المعياري قدره (  (Andersson , 2007( 
 والتي تؤكد على انه يمكن تنظيم مواقع العمل من خلل استخدام البطاقات (الدلة
 ) لتحديد المواد والعدد والدوات التي تم استخدامها بهدف تنظيفها وإرجاعها إلى

الماكن المخصصة لها .
 الصيانة بان عنصر )3(: يتبين من الجدول الصيانة المنتجة الشاملة  -2

 ) من المبحوثين70.5 إذ اتفق (%)X7-X12بالمتغيرات (المنتجة الشاملة يتمثل 
 على ان المعمل يسعى إلى تطبيق الصيانة المنتجة الشاملة بهدف المحافظة عل..ى

  )2008المكائن والمعدات وبحالة جيدة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(صالح، 
 يمكن من خلل الصيانة المنتجة الشاملة المحافظ..ة عل..ى التي أكد فيها على انه

 أنظمة النتاج والمعدات والمكائن باستمرار وبسرعة طوال الوقت، ويعزز ذل..ك
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 ) . وان0.93) والنح..راف المعي..اري (3.68قيمة الوسط الحسابي البالغ..ة (
 ) والذي ن..صX11المتغير الكثر مساهمة في ايجابية هذا العنصر هو المتغير(

 على ان المعمل يؤمن العدد والدوات والتسهيلت المناسبة للقيام بعمليات الصيانة
) من المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغي..ر(79.4. إذ اتفق (%
X11)(3.85)إما المتغير القل مساهمة في0.89) وبانحراف المعياري قدره . ( 

 ) والذي نص على ان المعمل ينظم دوراتX12ايجابية هذا العنصر هو المتغير(
تدريبية لزيادة خبرات ومهارات العاملين بإعمال الصيانة باستمرار.إذ اتف..ق(%

(X12) من المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغي..ر(50  (3.20( 
) .1.12وبانحراف المعياري قدره (

 وكما ورد ف..ي التحسين المستمر: يتمثل عنصر التحسين المستمر  -3
 ) من المبحوثين على ان68 إذ يتفق (%)X13-X18بالمتغيرات () 3(الجدول 

 المعمل يعمل على تحسين عملياته النتاجية بهدف القضاء على اله..در وبجمي..ع
  ) الذي أكد فيه عل..ى ان2008إشكاله ، وتتفق هذه النتيجة مع رأي(الجبوري ، 

 التحسين المستمر يعد فلسفة للبحث المستمر عن الطرق اللزمة لتحسين العمليات
 وهو يتضمن تحديد الفضل من حيث التطبيقات وغرس شعور ملكية الع..املين ،
 ويركز على تخفيض الوقت المطلوب لداء العمل والقضاء على الهدر ، ويع..زز

 ) . وان0.92) والنحراف المعي..اري (3.63ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة (
 ) والذي نصX14المتغير الكثر مساهمة في ايجابية هذا العنصر تمثل بالمتغير(

 على ان المعمل يرى بان هدف التحسين المستمر هو إزالة اله..در م..ن جمي..ع
 ) من المبحوثين على ذل..ك ،73.5النظمة والعمليات في المعمل . إذ اتفق (%

 )،0.80) وبانحراف المعياري قدره X14) (3.88)وبلغ الوسط الحسابي للمتغير(
 )  التي أكد فيهاThawesaengskulthai , 2007وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (

 على أن التحسين المستمر (الكايزن) هو ثقافة خاصة بالتحسين المستدام ته..دف
 إلى إزالة الهدر من جميع النظمة والعمليات في المعمل . إم..ا المتغي..ر الق..ل

 ) وال..ذي ن..ص عل..ى انX18مساهمة في ايجابية هذا العنصر فتمثل بالمتغير(
 الزبون يساهم في إجراء تحسينات مستمرة بخصوص منتجات المعمل . اذ اتف..ق

 (X18) من المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوس..ط الحس..ابي للمتغي..ر(52.9(%
) .0.98) وبانحراف المعياري قدره (3.23)

 الع..داد / بان عنص..ر )3(: يوضح الجدول  العداد / التغيير السريع -4
 ) من المبح..وثين67 إذ اتفق (%)X19-X24بالمتغيرات (التغيير السريع يتمثل 

 على ان المعمل يقوم بتهيئة وإعداد المكائن والمعدات بهدف تقليل التوقفات الغير
 الضرورية والستجابة السريعة لحاجات الزبائن ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(

O’Dowd , 2008التي أكد فيها على انه  (  يمكن من خلل تخفيض وقت    
 التهيئة والعداد للمكائن والمعدات تحقيق مجموعة من الفوائد منه..ا الس..تجابة

 )3.72، ويعزز ذلك قيمة الوسط الحس..ابي البالغ..ة ( السريعة لحاجات الزبائن
 ) . وان المتغير الكثر مساهمة في ايجابي..ة ه..ذا0.85والنحراف المعياري (

 ) والذي نص على ان الدارة العليا في المعم..ل تهت..مX20العنصر هو المتغير(
 باستخدام الفراد الكفاء والمبدعين في مجال تهيئة وإعداد المكائن والمعدات. إذ

 (X20) من المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغي..ر(73.5اتفق (%
 ) . إما المتغير الق..ل مس..اهمة ف..ي0.83) وبانحراف المعياري قدره (3.82)

 ) والذي ن..ص عل..ى ان عملي..ات التهيئةX24ايجابية هذا العنصر هو المتغير(
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 والعداد للمكائن والمعدات في المعمل تتم بعد توقف الماكنة عن العمل وإنه..اء
 ) من المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي58.8عملها السابق.إذ اتفق(%

) .0.92) وبانحراف المعياري قدره X24) (3.41)للمتغير(
 التصنيع الخلوي إلى ان عنصر )3(: يشير الجدول التصنيع الخلوي -5

 ) من المبحوثين على أن64.1 إذ اتفق (%)X25-X30بالمتغيرات  (يتمثل 
 المعمل يعمل على  تطبيق التصنيع الخلوي لنتاج منتجات متنوعة وبأقل هدر

  ) التي أكد فيها على انBhat ,2008ممكن ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(
 التصنيع الخلوي مدخل يستخدم لنتاج منتجات متنوعة بأقل هدر ممكن، بحيث
 تكون المعدات ومحطات العمل مرتبة بشكل متسلسل يسهل عملية تدفق المواد
 والمكونات خلل العملية النتاجية مع الحفاظ على الحد الدنى من التوصيل

 ) والنحراف3.55، ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة ( والتأخير
 ) . وان المتغير الكثر مساهمة في ايجابية هذا العنصر هو0.95المعياري (

 ) والذي نص على المعمل يرى بان تطبيق التصنيع الخلوي يمكنهX27المتغير(
 ) من المبحوثين79.4من خفض مخزون المواد النصف المصنعة . إذ اتفق (%

 ) وبانحراف المعياريX27) (3.76على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغير(
   )  التي أكدKaptanlar , 2003) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( 0.98قدره (

 فيها على أن التصنيع الخلوي يمكن من خلله تقليل وقت التهيئة والعداد ،
 تخفيض مخزون المواد النصف المصنعة ،  تحسين العلقات النسانية ، تخفيض
 مساحة العمل المطلوبة، وتحسين جودة المنتجات ، إما المتغير القل مساهمة في

 ) والذي نص على المعمل يشرك عامليهX30ايجابية هذا العنصر هو المتغير(
 ) من47في دورات تدريبية متنوعة لتكوين خليا عمل فاعلة . إذ اتفق (%

 ) وبانحرافX30) (3.20المبحوثين على ذلك ، وبلغ الوسط الحسابي للمتغير(
) .1.03المعياري قدره (

  يمكن القول إن الفرضية الولى للبحث قد تحققت علىتأسيسا9 على ما تقدم
مستوى المعمل قيد البحث .

  به..دفثانيا9 : تحديد مدى استجابة المعمل قيد البحث لعناصر النتاج الرشيق :
 معرفة مدى استجابة المعمل قيد البحث لعناصر النتاج الرشيق وما ه..ي نس..بة

 )  لغرض احتسابT-testالستجابة قام الباحث باستخدام المختبر الحصائي (  
) ومقارنتها بالقيمة الجدولية لتحديد درجة معنويتها ، وقد اعد الجدول (Tقيمة (  

) لهذا الغرض .4
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 )  لجابات الفراد المبحوثين في المعمل قيدT) نتائج المختبر الحصائي (  4الجدول(
البحث

نسبة 
الستجابة(*)

  ( Tقيم 
( المحسوب

ة

 النحراف
المعياري

 الوسط
الحسابي

 حجم
العينة

(N)

 عناصرالمتغيرات
 النتاج
الرشي
ق

6/6= 100% 

*5.120.933.8234X1

) 
مل

لع
ع ا

وق
 م

يم
نظ

ت
S5(

*3.110.993.5234X2
*6.050.823.8534X3
*5.840.963.9734X4
*6.340.783.8534X5
*5.210.853.7634X6

5/6=  
83.3%

*5.170.823.7334X7

لة
ام

ش
 ال

جة
منت

 ال
نة

صيا
ال

*4.950.963.8234X8
*5.010.883.7634X9
*4.600.933.7334X10
*5.570.893.8534X11

n.s 1.071.123.2034X12

5/6=  
83.3%

*3.580.863.5234X13

مر
ست

لم
ن ا

سي
تح

ال

*6.370.803.8834X14
*5.260.883.7934X15
*4.770.893.7334X16
*3.271.153.6434X17

n.s 1.390.983.2334X18

6/6= 100% 

*6.340.723.7934X19

يع
سر

 ال
ير

غي
الت

 /
د 

عدا
ال

*5.750.833.8234X20
*4.890.943.7934X21
*6.010.763.7934X22
*4.450.963.7334X23
*2.590.923.4134X24

4/6=  
66.6%

*3.840.893.5834X25

ي 
لو

لخ
ع ا

صني
الت

n.s 1.341.013.2334X26
*4.520.983.7634X27
*4.920.833.7034X28
*5.030.983.8534X29

n.s1.151.033.2034X30
  n.s : not significant                                    P≤0.05 
 عنصر) المعنوية لكل T) نسبة الستجابة = عدد المتغيرات الفرعية ذات قيم (*(

 ´ 100 عنصر/ مجموع المتغيرات الفرعية لكل
 ) لجابات الفراد المبحوثينT) نتائج المختبر الحصائي (4يتضح من الجدول (

 على متغيرات عناصر النتاج الرشيق في المعمل قيد البحث ، حيث بين ان نسبة
 ) والعداد / التغيير5sاستجابة (توافق) المعمل إلى عنصري تنظيم موقع العمل (

 ) المحسوبة لجميع متغيراتT) حيث ان قيم (100السريع بلغت نفس النسبة (%
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) وعنصر العداد/ التغيير السريع 5s) (X1 – X6)عنصر تنظيم موقع العمل(
X19 – X24) كانت قيم معنوية بمعنى ان قيم  (Tالمحسوبة كانت اكبر من  ( 

 ) .34) وحجم عينة (0.05) عند مستوى معنوية (1.69قيمتها الجدولية البالغة (
 واتضح ان نسبة استجابة المعمل قيد البحث إلى عنصري الصيانة المنتجة الشاملة

 ) المحس..وبةT) حيث كانت قيم (83.3والتحسين المستمر كانت نفس النسبة (%
لغالبية المتغيرات الخاصة بهذين العنصرين قيم معنوية باس..تثناء المتغيري..ن (

X12) ،(X18اما نسبة استجابة المعمل قيد البحث لعنصر التصنيع الخلوي . ( 
، (X27) ،(X25) المحسوبة للمتغيرات (T) حيث كانت قيم(66.6فقد بلغت (%

(X28) ،(X29) كانت قيم معنوية ، بينما قيم (T) للمتغيرين (X26)، (X30( 
  نلحظ ان المعمل قيد البحث قد استجاباتساقا9 مع ما تقدمكانت غير معنوية . 

 لعناصر النتاج الرشيق وبنسب جيدة ، وهذا يتفق مع مضمون الفرضية الثاني..ة
 للبحث التي نصت على ان المعمل قيد البحث يستجيب لعناصر النتاج الرش..يق

وبنسب جيدة .  
المحور الرابع : الستنتاجات والمقترحات 

أول9 : الستنتاجات
  من المواضيع العلمية المهمة التي استحوذت على اهتمام- يعد النتاج الرشيق1

 جميع الشركات وخاصة الصناعية منها لكونه احد أهم نظم النت..اج المعاص..رة
التي تهدف إلى القضاء على الهدر وبجميع إشكاله . 

 - هناك قدر من التفاق بين عدد من الكتاب في مجال إدارة النتاج والعمليات2
 ) ، الصيانة المنتجة5sعلى عناصر النتاج الرشيق المتمثلة بتنظيم موقع العمل (

الشاملة ، التحسين المستمر ، العداد / التغيير السريع ، التصنيع الخلوي . 
 توفر عناصر النتاج الرشيق المعتمدة في البحث ف..ي بيئة المعم..ل قي..د- 3

 البحث ، وبالتالي إمكانية تطبيقها على وفق وجهات نظر اغلب الفراد المبحوثين
.
 - أظهرت نتائج وصف وتشخيص متغيرات عناصر النتاج الرشيق في المعمل4

قيد البحث  التي :
) قد حصل على أعلى نسبة اتف..اق (%5s- ان عنصر تنظيم موقع العمل (4-1

 ) من قبل المبحوثين في المعمل قيد البحث . اذ تركزت اغل..ب إجاب..ات77.8
 المبحوثين بالموافقة على ان المعمل يقوم بتنظيف اللت والمعدات وأماكن العمل

 ضع المواد والع..دد والدواتبعد انتهاء العمل مباشرة ، فضل% عن ان المعمل ي
في أماكن يسهل الوصول إليها من قبل العاملين .

 ) بي..ن70.5- حقق عنصر الصيانة المنتجة الشاملة على نسبة اتف..اق (4-2%
 المبحوثين في المعمل قيد البحث. حيث تمح.ورت اغل..ب إجاب.ات المبح..وثين

  المعمل يؤمن العدد والدوات والتس..هيلت المناس..بة للقي..امبالموافقة على ان
  يشكل فرق للصيانة يشارك فيها إف..راد فضل% عن ان المعملبعمليات الصيانة ،

من مستويات إدارية متعددة لداء أعمال الصيانة .
 ) م..ن قب..ل68- حصل عنصر التحسين المستمر على نس..بة اتف..اق (4-3%

 المبحوثين في المعمل قيد البحث . اذ تركزت اغلب إجابات المبحوثين بالموافق..ة
  المعمل يرى بان الهدف من التحسين المستمر هو إزالة الهدر من جميععلى ان
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 الدارة العليا في المعم..ل ت..دعم فضل% عن ان النظمة والعمليات في المعمل ،
برامج التحسين المستمر وعلى نحو مستمر .

 ) بي..ن67- حقق عنصر العداد / التغيير السريع على نس..بة اتف..اق (4-4%
 المبحوثين في المعمل قيد البحث .حيث تمح.ورت اغل..ب إجاب.ات المبح..وثين

  الدارة العليا في المعم..ل تهت..م باس..تخدام الف..راد الكف..اءبالموافقة على ان
  يس..عى إل..ى فضل% عن ان المعملوالمبدعين في مجال تهيئة وإعداد المكائن ،

تخفيض وقت التهيئة والعداد للمكائن إلى أدنى مستوى ممكن .
 ) من قبل64.1- حصل عنصر التصنيع الخلوي على أدنى نسبة اتفاق (4-5%

 المبحوثين في المعمل قيد البحث . اذ تركزت اغلب إجابات المبحوثين بالموافق..ة
  المعمل يرى بان تطبيقه للتصنيع الخلوي يمكنه من خفض مخزون الموادعلى ان

 النصف المصنعة .فضل% عن تمكين العاملين لديها من الس..يطرة عل..ى الج..ودة
بشكل واضح .

  ) ان المعمل قي..د البح..ث ق..دT-test- أظهرت نتائج المختبر الحصائي ( 5
 استجاب وبشكل جيد للمتغيرات الساسية للبحث والتي تمث..ل عناص..ر النت..اج
الرشيق ،اذ بلغت نسبة استجابة المعمل قيد البحث لعنصري تنظيم موقع العمل (

5s%) في حين بلغت نسبة استجابة المعمل100) والعداد / التغيير السريع ، ( 
 )83.3قيد البحث لعنصر الصيانة المنتجة الشاملة وعنصر التحسين المستمر (%

، بينما بلغت نسبة استجابة المعمل قيد البحث لعنص..ر التص..نيع الخل..وي (%
66.6. ( 

 - أسهمت النتائج التي تم التوصل إليها في متن البحث الى اس..تنتاج مف..اده :6
تحقق فرضيات البحث في المعمل قيد البحث .

ثانيا9 : المقترحات
 - ضرورة قيام إدارة المعمل قيد البحث بتطبيق عناص..ر النت..اج الرش..يق ،1

 والنظر إليها على وفق أساس استراتيجي مستقبلي لكي يضمن المعمل بقاءه ضمن
 أجواء المنافسة المتنامية ، فضل% عن امتلكه ميزة تنافسية لمواجهة أية تهديدات

بيئية .
 ضرورة قيام إدارة المعمل قيد البحث بالعمل على توفير جميع المتطلبات  -2

 (بشرية ، مادية ، فنية ، معلوماتية ) اللزمة لتطبيق عناصر النت..اج الرش..يق
وبالشكل الذي يستطيع المعمل من خللها الصمود بوجه المنافسة العالمية .

 بعناصر النتاج الرشيق يقع على عاتقه تسهيل عملية- تشكيل فريق متخصص 3
 تطبيق هذه العناصر ، فضل% عن تشجيع وتحفيز الف..راد الع..املين ف..ي كاف..ة
المستويات الدارية على المشاركة والمساهمة في تطبيق وتطوير هذه العناصر .

 - ضرورة قيام إدارة المعمل قيد البحث بنشر فلسفة إزالة الهدر (النشطة التي4
 ل تضيف قيمة) بين الفراد العاملين داخل المعمل بهدف الوصول ال..ى اله..در

الصفري الذي يضمن تحقيق المنتجات بكفاءة .
 - ضرورة قيام إدارة المعمل قيد البحث بإقامة ال..دورات التدريبي..ة للف..راد5

العاملين في قسم الصيانة بهدف زيادة خبراتهم ومهاراتهم بإعمال الصيانة .
 - ضرورة إتباع المعمل قيد البحث أسلوب العمل الجماعي بتشكيل فرق عم..ل6

متعددة الوظائف من داخل المعمل من اجل القيام بالتحسينات المستمرة .
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 - العمل على تنمية الوعي لدى جميع العاملين في المعمل قيد البحث بالخطوات7
 )  وأهميتها وعمليات تنفيذها بهدف توفير بيئة ه..ادئة ف..ي موق..ع5sالخمسة (
العمل .

 - إيلء التصنيع الخلوي أهمية اكبر لدوره الفاعل في تسهيل عملية تدفق المواد8
والمكونات خلل العمليات النتاجية وبدون تداخل وانتظار .

 - من اجل تقليل التوقفات الغير الضرورية للمكائن والمعدات وإنتاج منتج..ات9
 خالية من العيوب على إدارة المعمل قيد البحث زي.ادة الهتم.ام بتهيئة وإع.داد

المكائن والمعدات وبشكل سليم .  
 - زيادة استفادة المعمل قيد البحث من شبكة المعلومات لتكوين قاعدة بيان..ات10

متكاملة والستفادة منها في تطبيق عناصر النتاج الرشيق .
 - ضرورة زيادة اهتمام إدارة المعمل قيد البحث بعناصر النتاج الرشيق التي11

 حصلت على أدنى نسب اتفاق من قبل المبحوثين كعنص..ري الع..داد/التغيي..ر
 السريع والتصنيع الخلوي ، وبنفس الوقت تعزيز ودعم العناصر ال..تي حص..لت

على نسب اتفاق عالية .

لمصادرا
 أول9 : المصادر العربية

  ، نظم إدارة الجودة ، دار ابن الثير للطباع..ة2008- الجبوري ، ميسر إبراهيم احمد ، 1
والنشر ، جامعة الموصل ، العراق .

  ، إدارة الجودة الش..املة ، دار وائل للنش..ر ، عم..ان ،2004- جودة ، محفوظ احمد ، 2
الردن .

 - الحديثي ، رامي حكمت وعلوان ، حيدر عبد حسن والبي..اتي ، ف..ائز غ..ازي عب..د ،3
 ، دار وائل للنش..ر ،1 ، التجاهات الحديثة في إدارة الص..يانة المبرمج..ة ، ط 2004

عمان ، الردن .
  ، التكامل بين استراتيجيات التصنيع الفعال وأساليب2008- السمان ، ثائر احمد سعدون ،4

 التصنيع الرشيق وأثرهما في تعزيز الداء العملياتي : دراسة تطبيقية في مجموعة مختارة
 من المنظمات الصناعية في مدينة الموصل ، أطروحة دكتوراه في إدارة العمال ، كلي..ة

الدارة والقتصاد ، جامعة الموصل . 
  ، التكامل بين الصيانة المنتجة الش..املة وإدارة الج..ودة2008- صالح ، ماجد محمد ، 5

 الشاملة : دراسة استطلعية لراء المدراء في معمل اللبسة الولدية بالموصل ، مجل..ة
 .89 ، العدد  30تنمية الرافدين ، المجلد 

  ، مدخل إلى المنهجية المتكاملة لدارة الج..ودة الش..املة2001- عقيلي ، عمر وصفي ، 6
، دار وائل للنشر ، عمان ، الردن .1(وجهة نظر) ط 

  ، المعلومات المحاسبية اللزمة لعتماد أس..لوب2004- الكسب ، علي إبراهيم حسين ،7
 التحسين المستمر (الكايزن) في المنشات الصناعية بالتطبيق على مصنع الغزل والنس..يج
في الموصل ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، كلية الدارة والقتصاد ، جامعة الموصل .

  ، دور رأس المال الفك..ري ف..ي إمكاني..ة إقام..ة2006- النعمة ، معتصم هود محمد ،8
 مرتكزات التصنيع الرشيق: دراسة استطلعية في عينة من الش..ركات الص..ناعية ف..ي
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 محافظة نينوى ، رسالة ماجستير في الدارة الصناعية ، كلية الدارة والقتصاد ، جامعة
الموصل .
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)1ملحق رقم (
بسم ال الرحمن الرحيم
أنموذج استمارة الستبانة

جامعة الموصل    
كلية الدارة والقتصاد
قسم الدارة الصناعية 

م/ استمارة الستبانة

......................... السيد المدير المحترم/ نهديكم أجمل تحياتنا
 إمكانية تط..بيق( تمثل هذه الستمارة جزءا% من مشروع بحث في الدارة الصناعية بعنوان 

  وتع..د دراسة ميدانية في معمل اللبسة الولدية في الموصRRل )عناصر النتاج الرشيق :
 مشاركتكم في تقديم الصورة الحقيقية ذات اثر ايجابي في إخراج ه..ذا البح..ث بالمس..توى
 المطلوب . لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار الجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال، علما%
 بأن البيانات لمدونة تتسم بطابع السرية والمانة العلمية، نشكركم على حسن استجابتكم م..ع

تمنياتنا لكم بالنجاح الدائم في أعمالكم.

                                                                                الباحث
                                                                              أ.غانم محمود

 احمد

أول9]:- بيانات عامة
- بيانات تخص المعمل1

أ- تاريخ تأسيس المعمل :                       
ب- عدد العاملين في المعمل :                 

ت- عدد المنتجات التي ينتجها المعمل :               
- بيانات تتعلق بالمستجيب على الستمارة2

أ- المنصب (المركز الوظيفي) :                   
ب- التحصيل الدراسي (الشهادة) :                   

ت- مدة الخدمة بالمعمل :                    
 ) أمام العبارة التي تعتقد بأنها أكثر ملئمة من وجهة√الرجاء وضع علمة (

نظركم .
 مجموعة من الفلسفات والطرق المصممة لتحسين كفاءة وجودة النتاج .ثانيا9 :- عناصر النتاج الرشيق:

  هي خمسة كلمات يابانية( الفرز، التبسيط ، اللمع..ان، التوحي..د، التعزي.ز)) :5sتنظيم موقع العمل (-1

وتعرف بأنها مدخل نظامي لتنظيم وإدارة مكان العمل او تدفق العمل لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.
اتفقالعباراتت

بشدة
لمحايداتفق

اتفق
ل اتفق
 بشدة
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 يقوم معملنا بالتخلص من المواد غير الضرورية في1.
 أماكن العمل لتحقيق تدفق صحيح للمواد وحركة سهلة

للعاملين .
 يستخدم معملنا أسلوب البطاقات (الدلة ) لتحديد المواد2.

والعدد والدوات التي تم استخدامها .
 يضع معملنا المواد والعدد والدوات في أماكن يسهل3.

الوصول إليها من قبل العاملين .
 يقوم معملنا بتنظيف اللت والمعدات وأماكن العمل بعد4.

. noانتهاء العمل مباشره
 يعمل معملنا على توحيد إجراءات إرجاع المواد والعدد5.

والدوات إلى الماكن المخصصة لها .
 5sيعمل معملنا على تنمية الوعي لدى العاملين بأهمية 6.

وضمان جعلها جزءا% من ثقافة المعمل .

  نظام صيانة الذي يغطي كامل حياة المعدات في كل قسم بضمن ذلك التخطيط ،ب- الصيانة المنتجة الشاملة:

والنتاج ، والصيانة.
اتفقالعباراتت

بشدة
ل محايداتفق

اتفق
ل اتفق
 بشدة

 يسعى معملنا نحو تطبيق الصيانة المنتجة الشاملة7.
للمكائن والمعدات بهدف تحسين أدائها وزيادة فاعليتها. 

 يشكل معملنا فرق للصيانة يشارك فيها إفراد من8.
مستويات إدارية متعددة لداء أعمال الصيانة .

 )*(يهتم قسم الصيانة في معملنا بأجزاء المعدة الحرجة9.
لتقليل عيوب الجودة .

 يولي معملنا اهتماما% كبيرا% بالمقترحات المقدمة من قبل10.
 الفراد العاملين في قسم الصيانة بشأن تحسين أداء

المكائن والمعدات .
 يؤمن معملنا العدد والدوات والتسهيلت المناسبة للقيام11.

بعمليات الصيانة .
 ينظم معملنا دورات تدريبية لزيادة خبرات ومهارات12.

العاملين بإعمال الصيانة باستمرار .

 صغيرة إجراء تحسينات جيدة ومستمرة ل تنتهي عند حد معين ، وهي تحسينات ويقصد بهت- التحسين المستمر: 

ولكنها تنفذ على أساس مستمر وتشمل كافة الفراد العاملين في الشركة .
اتفقالعباراتت

بشدة
لمحايداتفق

اتفق
ل اتفق

بشدة
 تشكل الدارة العليا في معملنا فرق عمل متعددة الوظائف13.

من داخل المعمل من اجل القيام بالتحسينات المستمرة .
 يرى معملنا بان هدف التحسين المستمر هو إزالة الهدر14.

من جميع النظمة والعمليات في المعمل  . 
 يسعى معملنا الى نشر ثقافة إزالة الهدر (النشطة التي ل15.

تضيف قيمة ) بين عامليه .
 تدعم الدارة العليا في معملنا برامج التحسين المستمر16.

وعلى نحو مستمر .
 هناك متابعة مستمرة من قبل معملنا لمستوى جودة17.

المنتجات المقدمة للزبائن .
 يساهم الزبون في إجراء تحسينات مستمرة بخصوص18.

  أجزاء المعدة الحرجة : وهي الجزاء التي ان حدث فيها استهلك او تدهور سبب ظهور منتجات معيبة او دون مستوى) * ( (
الجودة المطلوبة .
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منتجات معملنا .

 وقت العداد ويقصد به وقت تهيئة وإعداد الماكنة كما يمثل الوقت اللزم للتغيير اوث- العداد / التغيير السريع : 

التحويل من إنتاج احد المنتجات إلى منتج أخر .
اتفقالعباراتت

بشدة
لمحايداتفق

اتفق
ل اتفق

بشدة
 التوقفات غير الضرورية للمكائن الناتجة عن تهيئة وإعداد19.

المكائن والمعدات قليلة في معملنا.
 تهتم الدارة العليا في معملنا باستخدام الفراد الكفاء20.

والمبدعين في مجال تهيئة وإعداد المكائن والمعدات. 
 تولي الدارة العليا في معملنا اهتماما% كبيرا% بتهيئة وإعداد21.

المكائن بهدف خفض وقت النتظار .
 يعمل معملنا على التهيئة والعداد السليم للمكائن والمعدات22.

لتحقيق العيوب الصفرية في منتجاته باستمرار 
 يسعى معملنا إلى تخفيض وقت التهيئة والعداد للمكائن إلى23.

أدنى مستوى ممكن .
 تتم عمليات التهيئة والعداد للمكائن والمعدات في  معملنا24.

بعد توقف الماكنة عن العمل وإنهاء عملها السابق .

  مدخل يستخدم لنتاج منتجات متنوعة بأقل هدر ممكن، بحيث تكون المعدات ومحطات العملجR- التصنيع الخلوي :

 مرتبة بشكل متسلسل يسهل عملية تدفق المواد والمكونات خلل العملية النتاجية مع الحفاظ على الحد الدنى من

التوصيل والتأخير.
اتفقالعباراتت

بشدة
لمحايداتفق

اتفق
ل اتفق

بشدة
 يسعى معملنا إلى استخدام الترتيب الداخلي الذي يحقق25.

 تدفق انسيابي للمواد والمكونات وبدون وقت انتظار أو
تداخل بين مراحل النتاج .

 عاملوا النتاج في معملنا مسؤلون عن معالجة مختلف26.
العمليات داخل خط النتاج .

 يرى معملنا بان تطبيق التصنيع الخلوي يمكنه من خفض27.
مخزون المواد النصف المصنعة .

 يتمتع العاملون في معملنا بمهارات متعددة تمكنهم من28.
التعامل مع مختلف العمليات داخل خلية العمل .

 يرى معملنا بان تطبيق التصنيع الخلوي يمكن العاملين29.
لديه من السيطرة على الجودة بشكل واضح. 

 يشرك معملنا عامليه في دورات تدريبية متنوعة لتكوين30.
خليا عمل فاعلة .
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