المجلة العراقية للعلوم االدارية

(المجلد)13
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دور أساسيات أنظمة التصنيع في تحقيق الكفاءة والفاعمية االنتاجية
دراسة تطبيقية في معمل سمنت كربالء المقدسة
م .محمد تركي عبد العباس
كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء
ممخص
يعاني القطاع الصناعي في العراؽ مف تقاطع مفيومي الكفاءة والفاعمية  ,وىذا يبرز عندما نجد عدـ قدرة متخذ القرار في
تخفيض التكاليؼ وتحسيف العمميات اإلنتاجية ,ويرجع السبب في ذلؾ الى عدـ وجود نظاـ إنتاج مرف (ذكي)  ،اذ اف
تطبيؽ أنظمة اإلنتاج الحديثة أصبح مطمباً محمياً في ظؿ التغيرات الراىنة اذ يوفر الجيد والوقت والكمفة والسرعة (الكفاءة
والفاعمية ) في معظـ إستراتيجيات اإلنتاج ومع االعتراؼ بوجود نقص واضح في اإللماـ الكافي بالكفاءة اإلنتاجية
والتصنيع الذكي وجوانب المعرفة بيا التسامو بالحداثة  ,اذ ظير اف اإلنتاجية لكؿ مف عنصري العمؿ ورأس الماؿ
موجبتيف واف عمميات اإلنتاج تستجيب بشكؿ محدود إلى عنصر رأس الماؿ مما إلى عنصر العمؿ ,واف ىناؾ
تأثير ايجابياً
اً
لعنصر راس الماؿ والتقدـ التكنولوجي .ىذه النتائج تكشؼ عف مضموف ميـ جدا ىو اف مف مصمحة معمؿ سمنت كربالء
المقدسة في التوسع في عمميات اإلنتاج ( الذكي )عمى مستوى كؿ مف اإلنتاجية والطاقة.
Abstract
The Industrial sector in Iraq suffer the lack of the pillars intersection of efficiency and
effectiveness in its work .This is obvious from the not ablate decision take of lower cost
production ,the application of Production System has become a local demand in the light of
.in the most

the current variables ,since it saves the hardly ,Time , Cost , quickly

Productivity sufficient

transaction with the Operation production of the clear lack of

knowledge of its aspects. The marginal productivity of both labour and capital appeared
positive. The output responds highly to capital and weakly to labor. There are positive
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effects for intellectual capital and technical progress. The most important implication , it is
beneficial for Iraqi private Karbala cement Factory to expand its Productivity and capacity.
المقدمة
ينضوي مفيوـ الكفػاءة والفاعميػة اإلنتاجيػة فػي القطػاع الصػناعي  ،ىػذا القطػاع اخػذ يشػكؿ حصػة ممحوظػة
مػػف النػػاتج المحمػػي فػػي الكثيػػر مػػف الػػدوؿ  ،ال بػػؿ فػػي الػػبعض منيػػا اخػػذ يتفػػوؽ عمػػى القطاعػػات التقميديػػة ( الز ارعػػة
والتعديف والخدمات ) .
ىػػذا الػػدور المتنػػامي لقطػػاع التصػػنيع ( الػػذكي ) ت ػزامف معػػو اىتمػػاـ البػػاحثيف  ،اذ تنػػاولوا العديػػد مػػف جوانبػػو ا مػػر الػػذي
أسفر عف تشكيؿ كـ ىائؿ مف ا دب المتخصص بيذا الحقؿ مف حقوؿ المعرفة  ،ومما يؤسؼ لو اف حصة باحثينػا مػف
قصور ممحوظاً ،فالكفاءة و الفاعميػة ال يمكػف االسػتغناء عنيػا فػي عمميػة تحميػؿ أي
ىذا ا دب محدودة جداً  ،وىذا يمثؿ
اً
موضوع في ادارة العمميات  .وعميو ،فاف االستعانة بنظريات اإلنتاج ( ىو مسمؾ البحث ) يعػد مسػتمزما أساسػياً لمتحميػؿ
 ،ومف ىنا استخدمنا وصؼ ( )Druckerلمكفاءة والفاعمية عمى إنيما وجيػاف لمنجػاح  ،وأفكػار ( )Barnesالػذي يػرى
اف الكفػاءة مقيػػاس لنجػػاح العمميػػة والفاعميػػة معيػػار مخرجػػات اإلنتػػاج ،فػػاف د ارسػػتنا عبػػر تناوليػػا تحميػػؿ عناصػػر اإلنتاجيػػة
تشػػكؿ محاولػػة واسػػيامة متواضػػعة فػػي سػػد جػػزء مػػف الف ػراغ الػػذي تعػػاني منػػو مكتباتنػػا العمميػػة  ،،وبيػػاف امكانيػػة عمميػػات
انظمة التصنيع المرف في تحقيؽ الكفاءة والفاعمية المالئـ بوجو خاص في معمؿ سمنت كربالء المقدسة.
مف ىنا ييدؼ الباحث إلى توضيح اإلنتاج الذكي والكفاءة والفاعمية اإلنتاجية في المباحث ا ربعة اآلتية:


المبحث األول :منهجية البحث .



المبحث الثاني :الجانب النظري.



المبحث الثالث :الجانب التطبيقي .



المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول
منهجية البحث methodology of research
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Problem of Research

اىتمػػت أدبيػػات ادارة العمميػػات بموضػػوع إسػػتراتيجية عمميػػة اإلنتػػاج والػػذي يعػػد احػػد ق ػ اررات التصػػميـ ()design
الرئيسػػة فػػي المنظمػػات االعمػػاؿ ،اذ أولػػت ىػػذه الد ارسػػات العنايػػة بأىميػػة عمميػػات التصػػميـ واإلنتػػاج الػػذكي  ،لػػذا فػػاف
مشػػكمة البحػث تكمػػف فػػي ضػػعؼ االىتمػػاـ بعمميػػات الكفػػاءة والفاعميػػة اإلنتاجيػػة مػػف حيػػث االعتمػػاد عمػػى بيانػػات تحديػػد
الطاقة ،ويمكف التعرؼ عمى مضاميف المشكمة مف خالؿ التساؤالت اآلتية -:


كيؼ تتـ العمميات اإلنتاج وما مدى توفر الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية وما سياساتيا في معمؿ سمنت كربالء؟



ما الوظائؼ ا ساسية الداعمة لنظـ التصنيع ؟ وكيؼ يتـ تقييـ مستوى الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية عف طريؽ تقميؿ
قيمة المدخالت والمحافظة عمى نفس القدر مف المخرجات؟

 .2أهمية البحث Importance of Research
يقدـ ىذا البحث مدخؿ مراجعة المفاىيـ العممية والفكرية والنظرية لمعرفة موضوع انظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية
اإلنتاجية لما ليما مف أىمية قيمة كونيما مف المداخؿ الميمة ذات العالقة في تحسيف قدرة المعمؿ عمى سرعة االستجابة
لحاجات الزبوف مف خالؿ -:
أ -تكييؼ وتطبيؽ ألػكفاءة والفاعمية اإلنتاجية بعدىا أداة فاعمة في تحديد نقاط القوة والضعؼ ؿ انظمة التصنيع
المرف والذكي  ،إذ لـ يكف استخداميا حك اًر في القطاع الصناعي.
ب -محاولة في قياس امكانية معمؿ سمنت كربالء في تحقيؽ الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية ب انظمة التصنيع الحالية.
 .3فرضية البحث
أ-

Hypothesis of Research

فرضييية الرسيسيية األول ي  -:توجػػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أساسػػيات أنظمػػة التصػػنيع والكفػػاءة
والفاعمية اإلنتاجية.

ب -فرضييية الرسيسييية الثانيييية -:توجػػد عالقػػة تػػأثير ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أساسػػيات أنظمػػة التصػػنيع والكفػػاءة
والفاعمية اإلنتاجية.
ت -يوجػػد تكامػػؿ ف ػػي عمميػػات اإلنتػػاج ف ػػي معمػػؿ سػػمنت كػ ػربالء ويمكػػف تحديػػد م ػػدى مس ػػاىمة الكفػػاءة والفاعمي ػػة
اإلنتاجية وتحديد نقاط القوة والتغمب عمى نقاط الضعؼ في خطوط اإلنتاج.
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Objectives of Research

أ -الوقوؼ عمى المناىج المعتمدة في تقدير الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية وتوضيح إبعادىا ا ساسية.
ب -دور العناصر اإلنتاجية في تشكيؿ المنتج مع بيػاف طبيعػة العالقػة بػيف العناصػر المؤتمفػة فػي الصػناعة لممعمػؿ قيػد
البحث.
ت -تحديد مناطؽ القوة والضعؼ لممعمؿ وفقاً لمتطمبات الكفاءة والفاعمية لعمميات اإلنتاج (المرف والذكي) والتركيز عمى
النقاط ذات التأثير المباشر في رفع مستوى اإلنتاجية ؟
 .5مخطط البحث Plan of Research
لغرض اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ البحث البد مف صياغة مخطط يحػدد متغيػرات البحػث والعالقػات الموجػودة بػيف
مكوناتو ،بما يتالءـ وطبيعة المشكمة وفرضياتيا الشكؿ (.)1

أساسيات أنظمة التصنيع ( الذكي والمرن )

إنتبج واسع

إنتبج حسب الطلب

إنتبج مرن
عوامل البيئة

نتبئج

الفاعمية

مخرجبت

كفاءة االنشطو

مذخالت

كفاءة التكنولوجيا
الموارد البشرية والمالية

المصدر  :مف إعداد الباحث
 .6حدود البحث Domain of Research
أ -الحدود المكانية  :بيدؼ تطبيؽ البحث في معمؿ سمنت كربالء المقدسة .

ب -الحييدود الزمانييية :تتمثػػؿ حػػدود البحػػث الزمانيػػة مػػف  2012/11/3ولغايػػة  2012/12/6فيمػػا يخػػص توزيػػع
االسػػتبانة  .فػػي حػػيف لػػـ نحصػػؿ عمػػى بيانػػات فعميػػة عػػف حركػػة عمميػات اإلنتػػاج تغطػػي الفتػرة  .وبنػػاء عميػو اعتمػػد
تحميؿ بيانات اإلنتاج الفعمي سنة .2010-2007
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 .7عينة البحث Sample of Research
يتكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػف ( )1350فػػرداً بواقػػع (  3مسػػميات وظيفيػػة ) امػػا عينػػة البحػػث بمغػػت ( )124فػػرداً موزعػػة بػػيف
(مدير  ،معاوف ،ـ ميكانيؾ ،ـ براد  ،رئيس قسـ ) بوصفيا متخذي الق اررات في المعمؿ.
 .8أساليب جمع المعمومات والبيانات Set of Information and Data
تـ جمع البيانات والمعمومات في الجانب النظري مف اآلتي:
الكتب العربية وا جنبية والدوريات ومواقع االنترنت.
اما الجانب التطبيقي سيتـ جمع البيانات كاآلتي:
 .1االستبانة  ،المقابالت الشخصية مع عينة البحث.
 .2جدولة واقع كفاءة تكنولوجيا اإلنتاج في المعمؿ قيد البحث.
 .9الوساسل اإلحصاسية Statistical of means
-

الوسط الحسابي الموزوف.

-

االنحراؼ المعياري.

-

معامؿ االرتباط والتأثير.

-

اختبار ( )t-testو ( )f-testومعامؿ .beta

المبحث الثاني
إطار مفاهيمي عن أساسيات أنظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية اإلنتاجية
أوال :أنظمة التصنيع Manufacturing Systems
يصعب تحديد قوانيف ثابتة وموحده يمكف تكرارىا لجميع أنظمة التصنيع  ،وذلؾ نظ ار لطبيعة تعقد مكوناتيا
وديناميكية عممياتيا ،فتعدد مدخالتيا ومخرجاتيا وعوامميا المطموبة ( سرعة الماكينات المثالية  ،ونسبة االستخداـ ،
وموثوقية المكائف  ،وزمف اإلنتاج ومكوناتو  ،نسبة التحميؿ ) وعمية تعرؼ نظـ التصنيع عمى أنيا القابمية عمى تحقيؽ
حاجات ورغبات الزبوف بأسعار تنافسية في ظؿ فمسفة اإلنتاج المرف ،والتركيز عمى الكمفة المنخفضة في تصميـ
عمميات اإلنتاج بوصفيا المعيار السائد ) .(Slack et al:2010- 88ويشير ا كاديمييوف الى اف فمسفة أنظمة
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التصنيع بأنواعيا ىي مفاتيح الحؿ لالستراتيجيات التنافسية في القرف الواحد والعشريف (.)Kotha, 1994, 588
وضمف السياؽ نفسو يتـ التعرؼ عمى حقوؿ معرفة أنظمة التصنيع الذكي واإلنتاج الواسع والمرونة اإلنتاجية وعمى
النحو ا تي )Kidd : 1994 – 64( -:
.1

نظام التصنيع الذكي Agile Manufacturing System :
يشػير مفيػوـ التصػنيع الػذكي الػػى القػدرة عمػى االنتقػاؿ السػريع مػف إنتػاج منػتج إلػػى نخػر مػع تسػييالت اإلنتػػاج
المرنة وتقنيات اإلنتػاج اآللػي نظػاـ االخػتالؼ ( .(Kim : 2005 – 227( (Variant Systemولمػا كػاف اليػدؼ مػف
التصنيع الػذكي ىػو تحديػد ا ىػداؼ واختيػار افضػؿ الطػرؽ فػي انتقػاؿ المؤسسػة الػى أسػاليب التصػنيع الػذكي بتطبيػؽ
المنيج العممػي فػي تحديػد احتياجػات الزبػوف واإلفػادة مػف نظػاـ تكنولوجيػا معمومػات متطػور يسػتخدـ فػي تحقيػؽ عمميػات
التبػػادؿ االلكترونػػي بػػيف وحػػدات التصػػنيع .وكػػاف ىػػذا فػػي إطػػار أىػػداؼ اإلنتػػاج ا وليػػة والمتمثمػػة بالمنػػافع المتحققػػة مػػف
االسػ ػػتغالؿ ا مثػ ػػؿ لممكػ ػػائف بوانتاجيػ ػػة العمػ ػػؿ طبق ػ ػاً لسياسػ ػػيات أنظمػ ػػة التصػ ػػنيع ا مثػ ػػؿ ( )MRPو ( .)JITإال أف
إسػػتراتيجية التصػػنيع الػػذكي مػػع فمسػػفة اإلنتػػاج الواسػػع ال يمكنيػػا التغمػػب عمػػى تغييػرات ا سػواؽ السػريعة واختصػػار دورة
حياة المنتوج وىذا ىو ا ساس ا وؿ (  Little Law )Work in Processويمكف التعبير عنو بالمعادلة اآلتية -:
WIP = Rp x T = Production Rate x Throughput Time

لكػػف أسػػس التصػػنع الػػذكي تجمػػع بػػيف خصػػائص المػػدخالت بوايجػػاد الحمػػوؿ الممكنػػة لمتشػػغيؿ  ،فيػػو يسػػتطيع التعامػػؿ مػػع
الظروؼ والتغيرات التي يصعب التنبؤ بيا في عمميات اإلنتػاج وتخػرج عػف نطػاؽ السػيطرة ( .)Maskell :1996-2وظيػر
ىػذا ا سػموب مػف اإلنتػاج مػع بدايػة القػرف الحػادي والعشػريف لمتعبيػر عػف إسػتراتيجية اإلنتػاج الخاصػة بالتصػنيع ،ويعنػي ىػذا
ا سموب التحرؾ السريع الفعاؿ نحو تمبية حاجات الزبوف ،ويمكف توضيحو عمػى انػو ىيكػؿ مكػوف مػف دعامػات أساسػية ىػي
اليياكؿ االدارية والتنظيمية المبدعة ،وميارة االفراد الذيف يمتمكوف المعرفة والمرونة والقدرة عمى اسػتخداـ التكنولوجيػا الذكيػة
في التصنيع .والشكؿ ( )3يوضح أنظمة قدرة التصنيع.
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Manufacturing
Capability
Technology

Organization

People

Organization Sensitiveness , People , Technology

Cost

Servic
e

Qualit
y

Productivit
y

Lead
Time

INPOT=OUTPOT

Flexibility

Information Technology

Market Sensitiveness

Mass production

Source Flexibility

Mean of Information

Deliver speed

Inventory Waiting

Deliver Flexibility

Electronic data

New product introduction

Knowledge

Munaf. Flexibility

Data and knowledge

Customer responsiveness

Larne Manufacturing

Agile Manufacturing

الشكل ( )3يوضح قدرة التصنيع الذكي

Source: Kim : 2005 – 227

يتضح اف نظاـ التصنيع الذكي يعتمد عمى ثالثة موارد رئيسة ,يحقؽ النظاـ مف خالليا ا سبقيات التنافسية ورضى
الزبوف مف خالؿ تسميميـ منتج في وقت وتصميـ محدد وفقاً لحاجات الزبائف .وىنا البد مف توضيح الموارد ا ساسية-:
 1.1التنظيم  :قيادة إدارية تتميز باإلبداع واالبتكار في ىياكميا وتنظيماتيا الرشيقة  ،وتمتمؾ أسبقيات تنافسية
تمكنيا مف التفوؽ في السوؽ المحمي والدولي .
 1.2األفراد العاممين :ذوي ميارات تتسـ بالمرونة وحسف اإلطالع عمى المعارؼ والتقنيات المتطورة واالستجابة
السريعة لمتغييرات المستمرة في تكنولوجيا اإلنتاج وبيئة االعماؿ.
 1.3تقنيات حديثة :متطورة في مجاؿ تبادؿ المعمومات وكذلؾ في أساليب العمؿ نظاـ التوليد ( (Generative
.System
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وىنا تبرز الحاجة إلى منيجية تتكامؿ فييا ىذه الموارد الثالثة ,اذ يتـ االفادة مف الميارات العالية لمعامميف مف خالؿ
استغالؿ التقنيات المتطورة لتصميـ تنظيـ داخمي يتسـ بالتنسيؽ واإلبداع لمتكيؼ مع التغيرات الظرفية واالستجابة السريعة
لحاجات الزبائف .لمتوجو التصنيع الذكي أبعاد تخمميا أساليب وممارسات صنع القرار اإلنتاجي وىنا سيتـ التطرؽ الى
اإلنتاج الواسع ومف ثـ المرونة والتعرؼ عمى تكنولوجيا المعمومات المتالزمة لحساسية التسويؽ.
 .2اإلنتاج الواسع ( التصنيع ) Mass Production
يعرؼ اإلنتاج الواسع عمى انو أعمى معدؿ يمكف تحقيقو مف العمميات التشغيمية المحددة لإلنتاج لمدة زمنية معينة
عمى افتراض توفر مستمزمات التصنيع بالمواصفات المستيدفة ( )Krajewski:1999-160وبذلؾ تحقؽ القابمية
عمى إرضاء لحاجات الخاصة والتفضيالت الفردية لمزبائف بأسعار تقترب مف أسعار مثيالتيا المنتجة بالطريقة نفسيا.
وبخدمات تحقؽ رغبات العديد مف الزبائف في السوؽ.
وىنا أشار ( )Piller: 2011- 2الى اف اإلنتاج الواسع يتعمؽ بتكويف القدرات التشغيمية التي يتطمبيا اإلنتاج ،اذ
يتوجب عمى منظمات االعماؿ اف تقوـ بتطوير إستراتيجية تنفيذية مف اجؿ بناء ا سبقيات التنافسية التي ترغب
امتالكيا ،وىذا ىو جوىر ا ساس الثاني مف أنظمة التصنيع INPOT=OUTPOT -:
اذ اف عممية تحقيؽ التوازف بيف المدخالت والمخرجات تتطمب تخطيط الموارد الصناعية بوادارة المعمومات والتقنيات
الحديثة لمتصنيع مثؿ نظاـ اإلنتاج المتكامؿ بالحاسوب( ،)CIMوأنظمة اإلنتاج المرنة ( Flexible Production
 )Systemونظاـ ( )JITالذي الغى بتطبيقاتو كؿ قيود اإلنتاج واعتمد المرونة مفيوما جديدا ،ىذه ا نظمة تعد مف
خصائص الييكؿ أإلنتاجي الجيد .اذ يرى( )Krajewski:1999-160اف نظـ تقانو اإلنتاج الواسع ىي معرفة
استخداـ ا شياء المادية واإلجراءات إلنتاج سمع وخدمات ذات العالقة باإلحكاـ المتعمقة بتساؤالت ( كيؼ  ،متى ،
لماذا) تغطي حاجة ا سواؽ العالمية .
في حيف مفاىيـ الكمفة والتسعير تخمخمت وتقادمت بظيور فمسفة سوؽ المنافسة الحرة  ،وأصبح الزبوف ىو القاسـ
المشترؾ وا ساس في نجاح المؤسسات أو فشميا في حاؿ أنيا لـ تفي باحتياجات الزبوف فا خير ىو مف يحدد بقائيا
وليس اإلنتاجية الواسعة ،وقد كاف لمتطورات التكنولوجية اثر كبير في إنتاج سمع وخدمات تخدـ السوؽ العالمي وتؤدي
الى تزايد الطمب عمى إنتاج منتجات ليا القدرة في تحقيؽ رضى الزبوف في إطار خصػائص المنتوج المحددة وخيػار
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التنويػع ( )Differentiation Optionوبكمؼ منخفضة تتطابؽ تماماً لتمؾ النمطية المنتجة بكميات كبيرة طبقاً لخيار
الكمفة (.)Piller: 2011- 2( .)Cost Option
وىنا يمكف التعرؼ عمى نوعيف مف أساليب اإلنتاج طبقا لحاجات الزبوف ىما :
 2.1إنتاج ألجل التخزين Make-to-stock Production
يعد اإلنتاج جؿ التخزيف دعامة أساسية في تنفيذ استراتيجيات التصنيع  ،لذا تبدءا عممية اإلنتاج جؿ الخزف
( ) MTSمع تحديد المنتج وبعد ذلؾ يطمب الزبوف المنتج مف التخزيف ،فإذا كاف المنتج متاحا في المخزوف
يستممو الزبوف ،اما اذا لـ يكف المنتج متواف ار فيدرج ضمف الطمبات المؤجمة او تفقد اإلدارة الطمب لعدة أسباب
).( Schroeder:2007-58والفائدة الرئيسية مف عمميات اإلنتاج جؿ الخزف ىو اختزاؿ وقت التسميـ  ،ومف
سمبياتيا التكمفة العالية في المخزيف والعجز عف تقديـ ما يفضمو الزبوف بالتصميـ ).(Telsang : 2008-9
وأشار (  )Krajewski et al :2010-120الى اف طريقة اإلنتاج جؿ الخزف طريقة تقميدية في اإلنتاج
وتركز عمى افتراضات استقرار البيئة وقابمية التنبؤ الدقيؽ.
 2.2اإلنتاج حسب الطمب Make-to-order Production
اف عمميات اإلنتاج حسب الطمب مف لدف منظمات االعماؿ التي تقدـ منتجات حسب مواصفات الزبوف وبإحجاـ
مختمفة .يمكف وصفيا عمى أنيا مجموعة مف العمميات الفرعية التي يمكف اف يستعمؿ بطرؽ متعددة إلشباع
حاجات ورغبات الزبوف الفريدة والمتنوعة(.) Schroeder:2007-58
اذ تبدأ دورة اإلنتاج بطمب الزبوف ،وبعد استالـ الطمب يتـ إكماؿ التصميـ اذا لـ يكف مكتمال ،وتطمب المواد
الغير موجودة تحت اليد مع إضافة العماؿ والمواد لحيف اكتماؿ الطمب ،وبعد ذلؾ يسمـ الطمب لمزبوف وتكتمؿ
الدورة حالما يدفع الزبوف لمطمب .
ىذه العمميات تقدـ درجة عالية مف االيصائية ،الف معظـ المنتجات ىي ذات طبيعة ايصائية وبذلؾ تكوف عممية
اإلنتاج مرنة وتتجاوب مع التنويع( .( Krajewski et.al:2010-120

.3

مرونة اإلنتاج Production lean flexibility
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إف عامؿ المرونة في اإلنتاج أمر ميـ جداً في عمميات التصميـ ،التخطيط ،والتشغيؿ إلنتاج السمع والخدمات وىي
نظاـ إنتاج متكامؿ .وتعرؼ أنظمة اإلنتاج المرنة عمى أنيا استراتيجيات إنتاج يتوجب ليا التعامؿ مع عدد كبير مف أنواع
المنتجات وتسمح بإمكانية التغيير بشكؿ سريع لممنتج الذي ينتجو موقع ما باستخداـ ا دوات ذاتيا ( تكنولوجيا المجاميع
)( .)Stevensonاذ اف المرونة ال تعني فقط إمكانية التغيير في نوعية المنتج بؿ يجب أيضاً أف يكوف ىذا التغيير سريع ًا
ويتطمب أقؿ جيد ومصاريؼ ممكنة.
فيناؾ أساليب تضيؼ قيمة( (add value processesتغيير الشكؿ والخصائص وأخرى ال تضيؼ قيمة ( No add
 )value Processesالتخزيف والمناولة ما يعرؼ با ساس الثالث ( )Exponential growth in complexity
تصميـ النظاـ الصناعي كدالة لمعالقات بيف المنتجات المطموبة و اإلمكانيات ا ساسية في تطبيؽ أنظمة اإلنتاج المرنة ،
نظاـ اإلنتاج الذكي ،إدارة سػمسػمة التجييز ( )Supply Chain Managementوالتي تشير حمقاتيا الى اآلتيFern ( -:
):2002 -1
Production Cycle time

وقت اإلنتاج

Development Cycle time

وقت التطوير

Order Processing Cycle time

وقت التسويؽ /معالجة الطمب

Delivery Cycle time

وقت التسميـ

تركز حمقات سمسمة التجييز عمى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج وعدـ تحميؿ الزبوف كمؼ إضافية .إذ اف ىذه المداخؿ
تتميز بالتداخؿ في الواقع العممي ،لذا فإف العديد مف المؤسسات تقوـ بتبني مجموعة منيا أو أحياناً جميعيا .وتعد ىذه
الطرؽ وسائؿ متقدمة أماـ منظمات االعماؿ لالنتقاؿ إلى فمسفة اإلنتاج المرف في كؿ حمقة مف حمقات سمسمة القيمة
المضافة.
 .4تكنولوجيا المعمومات Information Technology
اف سياسات تكنولوجيا المعمومات ال تساعد منظمات االعماؿ عمى االستجابة الى قوى التغيير التكنولوجي
فحسب بؿ تشكؿ في حد ذاتيا عوامؿ مساىمة في التغيير االستراتيجي لمتصنيع الذكي  ،وتسير انظمة التصنيع نحو
تطوير التكنولوجيا والتنويع في ىيكؿ اإلنتاجية .وتشمؿ مجموعة التسييالت المادية اإلنتاجية المتوفرة مف أساليب إنتاج
ومعداتيا و الخبرات متراكمة تخدـ التصميـ والتصنيع.
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Marketing Sensitiveness

اف حساسية التسويؽ تتضمف اكتشاؼ الفرص واستغالليا  ،وبيذا ال يمكف اف تظير مدة التسويؽ بدوف استغالؿ الفرص
التي ينبغي أوالً تحديدىا ،ولحساسية التسويؽ تخطيط إستراتيجي يشمؿ ثالثة أبعاد أساسية  :االستكشافية  ،المخاطرة ،
اإلبداع لتحقيؽ الميزة التنافسية وتقييميا.
ثانياً :الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية
 .1مفهوم الكفاءة والفاعمية Effectives and Efficiency
المنظمات بتعدد أغراضيا كتنظيـ إداري يجمع االفراد ويوحد جيودىـ نحو تحقيؽ الكفاءة والفاعمية  ،أفرزت
إجراءات تتصؼ بالدقة تتضمف تحويؿ قدراتيا البشرية والمادية والمالية الى نتائج كفاءة وفاعمية مستقبمية  ،اذ يوجد
ىناؾ عالقة تكاممية بينيما تكاد تكوف متداخمة في الواقع العممي والعممي واف نتائج الكفاءة والفاعمية ىي اإلنتاجية كما
يرى ( ) Druckerاذ اف الكفاءة ىي دالة لممقارنة بيف قيمة المخرجات التي تحققت مف عممية اإلنتاج وبيف المدخالت
المستخدمة في إنتاج تمؾ المخرجات .وتشير الكفاءة الى نسبة المخرجات (سمع وخدمات) مقسومة عمى المدخالت
( راس الماؿ ،والموارد  ،عنصر العمؿ) ويركز مديرو العمميات عمى تحسيف ىذه النسبة ،واف تحسيف الكفاءة يعني
تحسيف اإلنتاجية ) .(Heizer & Render: 2011-45لذا تمثؿ الكفاءة المقياس الذي يوضح حسف استغالؿ الموارد
المادية والمالية والبشرية التي تشركيا اإلدارة في عممياتيا اإلنتاجية وبيف قدرة اإلدارة عمى تحويؿ تمؾ الموارد الى نتائج
(سمع وخدمات) وتحسب بصيغتيا الرياضية كا تي -:
الكفاءة = كمية المخرجات الفعمية  /كمية المدخالت الفعمية
اذ اف الكفاءة تعني افضؿ أداء يتـ تحقيقيو ويبيف منيج العالقة بيف ا ساليب اإلنتاجية وطرائؽ العمؿ  .اذ يرى ( Shafer
 )& Meredith - 1998 :80اف الكفاءة معيار ا داء التنظيمي داء المياـ وأكد عمى الكفاءة اإلنتاجية والتنظيمية
واستخداـ الرقابة اإلحصائية لمعمميات الفنية واإلنتاجية.وىذا يشير الى تعدد مستويات االداء بتعدد أفراد المؤسسة واقتصار
االداء المتميز عمى ذوي الكفاءة .والكفاءة تعكس حسف استغالؿ الموارد وتيدؼ تحسيف عمميات اإلنتاج  ،والميـ كيؼ
يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ زيادة قيمة المخرجات دوف التغير في المدخالت ،او مف خالؿ تقميؿ قيمة المدخالت والمحافظة
عمى القدر نفسو مف المخرجات وكاالتي ( Markard :2009 -10) -:


زيادة المخرجات بمعدؿ مدخالت ثابتة.
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انخفاض مدخالت بمعدؿ مخرجات ثابت

بواجماال يمكف القوؿ اف الكفاءة تتمحور عمى العالقة بيف المخرجات والمدخالت بما يؤشر استغالؿ امثؿ لعناصر العمميات
اإلنتاجية.ويمكف قياس نسبة االنتفاع = المخرجات الفعمي  /الطاقة التصميمية * )Heizer & Render :252( 100
قياس نسبة التمؼ = كمية المواد التالفة  /كمية المواد الموارد *

100

اما الفاعمية تشير الى قياس مدى جودة المخرجات والنتائج  .بمعنى مدى حسف اداء ا نشطة المناسبة بما يييئ تحقيؽ
ا ىداؼ وتحسب بصيغتيا الرياضية وكاالتي -:
الفاعمية = المخرجات الفعمية  /المخرجات المخططة
اذ عرفيا (برنارد) عمى أنيا الدرجة التي تستطيع فييا اإلدارة تحقيؽ أىدافيا ،بمعنى اف اإلدارة تتسـ بالفاعمية حينما تستطيع
تحقيؽ أىدافيا  ،وعمى العكس اف فشمت في تحقيقيا ( الشماع وحمود )12-2012:وىناؾ مف يرى اف الكفاءة والفاعمية
تشابو الى حد ما ادارة الجودة الشاممة التي تركز عمى المنتج الذي يخدـ الزبوف .وىنا يمكف اف نقوؿ اف الكفاءة والفاعمية
يكوناف اإلنتاجية التي تبحث عنيا اغمب الشركات ويمكف صياغة المعادلة االتية-:
اإلنتاجية = الكفاءة  +الفاعمية
ويمكف تقسيـ اإلنتاجية الى إنتاجية جزئية وتمثؿ العالقة بيف المخرجات وعناصر اإلنتاج (العمؿ ،المواد ،اآلالت ) اما
اإلنتاجية المتعدد التي تعتمد عمى اكثر مف عامؿ إنتاج في قياسيا وىي تستخدـ عندما نعمؿ مقارنة ()Benchmarking
لإلنت اجية بيف الشركات المماثمة في الصناعة .ويمكف التطرؽ الى رأي في اإلنتاجية الى حقيقة مفادىا اآلتي -:
()Drucker
اذا لم تستطع قياس اإلنتاجية  ،فمن تستطيع إدارتها
If you cannot Measure Productivity ,you cannot Manage it

وينظر) (Marieta et al :2010 – 138عمى انيا التركيز عمى مالئمة المنتج مع حاجات الزبوف عمى حد سواء
والتاكد مف اف المخرجات ىو ما يريده الزبوف وىذا ىو مفيوـ الكفاءة والفاعمية ،وبمعنى أخر اف تنفيذ عمميات اإلنتاج بشكؿ
صحيح مف المدخالت الى مخرجات ،اذ اف الكفاءة تركز عمى القضايا الداخمية بالمدى القصير في حيف اف الفاعمية تركز
عمى القضايا طويمة اآلجؿ ويمكف التميز بيف المفيوميف بالشكؿ ( )4التوضيحي
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The relationship between the efficiency and the effectiveness
Environment factors
Allocative efficiency

Effectiveness

Outcome

Input

Output
Allocative efficiency

Monetary and nonmonetary

الشكؿ ( )4العالقة بيف الكفاءة والفاعمية
)(Marieta et al :2010 – 138
الكفاءة تعني ( فعؿ ا شياء الصحيحة ) اي ىدر لمموارد  ،اما الفاعمية فتوصؼ بانيا ( القياـ با شياء الصحيحة )
وىو الطابع المنيجي السائد في منظمات االنتاج  ،ويعد

وتنفيذ عمميات اإلنتاج بشكؿ يخدـ تحقيؽ ا ىداؼ

 Systemnessحالة وجود التكامؿ القوي بيف مكونات اإلنتاج  ،االمر الذي يعني ال يمكف اف يعمؿ الكفاءة دوف عمؿ
الفاعمية وعموماً تعتمد اعتماداً كبي ار عمى مدى التنسيؽ بينيما  .ويمكف بياف االختالؼ بيف الكفاءة والفاعمية في الجدوؿ (
 ) 1عمى النحو االتي)Adam & Ebert :1996-41( :
الجدول ()1
Operation Effectiveness
جداول تسميم
قدرة فنية

Operation Efficiency
Delivery Schedules
Technical Capability

تخفيض التكاليف
إنتاجية عالية

Low Costs
High Productivity

Operation Research Development Productive

الجدوؿ  :مف إعداد الباحث بتصرؼ .
وىنا تتضح درجة العالقة بيف مفيوـ اإلنتاجية والكفاءة اذ اف اإلنتاجية تعبر عف القدرة عمى اإلنتاج في حيف الكفاءة عف
مدى تطابؽ اإلنتاج الفعمي مع المخطط .ويرى ( الشماع وحمود  ) 136-2000:اف يمكف تحسيف الكفاءة اإلنتاجية مف
خالؿ تطوير المدخالت التكنولوجية واالستخداـ ا مثؿ لمموارد ورقابة التكاليؼ ومشاركة العامميف في اتخاذ القرار وتطوير
حياة العمؿ.
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 .2العوامل المؤثرة في الطاقة اإلنتاجية (الكفاءة والفاعمية)
إف الكفاءة والفاعمية قد تستمر لوقت قصير أو تستمر لعدة سنوات  .والسؤاؿ المطروح ىنا ؛ مالذي يؤدي الى وجود الكفاءة
والفاعمية في المنظمات ؟ والجواب  ،أف الكفاءة والفاعمية تنشأ نتيجة لمجموعة مف العوامؿ وىي :


العوامؿ الخارجية  :وتتمثؿ ىذه العوامؿ بتغير حاجات اإلنتاج أو التغيرات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية ،
فعميـ عمى ىذه التغيرات  ،فالتاجر الذي يستورد
وىذه التغيرات قد تخمؽ الفاعمية لبعض المنظمات نتيجة لسرعة رد ّ
التكنولوجيا الحديثة المطموبة في اإلنتاج أسرع مف غيره يستطيع خمؽ الفاعمية عف طريؽ سرعة رد فعمو عمى تغير
التكنولوجيا وحاجات اإلنتاج  .ومف ىنا تظير أىمية قدرة االدارة عمى سرعة االستجابة لمتغيرات الخارجية وىذا
يعتمد عمى مرونة االدارة وقدرتيا عمى متابعة التغيرات عف طريؽ تحميؿ المعمومات وتوقع التغيرات .



العوامؿ الداخمية :تتمثؿ ىذه العوامؿ بقدرة االدارة عمى امتالؾ موارد ( وبناء أو شراء ) قدرات غير متوفرة لدى
المنافسيف اآلخريف  ،فاالدارة التي تنتج سمعاً تمتاز بالمتانة او العمر اإلنتاجي مفضؿ لدى الزبوف تكوف قد تمكف
مف خمؽ الكفاءة عف طريؽ بناء خبرات في إعداد تصاميـ جيدة لمسمع .فالمتانة والمرونة ليما دور كبير في خمؽ
الكفاءة ،وال تنحصر مرونة اإلنتاج ىنا في تطوير المنتج أو الخدمة ولكنو يشمؿ المرونة في إستراتيجية العممية
في أسموب العمؿ أو التكنولوجيا المستخدمة والكفاءة في تحقيؽ رغبات الزبوف .

ولغرض دراسة اإلنتاجية البد مف التعرؼ عمى الطاقة اإلنتاجية مف خالؿ تناوؿ الطاقة المقدرة والفعمية .


الطاقة المقدرة والفعمية

-

المقدرة أقصى مخرجات النظاـ اإلنتاجي في مدة زمنية معينة بعد استبعاد وقت التوقؼ (الصيانة ) (محجوب :
.( 199-1988

-

الفعمية كمية اإلنتاج الفعمي الذي يمكف تحقيقيو في الوحدة اإلنتاجية خالؿ مدة زمنية معينة في الخطة اإلنتاجية
( العزاوي والسماف .( 16-1992 :
تقدير الطاقة المستقبمية وفقاً لممعادلة اآلتية
 = Mعدد المكاسن
DP

 = Dعدد الوحدات

=M

 = Pوقت التشغيل
) )N ))1-(C /100

 = Nمجموع عدد ساعات السنة
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 = Cالطاقة االحتياطية

()Krajewski:2010-311
خطوات تحديد الطاقة اإلنتاجية  ) -:العمي ) 253 -2000 :
-

تحديد الفجوة بيف االحتياجات المستقبمية والفعمية.

-

إعداد الخطط البديمة وتقييـ البدائؿ .

-

قياس الطاقة اإلنتاجية ( الكفاءة  ،والفاعمية )

.3

األهداف النموذجية لمطاقة اإلنتاجية :
بالنظر ىمية المجاالت الوظيفية في منظمات االعماؿ فيما يخص مدخالت اإلنتاج النموذجية غالباً ما تكوف ليا
أىداؼ متعارضة مف اجؿ استعماؿ مواردىا بكفاءة وفاعمية .اذ أنيا تركز عمى ا ىداؼ ( Krajewski
:) &Ritzman: 2007- 571

 -1االمثمية في تعظيـ االرباح وتخفيض التكاليؼ .وكيفية تقييـ خدمة الزبوف .
 -2تعظيـ منفعة عمميات اإلنتاج مف خالؿ تخفيض التغيرات في معدالت اإلنتاج.
 -3تقميؿ دوراف العمؿ وتخفيض تغيرات قوة العمؿ عف طريؽ تخفيض االستثمار.
اف خطة عمميات اإلنتاج تتضمف موازنة ىذه ا ىداؼ المتنوعة لموصوؿ الى المبيعات المستيدفة بكفاءة وبفاعمية
البدائؿ المتنوعة  .وىناؾ نوعيف مف البدائؿ ىي:


اليجومية (  )Aggressiveالمغامرة والتأثير في مستويات الطمب الحقيؽ لممنتج لتحقيؽ الكفاءة وتخفيض
التكاليؼ.



التفاعمية (  ) Effectivesتعني استجابة لمطمب الفعمي بحيث يتـ التحكـ بيا لمواجية تقمبات الطمب  .وذلؾ الف
بدائؿ االستجابة لمطمب أحيانا تكوف مكمفة مما يدفع المنظمات االعماؿ الى اعتماد طرؽ التأثير في
الطمب).(Krajewski & Ritzman : 1999 -604

المبحث الثالث
االطار التطبيقي لمبحث
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 -1تطبيق البحث :
بيدؼ تطبيؽ البحث في معمؿ سمنت كربالء المقدسة مصنع إنتاج أسس عاـ  1983وافتتح أبوابو عاـ 1986
والمعمؿ يبعد عف مركز مدينة كربالء المقدسة ما يقارب 80كـ وتـ اختيار ىذا الموقع لقربة مف المواد ا ولية التي تدخؿ
في صناعة االسمنت ( ادى نقاط القوة التي تمتمكيا اإلدارة ) ،وقد استثمر المعمؿ بعد عاـ  2004مف لدف شركة الفا رج
الفرنسية ويضـ المعمؿ عدد مف ا قساـ منيا ( اإلنتاج  ،الميكانيكي  ،الكيرباء  ،التعبئة والتغميؼ  ،التسويؽ  ،المشتريات
والمالية ) يعمؿ بواقع خطيف لإلنتاج سابقا يصؿ إنتاج الخط الواحد  3000طف .بينما يقتصر العمؿ حاليا عمى خط إنتاج
واحد بواقع 1500طف يوميا بنظاـ عمؿ صباحي ومسائي وعدد موظفيف  1350واليدؼ مف البحث جمع تحميؿ إجابات
االفراد في االستبانة فيما يتعمؽ بنظـ التصنيع والكفاءة والفاعمية اإلنتاجية وقياس وتحديد نقاط القوة والضعؼ في المعمؿ.

سيتناول الباحث الجانب التطبيقي في محورين األول  :االستبانة  .وا خر واقع الكفاءة و الفاعمية اإلنتاجية في المعمؿ
وعمى النحو االتي :
االستبانة فقد تـ تحديد عدد عينة البحث وذلؾ باستخداـ المعادلة اآلتية :

حيث

)

(

)

(

) (
 :0.25العدد الثابت

n=80

 =nحجم العينة
 =Nحجم المجتمع
 =Aالخطأ العشواسي المسموح به()%10
 =Eالقيمة المأخوذة من التوزيع الطبيعي
عند مستوى ثقة ( )%95لذا تكون قيمتها
1.96
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وقد حاوؿ الباحث الوصوؿ الى ىذا العدد مف المستجيبيف عمى االستبانة  ،فقد تـ توزيع ( )150استبانو عمى المنسبيف في
المعمؿ وتـ استالـ ىذه االستبيانات وخضعت ( )124استمارة لمتحميؿ اي بنسبة  %82وذلؾ لمحصوؿ عمى واقع تأثير
نظـ عمميات اإلنتاج في الكفاءة والفاعمية  .وكانت إجابات العينة عمى النحو اآلتي:
الجنس  /ذكر ( )99أنثى ()25
الحالة االجتماعية  :أعزب ( )13متزوج ( ) 111
عدد سنوات الخدمة :
الفسة

15-10

20-15

25-20

30-25

السنة

44

25

30

25

-2أساليب تحميل البيانات :
أ -اختبار المصداقية  : Reliability test – alphaتـ استخداـ معامػؿ المصػداقية إلفػا ()Cronbachs – alpha
لقياس درجة مصداقية إجابات منتسبي معمؿ سمنت كربالء عف أسئمة االستبانة  ،وتتراوح قيمػة ألفػا مػا بػيف (  )1 – 0واف
القيمػة المقبولػة إحصػائيا معامػؿ ألفػػا ( )%60فػأكثر وذلػؾ لكػي تكػػوف مصػداقية القيػاس جيػدة ولقػػد تػـ احتسػاب ىػذا المعامػػؿ
لجميع أسئمة االستبانة وقد بمغت قيمة ألفا لردود المنتسبيف عمى أسئمة البحث (  )%75وىي نسبة جيدة النيا اكبر مف الحد
ا دنى المقبوؿ لمعامؿ الثبات.
ب :تحميل فقرات االستبانة Questionnaire Analysis
المحور األول  :أساسيات أنظمة التصنيع ( اإلنتاج )
يظيػػر الجػػدوؿ رقػػـ (  ) 2اف معػػدؿ إجابػػات عينػػة البحػػث عػػف المحػػور ا وؿ الخػػاص بػػنظـ التصػػنيع اسػػتقر عمػػى
تسمسؿ  6مف المعيار النسػبي وىػو يقابػؿ نسػبة  %50باسػتخداـ مقيػاس النسػب الػذي يبػدأ بنسػبة (  ) 0.0وتقابػؿ
 %0وينتيي بنسبة (  ) 2الذي تقابؿ .%100
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الجدول ()2
التوزيع التكراري و الوسط الحسابي و االنحراف المعياري أنظمة التصنيع
مقياس اإلجابة النسبي
المؤشرات اإلحصاسية
االستجابة االيجابية ....عدم التأكد ...االستجابة السمبية
أساسيات نظم التصنيع
1

0.9

0.8

0.7

0.6

تضع ادارة المعمل معايير إنتاج حسب الطمب.
تهتم ادارة المعمل بتقديم الرعاية لحاجات
لمعاممين والزباسن عم حد سواء
تجذب اإلدارة فسة الشباب في توفير فرص
العمل وترجح ذوي الخبرة والكفاءة
تعتمد االدارة تكنولوجيا متقدمة في التصميم
واإلنتاج وفقاً ال نظمة التصنيع
تستجيب اإلدارة لمالحظات االفراد التي تصب
في تحسين الواقع اإلنتاج اليومي
توفر اإلدارة بيسة داخمية تنظيمية تناسب
االفراد وفقاً لنظم التصنيع الواسع والمرن
تقوم اإلدارة باستعمال معايير رقابة وتقييم
إنتاج متنوعة لمعاممين في خطوط اإلنتاج
تشجع اإلدارة عم التفاعل بين االفراد وتختار
فرق العمل.
تدرك اإلدارة دور المكاسن وأساليب العمل
الحديثة في تحسين االنتاج .

تستعمل اإلدارة (نظم دعم القرار  ،ونظم
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0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.71

3.91

0.80

2.90

0.65

2.23

0.77

.95

0.72

2.81

0.78

3.45

0.70

2.66

0.61

.85

0.70

2.40

0.60

2.10
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المعمومات الوظيفية  )...التي ترتبط بنظام
التصنيع المركزي في انجاز أنشطتها
المعدل

N = 124

المصدر -:مف إعداد الباحث
وفيما يمي تفصيؿ نتائج إجابات عينة البحث أسئمة المحور ا وؿ:
.1

تضع االدارة معايير إنتاج حسب الطمب.
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  3.91ووسط حسابي موزوف .71

 .2تيتـ ادارة المعمؿ بتقديـ الرعاية لحاجات لمعامميف والزبائف عمى حد سواء
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.90ووسط حسابي موزوف .80
 .3تستقطب اإلدارة فئة الشباب في توفير فرص العمؿ وترجح ذوي الخبرة
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.23ووسط حسابي موزوف .65
 .4تعتمد االدارة تقنيات متقدمة في التصميـ واالنتاج وفقاً لنظـ التصنيع
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري .95ووسط حسابي موزوف .77
 .5تستجيب االدارة لمالحظات العامميف التي تصب في تحسيف الواقع االنتاج اليومي
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.81ووسط حسابي موزوف . .72
 .6توفر االدارة بيئة داخمية تنظيمية تناسب العامميف وفقاً لنظـ التصنيع الواسع والمرف.
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  3.45ووسط حسابي موزوف . 78
 .7تقوـ اإلدارة باستعماؿ معايير رقابة وتقييـ انتاج متنوعة لمعامميف في خطوط اإلنتاج
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.66ووسط حسابي موزوف .70
 .8تشجع االدارة عمى التفاعؿ بيف العامميف واختيار جماعات العمؿ.
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  .85ووسط حسابي موزوف .61
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 .9تتفيـ اإلدارة دور المكائف وأساليب االنتاج الحديثة في تحسيف ا داء .
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.40ووسط حسابي موزوف .70
 .10تسػتعمؿ االدارة (نظػػـ دعػػـ القػرار  ،ونظػػـ المعمومػػات الوظيفيػػة  )...التػػي تػرتبط بنظػػاـ االنتػػاج المركػػزي فػػي انجػػاز
انشطتيا
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.10ووسط حسابي موزوف .60
نسػتنتج مػف ىػػذا المحػور اف عينػػة البحػث تميػؿ الػػى تطبيػؽ انظمػػة التصػنيع الحديثػة بشػػكؿ كبيػر لتػػوفر مسػتمزمات إنتػػاج
حديثة ومتقدمة في المعمؿ.


المحور الثاني  :الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية
يظيػػر الجػػدوؿ رقػػـ (  ) 3اف معػػدؿ إجابػػات عينػػة البحػػث عػػف المحػػور الثػػاني الخػػاص بالكفػػاءة والفاعميػػة اسػػتقر
عمى تسمسؿ  8مف المعيار النسبي وىو يقابؿ نسبة %70
الجدول ()3
التوزيع التكراري و الوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكفاءة والفاعمية
مقياس اإلجابة النسبي
المؤشرات اإلحصاسية
االستجابة االيجابية ....عدم التأكد ....االستجابة السمبية

الفقرات الكفاءة والفاعمية
1

0.9

0.8

0.7

االفراد في اإلدارة ذوي خبرة بمتطمبات اإلنتاج
والتصنيع
يمتمك االفراد في المعمل قدرات ومؤهالت كافية
لتحقيق اإلنتاجية المستهدفة
اإلدارة العميا ذوي رؤية مشتركة في التوجه
نحو الكفاءة اإلنتاجية
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0.5
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0.3
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0.1

0.0
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المعياري

0.90

1.80

0 .65

2.15

0.88

1.95
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من المناسب فتح أبواب التوظيف الستقطاب
0.50

عاممين ذوي معرفة عالية باألساليب اإلنتاجية

1.75

الحديثة
يسهم تحسين اإلنتاجية في تحقيق أهداف
اإلدارة بدقة وفاعمية
تتوفر لدى ادارة الموارد البشرية تفي بمتطمبات
تحسين اإلنتاجية
اإلدارة قادرة عم تهيسة نماذج التصنيع المرن
والوثاسق الالزمة لتحسين اإلنتاجية

0.71

2.04

0.83

2.56

0.78

2.33

من الممكن اعتماد الرؤيا اإلستراتيجية
0.67

اإلنتاجية في مواجهة الظروف البيسية التي

1.82

يمر بها المعمل
تنجز اإلدارة تعامالتها مع الجهات األخرى
باعتماد فرق العمل كفؤة وفاعمة
تسهم اإلدارة في تمكين االفراد من خالل
االغناء الوظيفي وزيادة صالحياتهم

0.81

2.91

0.85

2.55

المعدل

N= 124

المصدر -:مف إعداد الباحث
وفيما يمي تفصيؿ نتائج إجابات عينة البحث.


أسسمة المحور الثاني

 .1العامموف في اإلدارة ذوي معرفة بمتطمبات اإلنتاج والتصنيع.
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  1.80ووسط حسابي موزوف 0.90
 .2يمتمؾ العامموف في المعمؿ قدرات ومؤىالت كافية لتحقيؽ اإلنتاجية المستيدفة.
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  2.15ووسط حسابي موزوف 0.65
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 .3العامموف واإلدارة ذوي رؤية مشتركة في التوجو نحو الكفاءة اإلنتاجية .
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  1 .92ووسط حسابي موزوف 0.88
 .4مف المناسب فتح أبواب التوظيؼ الستقطاب عامميف ذوي معرفة عالية با ساليب االدارية الحديثة
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  1.75ووسط حسابي موزوف 0.50
 .5يسيـ تحسيف اإلنتاجية في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة بدقة وفاعمية
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  2.04ووسط حسابي موزوف 0.71
 .6تتوفر لدى اإلدارة موارد بشرية تفي بمتطمبات تحسيف اإلنتاجية
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  2.26ووسط حسابي موزوف 0 .83
 .7االدارة قادرة عمى تييئة نماذج التصنيع المرف والوثائؽ الالزمة لتحسيف اإلنتاجية
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  2.33ووسط حسابي موزوف 0.78
 .8مف الممكف اعتماد الرؤيا اإلستراتيجية اإلنتاجية في مواجية الظروؼ البيئية التي يمر بيا المعمؿ
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري

 1.82ووسط حسابي موزوف 0.67

 .9تنجز االدارة تعامالتيا مع الجيات ا خرى باعتماد فرؽ عمؿ كفؤة وفاعمة
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري  2.91ووسط حسابي موزوف 0.81
 .10تسيـ اإلدارة في تمكيف العامميف مف خالؿ االغناء الوظيفي وزيادة صالحياتيـ
وحصمت ىذه الفقرة عمى انحراؼ معياري 2.55ووسط حسابي موزوف 0.85
نستنتج مف ىذا المحور اف إجابات عينة البحث أعمى مف الوسط الفرضػي لمقيػاس النسػب باسػتثناء السػؤاؿ ال اربػع المتعمػؽ
بفتح أبػواب التوظيػؼ السػتقطاب العػامميف  .....كػاف الوسػط الحسػابي  0.50وىػو يسػاوي الوسػط الفرضػي بسػبب ال توجػد
تعينات في الوقػت الحاضػر .وبنػاء عمػى نتػائج تػرى عينػة البحػث أنيػا ال تميػؿ الػى قيػاس الكفػاءة والفاعميػة اإلنتاجيػة ،بشػكؿ
كبي ػػر لتػ ػوافر التكنولوجي ػػا متط ػػورة يص ػػعب عم ػػى الع ػػامميف التعام ػػؿ معي ػػا الني ػػا تتطم ػػب دورات تدريبي ػػة تسػ ػيـ ف ػػي ت ػػذليؿ
الصعوبات التقميدية في نمط االعماؿ.
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تحميل الواقع الفعمي لمكفاءة في معمل سمنت كربالء



ينطوي ىذا المحور عمى تحميؿ اإلنتاجية وفؽ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف واقع سجالت المعمؿ المبحوث
لمسنتيف  2007و  . 2010عمما اف المعمؿ يعتمد تكنولوجيا إنتاج وتجييز لسنة  ، 2007وفي سنة  2008بدأ المعمؿ
باستعماؿ بتكنولوجيا حديثة  ،واف الطاقة اإلنتاجية التي يعمؿ بيا المعمؿ بواقع  1500طف في خط إنتاج واحد
وسيتضمف التحميؿ ماياتي-:
 -1اإلنتاجية لعنصر العمؿ.
 -2اإلنتاجية لعنصر رأس الماؿ (التكنولوجيا)
 :1اإلنتاجية لعنصر العمل .
في ىذه الفقرة سنتناوؿ تحميؿ اإلنتاجية لعنصر العمؿ في المعمؿ المبحوث لسنتي  2007و  2010وحسب
ا جزاء .الجدوؿ ( )4يبيف اإلنتاجية لعنصر العمؿ قبؿ استعماؿ مكائف اإلنتاج (سنة  )2007وبعد استعماؿ التكنولوجيا
الحديثة (سنة .)2008

جدول ()4
الكفاءة اإلنتاجية والطاقة المقدرة والفعمية لألفران في معمل سمنت كربالء  2007و 2010
(التكنولوجيا اإلنتاج ) قبل استخدام التكنولوجيا

السنة

2007

الطاقة المقدرة

عدد

سنويا طن

األفران

X1

X2

200000

2

الطاقة
الفعمية سنويا طن
X3
84638

( التنبؤ التكنولوجيا اإلنتاجية ) حديثة

نسبة

الطاقة المقدرة

عدد

الكفاءة

سنويا طن

األفران

X4

C1

C2

الطاقة
الفعمية سنويا طن
C3

نسبة

الطمب المتنبأ

الكفاءة

سنويا

C4

طن

نسبة التغاير
()%

%42
200000

(التكنولوجيا اإلنتاج ) بعد استخدام التكنولوجيا

333

3

104031

%52

436452
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2008

200000

2

115577

%57

200000

3

123300

%61

473210

5.4

2009

200000

3

135005

%67

200000

4

142000

%71

500238

3.9

2010

200000

3

137107

%68

200000

4

153000

%76

518167

6.3
6.3

المجموع

المصدر :مف إعداد الباحث
اعتمدت أرقاماً وكميات الفترات مف  2010 – 2007عمى اساس نتائج التنبؤ بكميات الطمب المستقبمي لالسمنت ،اذ
كانت البيانات ا ساسية الحتساب الطاقة وعدد ا فراف اذ بمغت نسبة االرتفاع ( )%51في حيف اف نسبة الكفاءة ()%82
المسار لمفرف بساعات عمؿ سنوية ( )5375لحساب الطاقة المقدرة سنوياً  ،يتضح مف الجدوؿ ( )4ماياتي-:
 .1تبيف مف الجدوؿ ( )4الخاص بالطاقة المقدرة ىي في تزايد مستمر ولكف ىذا التزايد ليس لجميع السنوات اذ بمغت
في سنة  )84638( 2007طف وفي السنوات  2010 ، 2009 ، 2008بمغت الطاقة عمى التوالي (115577
 ) 137107 ، 135005 ،طف  ،وىي بتزايد بنسب متفاوتة قياسا بسنة  2007قبؿ التكنولوجيا الحديثة .
 .2نالحظ مف الجدوؿ ( )4مف سنة  2007قبؿ تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاج كانت (  ،) %42في حيف ارتفعت
الكفاءة الى ( )%68في سنة  .2010وكانت نسبة الكفاءة ( )%68بعد تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاجية الحديثة في
سنة  2007وارتفعت الى ( )%76في سنة . 2010
.3

نسبة التغاير باإلنتاجية خالؿ  )%4.6 ( 2007إي اف الكفاءة اإلنتاجية قد ارتفعت بمقدار ( )%4.6بعد
تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاجية المتقدمة في ىذا المعمؿ .بطاقة فعمية ( .)84638في حيف بمغت نسبة التغاير في
سنة  )6.3( 2010وبطاقة فعمية مقدارىا ( )137170في سنة  . 2010بعد تطبيؽ تكنولوجيا اإلنتاجية في
المعمؿ قيد البحث.
وبالرغـ مف زيادة الطاقة ( المدخالت ) في ىذا المعمؿ خالؿ سنة  2010إال اف اإلنتاجية قد ازدادت بنسبة (
 )%6.3ليذه السنة عما كانت عميو سنة  .2009ويرجع السبب في ذلؾ الى زيادة المخرجات لسنة  2010نتيجة
اس تخداـ تكنولوجيا االنتاج الييكمية بنسبة اكبر مف نسبة الزيادة في المدخالت ليذه السنة ،اذ ارتفعت المخرجات
بنسبة (  )%6.3في حيف ارتفعت المدخالت بنسبة (  .)%1.4واف اإلدارة في كؿ مفاصؿ المعمؿ تؤكد عمى
التخمص مف العيوب وتقميؿ نسبة التمؼ وزيادة عدد ا فراف طبقا لمعايير االيزو . 9001
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كمية اإلنتاج

كمية اإلنتاج
الكفاءة اإلنتاجية لعنصر راس المال =

الكفاءة اإلنتاجية لعنصر العمل =

عدد ساعات التشغيل

عدد العممين

 :2اإلنتاجية لعنصر راس المال (.التكنولوجيا)
في ىذه الفقرة سنتناوؿ تحميؿ اإلنتاجية لعنصر راس الماؿ في المعمؿ المبحوث لسنتي  2007و  2010وحسب
ا جزاء .الجدوؿ ( )5يبيف اإلنتاجية لعنصر راس الماؿ قبؿ استخداـ مكائف اإلنتاج (سنة  )2007وبعد استعماؿ التكنولوجيا
الحديثة (سنة .)2008
جدول ()5
الكفاءة اإل نتاجية والطاقة المقدرة والفعمية لألفران في معمل سمنت كربالء  2007و 2010
(التكنولوجيا اإلنتاج ) قبل استخدام التكنولوجيا

السنة

2007

( التنبؤ التكنولوجيا اإلنتاجية ) حديثة

كمية اإلنتاج

عدد ساعات

إنتاجية العامل

نسبة

كمية اإلنتاج

عدد ساعات

إنتاجية العامل

نسبة

سنويا طن

التشغيل

سنويا طن

االنتفاع

سنويا طن

التشغيل

سنويا طن

االنتفاع

Y1

Y2

Y3

Y4

Z1

Z2

Z3

Z4

325174

426

190

%37

الطمب المتنبأ
سنويا طن

325174

426

190

%37

356455

نسبة التغاير
()%

4.6

(التكنولوجيا اإلنتاج ) بعد استخدام التكنولوجيا
2008

309707

442

210

%42

313854

448

240

%40

367724

4.8

2009

292572

442

215

%45

402572

448

240

%50

426678

5.9

2010

415384

450

215

%55

425511

446

240

%60

500000

6.0
6.0

المجموع

المصدر :مف إعداد الباحث
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اعتمدت أرقاماً وكميات الفترات مف  2010 – 2007عمى اساس نتائج كميات اإلنتاج لالسمنت ،اذ كانت البيانات
ا ساسية الحتساب الكفاءة اإلنتاجية التكنولوجية وعدد ا فراف اذ بمغت نسبة االرتفاع ( )%37في حيف اف نسبة الكفاءة
( )%80المسار لمفرف بساعات عمؿ سنوية ( )5375لحساب الطاقة المقدرة سنوياً  ،يتضح مف الجدوؿ ( )5ماياتي:
 .1تبيف مف الجدوؿ ( )5الخاص بالكفاءة اإلنتاجية التكنولوجية ىي في تزايد مستمر ولكف ىذا التزايد ليس لجميع
السنوات اذ بمغت في سنة  )325174( 2007طف وفي السنوات  2010 ، 2009 ، 2008بمغت الطاقة عمى
التوالي ( ) 415384 ، 292572 ، 309707طف  ،وىي بتزايد بنسب متفاوتة قياسا بسنة  2007قبؿ
التكنولوجيا الحديثة.
 .2نالحظ مف الجدوؿ ( )5اف إنتاجية العامؿ سنة  2007قبؿ تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاج كانت ( ) 190
طف/عامؿ ،في حيف ارتفعت إنتاجية العامؿ الى ( )215طف  /عامالً في سنة  .2010وكانت نسبة االنتفاع
( )%37بعد تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاجية الحديثة في سنة  2007وارتفعت الى ( )%55في سنة . 2010
نسبة التغاير باإلنتاجية خالؿ  )%4.6 ( 2007إي اف الكفاءة اإلنتاجية قد ارتفعت بمقدار ( )%4.6بعد

.3

تطبيؽ التكنولوجيا اإلنتاجية المتقدمة في ىذا المعمؿ .بكمية انتاج ( )325174طف  .في حيف بمغت نسبة
التغاير في سنة  )6.0( 2010وبكمية انتاج مقدارىا ( )415384في سنة  . 2010بعد تطبيؽ تكنولوجيا
اإلنتاجية في المعمؿ قيد البحث.
وبالرغـ مف زيادة كمية االنتاج ( المخرجات ) في ىذا المعمؿ خالؿ سنة  2010إال اف اإلنتاجية قد ازدادت بنسبة (
 )%6.0ليذه السنة عما كانت عميو سنة  .2009ويرجع السبب في ذلؾ الى زيادة المخرجات لسنة  2010نتيجة
استخداـ تكنولوجيا االنتاج الييكمية بنسبة اكبر مف نسبة الزيادة في المدخالت ليذه السنة ،اذ ارتفعت المخرجات بنسبة
(  )%6.0في حيف ارتفعت المدخالت بنسبة (  .)%2.4واف اإلدارة تستعمؿ تكنولوجيا إنتاج حديثة الى حد ما.
 :3خالصة التحميل لمبيانات الفعمية :
يمكف توضيح خالصة تحميؿ النتائج أعاله مف خالؿ الجدوؿ ( )6اآلتي :

السنة

كفاءة عنصر العمل

2007

%42

كفاءة راس المال
التكنولوجيا
%44

333

نسبة االنتفاع

نسبة فاعمية الفرن

نسبة التغاير

%37

%75

6.4

المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()51

المجلد ()13

2008

%57

%47

%42

%87

5.2

2009

%67

%48

%45

%90

7.5

2010

%68

%47

%55

%87

7.5

ان تطبيق تقنيات إنتاج حديثة في المعمل قيد الدراسة يودي ال رفع الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية اذ دلت نتاسج التحميل الميداني ال
وجودة درجة تكامل بين الكفاءة والفاعمية وهناك مساهمة وان كانت دون مستوى الطموح لهما في التغمب عم نقاط الضعف التي

القرار

تواجه عمميات اإلنتاج وهذا نص الفرضية الثالثة وعمية قبولها

المحور الثالث :اختبار فرضيات البحث :
التحميؿ اإلحصائي لعالقات االرتباط بيف أنظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية  -:وبغية التأكد مف معنوية عالقة
االرتباط بصورة كمية بيف أنظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية  ,فقد قاـ الباحث باختبار
الفرضية الرسيسة األول :
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف أنظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية  .إذ يشير الجدوؿ ( )7إلى القيـ
الكمية لمعالقة بيف مكونات البحث  ,إضافة إلى قيـ ( )tالمحسوبة.

الجدول ()7
عالقة االرتباط بين الكفاءة والفاعمية ونظم التصنيع المتمثمة ( اإلنتاج الواسع  ،المرن  ،حسب الطمب) مع قيم ( )t
المحسوبة.
أنظمة التصنيع

اإلنتاج الواسع

اإلنتاج المرن

اإلنتاج حسب الطمب

الكفاءة والفاعمية

*0.72

*0.64

*0.70

*0.78

قيمة (  )tالمحسوبة

20.03

15.32

18.82

10.33

درجة الثقة

0.05
0.95

القرار

قيمة (  )Tالجدولية

 )t( 1تم استخراج قيم ( )tالجذ ولية ،اعتمبدا" علي عذد المشبهذات ( )Nومستوى معنوية (.)0.01—0.05
(*) تعني وجود عالقة ارتببط معنوية عنذ مستوى الذاللة (.)0.05
(**)تعني وجود عالقة ارتببط معنوية عنذ مستوى الذاللة(.)0.01
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0.01

0.99
2.660

توجد عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )  )0.05(, ( 0.01بين المتغيرات البحث.

تشير النتائج الواردة في الجدوؿ ( )7أعاله الى ما ياتي -:

1

2.390

المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()51

المجلد ()13

 .1وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللػة إحصػائية بػيف انظمػة التصػنيع كمتغيػر مسػتقؿ والكفػاءة والفاعميػة كمتغيػر
تابع ,إذ بمغت قيمة االرتباط ( )0.72وتدؿ ىػذه القيمػة عمػى وجػود انسػجاـ وتوافػؽ بػيف إجابػات إفػراد العينػة عػف
انظمػػة التصػػنيع والكفػػاءة ومػػا يػػدعـ ذلػػؾ إف قيمػػة ( )tالمحسػػوبة لعالقػػة االرتبػػاط بػػيف المتغي ػرات المػػذكوريف بمغػػت
) )20.03وىي اكبر مف قيمتي ( )tالجدولية البالغة (  )2.390وىػي عالقػات معنويػة امػا عالقػات االرتبػاط بػيف
انظمة التصنيع ( اإلنتاج الواسع ،المرف ،حسب الطمب ) اذ بمغت (  ) 0.78 ، 0.70 ،0.64عمى التوالي ،
وتشػير الػػى جػود عالقػػات ارتبػػاط موجبػة تعػػزز مػػف قبػوؿ الفرضػػية التػػي تػنص بػػ -:توجػػد عالقػة ارتبػػاط ذات داللػػة
إحصائية بيف نظـ التصنيع والكفاءة والفاعمية .
 .2تػػـ تحديػػد قػػيـ ( )tالمحسػػوبة لعالقػػة االرتبػػاط الموجبػػة بػػيف المتغي ػرات اذ بمغػػت قػػيـ ( )tالمحسػػوبة عمػػى التػوالي (
 ) 10.33،18.82 ،15.35وبمػا أنيػا اكبػر مػف قػيـ ( ) tالجػد وليػة عنػد مسػتوى معنويػة ()0.01 & 0.05
وىذا يدؿ عمى قبوؿ الفرضية التي تنص  -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف متغيرات البحث.



اختبار الفرضية الثانية :
بيدؼ التأكد مف معنوية عالقة التأثير بصورة كمية بيف متغيرات البحث ،فقد قاـ الباحث باختبار الفرضية
الرئيسة الثانية :
 توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بيف نظـ التصنيع والكفاءة والفاعمية .
إذ يشير الجدوؿ ( )8إلى القيـ الكمية لتحميؿ عالقة التأثير بػيف متغيػرات البحػث فضػالً عػف قػيـ ( )tالمحسػوبة
واختبار (.)F
الجدول () 8
تقدير معامالت االنحدار البسيط لقياس عالقة االرتباط بين نظم التصنيع والكفاءة والفاعمية المتمثمة
( االنتاج الواسع ،المرن ،حسب الطمب)

CONSTANT

الكفاءة والفاعمية
اإلنتاجية

قيمة (  )Tالجد ولية
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معامل

قيمة ()F

التفسير

المحسوبة

قيمة ( )Fالجدولية
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0.05

B0

B

20.62

22.253

العدد ()51
0.01

0.05

R2

0.01

أنظمة التصنيع

قيمة( )tالمحسوبة

0.181

1.231

0.20

13.769

2.660

2.390

0.52

40.661

4.00

7.08

يتضح مف الجدوؿ ( )8المذكور أنفاً ما يأتي-:
 -1إف قيمة ( )Fالمحسوبة لنموذج االنحدار البسيط  ،البالغة (, )40.661ىي اكبر مف قيمة ( )Fالجد ولية البالغة
( )4.00عند مستوى معنوية ( ) 0.05وىذا ما يدؿ عمى قبوؿ الفرضية الثانية وما يدعـ ذلؾ ثبوت معنوية نموذج االنحدار
عند إحدى أو كال المستوييف.
كبير في الكفاءة والفاعمية وىذا التأثير ذات داللة إحصائية عند
وعمية يمكف القوؿ إف لمتغيرات أنظمة التصنيع
تأثير اً
اً
مستوى المعنوية المذكور وبدرجة ثقة (.)%95
 -2تبيف أف قيمتيف لػ( )tالمحسوبة تمثؿ القيمة ا ولى ( )0.20مقدار ( )tالثابت عندما يكوف المتغير المستقؿ يساوي
صفر ،في حيف إف القيمة الثانية( )13.769تمثؿ مقدار التحسف الذي يط أر عمى المتغير المعتمد بزيادة وحدة واحدة مف
اً
المتغير المستقؿ ،وبما إف قيمة ( )tالثانية المحسوبة ىي اكبر مف قيمة ( )tالجد ولية البالغة ( )2.660عند مستوى
معنوية ( ، )0.05مما يدلؿ عمى ثبوت معامؿ االنحدار ( )B1=20.62يعني إف أنظمة التصنيع تأثير في الكفاءة
والفاعمية وىذا ما دلت نتائج التحميؿ اإلحصائي.
 -3يتضح مف قيمة معامؿ التفسير ( )R2البالغة ( )0.52إف أنظمة التصنيع توضح ما نسبتو ( )%.52مف التغيرات
التي تط أر عمى الكفاءة والفاعمية  ،اما النسبة المتبقية البالغة ( )%.48فتعود إلى مساىمة عوامؿ أخرى غير داخمة في
النموذج.
وبناءا" عمى ما تقدـ مف نتائج التحميؿ اإلحصائي ،يمكف التأكيد عمى صحة وثبوت الفرضية الثانية التي تتضمف -:
توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بيف أنظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية اإلنتاجية.

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
333

المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()13

العدد ()51

اوالً :االستنتاجات
 .1تؤكد النتائ ج المتعمقة بالمؤشرات المعتمدة في التحميؿ اإلحصائي لمتغيرات الدراسة ثبات صحة الفرضيات الثالث،
وتأسيساً عمى ذلؾ تأكد صحة الفرضية الرئيسة لمبحث التي تشير الى( وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية
بيف أنظمة التصنيع ( التصنيع ) وبيف متطمبات الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية اذ بمغت قيمة االرتباط .0.72
 .2اتضػػح مػػف خػػالؿ عمميػػات اإلنتػػاج الخػػاص بالتصػػنيع  ،أىميػػة تكنولوجيػػا اإلنتػػاج المبتكػرة التػػي يسػػتخدميا المعمػػؿ فػػي
التصػنيع  ،فػػي حػػيف تػػنخفض امكانيػػة المعمػػؿ اسػػتعماؿ عنصػػر العمػؿ التػػي توفرىػػا نسػػبة االنتفػػاع ،كمػػا يفتقػػر المعمػػؿ
لمبحػػوث الميدانيػػة بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى نقػػاط القػػوة والضػػعؼ المحتممػػة لممعمػػؿ ،عموم ػاً ىنػػاؾ تفػػاوت بػػيف مسػػتويات
اإلنتػػاج وفق ػاً لمقيػػاس الوحػػدات الفنيػػة ومقارنػػة بػػيف سػػنة  2007تطبيػػؽ التكنولوجيػػا الحديثػػة وغيرىػػا ،اذ أثبتػػت نتػػائج
تحميؿ الواقع ارتفاع مؤشر نسبة الكفاءة اإلنتاجية التي نسعى الى تحسينيا باستمرار وىذا يدعـ الفرضػية الثالثػة التػي
تنص بوجود تكامؿ عمميات اإلنتاج واسيامة محدودة لمكفاءة والفاعمية اإلنتاجية.
 .3يعػػد موضػػوع كف ػػاءة اإلنتاجيػػة وفاعميتي ػػا مػػف إس ػػيامات ادارة العمميػػات ،التػػي تتس ػػـ بالحداثػػة عم ػػى مسػػتوى الق ػػدرات
االداريػػة المتطػػورة بشػػكؿ عػػاـ ،وفػػي حػػاؿ ادارة االعمػػاؿ بشػػكؿ خػػاص ،نظ ػ اًر لمػػا تمتػػاز بػػو مػػف تنػػوع ثقػػافي  ،والرؤيػػا
االستراتيجية في التطبيؽ مفاىيـ تكنولوجيا اإلنتاج المرف.
 .4مف خالؿ نتائج تحميؿ الكفاءة والفاعمية الخاص بأنشطة اإلنتاج ،يتضح ارتفاع مؤشر الوسط الحسابي لكافة الفقرات
الخاصة بيذا النشاط باستثناء الفقرة المتعمقة بفاعمية عمميات اإلنتاج ( يؤكد ذلؾ بقاء أكثر مف فرف إنتاج غير مفعؿ
لمتصنيع )  ،بينما ييتـ المعمؿ بشكؿ واضح بالمحافظة عمى ا فراف الحالية مف خالؿ عمميات إنتاجية استثنائية ،و
يدؿ عمى ذلؾ اف اكثر مف نصؼ عينة البحث غير مقتنعة بقدرة المالؾ الحالي عمى تطبيؽ الفاعمية في المعمؿ
لعدـ امتالكيـ المؤىالت والقدرات العممية لقياسيا بحسب رأييـ كما جاء في نتائج ا سئمة في المحور الثاني.
 .5يستدؿ مف تحميؿ النتائج اف غالبية افراد العينة ال يمتمكوف المعرفة واإللماـ بالكفاءة والفاعمية اإلنتاجية سواء في
إطار فمسفة اإلنتاج حسب الطمب او الذكي  .وىذا يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى غياب الرؤية االستراتيجية القادرة عمى
قياس الفاعمية بشكؿ واضحة عند القائميف باختيار البديؿ المالئـ لمتخطيط والسيطرة عمى اإلنتاج ،اذ لـ تأتي
إجابات عينة البحث متفقو مع ضرورة تعييف كوادر مؤىمة ليا القدرة عمى تطبيؽ الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية .
ثانياً :التوصيات
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 .1زيادة الوعي داخؿ معمؿ سمنت كربالء عمى المسػتويات كافػو بضػرورة تطبيػؽ نظػـ التصػنيع مػف خػالؿ إشػراكيـ فػي
دورات تدربيو عمى اإلنتاج حسب الطمب واإلنتاج الذكي  ،لإلفػادة مػف الػدورات التدريبيػة وقػدرتيا عمػى تطػوير االفػراد
في ترجمة الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية الى قواعد عمؿ تساىـ في تذلؿ المشكالت التي تواجو عمميات اإلنتاج.
 .2اجراء بحوث ميدانية مستفيضة وبصورة مستمرة عف نظـ التصنيع

بيدؼ مواكبة التطورات الحديثة في ادارة

العمميات وتحدي مستوى الكفاءة والفاعمية اإلنتاجية في سمـ ا ىمية بوصفيا الركيزة ا ساس في تحسيف مستوى أداء
عمميات اإلنتاج.
 .3تنظيـ الدورات المنيجية والتخصصية المتكاممة عف ا ساليب الحديثػة فػي اإلنتػاج لمػديري الوحػدات والعػامميف ضػمف
برامج تدريب متخصصة بواعداد التقارير الدورية التي تخوض في فمسفة الكفاءة والفاعمية و أنظمة التصنيع المتقدمة.
 .4تعزيز مناطؽ القوة في عمميات اإلنتاج التي يمتمكيا المعمؿ نظ اًر لتأثيرىا المباشر في مستوى عمميات اإلنتاج مف
خالؿ تبني تقنية التصميـ بواسطة الحاسوب لما ليذه التقنية مف فائدة كبيرة تسيـ في التطوير ولغرض تصميـ
منتجات جديدة تساير حاجة السوؽ وتحقيؽ سرعة االستجابة الحتياجات المستيمؾ ،فضالً عف معالجة مناطؽ
الضعؼ أو التقميؿ مف أثرىا السمبي لكي يتمكف المعمؿ مف التفوؽ عمى المنافسيف في ىذا المجاؿ.
 .5تفعيؿ الكفاءة اإلنتاجية باالعتماد عمى التطبيؽ الفعمي لمتغيراتيا والمتمثؿ باآلتي:


حث اإلدارات عمى اعتماد ىيكمة إنتاج مرف قػائـ عمػى الكفػاءة والفاعميػة اإلنتاجيػة بشػكؿ يحقػؽ الرغبػة القيػادات
العميا ويسيـ في تخطيط الطاقة اإلنتاجية ويذلؿ صعوبات عمميات اإلنتاج اليومي.



االىتماـ الجاد بمعوقات قياس الفاعمية اإلنتاجية والسعي الجاد إلى تجاوزىا.



التركيػػز عمػػى أنظمػػة التصػػنيع مػػف خػػالؿ إنشػػاء ورش عمػػؿ يشػػترؾ بيػػا العػػامميف عمػػى المكػػائف لتغطيػػة حػػاالت
النقص في قدرة العامميف في التعامؿ مع مكائف اإلنتاج الحديثة واإلفادة مف التغذيػة العكسػية لػردود أفعػاؿ المنتسػبيف
عف ىذه الورش.
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ممحؽ ()1
استمارة االستبيان

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
أخي الفاضؿ  ....أختي الفاضمة
وفقاً لسياقات الدراسة العممية  ،يسعى الباحث إلى القياـ بدراسة موسومة ( دور نظـ التصنيع في تحقيؽ الكفاءة
والفاعمية اإلنتاجية ) ونظ اًر لعدـ توافر مقياس جاىز لقياس جميع متغيرات دراستنا الحالية  ،وباالعتماد عمى الجيود
البحثية تمكنا مف أعداد استبانو تساعدنا في عممية القياس...
نرجو تفضمكـ باختيار اإلجابة النسبية المناسبة لكؿ فقرة ،عمما" باف المعمومات واإلجابات سوؼ يتـ التعامؿ
معيا بطابع السرية التامة وا مانة العممية  ،مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكـ معنا...
بفرضية مفادىا


الفرضية الرئيسة ا ولى  -:توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف انظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية.



الفرضية الرئيسة الثانية  -:توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بيف انظمة التصنيع والكفاءة والفاعمية.

المحور األول :معمومات عامة عن المستجيب
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الجنس  -:ذكر ( ) أنثى ( )
العمر ) ( 45-40 ) ( -35 ) ( -30 ) ( -25 ) ( -20 -:
العنواف الوظيفي  ) ( -:مدير ( )ـ ميكانيؾ ( ) مالحظ ( ) حرفي ( )
المؤىؿ العممي  -:بكالوريوس ( ) معيد ( ) إعدادية ( ) اخرى ( )
المحور الثاني:
 .يرجى وضع ىذه العالمة أماـ اإلجابة التي تمثؿ وجية نظرؾ.
مقياس اإلجابة النسبي

المؤشرات
اإلحصاسية

االستجابة االيجابية ....عدم التأكد ...االستجابة السمبية
نظم التصنيع
1

0.9

0.8

0.7

تضع ادارة المعمل معايير إنتاج حسب الطمب.
تهتم ادارة المعمل بتقديم الرعاية الحتياجات
لمعاممين والزباسن عم حد سواء
تستقطب اإلدارة فسة الشباب في توفير فرص
العمل وترجح ذوي الخبرة
تعتمد االدارة تقنيات متقدمة في التصميم
واالنتاج طبقا ل انظمة التصنيع
تستجيب االدارة لمالحظات االفراد التي تصب
في تحسين الواقع االنتاج اليومي
توفر االدارة بيسة داخمية تنظيمية تناسب
االفراد وفقاً لنظم التصنيع
تقوم اإلدارة باستخدام معايير رقابة وتقييم
انتاج متنوعة لمعاممين في خطوط اإلنتاج
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تشجع االدارة عم التفاعل بين االفراد واختيار
جماعات العمل.
تتفهم اإلدارة دور المكاسن وأساليب االنتاج
الحديثة في تحسين األداء .
تستخدم االدارة (نظم دعم القرار  ،ونظم
المعمومات الوظيفية  )...التي ترتبط بنظام
االنتاج المركزي في انجاز انشطتها
المعدل

مقياس اإلجابة النسبي

المؤشرات
اإلحصاسية

االستجابة االيجابية ....عدم التأكد ....االستجابة السمبية

الفقرات الكفاءة والفاعمية
1

0.9

0.8

0.7

0.6

االفراد في اإلدارة ذوي معرفة بمتطمبات تحسين
اإلنتاجية
يمتمك االفراد في االدارة قدرات ومؤهالت كافية
لتطبيق كفاءة وفاعمية االنتاجية
االفراد واإلدارة ذوي رؤية مشتركة في التوجه
نحو اإلنتاجية
من المناسب فتح أبواب التوظيف الستقطاب
عاممين ذوي معرفة عالية باألساليب اإلنتاجية
الحديثة
يسهم تحسين اإلنتاجية في تحقيق أهداف
اإلدارة بدقة وفاعمية
تتوفر لدى االدارة موارد بشرية تفي بمتطمبات
اإلنتاج الواسع والمرن
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المجلة العراقية للعلوم االدارية)
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اإلدارة قادرة عم تهيسة نماذج التصنيع والوثاسق
الالزمة لمكفاءة والفاعمية اإلنتاجية
من الممكن اعتماد الرؤيا اإلستراتيجية في
مواجهة الظروف البيسية التي تمر بها اإلدارة
تنجز اإلدارة تعامالتها مع الجهات األخرى
باعتماد فرق العمل كفؤة وفاعمة
تسهم اإلدارة في تمكين االفراد من خالل االغناء
الوظيفي وزيادة صالحياتهم
المعدل
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