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 خلصالمست
 المحاسبیةِ  لألسالیب والتقنیاتالعراقیة الصناعیة  االقتصادیةِ  الوحداتِ  استعمالِ  ضعفمشكلة البحث في تمثلت      

الالزمة إلشباع رغبات لغرض إیصال المنتج أو الخدمة  اإلنتاجیة الحدیثةإلدارة التكالیف واالستراتیجیات  المالئمةِ 
 فقط, بل سرورهِ  هي لیس رضاأذلك،  نْ ، بل تتعدى إلى ابعد مِ قبلھِ  نْ قعة مِ سواء أكانْت متوقعة أو غیر متو الزبون
یھدُف البحَث أساساً لتحدیِد مدى تطبیق الوحداِت االقتصادیِة الصناعیة العراقیة لألسالیِب والتقنیات . كما وبھجتھِ 

استراتیجیة التصنیع الفعّال وتحقیق الحدیثة والمعاصرة واإلفادة ِمنّھا في توفیر المعلومات المالئمة الالزمة لدعم 
 رضا الزبون. وأستند البحث إلى الفرضیاِت اآلتیة:

 أنَّ استعمال تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في إدارة اإلنتاج والتكالیف یُساعد على تحقیق رضا الزبون"." .1
البیئِة االقتصادیِة الصناعیِة "إمكانیة تقدیم إطار مقترح لتطبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في  .2

 العراقیة".
وألجل تحقیق ھدف البحث واختبار فرضیاتِھ تَّم اختیار الشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة كمحل      

للبحث بالتطبیق على معمل السخانات, فضالً َعْن تقدیم إطار مقترح للتطبیق في الوحدِة االقتصادیِة محل البحث, 
, إْذ تَّم التوصل إلى مجموعة ِمَن للبیاناتتَّم استعمال االسلوب التحلیلي  فقد وسائل القیاس والتحلیل العملي أما

االستنتاجات كان أھمھا: مالئمةُ الَمعلوماِت التي تقدمھا تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في عملیاِت اتخاذ 
وفوراٍت بالتكالیِف تُساعد بصورٍة فاعلٍة في التنفیِذ الناجحِ لتطبیق  القراراِت االستراتیجیِة ومساھمتِھا في تحقیقِ 

نموذج الفعّالیة في الوحدِة االقتصادیة, فضالً َعْن إمكانیة تقدیم إطار مقترح لتطبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع 
 .ناعیِة العراقیةالفعّال في البیئِة االقتصادیِة الص

Abstract 
     Research problem deals with Iraqi industrial and economic units which are 
unable to use appropriate accounting systems correctly which concerned with costs 
management and the modern productive strategies to deliver the services to the 
customer, whether expected or not for him to satisfy his needs. It even goes beyond 
that to satisfy his pleasure and gladness. The research also aims to determine the 
extent to which the Iraqi industrial economic units apply to modern and modern 
methods and techniques and to use them in providing the appropriate information 
needed to support Agile manufacturing strategy and achievement of customer 
satisfaction. The study depends on the following basic hypotheses:
1-  Using techniques of Agile manufacturing strategy in production and costs 

management help to achieve satisfaction of customer.  
2- It's possible to submit a suggestion to apply techniques of Agile manufacturing 

strategy in Iraqi industrial and economic environment.   
     The searcher chose the General Company for Electrical and electronic industries 
to achieve research goal and testing his hypotheses which are applied to the heaters 
plant, as well as submit a suggestion for applying in economic unit. The study 
adopted measurement methods and empirical analysis through using analytic mod. 
The research inferred many conclusions, the most important ones are: convenient 
information which techniques of Agile manufacturing strategy provide them to 
making strategic decisions, and contributing thriftiness savings in costs which helps 
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effectively successful implementation to apply Agility sample in economic unit as 
well as it's possible to submit a suggestion to apply techniques of Agile 
manufacturing strategy in Iraqi industrial and economic environment.         

 المبحث األول
 المقدمة ومنھجیة البحث

بیرةٍ فُِرَضْت علیھا نتیجةً لمحاولتھا البقاُء واالستمرار في تُواجھُ الوحداِت االقتصادیِة تحدیاٍت ك     
ْن ِمْن قدراتِھا على أمِل االحتفاِظ بزبائنھا وتحقیق میزاٍت تنافسیٍة  َب علیھا أْن تَُحّسِ المنافسة, ِلذا تََوجَّ

نھ ا ِمَن المحافظِة على َموقِعھا في سوِق األعماِل, وِمْن أبرِز ھذِه التحدیاْت ھما: التغیراِت تُمّكِ
, كما وتسعى الكثیُر ِمَن َعدم التأكد الذي یُحیَط بِھاالُمتسارعِة في الوحداِت االقتصادیِة العالمیةَ و

تقدیم منتجاٍت وخدماٍت تلبي حاجات الوحداِت االقتصادیِة إلى النمِو والتفوِق على ُمنافسیھا ِمْن خالِل 
ُز علیِھ لتحقیِق رضا الزبون الجودةَ والتكلفةَ والُمرونِة والتَسلیم  الزبائن ورغباتھم, وِمْن أھم ما تَُرّكِ
فَضالً عن االستجابِة السریعِة التي تمثُل الُمحور الذي ترتكز علیھ استراتیجیة التصنیع الفعّال. وتُعَدُّ 

س البحث العلمي السلیم, إْذ تتضُح ِمْن خاللھا المشكلة التي دعْت الباحث إلى أْن منھجیة البحث أسا
یضَع ھدفاً إلیجاِد حلوٍل علمیٍة لھا, والفرضیات المسبقة للحلوِل المطروحِة, فضالً َعْن توضیحِ أھمیِة 

البحث ومنھجھ وأسالیب الدراسة العملیة, علیِھ فإنَّ منھجیة البحث تمثلت باآلتي: 
 )2(مشكلة البحث :1-1

ستراتیجیات لالالعراقیة الصناعیة  االقتصادیةِ  الوحداتِ  استعمالِ  ضعفتتمثل مشكلة البحث في      
فعّالیة المطلوبة التي تلبي طلبات الزبائن بالسرعة المطلوبة والوقت المناسب وال اإلنتاجیة الحدیثة

التي تعنى بتحسین لتقنیات المعاصرة لمواجھة الطلبات المتوقعة وغیر المتوقعة, فضالً َعْن افتقارھا ل
ال یؤدي إلى حدوث مشاكل  وتنظیمھ بشكلٍ والمحافظة على مكان العمل وإدارة التكالیف بیئة التصنیع 

  وغیرھا. عدم الكفاءة وفاعلیة العمل
ي ضوِء مشكلِة البحِث فإنَّ ھناك تساؤالت یمكن أْن تُثاَر في ھذا السیاِق یسعى الباحث ِمّما سبَق وف     

 اإلجابة َعْنھا ِمْن خالِل البحث, وھي كاآلتي: 
 ؟ وما المبادئ والخصائص التي تقوم علیھا؟.الالتصنیع الفعّ  باستراتیجیةما المقصود  .1
وتحقیق رضا  یجیة التصنیع الفعّالتطبیق استراتوكیف تسھم في ومراحلھا  5sتقنیة ماھي  .2

 الزبون؟
         أھداف البحث :1-2

ً لتحدیِد مدى تطبیق       في ضوِء مشكلِة البحِث والتساؤالت المطروحة, فإنَّ البحَث یھدُف أساسا
سالیِب والتقنیات الحدیثة والمعاصرة واإلفادة ِمنّھا في الوحداِت االقتصادیِة الصناعیة العراقیة لأل

 توفیر المعلومات المالئمة الالزمة لدعم استراتیجیة التصنیع الفعّال وتحقیق رضا الزبون.
أھمیة البحث           :1-3

ةِ استراتیجیة التصنیع الفعّال كتوجھٍ حدیٍث ِمْن استراتیجیات التنافس یستمد البحث أھمیتھُ ِمْن أھمی     
وحاجة الوحداِت االقتصادیِة بشكٍل عام, والعراقیة منھا بشكٍل خاص, إلى تطویِر أسالیٍب وتقنیاٍت 

 مساعدة كبیرةتوفُر المعلومات المالئمة الالزمة التخاذ القرارات اإلداریِة االستراتیجیة, فضالً َعْن 
وعدم االستعمال الكفء للموارد  االقتصادیةِ  منھا الوحداتِ  التي تعانيِ  في حذف الھدر والضائعاتِ 

 .والمعدات اإلنتاجیةِ 
فرضیة البحث          :1-4

 :  یتین اآلتیتیناألساس نیستندُ البحُث إلى الفرضیتی         
ساعد على تحقیق اإلنتاج والتكالیف یُ أنَّ استعمال تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في إدارة " .1

 رضا الزبون".
استراتیجیة التصنیع الفعّال في البیئِة االقتصادیِة  تقنیات تطبیقتقدیم إطار مقترح ل"إمكانیة .  2

 الصناعیِة العراقیة".
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بحث         منھج ال :1-5
 لتحقیق أھداف البحث سیتُّم اعتماد المناھج اآلتیة:     
المنھج االستقرائي في استعراض الجانب النظري للبحث ِمْن خالِل استقراء المصادر واألدبیات  .1

 أفكار الباحث.  نظریٍة تدعمُ  ى استنتاجاتٍ ذات العالقة بموضوعِ البحث بغیة التوصل إل
البیانات التي سیتُمّ الحصول علیھا ِمَن الدراسِة المیدانیِة  تحلیلالمنھج الوصفي التحلیلي لوصف و .2

بغیة التعرف على واقعِ استعمال الوحداِت االقتصادیِة  –محل البحث  –َعْن الوحدةِ االقتصادیِة 
 ات والتقنیات الحدیثة في مجال إدارة التكالیف واإلنتاج.الصناعیِة العراقیِة لالستراتیجی

مكانیة تقدیم إطار مقترح لتطبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال إالمنھج التجریبي لتجریب  .3
 في الوحدةِ االقتصادیِة محل البحث.

               ث ومحل تطبیقھمجتمع البح :1-6
العراقي متمثالً بالوحداِت االقتصادیِة الصناعیِة العراقیِة كمجتمع  تَّم استھداف القطاع الصناعي     

للبحث, وذلك ألھمیِة ھذا القطاع في التنمیِة االقتصادیِة للبلد, ولكبِر ھذا القطاع وصعوبة تغطیتھ ِمْن 
) تسخاناخالل ھذا البحث, فقد تَّم اختیار الشركة العامة للصناعات الكھربائیة وإللكترونیة (معمل ال

ا مّ ووجود المنتجات االجنبیة المنافسة لمنتجاتھا مِ  أھمیة اقتصادیةلما لھا من محالً لتطبیق البحث, 
یتطلب االمر منھا السعي المستمر لتطویر منتجاتھا للحفاظ على قدرتھا التنافسیة وكسب رضا 

 زبائنھا.
 المبحث الثاني

 لالزمة لتنفیذھادراسة وتحلیل استراتیجیة التصنیع الفعّال والتقنیة ا 
آلیة أة استراتیجیة التصنیع الفعّال ومفھومھا وتعریفھا وفي ھذا المبحث سیتم التطرق إلى نش     

 5s, فضالً َعْن التطرق إلى التقنیة الالزمة لتحقیق الفعّالیة والمتمثلة بتقنیة التحول إلى الفعّالیة
 المبحث إلى الفقرات اآلتیة: ومراحلھا ودورھما في تحقیق رضا الزبون. لذا سیتم تقسیم

  التصنیع الفعّال ومفھومھا: )3(نشأة استراتیجیة :1-1
and Its Concept Rise Of Agile Manufacturing Strategy 

إنَّ الُمصطلح حدیث ال بد ِمَن التَحري َعْن َكثیرةُ في المعاجم وبما  لھا معانِ  (Agile)إنَّ كلمة      
بأنھا  Agile)طلح فقد تَم البحث في قاموس أكسفورد الذي بین معنى (المعنى الصحیح لھذا الُمص

. إما قاموس المورد فقد بیَن إَن Oxford Dectionary, 2010: 16)تًعني خفیف الَحركةَ, َرشیق (
). علیِھ 41: 2005ھو رشیق, خفیف الحركةَ, ذكي, سریع الخاطر(قاموس المورد,  (Agile)معنى 

لھُ عالقة مباشرةَ بخفة الحركِة وسرعة االستجابِة وھذِه من المبادئ االساسیة  (Agile)یَتَبَیَْن إنَّ 
فضالَ َعْن بعض االدبیات والبحوث العربیة التي تناولت ھذا الموضوع بتسمیة  ,للتصنیع الفعّال

 في ھذِه الدراسِة.(Agile) التصنیع الفعّال وعلیِھ سیتم أعتماد تسمیة الفعّال 
  Rise Of Agile Manufacturing Strategy    اتیجیة التصنیع الفعّالنشأة استرأوالً: 
) التابعةَ لجامعة الھاي دراسة َعْن الصناعة, وھذِه Iacoccaم أنُجزت مؤسسة (1991في عام      

 United States Navy)الدراسةَ تَم رعایتھا ِمْن قِبل برنامج مانتیك البَحریةَ األمریكیةَ (
ManTech Program, ) وحدةِ أقتصادیِة في الوالیاِت المتحدةَ األمریكیةَ وكان 13إذ تَم دراسة  (

التصنیعیة الناجحة  االقتصادیةِ  ھدفھا البحث َعْن المیزاِت والخصائِص التي یِجب أْن تتسم بھا الوحدةِ 
) 100), وخالل تلك المدة بدأت (2006التي ستسیطر على الصناعةَ في إرجاء العالم في حلول عام (

) وحدة أقتصادیة األصلیةَ, بِتنفیذ ُمقترحات الدراسةَ 13( لأُخرى فضالً َعْن ا وحدة أقتصادیة أمریكیةَ 
إْذ تَم صیاغة  التي أطلَق علیھا ِعنوان (دراسة المشروع الصناعي في القرن الواحد والعشرین).

ع الجدید الذي تَم بوصفِھ أنَموذج التَصنی )Agile Manufacturingُمصطلح التصنیع الفعّال (
االعتراف بِھ كظھور یحُل محَل اإلنتاج الواسع, والنتائج الرئیسةَ للدراسة تضمنْت اآلتي 

)Groover, 2001: 836:( 
إنَّ انبِثاق البیئةَ التنافسیةَ الجدیدةَ أصبَح حافزاً أساسیاً للشركات التي یتوجُب علیھا مواجھة التغییر  -1

 تصادیة.في نُظم التصنیع والوحدات االق
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بإمكانھا االستجابِة بسرعة للطلب لتلبیة   (Agile Corporation)الوحدةِ االقتصادیِة الفعّالة -2
 فھي قادرةُ على تحقیِق المیزةِ التنافسیِة في تلَك البیئة. لذلكَ  )4( الُمنتجات االیصائیةِ 

(ب) قُوة العَمل  ,َمرنةَ تتطلُب تحقیق التكامل ما بین: (أ) تكنولوجیا اإلنتاج ال  (Agility)إنَّ الـ -3
ھیاكل اإلدارةَ التي تُشجع مبادرات التعاون الداخلي ما بین و) ج( ,القادرةَ على اكتساب المعرفةَ 

 الوحداِت االقتصادیِة.
معیار مستوى المعیشةَ الذي یَتعرض للمخاطرةَ والذي ال یقل خطورةَ عما تواجھھُ الصناعة في  -4

 كن أْن یقودَ التحول نحو تحقیق (التصنیع الفعّال).الوالیات المتحدة، ھذا المعیار یم
ذاتھا أي لم تأتي  ال لیسْت استراتیجیة مستقلة بحدِمّما سبق أنَّ استراتیجیة التصنیع الفعّ  یتضحُ      

ِمْن فراغ بل ھي عبارة َعْن مزیج ِمَن التطورات المتتالیة للتقنیات المحاسبیة واإلداریة والتي تنتھي 
عّال لیتالفى القصور الموجود باإلنتاج الرشیق الذي یتصف باإلنتاج الكبیر بینما یتصف بالتصنیع الف

  التصنیع الفعّال بإنتاج نماذج متعددة وبكمیات قلیلة على وفق رغبات الزبائن.
         Concept of Agility and Definitionَمفُھوم الفعّالیة وتعریفھا ثانیاً: 
لیة في نھایة الثمانینات وبدایة التسعیناْت ِمَن القرن الماضي في َمجال الصناعات نشأ َمفُھوم الفعّا      

(استراتیجیة  التحویلیةَ في الوالیات المتحدةَ, إْذ قدَم التصنیع الفعّال ألول مرةَ َمَع نشر تقریر بعنوان
َعْن التصنیع وتال ذلَك سلسلةٌ َمَن المنشوراِت المشروع الصناعي في القرن الواحد والعشرین), 

ةَ ـیرات الداخلیـل َمَع التغُ ـةَ للتعامـوسیل ِة الفعّالة, إْذ أنَّ الفعّالیةالفعَال والوحداِت االقتصادی
والجدول رقم . Desouza, 2007: 52-53)ر (ـدةَ إلى حٍد كبیـي ھي غیر مؤكـةَ, والتـوالخارجی

 تعاریف الفعّالیة.) یوضح بعض 1(
 .لفعّالیة على وفق آراء عدد ِمَن الكتاِب والباحثینتعریفات ا )1الجدول رقم (

 تعریف الفعّالیة اسم الباحث أو الكاتب ت
 
1 
 

 
Goldman et al. 

تعني تسلیم القیمة الى الزبائن, من خالل االستعداد الدائم للتغیر  
باالعتماد على قیمة المھارات والمعرفة البشریة, وتشكیل الشراكات 

 .Goldman et al., 1995)االفتراضیة (
 
2 
 

 
Fliedner & Vokurka 

 

القدرة إلنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالیة 
والمنخفضة التكلفة مع فترات تورید قصیرة في أحجام متفاوتة 

 Fliedner & Vokurka, 1997).والمحددة للزبون الفردي (
3 Christopher بِة بالسرعِة المطلوبة للتغیرات قدرة الوحدات االقتصادیة على االستجا

 ). (Christopher, 2000: 7في الطلب, َمْن حیث الحجم والتنوع
 
4 

 
Xu & Liu 

 

القدرة في السرعة والتبدیل بین نماذج المنتجات المختلفة والخطوط 
االنتاجیة, التي تركز على مرونة عملیات االنتاج واإلجراءات ِمْن أجل 

) Real-Timeئن في الوقت الحقیقي (االستجابة الحتیاجات الزبا
 ).Xu & Liu, 2015: 2وبشكٍل مثالي (

حظ أنَّ كل تعریف یركز على جانب معین من جوانب ْن مفاھیم وتعاریف الفعّالیة یلّما تقدَم مِ مِ      
تحقیق  الفعّالیة منھا یركز على التغیرات السریعة في البیئة الداخلیة أو الخارجیة ومنھا یركز على 

یفیة استغالل ھذهِ التغیرات واالستفادةِ منھا للحصول على میزة تنافسیة وِمْن ثم تحقیق رضا الزبون ك
 االقتصادیةِ  والذي یطلق علیِھ الوحداتِ  االقتصادیةِ  ومنھا یركز على التعاون فیما بین الوحداتِ 

 االفتراضیة وغیرھا َمَن الجوانب التي تساھم في تحقیق الفعّالیة.
 وتعریفھااتیجیة التصنیع الفعّال استر فھوممثالثاً: 

The Concept of Agile Manufacturing Strategy and Its definition 
استراتیجیة عامةَ تُركز على االزدھار ني بأنھ إْذ یعظھرت العدید ِمَن المفاھیم للتصنیع الفعّال,      

التصنیع الفعّال موارد خارج متناول أو إرادة  في البیئةَ غیر الُمتنبأ بھا أو غیر المتوقعةَ. إذ یتطلب
). على وفق ما تقدَم سوَف (Sanchez & Nagi,2001:3562 الوحدةِ االقتصادیِة الواحدةَ 
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نستعرض عدد ِمَن التعاریف الستراتیجیة التصنیع الفعّال ِمْن قبِل عدد من الباحثین والكتاب 
 ):2كما في الّجدول رقم (والمؤسسات البحثیةَ وعلى أساس التسلسل الَزمني و

 .ستراتیجیة التصنیع الفعال على وفق آراء عدد ِمَن الكتاِب والباحثیناتعریفات  )2الجدول رقم (
 تعریف استراتیجیة التصنیع الفعّال أو الكاتب اسم الباحث ت
 
1 
 

 
Telsang 

 
 

یث تَجعل ِعلم نِظام اإلعمال الذي یُكامل اإلدارةَ, والتكنولوجیا وقوةَ العَمل بِح
النظام مرن بِما فیِھ الكفایة للتصنیع للتحول من المنتج الواحد (الذي یَنتج) إلى 
من إطار  َمنتج أخر (َمطلوب أو َمرغوب بِھ لكيِ یَنتج) في أسلوب فَعال للتكلفة ضَّ

 .Telsang, 2007: 203)للنظام (
 
2 

 
Hallgren & 

Olhager 

فسیةً ِمَن التغیر الُمستمر وغیِر المتوقع من القابلیة للبقاِء والنجاح في بیئةً تنا
خالل االستجابِة السریعِة والكفوءةَ إلى األسواق الَمتغیرة والموجھة ِمْن خالل 

 ,Hallgren & Olhagerُمنتجات وخدمات مصممة من قبل الزبون (
2009: 979 .( 

 
3 
 

 
Wang & Koh 

عملیات, واألدوات, مصطلح ینطبق على الوحداِت االقتصادیِة التي أنشأت ال
والتدریب الالزم لتمكینھا ِمَن االستجابة السریعة إلى أحتیاجات الزبائن وتغیرات 

 :Wang & Koh, 2010)السوق, فضالً َعْن السیطرة على التكالیف والجودة 
156) . 

 
4 
 

 
Dischler & Hug 

 

مھارِة َمفُھوم إنتاجي یُدمج الوحدات االقتصادیة واإلفراد ذويِ المعرفِة وال
العالیِة, والتقنیات المتقدمةَ, لتحقیق التعاوْن واالبتكار في االستجابِة الحتیاجات 

 :Dischler & Hug, 2011). الزبائن ِمَع ُمنتجات ایصائیةَ ذات جودةَ عالیةَ  
27) 

  العَناصر الرئیسةَ الستراتیجیة التَصنیع الفعّال والمبادئ التي تقوم علیھا :1-2
Key Elements of Agile Manufacturing Strategy and The Underlying Principles. 

لكي تكون الوحدةِ االقتصادیِة فعّالة ال بدَ ِمْن توفر عدة عناصر أساسیة تجعلھا قادرة على التعامل      
ً أو خارجی اً َمَع التغیرات والتوقعات غیر المتنبأ بھا, فضالً َعْن دور االتصاالت سواء أكان داخلیا

لتحقیق التعاون المطلوب وبالتالي تحقیق االھداف المرغوب فیھا, ولتحقیق الفعّالیة في الوحدة 
 )::Forsythe,1997  (3االقتصادیة یجب توفر العناصر اآلتیة 

 ..  التُغیرات في َمجال اإلعمال, والَھندسةَ, وُممارسات اإلنتاج 1
 .ل اإلنتاج. تُدفق الَمعلومات الَسلس ِمَن التَصمیم ِخال 2
  .. تَكاُمل تَقنیات الحاسب اآللي والَمعلومات في َجمیع جوانب تَطویر الُمنتج وَعملیات اإلنتاج 3
 . تَطبیق تكنولوجیا االتصاالت لتَمكین العَمل التعاوني بیَن أعضاء فریق تَطویر الُمنتجات الُموزعةَ  4

 ً  .جغرافیا
 نتاج. . وإدخال األتمتةَ الَمرنةَ ِلعملیات اإل 5
ِمْن مراجعة االدبیات والمصادر التي تناولت موضوع استراتیجیة التصنیع الفعّال یمكن تحدید      

 ):(Gunasekaran, 2001: 47المبادئ االربعة اآلتیة 
                                                                       .إغناء الَزبون -1
                      .التعاون لتعزیز التنافسیة -2
     .إلتْقان التغییر وعدم التأكدالتنظیم  -3
  .استثمار أو رفع تأثیر العاملین والمعلومات -4
 استراتیجیة التصنیع الفعّال نفیذلت 5sاستعمال تقنیة  :1-4

Use 5s Technology For The Implementing Agile manufacturing strategy 
روریة لحل مشكالت الھدر وإزالتھا, تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال ِمَن التقنیات الض تُعَدُّ      

ستساعد تلك  5sللھدر, فإنَّ تقنیات مثل تقنیة  فحالما تحدد الوحدةِ االقتصادیِة المصادر الرئیسة
یق أھداف معینة إْذ أنَّ كل تقنیة توجھ لتحق جراءات الالزمة لتقلیل الضائعات,الوحدات في أتخاذ اإل
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 أ.د. عباس نوار كحیط الموسوي و محمد علوان رحیمة .... لتنفیذ استراتیجیة التصنیع الفعّال  5sإمكانیة تطبیق تقنیة 

 ومراحلھا على 5sمنھا ألستبعاد الھدر وترتیب وتنظیم بیئة العمل, لذا سوف یَتُّم استعراض تقنیة 
 وفق اآلتي:

 5s )5(     5s Technique The Definition of تعریف تقنیةأوالً: 
 ).3والتي توضح في الجدول رقم ( 5sیمكْن تقدیم عدة تعریفات لتقنیة      

 على وفق آراء عدٍد ِمَن الكتاِب والباحثین 5sتعریفات تقنیة  )3م (الجدول رق
 5sتعریف تقنیة  أو الكاتبالباحث  ت

 
1 
 

 
Johnsson 

 

ً محدداً  تقنیة لتطویر ترتیب نظیف وآمن والقرب ِمْن مكان العمل الذي یوفر موقعا
 ).Johnsson, 2008: 62لجمیع األشیاء, فضالً َعْن توفیر الدعم للعاملون (

 
2 

  
Khedkar et al. 

 

تقنیة لتخفیض العیوب وتحسین االنتاجیـة ِمـْن خـالل الـحفاظ علـى مكـان عمـل منظـم 
 Khedkar etواستعمال اإلشارات البصـریة لتحقیـق نتائـج تشغیلیـة أكـثر أتساقـاً (

al., 2012: 3653.( 
 
3 

 

 
Boca 

یض الھدر واألنشطة غیر الضروریة في تقنیة اإلدارة المتقدمة التي یتم تطبیقھا لتخف
أیضا لضمان سالمـة مكـان العمـل بیئة مكان العمل في ظل المعاییر الدولیة و

)(Boca, 2015: 1297 . 
4 
 

Sharma & Singh  والمحافظة على التنظیم والتنظیف والكفاءة العالیة بشكٍل جید, والجودة  إلیجادتقنیة
 .Sharma & Singh, 2015: 820)العالیة في مكان العمل (

ثار مھمة على بیئة العمل وأستبعاد الھدر والتي تساھم في آلھا  5sَ◌تَبَیَْن ِمّما سبق أنَّ تطبیق تقنیة ي
تحقیق الفعّالیة واالستجابة السریعة في جمیع مراحلھا مرحلة التصنیف والترتیب والتنظیف والتقییس 

 ض التكالیف والتحسین المستمر وغیرھا.واالنضباط الذاتي والتي تؤدي إلى منافع لتخفی
 5s      Technique Benefits of applying 5sفوائد تطبیق تقنیة ثانیاً: 

فقد عدھا البعض استراتیجیة لتغییر التعلم والتطویر المنظمي,  5sنظراً للفوائد التي تحققھا تقنیة      
الجدول  وكما فيالقتصادیِة َعْن منافسیھا. بینما َعدھا البعض اآلخر سمة صناعیة التي تمیز الوحدةِ ا

 ).4رقم (
 5sحققھا تقنیة الفوائد التي  )4الجدول رقم (

 الفوائد المستفید ت
1 
 
 

الفوائد 
للمواد 

 واإلنتاج
تحت 

 التشغیل

 سھولة تدفق المواد واالنتاج تحت التشغیل بشكل أكثر سالسة.   -أ
 لمطلوبة بشكٍل أفضل.تعرف على أماكن التحسین اتنظیم مساحة العمل وال -ب
  مخازن المواد واالنتاج تحت التشغیل تصبح واضحة بشكٍل مرئي وسھولة التعامل معھا. -ت
 األمثل للمواد المتاحة بتقلیل نسبة الضیاع فیھا. االستغالل -ث
 العمل بتوفیر المواد في الوقت والمكان المناسب. إلنجازتقلیل الوقت الالزم  -ج

2 
 
 

 
الفوائد 
للمكائن 
 توالمعدا

تمكن ِمَن الكشف َعْن مشكالت المكائن والمعدات في المراحل المبكرة لمنع األعطال المھمة بتنظیف المكائن  -أ
 والمعدات یومیاً ِمْن قبل المشغلین.

 تحسین معولیة المكائن والمعدات بالتنظیف الیومي لھا. -ب
 مواقعھا المحددة.ِمْن خالل التعامل معھا بعنایة ووضعھا في  العمر التشغیلي للمكائن إطالة -ت

الفوائد  .3
للمنتجات 
 والزبائن

 جعل أماكن العمل نظیفة, یعني ضمان عدم تلوث المنتجات. -أ
 تنظیف أماكن العمل یؤدي إلى أنخفاض نسبة العیوب والسیطرة اآلنیة لمشكالت الجودة. -ب
 تعزیز رضا الزبون بتوفیر النظام واالنضباط والنظافة في موقع العمل.  -ت

الفوائد  .4
لوحدة ل

 االقتصادیة

زیادة القیمة المضافة للمساحة المتاحة ِمْن خالل إزالة المواد واألجزاء التي ال تضیف قیمة وغیر  -أ
 الضروریة.

تحسین االنتاجیة ِمْن خالل تقلیل وقت البحث, وسھولة الوصول للمواد والعدد, ومعرفة جیدة للعملیات,  -ب
 ماكنة.االفضل, وزیادة المواد المتاحة لل واالتصاالت

وتحسین الربحیة ِمْن خالل أستعمال المصادر الداخلیة مثل المساحة,  اإلجمالیةتخفیض ھیكل التكلفة  -ت
 والمواد, والعمل, ورأس المال, والتكنولوجیا.

 المواد بشكٍل أفضل. واستغاللتخفیض تكالیف الجودة ِمْن خالل نقل ومناولة  -ث
 ع وكل شیئ في موقعِھ.لھ موق شيءتحسین فاعلیة موقع العمل, ألنَّ كل  -ج
تحسین إدارة المخزون ِمْن خالل المعرفة الواضحة لمواقع الخزن, ومواقع الخزن موحدة ومرتبھ, وإزالة  -ح

 المواد غیر الضروریة. 
Sourse: Fukui et al., (2003), "Hand Book For TQM and QCC: AGuide For Facilitators and 
Circle Leaders", P. 79.                                                                                                                        
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ن بأھمیة تطبیق یة تعتمد على الثقافة لدى العاملین والمدیریا سبق أنَّ فلسفة ھذِه التقنِممّ  ضحُ یت     
نتاجیة القتصادیة اإلجمیع أماكن الوحدة ا المراحل الخمسة في مكان العمل وكذلك التطبیق على

والخدمیة بشكٍل تدریجي, إْذ أنَّ ھذِه الفوائد الكثیرة تساھم في أستبعاد الھدر سواء في المناولة أو 
ن ِمْن خالل عدم أستعمال المھارات الموجودة لدیھم ن غیر الضروري أو معنویات العاملیالمخزو

 .5sلتقنیة وِمْن خالل تطبیق المراحل المنھجیة 
 التصنیع الفعّال باستراتیجیةوعالقتھا  5sتقنیة ثالثاً: 

and Its relationship To Agile Manufacturing Strategy Technique 5s 
منھا  ,التي تتبنى أستراتیجیة التصنیع الفعّال االقتصادیةِ  منافع عدیدة تعود على الوحدةِ  5sتقنیة ل     

محطات العمل, وتنظیم وترتیب بیئة العمل وتحسین الجودة, وسالمة  تسھیل تدفق العمل فیما بین
ن منھا رفع كفاءة العاملی ,ع الفعّالن, إْذ أنَّ ھذِه المنافع لھا عالقة بمبادئ أستراتیجیة التصنیالعاملی

فضالً المبادئ األساسیة للمصنع الفعّال,  تنظیم والترتیب وغیرھا التي تُعَدُّ ِمنَ المتعددي المھارات وال
وقت المحدد یؤدي إلى تكالیف أقل والتحسین في األنتاجیة وإلى التسلیم في ال 5sَعْن أنَّ تطبیق تقنیة 

 أفضل لمساحات المصنع بشكٍل یؤدي إلى أیجاد بیئة عمل آمنة. واستعمالج وإلى أعلى جودة للمنت
 5s  Technique Stages of Application 5sمراحل تطبیق تقنیة رابعاً: 

ومزایا  5sن في نطاق عناصر یجب أْن یبدأ ِمْن تدریب العاملین المنتجی 5sنَّ تطبیق مراحل إ     
استعمالھا, إْذ ِمَن المھم أنَّ جمیع المشاركین المتدربین ال بد علیھم ِمْن فھم الحاجة إلى أستعمال 

على كل المراحل . فمَن الضروري التدریب العمل الخاص والتغیرات المطلوبة على مكان 5sمراحل 
عند تطبیق المخازن,  علىوأیضاً بّل الخدمیة وأنَّ ھذِه المراحل ال تنطبق على المراكز االنتاجیة فقط 

: ال بد ِمْن أتباع اإلرشادات اآلتیة 5sتقنیة 
     SORTممارسات مرحلة التصنیف  -1

أنَّ تنفیذ ھذهِ المرحلة  ذْ د غیر الضروریة في مكان العمل. إتركز ھذهِ المرحلة على أستبعاد البنو 
ِمْن خالل ستراتیجیة البطاقة الحمراء التي تساعد على تحدید البنود غیر المرغوبة وتحدید 

)Agrahari et al., 2015: 181-( )6(فائدتھا. ھناك ستة خطوات لتنفیذ عملیة البطاقة الحمراء
182: 

یتم ذلك ِمْن قبل  ):Launch the Red-Tag Projectأطالق مشروع البطاقة الحمراء ( -أ
لجنة توجیھیة ِمْن خالل تحدید المناطق والتخطیط للتخلص ِمَن البنود غیر المرغوبة وذلك 

 بإستعمال صیغة البطاقة الحمراء.
): تحدید نوع البنود Identify the Red-Tag Targetsتحدید أھداف البطاقة الحمراء ( -ب

 ومجاالت العمل الفعلیة لتقییمھا.
أسئلة  ثالث): ھناك حاجة لطرح Set Red-Tag Criteriaبطاقة الحمراء (تحدید معاییر ال -ت

ما ھو المبلغ و كم مرة تحتاجھا؟.و ھل ھو مفید؟. ذا كان البند ضروري وھي:إلتحدید ما 
 المطلوب؟.

 مات المرتبطة بشكٍل غیر مباشر ینبغياالفراد ِمَن التقسی): Attach the Tagأرفاق العالمة ( -ث
العمل لالستماع إلى وصف الشروط الحالیة واستعمال آرائھم بشكٍل  أْن تأتي إلى ورش

كما ال یترك القرار لعمال  موضوعي ألرفاق البطاقة الحمراء على كل البنود غیر الضروریة.
 ورشة العمل على لصق البطاقة الحمراء.

 تقییم البنود ذات البطاقة الحمراء وما ھي االجراءات المطلوب تنفیذھا. -ج
النتائج ): Document the Results of Red-Tagging( ئج البطاقة الحمراءتوثیق نتا -ح

یجب أْن تسجل ألغراض المحاسبة حتى یتسنى للوحدةِ االقتصادیِة قیاس التحسینات والوفورات 
 التي تحققت ِمْن خالل المعالجة.

  Set in Order  ممارسات مرحلة الترتیب -2
, كما یجب استعمالھا, ِمّما یجعل ِمَن السھل ألي شخص تعني طریقة تنظیم االشیاء الضروریة     

التأكید على فكرة أنَّ أي شخص على األطالق یجب أْن یكون قادر على سھولة فھم ترتیب االشیاء 
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ھي طریقة ترتیب مرئیة التي تساعد أي شخص على فھم  اإلرشادیةأداة اللوحة في المصنع. إْذ أنَّ 
تشغیل العملیات أكثر سالسة. إذ یجب أستعمال الضوابط المرئیة  أین تذھب االشیاء وِمْن ثم جعل

 ):Parrie, 2007: 33عندما یكون ذلك عملیاً, إذ تشمل متطلبات الترتیب اآلتي (
 معدات وأدوات الوحدة االقتصادیة یجب تخزینھا بشكٍل بسیط ومنظم َمَع التأكید المرئي. -أ

 تكون قریبة إلى العاملون.األدوات والمعدات المستعملة في معظم االحیان  -ب
محطات العمل لدیھا مكان لكل أداة ولیس مجموعة أدوات مدرجة في صندوق التي تتداخل مع  -ت

 القدرة المرئیة والتي تتطلب حركة غیر ضروریة للفتح واالغالق.
جزاء والممرات والمواد إلى مجاالت العملیات واال لإلشارةستعمال الشریط على األرض ا -ث

 المختلفة.
 یمات العمل الحالیة في محطات العمل.تعل -ج
) تشیر إلى الخلیة وخطوط االنتاج Signboard Toolأو الالفتات ( اإلرشادیةأداة اللوحة  -ح

ومحطات العمل, فضالً َعْن حاالت وأھداف االنتاج, إذ یجب أْن تظھر اللوحات معلومات ّعْن 
 ب, والمعایرة.المساحة وتبین مؤشرات الحالة الرئیسة مثل المخزون, والتدری

 یجب أستعمال المبادئ التوجیھیة المیكانیكیة في تصمیم العمل واالدوات. -خ
 الخطوة االولى: تحدید الموقع -أ
 بعد تثبیت العناصر المتبقیة یقرر أین توضع لتتناسب َمَع الطریقة التي ستتم بھا العملیات. •
 ن للمشغلین.التأكد ِمْن وضع العناصر المستعملة بشكٍل متكرر في أقرب وقت ممك •
 الخطوة الثانیة: إعداد الموقع -ب
 تنظیم رفوف وخزانات في أماكن محددة. •
أستعمال المھارات الخاصة َعْن طریق جعل األجزاء سھلة االنتقال ِمَن الرفوف والخزانات أو  •

 َعْن طریق نظام التخزین الوارد أوالً صادر أوالً.
 الخطوة الثالثة: مؤشرات الموقع -ت
 التي تشیر بوضوح إلى المكان الذي ینتمي ألیھ كل عنصر. إرشادیةق لوحات نشر أو تعلیمكن ی  •
مالحظة أستعمال اللوحات االرشادیة للمخطط أو أسم المكان أو اللوحة االرشادیة للعنوان  •

 إلى األماكن التي تنتمي إلیھا.  لإلشارة
 الخطوة الرابعة: مؤشر أسماء العناصر -ث
ي تشیر بوضوح إلى أسماء العناصر وأسم وعدد الرفوف الت إرشادیةأنشاء أو تعلیق لوحات  •

 وخزانات العناصر المتبقیة.
 ر بالرفوف أو غیرھا ِمَن العناصر.مالحظة أستعمال اللوحة االرشادیة للعناص •
 الخطوة الخامسة: مؤشر الكمیات -ج
 .إرشادیةمؤشر كمیة أصناف المخزون التي تغطیھا كل لوحة  •
 دنى واألقصى للكمیات.مالحظة مؤشر كال ِمَن الحد األ •
 الخطوة السادسة: جعل الترتیب عادة -ح
  Cleanliness    مرحلة التنظیف ممارسات -3

ھو التركیز على النظافة ألنھا تضمن لمكان العمل راحة وأمان أكثر,  (5s)المرحلة الثالثة لتقنیة      
جودة عمل للمنتج أو  فضالً َعْن القدرة المرئیة االفضل ِمّما یخفض وقت االسترجاع ویضمن أعلى

الثالثة تمثل تنظیف شامل لمساحة العمل, كما أنَّ متابعة التنظیف الیومي ضروري  s لالخدمة. إذ أنَّ ا
للغایة للحفاظ على مكان العمل وبیئة مرغوبة وآمنة وأنَّ الجمیع یتمتع بالعمل في بیئة نظیفة ِمّما 

اح ـٍل یومي, لنجـلى االنشطة التي تضیف قیمة بشكیرفع الروح المعنویة ویزید االنتاجیة والتركیز ع
 :Agrahari et al., 2015: 183-184)وات اآلتیة (ـارس الخطـلة یجب أن تمـق ھذِه المرحـتطبی

تفویض مھام التنظیف: النظافة ھي مسؤولیة كل موظف ویجب تقسیم مكان العمل إلى مساحات  -أ
 متمیزة للتنظیف والتي تقوم على:
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 : والتي تبین جمیع مناطق التنظیف وأسماء االفراد المسؤولة عنھا.5sمناطق تقنیة  •
 المختلفة وأسماء المسؤولین عنھا. : والتي تبین المزید ِمْن تفاصیل المناطق5sجدولة  •
 تحدید ِمْن الذي سیتم تنفیذهُ: وضع االھداف والتصنیفات لسھولة االستعمال. -ب
د المطلوبة وما یجب تنظیفھ في كل منطقة, إذ تحدید طرائق االستعمال: تقریر االدوات والموا -ت

أنَّ النظافة یجب أْن تمارس یومیاً وتأخذ وقت قصیر فقط ویجب أعتماد المعاییر لضمان قیام 
 االفراد بعملیة التنظیف بكفاءة.

أعداد أدوات ومواد التنظیف: أعداد أدوات التنظیف والمواد المطلوبة في مثل ھذهِ الطریقة بحیث  -ث
 .لالستعمالبسھولة  اعھااسترجیتم 

تنفیذ التنظیف على جمیع عیوب المعدات أو العیوب الثابتة أو المتجددة, إْذ أنَّ األساس في ھذِه  -ج
المرحلة ھو الحفاظ على نظافة مكان العمل وعلى وفق الشروط الوظیفیة الجیدة ویتحقق ذلك ِمْن 

 ظائف التنظیف والكشف َعْن العیوب.خالل مجموعة ِمْن و
   Standardizeأو المعایرة  التقییسسات مرحلة ممار -4

خالل تطبیق ھذِه المرحلة, یُحدد فریق العمل السبل الكفیلة بتحسین الممارسات في مكان العمل 
أفضل الممارسات وحصول كل عضو  إلیجادكمعیار, إْذ أنَّ الھدف ِمَن التقییس أو المعایرة ھو 

 ول بھا بنفس الطریقة. أفضل الممارسات المعم الستعمالفي الفریق 
 إلنجازفي كل منطقة عمل فردیة, إْذ یجب تطویر أسالیب فریدة  5sكما یَتم أعتماد معاییر تقنیة      

المھام واألھداف المحددة, إْذ یجب على أي فریق یعمل في منطقة محددة أْن یتلقى التدریب على ھذا 
في  5sلحفاظ على تطبیقات تقنیة ت المستعملة لوحید األدواالنھج المحدد وطریقة العمل, إْذ ینبغي ت

 ,Galsworthجمیع مجاالت الوحدة االقتصادیة, أما الخطوات العملیة لتطبیق المرحلة الرابعة ھي (
2003: 12:( 

مكان العمل  إجراءاتأي تحدیث  5sتشغیل معیاریة لتقنیة  إجراءاتتبادل األفكار لجعل ھناك  -أ
 فیة والرسوم البیانیة وغیرھا.وقوائم الفحص والمساعدات الوظی

یجب على  ISO لمقاییس ا االقتصادیةِ  كانَّ لدى الوحدةِ  إذاتحدیث الوثائق لتعكس التغیرات,  -ب
 .ISO للمتطلبات ا االمتثالالوحدة االقتصادیة 

كونوا على ن والذین ھم على تماس مباشر بھذِه المعاییر أْن یجب التأكد ِمْن أنَّ جمیع العاملیی -ت
 بینة منھا.تثقیف و

  Discipline    الذاتي  االنضباطممارسات مرحلة  -5
ن على مواصلة أدخال التحسینات على أماكن عملھم ِه المرحلة وتشجیع العاملییجب تعزیز ھذ     

على أساس منتظم, كما یجب أْن یصبح التحسین المستمر جزءاً ِمَن التوقعات واألنشطة الروتینیة في 
 ھذِه المرحلة إْذ أنَّ  ,وف یؤدي إلى تدھور الواقع العمليوقف عملیة التحسین سیوم العمل, إْذ أنَّ ت

Agrahari et al., 2015: 185): الل الخطوات اآلتیة (تطبق ِمْن خ
 العملیات الموضوعة أثناء مرحلة التقییس. استمرارالتدقیق لضمان  -أ

 5sیجب على فریق تقنیة أستعمال منطقة عمل المرحلة األولى كنموذج للمناطق األخرى, إْذ  -ب
 االصلي أْن یتبادل الرؤى والخبرات َمَع العاملون في مجاالت العمل األخرى.

 ولوحات العرض وأدوات االتصال األخرى لنشر النجاحات. اإلخباریةأستعمال النشرات  -ت
  وغیرھا. االجتماعاتومواصلة التحسین وأجراء  5s)تقییم فعّالیة المراحل الخمسة ( -ث
التصنیع الفعّال وما لھا ِمْن فوائد عدیدة تنعكس على  الستراتیجیةیَْن ِمّما ورد ِمْن تقنیات َ◌تَبَ ي     

 دور تنظیمِھ, إْذ أنَّ  وإعادةأداء الوحدةِ االقتصادیِة, فضالً َعْن المتطلبات الالزم أجرائھا في األنتاج 
ت الزبائن والمرونة والفعّالیة, سرعة االستجابة لطلباالفعّال یتمثل في  تقنیات أستراتیجیة التصنیع

 5sة ), كما سیتم توضیح دور تقنی5sعلى تقنیة ( باالعتمادفضالً َعْن بیئة العمل النظیفة والمرتبة 
 في تنفیذ أستراتیجیة التصنیع الفعّال وتحقیق رضا الزبون في المحور القادم.
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 المبحث الثالث
 یة التصنیع الفعّالتحقیق رضا الزبون ِمْن خالِل تقنیات استراتیج 

سیَتُّم تناوُل في ھذا المبحث دراسة رضا الزبون وماھي متطلباتِھ االساسیة, فضالً َعْن بیان دور      
 تقنیات استراتیجیة التصنیعِ الفعّاِل في إدارة التكالیف وانعكاس ذلك على رضا الزبون.

 Approach To Customer Satisfaction     إلى رضا الزبون   لمدخ :3-1
أصبح رضا الزبون أحد المشكالِت المعاصرةِ التي تواجھ الوحداِت االقتصادیِة, إْذ أصبح ِمَن      

األمور المھمة للوحداِت االقتصادیِة البحث َعْن المیزاِت والطرائِق التي تُحقق رضاه, لذا في ظل ھذا 
راِت االقتصادیِة بھدف تقدیم التغیر أصبحت المخرجات ھي التي تحدد المدخالت تماشیا َمَع التطو

  أو خدماٍت تلبي رغباِت الزبائن.منتجاتٍ 
 Definition of The Customer Satisfaction     تعریف رضا الزبون  أوالً: 
بشكٍل عام یُعَدُّ رضا الزبون مؤشر للنجاحِ الماليِ المستقبليِ للوحدةِ االقتصادیِة, فھي تستعمل      

ر عند تقییم جودة المنتجاِت والخدماِت, فضالً َعْن أنھ یستعمل كجزء ِمْن رضا الزبون أكثر كمعیا
نظم مكافأة الموظفین, فھو یؤثر أیضاً على التدفقاِت النقدیِة المستقبلیِة وتحسین الربحیة وِمْن ثَّم یكون 

 ,Karna)بون (ثار استراتیجیة أیضاً, إْذ أنَّ منافع رضا الزبون غالباً ترتبط َمَع والٍء عاٍل للزآلھ 
 ).5وھناَك العدید ِمَن التعریفاِت لرضا الزبون وكما موضحة في الجدول رقم (. 12 :2009

 .تعریفات رضا الزبون على وفق آراء عدٍد ِمَن الكتاِب والباحثین )5الجدول رقم (
 

 تعریف رضا الزبون أو الكاتبالباحث  ت

1. Halstead & 
Jones 

على جمیع التجارب السابقة َمَع الوحدِة  االعتمادبتقییم أیجابي وشامل لألداء 
 ).Halstead & Jones, 2007: 20االقتصادیِة (

2. Karna  یعني مشاعر الشخص ِمَن المتعة أو خیبة األمل الناتجة َعْن المقارنة بیَن
 ). Karna, 2009: 15أداء المنتج (أو نتائجِھ) والمتوقع عنھ (

3. Hirsch & Einar  قییــم ذاتـي ألداء مرتبـط بالمعیـار, وعندمـا ینجـز ھـذا المعیار فـإنَّ یُعَدُّ ت
النـتائـج ستكـون بالرضـا أو عـدم الرضـا عندمـا ال یتـم أنجـاز ھـذا المـعیـار  

 .Hirsch & Einar, 2011: 6)المرتبط بالرضا (
4. Tong  تعبیر َعْن الموقف العام للسلوك بَعد االستھالك أو الشراء)(Tong, 2015: 

20. 
 

یتم توفیر المنتج ِمّما تقدَم ِمْن تعریفات لرضا الزبون, لكي یتم تحقیق الرضا لدى الزبون یجب أْن      
ِمْن قبلِھ وأْن یكون على وفق االداء المطلوب   متوقعھ أو غیر متوقعةلزبون سواء أكانتْ أو الخدمة ل

" الثقة دةِ االقتصادیِة ویمكْن تعریف رضا الزبون بأنھُ حتى یتحقق الرضا لدیھ وِمْن ثَّم الوالء للوح
التي یشعر بھا الزبون تجاه وحدٍة أقتصادیٍة معینة في تقدیم منتجٍ أو خدمٍة معینة على وفق األداء 

 المتوقع أو المطلوب والوقِت المناسب".
 Kano Model For The Customer Satisfaction لرضا الزبون  Kanoنموذج ثانیاً: 

تقنیات التسویق الحدیثة  واستعمالبعملھا  اإلجادةفي  اإلدارةھو قدرة   Kanoلنموذج رضا الزبون 
 ). Kano) یوضح نموذج (3لقیاس رضا الزبون, والشكل رقم ( استعمالھاالتي یمكن 

لرضا الزبون ِمْن ستة عوامل أساسیة تساھم في جودة المنتج وتصنف العوامل  Kanoیتكون نموذج 
 ): 147-146األولى بالعوامل المؤثرة في إرضاء الزبون وھي (الطائي والعبادي,  الثالثة

وھذِه العوامل تسمى أیضا بعوامل (عدم الرضا) وإذا حصل أي نقص ولو  العوامل األساسیة: -أ
في حال عدم أنجازھا أو تواجدھا في المنتج  االستیاءطفیف فیھا فإنھُ سیسبب عدم الرضا أو 

أْن توفرت في المنتج ال تقود إلى رضا الزبون أو أنجزت بشكٍل جید, إذْ یعدھا  ولكن ھذهِ العوامل
 الزبون متطلبات أساسیة ال بد ِمْن توافرھا في المنتج وأحد األشیاء الضروریة لضمان جودتِھ.
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وھي عوامل رضا وتقوم بجذب الزبون وفي حالة توفر ھذهِ العوامل في المنتج  العوامل المثیرة: -ب
رضا الزبون وتساعد في إبھاجِھ عند تسلمِھ للمنتج ولكن إذا لم تتوفر  ارتفاعاھم في فإنھا ستس

للزبائن ولكن ھذِه العوامل تساعد في بھجة الزبون وتفاجئھُ  االستیاءھذِه العوامل فإنھا ال تسبب 
ةِ االقتصادیِة ِمّما یزید رضاه عنھا وِمْن ثَّم تُعَدُّ ھذِه العوامل أحد العوامل التي تتفوق بھا الوحد

 على منافسیھا. 
 ِمْن ثَمّ فإنھا ستحقق اإلرضاء التام للزبون و ج: فھذِه العوامل إذا تواجدت في المنتعوامل األداء -ت

وھنا تكون ھذِه العوامل  االستیاءسبب یُ أنَّ أرتفاع األداء سیزید الرضا وإذا أنخفض األداء فإنھُ سَ 
 خطیة ومتماثلة على شكل خط مستقیم.

 استیاءال تسبب رضا أو  إضافیةفھي عوامل  Kanoنَّ العوامل الثالثة األخرى التي جاء بھا إ     
 ): 147-146عدم توفرھا وھي على النحو اآلتي (الطائي والعبادي, في حالة توفرھا أو 

 ھذِه العوامل ال یھتم بھا الزبون في حالة توفرھا أو عدم توفرھا. المظاھر المتشابھة: -ج
ھذِه العوامل غیر واضحة ومشكوك في تواجدھا بالمنتج ِمْن قبِل  كوك بأمرھا:المظاھر المش -ح

 الزبون وال تُسبب عدم الرضا.
وھذا كان متوقعاً ِمْن  استعمالھاكان یتوقع الزبون حصول أشیاء عكسیة عند  المظاھر العكسیة: -خ

  قبلِھ.
 

 .لرضا الزبون Kanoنموذج  )3الشكل رقم (

 
     

      

ولكن ھذهِ العوامل تُعَدُّ عوامل ضروریة Kano  ِمّما سبق أنَّ ھناك عوامل أساسیة في نموذج یَتَبَیَنْ 

, أما العوامل المثیرة فھي إذا توفرت في المنتج فإنھا سوف في المنتج وھي عوامل یتوقعھا الزبون

عوامل  تحقق إبھاج لدى الزبون, كما أنَّ عوامل االداء سوف تحقق الرضا التام للزبون وھناك

بعد العرض السابق لرضا الزبون, سوف لذا . ھمیة سواء توفرت في المنتج أم الأخرى لیس لھا أ

 یجیة التصنیع الفعّال في تحقیقِھ.نبین دور تقنیات أسترات

 تحقیق رضا الزبون ِمْن خالل تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال :3-2
Achieving Customer Satisfaction Through (AM) Strategy Techniques 

ِمَن التقنیات  عَدُّ التي تُ ة لتنفیذھا, مفھوم استراتیجیة التصنیع الفعّال والتقنیة الالزمبَعدَ أْن تََم تناوُل      

في  التقنیاتِ ھذِه دور  موضوعتناول تُّم علیِھ سیَ  ,في التصنیع في تحقیق الفعّالیةِ  للمساھمةِ  المھمة

 .ذلك على تحقیق رضا الزبون وانعكاس التكالیف وإدارة تحقیق الفعّالیةِ 

",  Kano), "دور جودة المنتح في إبھاج الزبون بإستعمال نموذج 2005المصدر: الطائي والعبادي, (
 . 145العراق, جامعة الكوفة, ص
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 In Achieving CS       The Role of The 5s في تحقیق رضا الزبون 5Sدور تقنیة أوالً: 
Technique 

منھجیـة تستعملـھا الوحداِت االقتصادیـِة لتساعد على تنظیم مكـان العمل مـِْن أجـل  5Sتُعَدُّ تقنیة      
ھـدر وتحسیـِن الجـودةِ واالنتاجیـِة ِمـْن خـالِل رقابـة بیئة الوحـدةِ االقتصادیـِة الكفـاءة وتخفیـض ال

)Ghodrati & Zulkifli, 2013: 43 5). إذْ أنَّ تقنیةS  تحقق رضا الزبون ِمْن خالِل المنافعِ التي
 :Agrahari et al., 2015: 186-187)تحققھا للوحدةِ االقتصادیِة والتي تنعكس علیِھ, منھا (

 تطویر العملیة ِمْن خالِل تخفیِض التكالیِف. -أ
 األستعمال األفضل لمكان العمل, وزیادة الكفاءة. -ب
 قصر الوقت الالزم للبحث َعْن األشیاء الضروریة. -ت
 ن.تحسین ظروف العمل للعاملی -ث
یب فضالً َعْن عدم تلوث المنتجات زیادة عدد الزبائن بَعدَ الحفاظ على الترتیب النظیف والقر -ج

 رھا.وغی
) ودورھما في تحقیق JITوتقنیة االنتاج بالوقت المحدد ( 5s) یوضح تقنیة 4كما أنَّ الشكل رقم (     

 العالیِة وأوقاترضا الزبون ِمْن خالِل أستبعاد الھدر وتخفیِض التكالیِف والجودةِ 
 بتصرف.  تحقیق رضا الزبون ِمْن خالِل تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال )4الشكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

علیھ, وِمّما تقدم ِمْن محاور في ھذا المبحث النظري, یرى الباحث أھمیةً كبیرةً الستراتیجیة التصنیع و
الفعّال وتقنیاتھا في إدارة التكالیف وتحقیق رضا الزبون ِمْن خالل تقدیم المعلومات المالیة وغیر 

مات حققِة ِمْن خالِل تطبیِق تقنیاِت أستراتیجیة التصنیع الفعّال, إْذ تتمثل المعلوالمالیة َعْن المنافعِ المت
بمعنویات العاملون وبیئة العمل النظیفة والتي تنعكس على تحسین األنتاجیة  غیر المالیة أو الوصفیة

لبحث والجودة وسرعة االستجابة لمتطلباِت الزبائن, وھذا ما یثبت صحة الفرضیة األساس األولى ل
ساعد اإلنتاج والتكالیف یُ ستعمال تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال في إدارة اأنَّ " التي تنّص على

ً صعب التكھن بنتائجِھ دون القیام على تحقیق رضا الزبون",  ً نظریا ولكن قد یكون ھذا افتراضا
  .شكل محور النقاش في المبحث الرابعبالدراسة العملیة والتي ست

 

 

 مبادئ التدفق
مبدأ التتابع (الوقت 

الالزم لتلبیة متطلبات 
 الزبائن)

 مبدأ السحب
مبدأ الفشل 

 الصفري

 
 رضا الزبون ِمْن خالل أستبعاد الھدر

 جودة عالیة                              وقت انجاز قصیر                      تخفیض التكالیف        

5s 

 ومعنویات العاملون والفرق
 وقوة الموردین

Source: Johnsson, (2008), "Lean Production: Value Stream Analysis & Application Of SMED On                     
Pre-Assembly Machine", The Royal Institute Of Technology, P. 62. 

                                                                                                   

 ومرنةمنتجات معیاریة 

 والتحسین المستمر
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 :الرابع المبحث
 تطبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في الوحدِة االقتصادیِة محل البحث 

 )معمل السخانات(
ً للوحدةِ االقتصادیِة محل البحث والمتمثلة بالشركة العامة       ً توضیحیا یتناول ھذا المبحث شرحا

طبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع تتقدیم إطار مقترح لللصناعات الكھربائیة وااللكترونیة, فضالً َعْن 
لتر,  120الفعّال في معمل السخانات التابع للوحدةِ االقتصادیِة محل البحث والذي ینتج سخان حجم 

َمَع أمكانیة تطبیقھا في معامل أو وحداٍت اقتصادیة أخرى تخدم الغرض نفسھ أو تخدم أغراض 
 مختلفة. 

 یة وااللكترونیة ومراحل تطورھا.موقع الشركة العامة للصناعات الكھربائ: 4-1
تحتوي الشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة عدة مواقع, وتَّم اختیار موقع الوزیریة      

محٍل للبحث وھو أحد المعامل التابعة للشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة ویقع المعمل 
, إْذ تأسست الشركة العامة للصناعات ة في مدینة بغدادالواقع في المنطقة الصناعیة الوزیریة

م) على أثر اتفاقیة التعاون َمَع االتحاد السوفیتي وباشرت كوادرھا العمل عام 1965الكھربائیة عام (
م) كإحدى تشكیالت شركات وزارة الصناعة والمعادن وتمتلك خبرة واسعة وكوادر متدربة 1967(

زة والمعدات الكھربائیة متخصصة في مجال أنتاج وتجمیع األجھداخل وخارج العراق, وھي شركة 
ثم أصبحت ِمَن المنشآت العامة التابعة إلى المؤسسة العامة للصناعات الھندسیة في عام المختلفة, 

الشركة العامة للصناعات الكھربائیة" بعد ألغاء المؤسسات م) وبعد ذلك تحول أسمھا إلى "1970(
 م).1987بوزارة الصناعات الثقیلة وذلك في عام (العامة وأصبح ارتباطھا 

) في 49789ثم انتقلت ملكیتھا إلى ھیئة التصنیع العسكري تنفیذاً لكتاب دیوان الرئاسة المرقم (     
, وفي عام 28/11/1987في  2388والمبلغ بكتاب وزارة الصناعات الثقیلة المرقم  26/11/1987

 م.  25/10/1993الصناعة والمعادن وذلك في م) أصبح ارتباط الشركة بوزارة 1993(
م) تقرر تأسیس شركة باسم 1997( لسنة 22وتنفیذاً إلحكام قانون الشركات العامة المرقم      

) مئتین وخمسة وثمانین 285653000" برأسمال قدرهُ (الشركة العامة للصناعات الكھربائیة"
جب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم ملیوناُ وستمائة وثالثة وخمسون الف دینار وذلك بمو

م) تم دمج 2016م.وفي بدایة العام (1/1/1998وقد تم تنفیذ ذلك ِمْن  22/1/1997في  42213
الشركة العامة للصناعات الكھربائیة َمَع شركة العز العامة وبموجب أمر وزارة الصناعة والمعادن 

 ).عات الكھربائیة وااللكترونیةالشركة العامة للصناوتم تسمیتھا باالسم الجدید (
 حتساب تكلفة الوحدة الواحدة للسخانات على وفق االسلوب التقلیديا: 4-3

, لذلك في الجانب التطبیقي استعمالھاإنَّ توجیھ الواقع العملي یتَّم في ضوء التقنیات التي سیَتُّم      
وحدةِ االقتصادیِة محل البحث, إْذ أنَّ سیتم أختیار شھر أیلول لتوفر طلبیة یتم أنتاجھا بالكامل في ال

لتر). وسیتم تحدید وأختیار البیانات الخاصة بھذا  120سخان حجم  40مقدار الطلبیة ھو أنتاج وبیع (
 ):7الشھر. فإنَّ التكالیف الشھریة واألسبوعیة یَتُّم أعدادھا ِمْن خالِل الجدول اآلتي (
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م 2016ت وعلى وفق األسلوب التقلیدي لشھر أیلول لسنة تكالیف معمل السخانا )7الجدول رقم (
 .(المبالغ بالدینار)

 المبالغ األسبوعیة المبالغ الشھریة )8+  7+  6+  5تفاصیل مراكز التكلفة (
 11917006 47668023 )311الرواتب واألجور ( 
 1777656 7110623 )314مكافئات ( 
 1039580 4158320 )321مواد أولیة ( 
 45155 180619 )325عات (متنو 
 27473 109890 )327ماء وكھرباء ( 

 20834 83334 )331خدمات صیانة (
 11021 44084 )333دعایة وطبع وضیافة (

 574515 2298059 )334( واتصاالت وإیفادنقل  
 216725 866900 )336مصروفات خدمیة متنوعة ( 

 91140 364558 )376أثاث وأجھزة مكتبیة (
 15721105 62884410 المجموع 

 على سجالت شعبة التكالیف. باالعتمادأعداد الباحث المصدر:  
 الوحدات المنتجة خالل الشھر. ÷فإنَّ تكلفة السخان الواحد = مجموع التكالیف الشھریة 

 دینار  1572110=  40 ÷ 62884410تكلفة السخان الواحد = 
دینار)  1572110لتر مرتفعة جداً, قد بلغت ( 120الواحد حجم  ِمّما سبق أن تكلفة السخان یَتضحُ      

نتیجة  االرتفاعدینار), إذ جاَء ھذا  140000بینما تبیع الوحدة االقتصادیة السخان الواحد بسعر (
أعتماد الوحدة االقتصادیة على نظام االنتاج الواسع والتخزین بكمیات كبیرة ِمّما یكلف الوحدة 

 إلدارةئلة فضالً َعْن عدم أعتماد الوحدة االقتصادیة محل البحث التقنیات الحدیثة االقتصادیة مبالغ ھا
وعدم التصنیع على وفق المواصفات التي یتطلبھا الزبون, كما أنھُ ال توجد أي  واإلنتاجالتكالیف 

أسس علمیة صحیحة وسلیمة في توزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشر على المراكز االنتاجیة 
 ي یؤدي إلى تكلفة مظللة لوحدة المنتج.والذ

 في معمل السخانات (تنظیم مواقع العمل) 5sتطبیق تقنیة : 4-4
على مواقع العمل الخاصة بمعمل السخانات خالل مدة شھر أیلول لسنة  5s)یمكن تطبیق تقنیة (     

س على تحسین م) ومعرفة مدى تأثیر تطبیقھا على تحسین بیئة العمل وتنظیفھا والذي ینعك2016(
األنتاجیة والجودة وِمْن ثم تخفیض التكالیف وأستبعاد الھدر والذي یؤدي إلى سرعة تدفق العمل وعدم 

فضالً  ة وِمْن ثم تحقیق رضا الزبون,حصول اختناقات وتحسین الفعّالیة بالتصنیع وسرعة االستجاب
فة للوحداِت األقتصادیِة الرائدة ن بعمل زیارات مختلإیضاحیة مختلفة وقیام العاملیَعْن تقدیم عروض 

 التي تطبق ھذِه التقنیة.
 تطبیق قائمة الفحص لورش العمل المختلفة في معمل السخاناتأوالً: 
) لورش العمل المختلفة Checklistیجب أْن تُعَد قائمة فحص ( 5s)تقنیة ( راحلقبل تطبیق م     

لورشة عمل محددة والتي یمكن استعمالھا ضمن معمل السخانات, إْذ أنھا نسخة ِمْن قائمة الفحص 
 معمل, إْذ تم أجرائھا ِمْن خاللِ البین ورش العمل في  5s)لتجمیع البیانات والنتائج لمحتویات (

معمل, كما تتضمن القائمة والموضحة بالجدول رقم الن في المقابالت المیدانیة َمَع العاملین والمشرفی
 ) على اآلتي:8(
ْن مرحلة (التصنیف, والترتیب, والتنظیف, والتقییس, واالنضباط أسئلة محددة حول كل مِ  -1

 الذاتي). 
), كما على النحو 5 – 0المقاییس: إْذ یتم تسجیل ظروف معمل السخانات على مقاییس ِمْن ( -2

 اآلتي:
 ): جید.3مقیاس ( -د ).OK): موافق (2مقیاس ( -ج ): سیئ.1مقیاس ( -ب : سیئ جداً.مقیاس  -أ

 : جید جداً.)4مقیاس ( -ھ
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 .م2016في معمل السخانات خالل شھر أیلول لسنة  5sقائمة فحص لتطبیق تقنیة  )8الجدول رقم (
أسم المعمل: معمل  ) 5sقائمة فحص ( 

 السخانات
 م 20/8/2016التاریخ:  سجل بواسطة: الباحث

5s المقیاس الوصف المادة المفحوصة ت 
0 1 2 3 4 

ف
صنی

الت
 

    ●   ھل المخزون یتضمن مواد أو أجزاء غیر ضروریة؟ جزاء غیر الضروریة؟ المواد أو األ 1  
    ●     ھل ھناك اآلالت أو معدات اخرى غیر ضروریة؟ اآلالت أو معدات اخرى غیر الضروریة؟ 2
   ●   ھل ھناك أدوات أو قوالب أو بنود مشابة غیر مستعملة؟ األدوات أو القوالب غیر الضروریة؟ 3
تم وضع عالمة على المواد غیر  4

 الضروریة؟
   ●   ھل المواد التي تم وضع عالمة علیھا غیر ضروریة؟

یب
رت

الت
 

 

ھل الرفوف ومناطق التخزین األخرى تالحظ َمَع  ھل ھناك مؤشرات للموقع؟ 5
 مؤشرات وعناوین الموقع؟

●     

 وفق المؤشرات ھل الحد األدنى واألعلى المسموح بھِ  ھل ھناك مؤشرات كمیة؟ 6
 الكمیة؟

   ●  

وجود الممرات ومناطق المخزون تحت  7
 التشغیل؟

خطوط بیضاء أو عالمات أخرى تستعمل لتشیر بوضوح 
 للممرات ومناطق التخزین؟

●     

ھل تم أجراء تحسینات لتسھیل مناولة  8
 األدوات؟

     ● ؟وإرجاعھاھل أنَّ األدوات رتبت لتسھیل أخذھا 

تبین أین تذھب  إرشادیةھل الرفوف علیھا لوحات  ك مؤشرات للمادة؟ھل ھنا 9
 البنود؟

●     

ف
ظی

لتن
ا

 

     ● ھل األرضیة تبقى المعة ونظیفة؟ المیاه أو النفط وغیرھا على األرضیات؟ 10

  ●    ھل المكائن نظیفة في كثیر ِمَن األحیان؟ ھل المكائن مغطاة بالنفط لغرض حمایتھا؟  11

  ●    ھل یقوم المشغلون بتنظیف المكائن أثناء فحصھا؟ ص المعدات وصیانتھا بنفس الوقت؟فح 12

ھل ھناك شخص مسؤول َعْن األشراف على عملیات  ھل تم تعیین مھام تنظیف محددة؟ 14
 التنظیف؟

●     

رة
عای

الم
و 

س أ
قیی

الت
 

لكفایة لتكون واضحة ھل أنَّ تھویة الغرفة جیدة بما فیھ ا ھل ھناك تھویة مناسبة؟  15
 ِمَن الغبار والروائح؟

   ●  

  ●    ھل أنَّ  شدة اإلضاءة كافیة للعمل الذي یجري القیام بِھ؟ ھل ھناك إضاءة مناسبة؟ 16

ن مالبس العمل غیر النظیفة أو ھل یرتدي العاملی ھل مالبس العمل نظیفة؟ 17
 الملطخة بالزیت؟

  ●   

لى ممارسات ھل وضعت قواعد للحفاظ ع 18
5s الثالثة السابقة؟ 

ھل یتم االحتفاظ بالممارسات الثالثة (التصنیف والترتیب 
 والتنظیف) كقبضة واحدة؟

 ●    

تي
لذا

ط ا
ضبا

الن
ا

 

     ● ن یرتدون ما یریدون؟ھل العاملی ن یرتدون الزي الرسمي؟ھل العاملی 19

ن حددوا بالوقت المحدد لعاملیھل أنَّ ا 20
 حة وأوقات االجتماع؟أوقات االسترا

ھل یحتفظ األفراد بمواعیدھم وأْن یأخذوا استراحتھم 
 بالوقت المحدد؟

   ●  

ھل یقوم األفراد بمراجعة القواعد واللوائح  21
 عند اجتماعھم؟

ھل أنَّ األفراد تحقق َمَع بعضھا البعض لتأكید القواعد 
 واإلجراءات الصحیحة؟

●     

 ●  ● ●  ھل أنَّ كل عامل یأخذ القواعد واللوائح على محمل الجد؟ د واللوائح؟ھل یطیع األفراد القواع 22
 

     

مدى التلكؤ الموجود في بیئة العمل وھل ھناك مالمح  الفحص توضحقائمة  أنَّ ِمّما سبق  یَتضحُ      
قنیة , كما یتضح أنَّ ھذِه القائمة توفر األساس لتطبیق الممارسات الخمسة للت5sلتطبیق تقنیة 

ومعرفة مدى مساھمتھا في تخفیض الھدر وسرعة تدفق العمل واالستجابة السریعة لتلبیة طلبیات 
 الزبائن.

 

ورئیس حرفیین أقدم  المصدر: أعداد الباحث ِمْن خالل المقابالت المیدانیة َمَع كل ِمْن (رئیس مھندسین أقدم میادة خلیفة صالح
 عدنان عبد شھیل) في معمل السخانات.
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 ً  5sتطبیق المراحل الخمسة لتقنیة تنظیم مواقع العمل/ : ثانیا
َن أنَّ ھناك العدید ِمْن مجاالت التخزین غیر المنظمة ع على وضع معمل السخانات تَبَیَ عند اإلطال     

غیر المرتبة, إذْ أنَّ الغرض ِمْن وضع البطاقة الحمراء ھو تحدید البنود غیر الضروریة التي أحتلت و
ً أنھُ تم تطبیق تقنیة ( في ورشة اللحام الخاصة بالسخانات  5s)مساحة في معمل السخانات, علما

 حل اآلتیة:ومعمل اللحام العام ومخزون المواد األولیة الخاص بمعمل السخانات وعلى وفق المرا
 مرحلة التصنیف  -1

 على الخطوات اآلتیة: االعتماد, وذلك ِمْن خالِل (5s)لغرض تطبیق المرحلة األولى لتقنیة      
 قائمة باألدوات والمكائن الضروریة وغیر الضروریة في معمل السخانات -أ

مدة أجراء  على عمل ومكان معمل السخانات خالل واالطالعِمْن خالِل المقابالت المیدانیة      
البحث, تم تحدید العناصر الضروریة وغیر الضروریة وذلك لغرض وضع البطاقة الحمراء على 
العناصر غیر الضروریة لغرض أستبعادھا أو طریقة التخلص منھا وسبب التخلص كل ذلك موضح 

 ).9في الجدول رقم (وضح كما مفي البطاقة التي توضع على العناصر المحددة, و
 .قائمة بالمعدات واألدوات والمكائن الضروریة وغیر الضروریة )9الجدول رقم (

 م31/9/2016التاریخ:  سجل بواسطة: الباحث أسم المعمل: معمل السخانات
 التصنیف

الكمیة  األدوات  
 الضروریة

الكمیة غیر 
 الضروریة

للعناصر  اإلجمالیةالتكلفة 
 غیر الضروریة/دینار

  6 4 المطرقة  1
 6000 3 2 ید قلم حد   2
  ........ 2 السلم   3
  ....... 2 الماسكة   4
 8000 4 1 أداة لتثبیت وفك المسامیر 5
 5000 1 2 میزان  6
 10000 2 2 مقیاس الفیتة  7
 60000 2 2 حریق   مطفأة 8
 20000 2 2 مساند حدیدیة للعمل   9

 6000 1 1 صوندات 10
 50000 5 5 سكالت 11

 225000   المجموع
الكمیة  المكائن   ت

 الضروریة
الكمیة غیر 
 الضروریة

 اإلجمالیةالتكلفة 

 1060745  2 ماكنة درفلة  1
 350000 1 1 الكوسرة  2
  .... 1 ماكنة قطع   3
  ... 1 رافعة  4
 1371197 1 2 )7(مكائن اللحام  5

 2781942   المجموع
الكمیة  أدوات وقائیة  ت

 الضروریة
 الكمیة غیر
 الضروریة

 اإلجمالیةالتكلفة 

 20000 4 2 وقایة لحام  1
 3026942   أجمالي تكلفة العناصر غیر الضروریة

 على المقابالت المیدانیة َمَع (رئیس حرفیین أقدم عدنان عبد شھیل, ومدیر قسم األنتاج). باالعتمادالمصدر: أعداد الباحث 
      

 جرد العدد واألدوات والمكائن خالل مدة أجراء البحث, إذ یَتضح أنَّ ھناك أنھُ تَمَ  یَتََبیَْن ِمَن الجدول اعاله
مجموعة ِمَن األدوات والمكائن التي تُعَد غیر ضروریة وال تضیف قیمة للمنتجات المقدمة للزبائن وتؤدي 
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) 6كل رقم (إلى زیادة التكلفة وأشغال المساحة في المعمل بدون أْن یكون ھناك فائدة تذكر لھذِه العدد والش
یوضح العناصر التي تم وضع علیھا بطاقة حمراء, فضالً َعْن عدم ترتیبھا على وفق منھجیة معینة تجعلھا 

 5sأكثر سھولة ِمْن حیث المناولة وتدفق العمل وھذا ما سیتم تناولھ في المرحلة القادمة ِمْن مراحل تقنیة 
دینار) وھذا ینعكس على تكلفة السخان  3026942(تھا وھي مرحلة الترتیب, كما یالحظ قد بلغت تكلف

 الواحد وِمْن ثم على عملیة التسعیر وِمْن ثم على الزبون ورضاه.
 .أدراج البطاقة الحمراء على العناصر غیر الضروریة )6الشكل رقم (

 

 قائمة بمواد المخزون غیر الضروریة   -ب
ئمة المخزون غیر الضروري, كما ى قاإدراج جمیع بنود المخزون ذات البطاقة الحمراء عل ینبغي     

مالحظة طریقة التخلص والقیمة النقدیة لكل مادة, إذ ِمْن خالل تطبیق مرحلة التصنیف على معمل  ینبغي
السخانات والمخازن الخاصة بمعمل السخانات خالل المدة الزمنیة لتطبیق البحث (شھر أیلول لسنة 

 ).10روري ِمْن خالل الجدول رقم (یة غیر الضم), كما تََم تحدید مخزون المواد األول2016
 .قائمة بالمخزون غیر الضروري )10الجدول رقم (

 م31/9/2016التاریخ:  أسم المعمل: معمل السخانات. 
 القیمة/دینار قیمة الوحدة الكمیة وحدة القیاس الرقم الرمزي المادة  
 734216 13111 56 قطعة 017-500-08 واط300ھیتر سخان كھربائي  1
 780 15 52 قطعة 060-11-1 مسمار تونك عراقي  2
 2508768 4496 558 متر 001-455-10 صوف صخري 3
 1116830 17182 65 متر 077-141-11 أنج 4/3أنبوب ماء  4
 16564 404 41 متر 067-002-10 كیبل ثالثي 5
 1879820 974 1930 كغم 001-784-12 لحام كھربائي 6
 638190 105 6078 قطعة 063-002-05 الیت أحمر 7
 172088 1412 124 لتر 021-550-12 تلوین  8

 7067256     أجمالي تكلفة المخزون غیر الضروري
 على سجالت شعبة تخطیط المواد والمقابلة َمَع مدیر الشعبة المھندس مھند قاسم كاظم. باالعتمادالمصدر: أعداد الباحث 

 تحدید العناصر غیر الضروریة ِمَن المخزون الخاص بمعمل تَمَ  ِمَن الجدول اعالهیَتضح      
دینار), بَعَد أستبعاد المخزون  7067256السخانات وقد بلغت تكلفة المخزون غیر الضروري (

غیر الضروري فضالً َعْن األدوات والمكائن غیر الضروریة بَعدھا سوف یتم ترتیب العناصر 
لمعمل وھذا ما سیتم التطرق إلیھ في مرحلة الترتیب ِمْن علیھا في ا اإلبقاءالضروریة التي تََم 

 .5s)تطبیق تقنیة (
  مرحلة الترتیب -2

بَعدَ تحدید العناصر غیر الضروریة یَتم في ھذِه المرحلة ترتیب العناصر الضروریة على وفق      
ة فضالً َعْن ضمان رؤیة واضحة للعناصر الضروری ,متطلبات العمل المحددة في كل محطة عمل

وزیادة كفاءة العمل المنجز وتخفیض وقت التشغیل وزیادة األنتاجیة. ھذِه المرحلة تتكون ِمَن 
  بمرحلة الترتیب على وفق اآلتي: الخطوات التي تََم ذكرھا في الجانب النظري الخاص
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 بَعدَ تثبیت العناصر الضروریة أختیار المكان المناسب لھا. -أ
 ر في أقرب وقت ممكن للشغلین.وضع العناصر المستعملة بشكٍل متكر -ب
 تنظیم رفوف وخزانات في أماكن محددة. -ت
 للمكان الذي ینتمي إلیھ كل عنصر. اإلرشادیةأستعمال اللوحات  -ث
 .إرشادیةأصناف المخزون التي تغطیھا كل لوحة  -ج
 جعل الترتیب عادة بشكٍل یومي.  -ح
اد األولیة واألدوات ومكونات أستعمال مساحة التخزین: في معمل السخانات ھنالك العدید ِمَن المو -خ

على قائمة الفحص  االعتمادالمكائن الموجودة في ورش العمل لدى معمل السخانات, فضالً َعْن 
). التي توضح ھل ھذهِ العناصر ضروریة أم ال؟, أما الجدول 8التي تََم أعدادھا في الجدول رقم (

ات المكائن الضروریة وموقعھا ) یوضح وزن أو حجم المواد األولیة واألدوات ومكون11رقم (
م), كما سیتم تجمیع ھذِه البیانات لغرض 2016في الشھر (شھر أیلول لسنة  استعمالھاوتكرار 

ترتیب المواد واألدوات ومكونات المكائن الضروریة بشكٍل أفضل في ورشات العمل وأماكن 
ن العناصر حسب أماكن مواقع لتخزی اقتراحالخزن الموجودة فیھا. أما موقع التخزین سوف یتم 

, وموقع B, وموقع Aمحدد وھذِه المواقع سوف یتم أعطائھا رموز معینة لتمییزھا وھي (موقع 
C وموقع ,D وموقع ,E.( 

 .تجمیع البیانات َعْن المواد واألدوات ومكونات المكائن الضروریة )11الجدول رقم (     
تكرار األستعمال  الوزن / الحجم األدوات ت

 )8(الشھري
 الموقع

 A 40 4 المطرقة 1
 A 3 2 قلم حدید 2
 B 0 2 السلم 3
 A 30 2 الماسكة 4
 A 40 1 أداة لتثبیت وفك المسامیر 5
 A 7 2 میزان 6
 A 25 2 مقیاس الفیتة 7
 C 0 2 حریق مطفأة 8
 E 12 2 مساند حدیدیة للعمل 9
 E 6 1 صوندات 10
 B 1 5 سكالت 11
 المكائن ت
 D 40 2 درفلةماكنة  1
 D 30 1 الكوسرة 2
 D 25 1 ماكنة قطع 3
 D 35 1 رافعة 4
 D 40 2 مكائن اللحام 5
 E 40 1 طة ھواءغاض 6
 D 16 1 كوسرة یدویة 7
 D 40 1 قالب لحام 8
 D 20 1 دریل 9
 E 40 1 ستان فحص 10
 E 40 1 جھاز أوكسجین 11

 أدوات وقائیة
 C 40 2 وقایة لحام 1

در: أعداد الباحث ِمْن خالل المقابالت المیدانیة َمَع كل ِمْن (رئیس مھندسین أقدم میادة خلیفة صالح ورئیس حرفیین المص
 أقدم عدنان عبد شھیل) في معمل السخانات.

174



   2018لثة    السنة الثا    2 العدد   لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                   ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

  

یَتَبَیَْن ِمّما سبق أنھُ تََم تحدید العناصر الضروریة وترتیبھا في مواقع محددة في ورشات العمل      
المساحات المتاحة في المعمل وبیان نسبة المساحة  استغالللسخانات وذلك لضمان ضمن معمل ا

ن ورفع معنویاتھم وبیئة عمل آمنة وزیادة الكفاءة والفاعلیة في ضة فضالً َعْن زیادة أداء العاملیالفائ
 العملیة.

 ,عمل السخاناتكما أنَّ ترتیب الموقع الجدید سوف یؤدي إلى ترتیب أفضل لجمیع المكونات في م     
فضالً َعْن الوفورات في المساحة المستعملة لخزن األدوات والمكونات األخرى في المعمل والجدول 

والنسبة التي یوفرھا الترتیب للمساحة والتي  (5s)) یوضح المساحات قبل وبَعدَ تطبیق تقنیة 12رقم (
 في معمل السخانات.ن ى المقابالت الشخصیة َمَع العاملیعل باالعتمادحددت المساحات 

 .المساحة للمواد والمكائن واألدوات األخرى )12الجدول رقم (
 5sالمساحة بعد تطبیق تقنیة  5sالمساحة قبل تطبیق تقنیة  الموقع الوزن / الحجم األدوات ت

 A 5 3 4 المطرقة 1
  ... A 2 قلم حدید 2
 B 5 4 2 السلم 3
 ... ... A 2 الماسكة 4
 .... ... A 1 فك المسامیرأداة لتثبیت و 5
 .... ... A 2 میزان 6
 .... ... A 2 مقیاس الفیتة 7
 C 5 2 2 حریق مطفأة 8
 E 8 4 2 مساند حدیدیة للعمل 9

 E 3 2 1 صوندات 10
 B 10 5 5 سكالت 11
 D 10 8 2 ماكنة درفلة 12
 D 4 3 1 الكوسرة 13
 D 8 7 1 ماكنة قطع 14
 D 6 5 1 رافعة 15
 D 3 2 2 كائن اللحامم 16
 E 4 3 1 طة ھواءضاغ 17
 ... D 1 1 كوسرة یدویة 18
 D 4 3 1 قالب لحام 19
 ... D 1 1 دریل 20
 E 3 2 1 ستان فحص 21
 E 4 3 1 جھاز أوكسجین 22
  ... C 2 وقایة لحام 23

 56 84   المجموع
 المصدر: أعداد الباحث.

 ْن عملیة التوفیر على وفق اآلتي:خاصة بالمساحة المتوفرة مِ ال االحتساباتلذا سوف یَتم بیان      
 متر مربع. 300لورشات العمل لمعمل السخانات =  اإلجمالیةالمساحة 

 متر مربع: 5s  =84المساحة المشغولة قبل تطبیق تقنیة 
)84 × 100/(300  =28.% 

 متر مربع: 5s  =46المساحة المشغولة بَعدَ تطبیق تقنیة 
)46 × 100/(300  =15.33.% 

 .%12.67) = %15.33 - %28لورشات العمل = ( اإلجمالیةالوفورات بالمساحة 
كما أنَّ ترتیب مكان العمل والخزن في ورشات العمل ضمن معمل السخانات سوف یؤدي إلى      

دورة التصنیع للمنتج وكذلك ینعكس على وقت تخفیض وقت المناولة, والذي ینعكس على تخفیض 
 :االحتسابات على وفق اآلتيستكون لذا السریعة لطلبات الزبائن,  ةاالستجاب

على المقابالت الشخصیة في معمل السخانات وقبل تطبیق  باالعتماددقیقة)  15بلغ وقت المناولة (     
أما بَعدَ التطبیق وِمْن خالل المقابالت الشخصیة في المعمل والورشات التي تََم فیھا تطبیق  5sتقنیة 
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دینار), لذا فإنَّ الوفورات في وقت  92بلغت األجور للدقیقة الواحدة (إْذ دقائق)  5یة مقدار (التقن
) 7دینار للسخان الواحد. كما الشكل رقم ( 920دینار) =  5s ) =10× 92المناولة ِمْن تطبیق تقنیة 

 یوضح بیئة العمل المرتبة بَعدَ تطبیق مرحلة الترتیب على العناصر الضروریة.
 .5sتوضیح ترتیب العناصر الضروریة بَعدَ تطبیق مرحلة الترتیب ِمْن تقنیة  )7ل رقم (الشك

على جمیع العناصر الضروریة والتركیز على  باإلبقاءِمّما سبق أنَّ مرحلة الترتیب بدأت  یَتضحُ      

ذِه العناصر ترتیبھا في األماكن الخاصة بھا أي ترتیب مكان العمل على وفق األستعمال المتكرر لھ

أو بطاقة على العناصر الضروریة التي تشیر  إرشادیةفضالً َعْن أحدى الخطوات ھي أدراج لوحة 

والتي نتجت منھا عدة فوائد, تحسین بیئة العمل  استعمالھاإلیھا والمكان الذي توجد فیھا لتسھیل 

ادة أداء ومعنویات %. وزی12.67المساحة بشكل أكثر كفاءة وبلغت الوفورات بالمساحة  واستعمال

دینار للسخان  920العاملون وغیرھا, وبلغت الوفورات عند تخفیض وقت المناولة لمرحلة الترتیب

 ) ھي مرحلة التنظیف.5sالواحد. كما أنَّ المرحلة الثالثة لتقنیة (

 مرحلة التنظیف -3
لتحقق ِمْن یمكن للمشرفین في ورشات العمل أو دوریات فحص التنظیف أستعمال قائمة فحص ل     

) 13كیفیة دمج مھام التنظیف َمَع مھام الصیانة الیومیة التي یؤدیھا مشغلي المعدات, الجدول رقم (

یوضح قائمة الفحص المقترحة لعملیة التنظیف على مكائن معمل السخانات وھي أداة ألنشطة الصیانة 

 م اآلتیة:على مستوى الوحدةِ األقتصادیِة. إذ أنَّ القائمة تتكون ِمَن األقسا

 م).2016الشھر: المدة التي یجري فیھا المھام وھي (شھر أیلول لسنة  -أ

نقاط التحقق ِمَن التنظیف: یجب رسم مخطط بیاني لكل ورشة عمل والتي تبین المعدات التي  -ب

یجري تنظیفھا, إذ أنَّ كل نقاط التنظیف المھمة تالحظ َمَع أرقام محاطة بدائرة, ھذِه سوف تكون 

 ِمَن التنظیف لفحوصات التنظیف. نقاط التحقق

 التاریخ والیوم ِمَن األسبوع: مالحظة التاریخ والیوم ِمَن األسبوع في كل عملیة فحص. -ت

 الفحص: كل ِمْن یقوم بعملیة الفحص یجب أْن یوقع على عملیة الفحص في بدایة العمود. -ث

م فاحص التنظیف بالتحقق ِمَن ): یقو7) إلى (1ِمَن القائمة المقترحة لعملیة التنظیف النقاط ِمْن ( -ج

 الصندوق تحت كل رقم نقطة فحص.

 الترتیب بَعَد تطبیق مرحلة قبل تطبیق مرحلة الترتیب
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 .قائمة فحص التنظیف المقترحة في معمل السخانات )13الجدول رقم (
 أسم ورشة العمل: قائمة فحص التنظیف

  ایلول الشھر: أسم الماكنة:
 7 6 5 4 3 2 1 (توقیع) الفاحص التاریخ نقاط فحص التنظیف

1)T( 
2)W( 
3)Th( 

4)F( 
5)Sa( 
6)Su( 

 المصدر: أعداد الباحث.  
ِمّما سبق تََم أعداد قائمة فحص مقترحة لتنفیذ مرحلة التنظیف والتي تؤدى بشكٍل یومي,  یَتضحُ 

قصیرة وزیادة  ثل بتنظیف مكان العمل بسھولة بَعَد مدة زمنیةكما أنَّ لھا العدید ِمَن الفوائد التي تتم
) یوضح عملیة 8, كما أنَّ الشكل رقم (إنتاجیةن وتخصیص الوقت للمھام األكثر معنویات العاملی

 .حلةالتنظیف بَعَد تطبیق ھذِه المر
 5s.تنظیف وتحسین بیئة العمل في معمل السخانات على وفق تقنیة  )8الشكل رقم (

 مرحلة التقییس أو المعایرة -4
ن یجب یقوموا بتحقیق التنظیف الیومي لمكان تقییس أو المعایرة, فإنَّ العاملیِمْن أجل تحقیق ال     

بقواعد العمل وتخصیص مھام ومسؤولیة العامل لغرض التنظیف الیومي والحفاظ  وااللتزامالعمل, 
ئمة فحص النقاط الخمسة لتقییم درجة الدقة في على المراحل الثالثة السابقة, إذ یمكننا أستعمال قا
 والتنظیف) لكل ورشة عمل أو عملیة.الحفاظ على المراحل الثالثة (التصنیف والترتیب 

 الذاتي االنضباطمرحلة  -5
ذاتي ووعي سلیم وھیاكل  انضباط, فإنھُ یجب أْن یكون ھناك (5s)بَعدَ التطبیق الناجح لتقنیة      

ھو أمر  5sَن العمال واإلدارة, كما أنَّ القدرة على التكیف َمَع تقنیة صحیحة ودعم مِ  وإجراءات
الذاتي تتطلب أعداد قائمة للمراقبة على  االنضباطتدریجي للتحسین المستمر, إذ أنَّ تنفیذ مرحلة 

رحلة تأتي ھذِه الم في المعمل (5s)أساس شھري وتحلیل النتائج, بَعدَ تطبیق المراحل السابقة لتقنیة 
 . والتي تعتمد على الخطوات اآلتیة:راقبة عملھالم
 .S4)العملیات الموضوعة أثناء عملیة التقییس ( استمرارالتدقیق لضمان  -أ

أستعمال مساحة عمل المرحلة األولى كنموذج لمساحات أخرى لتتناسب معھا وأْن یشارك فریق  -ب
(5s) خرى.األصلي الرؤیة والخبرات َمَع الموظفین في مجاالت العمل األ 

األخرى لنشر النجاحات ومكافئة  واالتصاالتوأدوات العرض  اإلخباریةأستعمال الرسائل  -ت
 الجھود.

 .بالتحسین واالستمرار 5s)تقییم فعالیة ( -ث

 تطبیق مرحلة التنظیف بَعدَ  قبل تطبیق مرحلة التنظیف
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یستبعد العدید ِمَن مصادر الھدر المتعلقة بالوقت والنقل  5sیَتَبَیَْن ِمّما سبق أنَّ تطبیق تقنیة      
في مساحة التخزین الموجودة  اصر غیر الضروریة, وأنَّ وجودھابالعن تثماراالسوالمناولة فضالً َعْن 

 5sفي مكان العمل أو في المخزون یكلف الوحدةِ االقتصادیِة أموالً ھائلة, ھذا وعند أستعمال تقنیة 
سوف یقود إلى أستبعاد ھذِه العناصر ِمّما یؤدي إلى وفورات بالتكالیف والذي ینعكس على تكلفة 

 لھا دور أساس 5sالواحدة وعلى عملیة التسعیر وِمْن ثم رضا الزبون, فضالً َعْن أنَّ تقنیة الوحدة 
السریعة لمتطلبات الزبائن ِمْن خالل تصنیف وترتیب  واالستجابةفي تحقیق الفعّالیة في التصنیع 

طبیق تقنیة مكان العمل وعدم وجود أي عوائق أمام المكائن والعاملون, أما الوفورات الناتجة ِمْن ت
5s ) على وفق اآلتي:14سوف یَتم تلخیصھا  في الجدول رقم ,( 

 5sالوفورات بالتكالیف الناتجة ِمْن تطبیق تقنیة رابعاً: 
 .5s الوفورات الناتجة ِمْن تطبیق تقنیة )14الجدول رقم (

 الوفورات بالتكلفة 5sمراحل تقنیة  ت
مرحلة   1

 التصنیف
مكائن غیر تكلفة المعدات واالدوات وال

 الضروریة.
 دینار 3026942

 دینار 7067256 تكلفة المخزون غیر الضروري.
نتیجة ترتیب العناصر الضروریة في مكان  مرحلة الترتیب 2

العمل أنخفض وقت المناولة وأصبحت ھناك 
 وفورات.

 دینار 920

 دینار 10095118  المجموع
 أعداد الباحث.المصدر: 

وأنَّ ھذِه الوفورات تخص المراحل  5sأنَّ ھناك وفورات ناتجة ِمْن تطبیق تقنیة  ِمّما سبق یَتضحُ      
كون المراحل األخرى لھا منافع قد تكون ملموسة ولكن ال تتوفر  5sاألولى والثانیة فقط ِمْن تقنیة 

حل فقط كنموذج للوحدة االقتصادیة م اقتراحھالھا أسس وبیانات لغرض تطبیقھا بشكٍل كامل لذا تّّم 
 10095118( م2016شھر أیلول لسنة  خاللِ  5sالبحث, إذ بلغت الوفورات الناتجة ِمْن تطبیق تقنیة 

 دینار).
 حتساب تكلفة المنتج في ظل رضا الزبونا: 4-5

نَّ عملیة أحتساب تكلفة المنتج  في ظل رضا الزبون تتطلب احتساب دقیق لكل وحدة واحدة إ     
تحمیل الوحدات المطلوبة تكالیف ال ترتبط بھا أي االعتماد على اسس  مطلوبة من قبل الزبائن وبدون

الصناعیة غیر المباشرة, أما فیما یتعلق بتكالیف االجور یتضُح انھ معینة وعادلة في تحمیل التكالیف 
فة والعمالة الفائضة َعْن تم تحمیل الطلبیة تكالیف عالیة نتیجة االعتماد االجور الحالیة العالیة التكل

ویتم ذلك عند , ن على وفق االحتیاج المطلوب ألنتاج الطلبیة, لذا یتطلب تخفیض عدد العاملیالحاجة
تحویل المعمل إلى خالیا صناعیة ِمْن أجل أداء العامل أكثر ِمْن مھمة في وقت واحد ولتحسین تدفق 

واحدة والبالغة أما المواد االولیة فتحسب كما ھي للوحدة الالعمل فیما بین الخالیا الصناعیة. 
لتر تحسب باالعتماد على بیانات شھر أیلول  120. فإنَّ تكلفة منتج السخان حجم دینار) 103958(

 سخان) على وفق اآلتي: 40حجمھا ( م) لطلبیة2016( لسنة
دینار  103958تبلغ تكلفة المواد األولیة للسخان الواحد حتساب تكلفة المواد األولیة: أوالً: ا

 4158320سخان) =  40 × 103958(قوائم شعبة التكلفة والموضحة بالجدول رقم,  باالعتماد على
 دینار. 
ن في معمل السخانات عند التحویل إلى الخالیا تَمَ تخفیض عدد العاملیحتساب تكالیف األجور: ثانیاً: ا

 ×ل عام 52ن قبل التحول للخالیا الصناعیة تبلغ (, كما أنَّ الرواتب لجمیع العاملیالصناعیة
دینار 17668250ن ح منھ مبلغ الوفورات بعدد العاملیدینار یطر 31681000) = 609250
 350319, أما للوحدة الواحدة بلغت أجمالي الرواتب لمعمل السخانات دینار 14012750ویساوي 
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لتأكید عامل َمَع ا 23عامل إلى  52ن ِمْن الخالیا الصناعیة خفض عدد العاملیدینار, إذْ أنَّ التحول إلى 
 على التدریب المتعدد المھارات ألداء أكثر ِمْن عملیة في الخالیا الصناعیة.

عند تحویل معمل السخانات حتساب التكالیف الصناعیة غیر المباشرة في الخالیا الصناعیة: ثالثاً: ا
ف إلى خالیا صناعیة فإنَّ العدید ِمْن بنود التكالیف الصناعیة غیر المباشرة سوف تصنف كتكالی

مباشرة منھا تكالیف المناولة والصیانة والتصلیح والمشرفین وغیرھا إلى الخالیا الصناعیة ومنھا 
ز خدمي سوف توزع یَتَم توزیعھا على وفق أساسات معینة على الخالیا الصناعیة, فإنَّ تكلفة كل مرك

 على وفق اآلتي:
ینار) , وأنَّ أفضل أساس د 53391097كما وبلغت التكالیف الشھریة لھذا المركز (الكراج:  -1

لتوزیع تكالیف ھذا المركز ھوعدد العاملون, إْذ بلغ عدد العاملون المقترح في الخالیا الصناعیة 
عامل, أما  2500عامل أما عدد العاملون للوحدة االقتصادیة ككل بلغ  23لمعمل السخانات 

 دینار. 491198=  53391097 ×) 2500 ÷ 23التكلفة المخصصة للخالیا الصناعیة (
كما  للمواد األولیة. واالستالمھو عدد مستندات الصرف  نَّ أفضل أساس لھذا المركزإالمخازن:  -2

) مستند, أما المستندات الخاصة 39بلغ عدد المستندات للوحدةِ االقتصادیِة ككل خالل الشھر (
 62242250زن () مستند, إْذ أنَّ تكلفة مركز المخا7بمعمل السخانات خالِل شھر أیلول بلغت (

 ×) 39 ÷ 7دینار ( 11171658وِمْن ثم فإنَّ حصة معمل السخانات تساوي دینار), 
غیر الضروري نتیجة تطبیق تقنیة  یطرح منھا الوفورات بتكالیف المخزون دینار. 62242250

5S صافي حصة معمل السخانات) وتكون دینار 7067256والتي بلغت ( في مرحلة التصنیف 
  .ر)دینا 4104402(

ّن أفضل أساس لتوزیع مصاریف الصیانة ھو االعتماد على أوامر العمل أو الصیانة, إالصیانة:  -3
) أمرعمل أما األوامر الخاصة 42إْذ بلغت أوامر العمل للوحدةِ االقتصادیِة ككل خالل الشھر (

 2138728بلغت  لذا فإنَّ حصة المعمل ِمْن مصاریف الصیانة ،) أوامرعمل3بمعمل السخانات (
   .29942199 ×)42 ÷ 3دینار (

نَّ أفضل أساس لتوزیع تكالیف ھذا المركز ھو المساحة, إذ تبلغ تكالیف إالدفاع المدني (األمنیة):  -4
متر مربع أما  212000دینار ومساحة الوحدة االقتصادیة ككل بلغت  57411802ھذا المركز 

فورات بالمساحة بَعدَ تطبیق متر مربع, یطرح منھا الو 300مساحة معمل السخانات بلغت 
%. فأنَّ صافي مساحة معمل السخانات 12.67في مرحلة الترتیب وبنسبة  5s)تقنیة(

ِمْن تكلفة ھذا  متر مربع. أما حصة المعمل 261.99=  ])%12.67 × 300( -300[تساوي
 دینار. 70950) = 212000 ÷ 261.99( × 57411802المركز الخدمي 

ن وبلغت تكالیف مركز تكالیف ھذا المركز ھو عدد العاملیس لتوزیع نَّ أفضل أساإالطبابة:  -5
 80316) = 2500 ÷ 23( × 8730000تساوي  ة المعملدینار, أما حص 8730000الطبابة 

 دینار.

لعاملین ن, أنَّ عدد اأفضل أساس للتوزیع ھو عدد العاملییرى الباحث أنَّ الشؤون اإلداریة:  -6
عامل, أما حصة  2500عامل وللوحدة االقتصادیة ككل  23ن في معمل السخانات المقترحی

 593807=  )2500 ÷ 23( × 64544282معمل السخانات ِمَن التكالیف اإلداریة تساوي 
 دینار.

توزیھا على أساس عدد الفحوصات وھو أفضل أساس  مّ تُ إنَّ مصاریفھا یَ  السیطرة النوعیة: -7
مرة أما عدد الفحوصات لجمیع معامل الوحدِة  )8ھو (  عدد مرات الفحص للمعمللذلك, إْذ أنَّ 

 ×) 85 ÷ 8دینار ( 5296518) مرة, كما أنَّ حصة معمل السخانات منھا 85االقتصادیِة (
  دینار.56275500

الوحداِت المباعة, إْذ أنَّ مصاریف التسویق على المعمل فضل أساس لتوزیع ا التسویقیة: -8
 حرك أما الوحداِت المباعة للوحدةِ االقتصادیِة ككل) م40الوحداِت المباعة خالِل شھر آذار (
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) 14170 ÷ 40( دینار 124218وِمْن ثم فإنَّ حصة المعمل ِمَن المصاریف ) وحدة, 14170(
 دینار. 44004348 ×

د على عد باالعتمادیمكن توزیع حصة معمل السخانات ِمْن مصاریف الجودة  إدارة الجودة: -9
 دینار. 8006700 ×) 2500 ÷ 23دینار ( 73662نات بلغت ن وأنَّ حصة معمل السخاالعاملی

م) في الجدول رقم 2016كما یمكن تلخیص تكالیف معمل السخانات خالل شھر أیلول لسنة (    
)16.( 

تفاصیل تكلفة الوحدة الواحدة المقترحة لمعمل السخانات خالل شھر أیلول لسنة  )16الجدول رقم (
 .م2016
 تكلفة الوحدة الواحدة جمالیةالتكلفة اال التفاصیل ت
 103958 4158320 تكلفة المواِد المباشرةِ   .1
 350319 14012750 تكلفة األجور المباشرة  .2
 324345 12973799 التكلفة الصناعیة غیر المباشرة  .3

 778622 31144869 المجموع
 المصدر: أعداد الباحث. 

تطبیق تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال تساھم مساھمة فعّالة في ختام ھذا المبحث, یَتَبَیَْن أنَّ      
في تخفیض تكالیف المنتجات ِمْن خالِل أستبعاد كل مجاالت الھدر منھا النقل والمساحة والمخزون 
وغیرھا ِمْن مجاالت الھدر, فضالً َعْن الفوائد غیر المالیة مثل بیئة العمل اآلمنة والنظیفة وسرعة 

 1572110(بون وغیرھا, إْذ بلغت تكالیف السخان الواحد بموجب النظام التقلیدي االستجابة للز
 778622(أما بَعدَ تطبیق تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال فقد بلغت تكلفة الوحدة الواحدة  دینار)

كل ھذِه  ,% تقریباً) 50(أي ما نسبتھُّ دینار)  793488(أي حدث ھناك تخفیض بمقدار دینار), 
للبحث التي  نیةمیزات التي ذكرت تصب في تحقیق رضا الزبون, وھذا ما یثبت صحة الفرضیة الثاال

ئة تطبیق تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال في البیتقدیم إطار مقترح لأمكانیة "تنص على 
 یھ البحث.وھذا ما یرمي إل ،"االقتصادیة الصناعیة العراقیة

 المبحث الخامس
 توصیاتاالستنتاجات وال 

 أوالً: االستنتاجات
 استنتاجات الجانب النظري:

تُعَدُّ استراتیجیة التصنیع الفعّال أحد االستراتیجیات اإلنتاجیة الحدیثة التي ظھرت في بدایة  -1
التسعینات, والتي ما زالت نحو التطویر ِمْن قبِل الوحداِت االقتصادیِة والمؤسسات البحثیة التي 

 تعنى بتطویرھا.
راتیجیة التصنیع الفعّال ِمْن مجموعة ِمَن المبادئ والممارسات والتقنیات التي تعنى تتكون است -2

بالتركیز على الموارد البشریة وتأھیلھم واالستثمار بالمعلومات والتركیز على الزبون, فضالً 
 وممارساتھا. 5sَعْن االھتمام بالبیئة الداخلیة للوحدةِ االقتصادیِة باالعتماد على تقنیة 

ف استراتیجیة التصنیع الفعّال وتقنیاتھا إلى الحد وإزالة الھدر والضیاع في العملیات االنتاجیة تھد -3
 داخل الوحدةِ االقتصادیِة, َمَع اإلفادة القصوى ِمَن الموارد المالیة والبشریة والتكنولوجیة.

 اتخاذ القراراِت مالئمةُ الَمعلوماِت التي تقدمھا تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال في عملیاتِ  -4
االستراتیجیِة ومساھمتِھا في تحقیِق وفوراٍت بالتكالیِف یساعدُ بصورةٍ فاعلٍة في التنفیِذ الناجحِ 

 لتطبیق نموذج الفعّالیة في الوحدةِ االقتصادیة.
یتضُح أنَّ رضا الزبون ھو المؤشر الذي تعتمد علیھ الوحداِت االقتصادیِة في ضمان بقائھا  -5

ذا تُعَدُّ تقنیات استراتیجیة التصنیع الفعّال ِمَن التقنیات المھمة في تحقیق رضا واستمرارھا, ل
 الزبون.
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 ستنتاجات الجانب العملي:ا
تعاني الوحدةِ االقتصادیِة محل البحث وال سیما معمل السخانات الذي یمثل محل تطبیق الدراسة  -1

االقتصادیِة الفعّالة بسبب قدم الوحداِت  تتصف بھ الحالیة ِمْن ضعف وجود عنصر المرونة الذي
الوسائل التي تنفذ بھا العملیات االنتاجیة, إْذ أنَّ ھذِه العملیات تمر بمراحل تخضع للمعالجة 
المیكانیكیة البسیطة, والبعض اآلخر ِمْن ھذهِ المراحل تخضع للمعالجة الیدویة التي باتت معدومة 

 واالخفاق في تصمیم العملیة والمنتج. في المعامل المتطورة ِمّما أدى إلى حدوث التلكؤ
قیام الوحدةِ االقتصادیِة محل البحث بتخصیص تكالیف المراكز الخدمیة باالعتماد على الطریقة  -2

االجمالیة على مراكز االنتاج وتستعمل اساس واحد في التوزیع وھو رواتب الموظفین أي أنَّ 
كز تكلفة انتاجي إلى أجمالي حصة أي مركز إنتاجي تخصص على اساس نسبة رواتب كل مر

 .رواتب مراكز االنتاج, وھذا أساس غیر عادل ویؤدي إلى التضلیل في تكلفة الوحدة الواحدة
تتوفر لدى الوحدةِ االقتصادیِة محل البحث إمكانیة إنتاجیة لسد الحاجة المحلیة, إال أنھا لم تتمكن  -3

ي تحیط بھا مثل اغراق السوق المحلیة ِمْن استغالل تلك اإلمكانیات بسبب الظروف الخارجیة الت
بالسلع المماثلة المستوردة وِمْن مناشئ مختلفة ِمّما أدى إلى تقلیل الطلب على االنتاج المحلي 

 .منتجللبالنسبة 
تعاني الوحدةِ االقتصادیة محل البحث ِمْن صعوبة تدفق العملیات االنتاجیة داخل المعمل والذي  -4

الزبائن في حینھا, فضالً َعْن عملیات الھدر والضیاع الذي یحصل ینعكس على عدم مقابلة طلبات 
 فیھا. 

إمكانیة تقدیم إطار مقترح لتطبیق تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال في البیئة االقتصادیة  -5
 الصناعیة العراقیة.

 ثانیاً: التوصیات
ة حوث ودراسات الحالزیادةُ الوعي بموضوعِ استراتیجیة التصنیع الفعّال َعْن طریِق نشر الب -1

 اً لم یَْلَق االھتمام المناسب، والسیما على المستوى المحلي والعربي.ألنَّھُ حقٌل حدیٌث نسبی
تفكیر الوحداِت االقتصادیِة بشكٍل عام والوحدةِ االقتصادیِة محل البحث بشكٍل خاص بالتحول إلى  -2

ذلك یتطلب  جات االیصائیة, إْذ أنَّ ن والمنتاستراتیجیة التصنیع الفعّال بسبب تعدد طلبات الزبائ
 ) لتستطیع المنافسة محلیاً أو دولیاً.5s) وتقنیة (JITتقنیات حدیثة مثل تقنیة (

اھتمام الوحداِت االقتصادیةِ بعوامل النجاح االساس التي تتمثل بالتكلفة والوقت والمرونة والجودة  -3
 واالبداع والتي ینعكس تأثیرھا على رضا الزبون.

ْن تتم عملیة التوزیع على أسس معینة تربطھا عالقة تتسم بالعقالنیة والسبب والنتیجة اقتراح أ -4
بدالً ِمَن االساس التقلیدي المتبع, أي عند تخصیص حصة المعمل على وفق أسس معینة, فإنَّ كل 
منتج سوف یأخذ حصتھ بالتساوي ِمْن ھذِه التكالیف عند تقسیم ھذِه التكالیف على المنتجات 

جة في ھذا المعمل كون ھذِه المنتجات متشابھة وتأخذ حصصھا بالتساوي ِمْن كافة عناصر المنت
 .التكالیف

االستفادة ِمَن اإلطار المقترح لتطبیق تقنیات أستراتیجیة التصنیع الفعّال في البیئة االقتصادیة  -5
الفعّالیة ورضا الصناعیة العراقیة, لما یوفره ھذا اإلطار ِمْن أسالیب وتقنیات مھمة في تحقیق 

 الزبون.
 الھوامش

 البحث جزء مستل ِمْن أطروحة دكتوراه للباحث الثاني. -1
 سیتم أعتماد ترقیم الفقرات الرئیسة للداللة على (مبحث, فقرة رئیسة) على مدى البحث.  -2
 مدخلم ِمْن أطلق علیِھ أطلق كُل ٍمْن الكتاب والباحثین والمؤسسات البحثیة مصطلحات مختلفة للتصنیع الفعّال منھ - 3

 أستراتیجیة, لذلك سیتم اعتماد تسمیة تكنولوجیاوھناك ِمْن أطلق علیھِ مصطلح  أستراتیجیةوالبعض اآلخر أطلق علیھِ 
 لغرض توحید المصطلحات في البحث.

خفضة التي المنتجات االیصائیة أو االیصاء الواسع: تعني إنتاج سلع وخدمات بالسرعة المطلوبة والتكلفة المن - 4
 Heizer et al., 2017: 284).تلبي رغبات الزبائن الفریدة وبشكٍل متزاید (
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5 - 5s ) ھي اختصار لخمسة كلمات یابانیة ھيSeirri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke( وتعني بالعربیة .
 (التصنیف, والترتیب, والتنظیف, والتقییس أو المعایرة, واالنضباط الذاتي).

لبطاقة الحمراء: ھي وسیلة لتنفیذ مرحلة التصنیف ِمـْن خـالل وضـع عالمـة على جمیع العنـاصر غیر ا - 6 
 . Hirano, 2009: 272) الضروریـة َمَع بطاقات حمـراء واضحـة (

توجد ثالثة مكائن في ورشة اللحام في الوقت الحالي وأنَّ عدد المكائن المستعملة في اإلنتاج حسب الدفعات  - 7
سخان) وأنَّ الورشة تحتاج إلى  40مطلوبة ِمَن الزبائن لتصنیع السخان وأنَّ الدفعة المطلوبة في الوقت الحالي ھي (ال
 وھذا یعني ھناك ماكنة واحدة غیر ضروریة. 3ماكنة ِمْن أصل  2
لزبائن وذلك أقترح الباحث أحتساب تكرار األستعمال بشكٍل یومي وذلك حسب الدفعة المنتجة على وفق طلبات ا - 8

باستعمال معدل متوقع للدفعات المنتجة یحسب على أساسھُ تكرار األستعمال كون ھذِه العناصر الضروریة المدرجة 
أعاله تستعمل حسب الحاجة منھا یستعمل في كل وحدة منتجة فیحسب تكرار األستعمال بعدد الدفعات المنتجة ومنھا 

بشكٍل تقدیري وذلك لغرض ترتیب العناصر الضروریة بشكٍل یسھل حسب الضرورة سیتم أحتساب تكرار استعمالھا 
استعمالھا لتسھیل تدفق اإلنتاج فضالً َعْن توفیر مساحة فائضة َعْن الحاجة في ورشات العمل لتصنیع السخان 

 الكھربائي.

 المصادر
 المصـادر العربیة: )1

 أوالً: القوانین والتقاریر والوثائق الرسمیة
 .2016"سجالت الرواتب واالجور"  عات الكھربائیة وااللكترونیة,الشركة العامة للصنا -1
"، تعلیمات السالمة والصحة المھنیةالشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة، " -2

2016. 
", تقاریر تخطیط المواد واالنتاج والمبیعاتالشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة، " -3

2016. 
 . 2016"، تقاریر شعبة التكالیفللصناعات الكھربائیة وااللكترونیة، " الشركة العامة -4
 .ل السخاناتمسجالت الموجودات لمعالشركة العامة للصناعات الكھربائیة وااللكترونیة،  -5

 ثانیاً: البحوث والدوریات
خدام نموذج دور جودة المنتج في أبھاج الزبون باست), "2005الطائي, یوسف حجیم, والعبادي, ھاشم فوزي, ( .1

 ).147-146", مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة, ص (كانو
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