امكانية تطبيق متطلبات التصنيع
الرشيق يف الصناعات الدوائية
الشركة العامة لصناعة االدوية
: ً أمنوذجا: واملستلزمات الطبية يف سامراء
دراسة استطالعية
 حممد علي عبداهلل اجلميلي.م.م
Free_b77@yahoo.com
Possibility of Applying of Requirements of the Soft
Manufacturing in Drugs Manufactures General
Company for Manufacturing Drugs and Medical
Supplies in Samarra: As a Model ; Exploratory
study
Assistant Lecturer Mohmed Ali Abidulla AlJumaily
Free_b77@yahoo.com

امكانية تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق يف الصناعات الدوائية الشركة العامة ....
املستخلص

يتطرق البحث الحالي إلى امكانية تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق بوصفه من المواضيع الحديثة التي ظهرت نتيجة التطورات السريعة

في عالم األعمال والمتمثلة بتطور نظم المعلومات وانتشار الحاسوب واإلنترنيت على مستوى العالم واستخدامها في إدارة الشركات اإلنتاجية

والخدمية مما يؤدي إلى زيادة كفاءة عملها اإلداري ،ومن هنا أدركت إدارات الشركات ضرورة التوجه الى تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق في
عملها واالستفادة من مزاياها لعل من أهمها القضاء على الهدر والضياع في العمليات اإلنتاجية وبالتالي خفض تكاليف اإلنتاج ،محققة البقاء

واال ستمرار في ظل المنافسة الشديدة لمنظمات االعمال والشركات الصناعية وبالتالي تحقيق مزايا تنافسية للشركات والبقاء في ظل قوانين
الغاب التي تمارسها المنظمات بصورة عامة .وتم اختيار معمل ادوية سامراء بوصفة من الشركات الصناعية ليكون مجاالً للتطبيق الميداني

للبحث ،وقد تمثل مجتمع البحث بمدراء االقسام ومدراء الشعب  ,واعتمد الباحث على أسلوب االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات
والمعلومات في الجانب العملي للبحث ،ومن أجل تحقيق هدف البحث وفرضيته فقد تم استخدام التحليل العنقودي الختبار ابعاد البحث ومدى
تطبيقها في الشركة المبحوثة ,وقد كانت العينة ( )30فرداً  ,وتم التوصل الى مجموع من االستنتاجات والتي أكدت على اهتمام الشركة بالصيانة
المنتجة الشاملة والتغيير السريع في العمليات االنتاجية  ,وفي ضوء اإلستنتاجات التي توصل إليها ,تقدم الباحث بعدد من التوصيات من أبرزها

ضرورة تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق بما يعزز تحقيق الميزة التنافسية للشركة المبحوثة.
الكلمات المفتاحية  :متطلبات التصنيع الرشيق  ،الصناعات الدوائية
Abstract
The current research studies the possibility of applying the requirements of soft manufacturing as one of
the modern topics that emerged as a result of the rapid developments in the business world, namely the
development of information systems and the spread of computer and the Internet in the world and its use in the
management of productive and service companies, thus increasing the efficiency of its administrative work.
The need of applying the requirements of industrialization in its work and to take advantage of its advantages,
perhaps the most important to eliminate waste and loss in production processes and thus reduce production
costs, achieving survival and continuing in the face of intense competition for Business organizations and
industrial companies and thus achieve competitive advantages for companies and stay under the laws of the
jungle practiced by organizations in general.
The research uses Samarra Drugs factory to be as a field to apply this research. The researcher adopted the
questionnaire method as a main tool for collecting data and information in the practical aspect of the research.
In order to achieve the objective and hypothesis of the research, The sample was (30) individuals. A number
of conclusions were reached which confirmed the company's interest in the overall productive maintenance
and rapid change in the production processes. In view of the conclusions reached by the company, Connect to
it, the researcher provides a number of recommendations, notably the need to apply the requirements of
industrialization Volant so as to enhance the achievement of the competitive advantage of the company
surveyed.
Keywords: Applying of Requirements, Soft Manufacturing.

املقدمة:

تقوم الفكرة األساسية للتصنيع الرشيق على تدنية استهالك الموارد التي ال تضيف قيمة ،ويعتبر من االساليب واالنظمة الحديثة في العمليات
االنتاجية ,والتي تستطيع الشركات الصناعية عامة وشركة الصناعات الدوائية خاصة ان تحقق اهدافها في منتجات ذات جودة عالية وتخفيض

تكاليفها وان تحقق متطلبات ورغبات زبائنها ,وفي ذات الوقت تحقق ميزة تنافسية في السوق الدوائية  ,ويركز هذا النظام على مبدأ العمليات

الرشيقة اي التحرك باتجاه حذف كل أنواع الهدر وذلك لتطوير العملية التي تكون سريعة وأكثر اعتمادية ،إنتاج منتجات أكثر جودة فضالً عن

ذل ك التشغيل بأدنى التكاليف  ,لذلك هدف البحث الى تسليط الضوء على االطار المفاهيمي والتركيز على المتطلبات االساسية الممكن تطبيقها
في ميدان البحث من خالل الجوانب االتية :

احملور االول  :منهجية البحث

أوالً :مشكلة البحث :تركز الشركات الصناعية على مجاالت التصنيع المختلفة وزيادة اإلنتاج ،واإلنتاجية ،وتقليل التلف والعوادم والضياعات
والهدر ،واالستخدام الكفوء للطاقة اإلنتاجية ،وتأمين حاجات الزبائن ورغباتهم ,واذا ما توفرت لهذه الشركات القدرة واالمكانية المتاحة في توفير
متطلبات التصنيع الرشيقة تستطيع تحقيق ذلك  ,وعموما يركز البحث الحالي على اثارة التساؤل االتي :
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 -هل تتوفر متطلبات إقامة التصنيع الرشيق في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ؟

ثانيا  :أهمية البحث  :تكمن أهمية البحث في الجانب النظري من خالل تناول موضوعاً في غاية االهمية في مجال إدارة االنتاج والعمليات.

وعلى المستوى الميداني فقد تبنى البحث منحى يكشف عن أهميتها تطبيقياً في ظل سعيها لتأشير المديات التي تتركها متطلبات التصنيع

الرشيق في نشاطها العملياتي واإلنتاجي عمليات ,وتحفيز الشركة عينة البحث نحو تحقيقه؛ باالنتفاع من متطلباتها وتجاوز خسارة الموارد

والطاقات السابقة والجديدة ,وتحديد نقاط القوة والضعف لديها ,وكيفية التخلص من نقاط الضعف فيما يتعلق بمتطلبات التصنيع الرشيق .فضال
عن بناء التصنيع الرشيق وتحقيق متطلباتها ( الصيانة المنتجة الشاملة ,التحسين المستمر ,االعداد السريع ,الوقت المحدد ,ادارة الجودة الشاملة)

ثالثاً :أهداف البحث  :يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في سعية لبناء إطار نظري وعملي لمتطلبات التصنيع الرشيق ,وعلى نحو يمكن تحقيق
اآلتي:

 -1العمل بفكرة بناء متطلبات التصنيع الرشيق لدى الشركة عينة البحث في إطار العمليات المترجمة لها والمؤثرة لدورها مع األخذ بنظر
االعتبار السعي لتوظيف التقنيات الحديثة الداعمة لبنائها.
 -2توثيق التوصيات ذات الطابع االيجابي المنبثقة عن الجانب الميداني ضمن االطار البيئي للشركة الصناعية عينة البحث  ,مما يؤشر
انطباعا واضحا عن متطلبات التصنيع الرشيق ضمن بيئتها بالشكل الذي يحقق االنتفاع من متطلبات التصنيع الرشيق .

رابعا :فرضية البحث  :بعد عرض مشكلة البحث وأهدافها ,صيغت الفرضية اآلتية:
• تتوفر متطلبات إقامة التصنيع الرشيق في الشركة العامة لصناعة االوية والمستلزمات الطبية في سامراء
خامسا  :حدود البحث:

 -1الحدود الزمانية :وتتحدد بالمدة الزمنية التي أجري فيها البحث خالل العام (.)2016

 -3الحدود المكانية  :اقتصر البحث الميداني على الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.

اجلانب النظري
اوالً  :مفهوم التصنيع الرشيق
ظهرت فلسفة التصنيع الرشيق كنتيجة لفلسفة اوسع اتسمت بها االدارة اليابانية في نظرتها وادارتها لألمور وفي كافة الحقول والمجاالت ,

تسعى المنظمات باختالف أنواعها وأحجامها إلى تحقيق التفوق والتميز ضمانا لنموها واستمرارها خاصة وانها اصبحت تعمل في ظل بيئة

تنافسية غير مؤكدة وهذا يدفعها الى تبني انظمة تصنيع تالئم بيئتها ,ونظام التصنيع الرشيق هو اكثر االنظمة الصناعية شهرة ونجاحا في
العالم ,وفي الثمانينيات من القرن الماضي بدأت المنظمات األمريكية واألوروبية تالحظ تفوق المنظمات اليابانية عليهم بسبب تطبيقها لهذا

النظام ول ذلك بدأوا في محاولة فهم فلسفة هذا النظام ومحاولة تطبيقها(عكلة , )26 :2017,وان مصطلح التصنيع الرشيق ادخل من قبل
) (Womack, James, Jones, Danial and Roos, Danielحيث ابتكروا مصطلح التصنيع الرشيق سنة  1990في كتابهما (The

) ,Machine that Change the Worldلوصف نموذج التصنيع الناشئ بواسطة نظام إنتاج تويوتا ،ففي سنة  1950كانت شركة سيارات

تويوتا هي الرائدة لمجموعة طرق التصنيع المتقدمة التي تهدف إلى تدنية الموارد المأخوذة من المنتج الفردي إلى االنسيابية خالل تكامل

عملية اإلنتاج ( الطائي والسبعاوي  , )304 :2012 ,واالنتاج الرشيق هو ازالة الهدر في كل العمليات االنتاجية والعمل على تحفيز االنتاج
من خالل كل العمليات التي تضيف قيمة للمنتج وبجودة عالية ( ) Patel,2000;1وقد تم تعريفة ايضا بانة ذلك النظام الذي يعمل على
استبعاد كافة االنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج من وجهة نظر المستهلك من خالل التركيز على االنتاج بالوقت المحدد وتمكين العاملين

وبجودة عالية ( )Heizer&Render,2001;529وقد عرف (  )Davis,et.al,2003;5338التصنيع الرشيق على انه مجموعة االنشطة
المتكاملة والمصممة النجاز وتصنيع منتجات بكميات كبيرة وباقل ما يمكن من مخزون المواد االولية  ,والمواد نصف المصنعة والمنتجات
النهائية  ,اذ تصل االجزاء والمكونات الى محطة العمل وقت الحاجة اليها ,وتتم معالجتها وتحريكها الى المحطات االخرى داخل العملية وبشكل

سريع وهو بذلك يستند الى عدم الحاجة الى االنتاج ما لم يكون هناك طلب من علية في السوق ,ويمكن تعريفة ايضاً على انه مجموعة من
النشاطات المتكاملة والمصممة لالنتاج وذلك باستخدام اقل ما يمكن من الموجودات والمواد االولية النتاج منتج نهائي بالوقت المناسب

والجودة المطلوبة ( , ) Jacobs&chase,2008;225وهو مجموعة من التطبيقات والممارسات التي تميل الى ازالة كل مظاهر التبذير
والفساد من النظام وتستند على االستعمال االقصى للموارد (الشمري )99 :2011,وعلية فإن التصنيع الرشيق هو مجموعة من الممارسات
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(التطبيقات) التي توضح كل أنواع الهدر في النظام ،فهو يتنبأ باالستخدام األقصى للمواد ،ويستخدم مجموعة من األساليب من كايزن ،كانبان،

فرق التمكين ،حلقات الجودة ،تقليص وقت الدورة في السحب السوقي وحجم دفعة التصنيع الصغيرة ،المرونة ( السمان , )13 :2012 ,
وباإلضافة على ذلك فان هناك خصائص اتصفت بها المنظمات اليابانية ساهمت في نشوء وتطوير التصنيع الرشيق حيث ان اكثر من %80

مناطق جبلية وذات كثافة سكانية عالية وهذا ما جعل اهلها يفكرون في تقليل الهدر بالموارد والحفاظ على الموارد الطبيعية في جميع المجاالت
( ( , )Evans,1997;600الدباغ وحسن  , )102 :2010,ومما يزيد من اهمية التصنيع الرشيق هو تحديات المنافسة العالمية اليوم التي
دفعت العديد من منظمات التصنيع إلى اعتماده كاستراتيجيات إدارة وانتاج من أجل تعزيز كفاءتها وقدرتها
لإلدارة وأصبحت مقبولة على نطاق واسع ,وتبنيها رفع مستوى الممارسات

التنافسية ,واعتباره أداة مهمة

التصنيعية في مختلف البلدان والصناعات ,ألن الهدف النهائي

للمنظمة هو تسليم سلسلة عالية التنظيم للجودة تكون قادرة على انتاج المنتجات النهائية المتعلقة بالزبائن وحسب الطلب وفي الوقت المحدد (

. (Norani&Baba,2010:374ومن خالل ما تقدم من عرض لمفهوم التصنيع الرشيق فقد رأى الباحث بان العمليات االنتاجية التي يمكن

من خاللها معرفة الحاجة الفعلية للمنتجات وذلك لتقليل كمية الهدر في الموارد الطبيعية والتصنيع قدر الحاجة وعدم االسراف في الموارد اثناء

العمليات االنتاجية ,والتوقف عن االنتاج ما لم تكون هناك حاجة لهذه المنتجات والعمل بسياسة المخزون الصفري في كل منظمات االعمال
ثانياً  :فوائد تطبيق التصنيع الرشيق

يسمح تطبيق هذا النظام بالتعامل مع العديد من المنتجات التي قد تريد المنظمة انتاجها ,ويتيح إمكانية إحداث تغيير وبشكل سريع ومرونة
عالية في عملية االنتاج ,اضافة الى توفيره الجهد والوقت ،ويعمل على خفض التكاليف وتقليل الضائعات(صالح ,)79 :2014,وللتصنيع
الرشيق العديد من الفوائد الممكن تحقيقها في منظمات االعمال واهمها :
(حسن والدباغ )103 :2010,

)(Cheno, et.al, 1996; 12),(U.S Environmental Protection Agency, 2003, 8

)( (Stevenson, 1993, 706-707) , (Nahmias, 1997, 375الجرجري. )458 :2014,
العالقات الجيدة مع المجهزين خالل وبعد مرحلة التجهيز.
 -1بناء عالقات جيدة بين االفراد العاملين في المنظمة .
 -2انخفاض مستوى المخزون .
 -3انتظام تدفق االنتاج.

 -4خفض المساحات الطلوبة التخزين .
 -5زيادة مستويات االنتاج.
 -6زيادة الحصة السوقية .
 -7تخفيض اخطاء المعلجات في الطلب .

 -8تخفيض الكلف عن طريق تقليل الحاجة الى العمل غير المباشر كما فعلت شركة تويوتا

عندما حققت الكثير من المنافع عند تطبيق هذا

النظام االنتاجي عن طريق تخفيض وقت االنتاج من  15يوم الى يوم واحد وزيادة االنتاجية بنسبة  %40خالل عشرة سنوات Evans, 1997

) ):613وعلية فان التطبيق الناجح لمتطلبات التصنيع الرشيق يحقق العديد من الفوائد على مستوى منظمات االعمال  ,ويمكن تصنيف هذه
الفوائد كما في الشكل ( ) 1

فوائد التصنيع الرشيق

الفوائد العملياتية للنظم



الفوائد االدارية للنظم

الفوائد ااالستراتيجية للنظم
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 .1تقليص وقت الدورة (وقت
االنتظار).
 .2زيادة إنتاجية العاملين والدعم غير
المباشر للعاملين واإلداريين.

 .3تقليص مخزون المعالجة في أثناء
العمل.
 .4تحسين الجودة.
 .5تقليص استغالل المساحة.

 .6تخفيض االستغالل المخزني لشراء
األجزاء ،المواد األولية ،العمل في أثناء
العمليات ،المنتجات النهائية.

.7زيادة حاجات الزبون

 .8وضع األسبقيات المتاحة للجدولة.
 .9زيادة الخدمات وجودة المنتج.

 .1تخفيض اخطاء المعالجات
في الطلب

 .2انسيابية وظائف خدمة الزبون
 .3تخفيض العمل الورقي في

مجاالت المكاتب.

 .1الشركات الناجحة تتعلم
 .2كيفية تسويق هذه المنافع
الجديدة وتدويرها .

 .3زيادة الحصة السوقية .

 .4تقليل طلبات العاملين

والسماح لهم بقيام الكثير من
االوامر .
 .5توثيق وانسيابية خطوات
المعالجة تمكن المصادر الخارجية
باداء وظائف غير غير حرجة
والسماح للشركة بتركيز جهودها
على حاجات الزبائن .

الشكل ( : )1تصنيفات فوائد التصنيع الرشيق
Refrence: (Krajeweski, Lee J. and Ritzman, Larry P.,(2005), Operation Management: Process and Value
Chains, 7th ed., Prentice-Hall Inc., New York.), ( Arther V. Hill (2003), The Encyclopedia of Operation
Management Terms, Carlson School of Management University of Minnesota, http:/www.Poms.org/poms
website /Education.html).
ثالثاً  :الهدر في نظام التصنيع الرشيق
يعد التصنيع الرشيق مدخالً لكل العمليات التي تسعى لتلبية الطلب بشكل فوري ،وبالجودة المطلوبة ،وبدون هدر ،وهو المدخل الذي يختلف
عن تطبيقات العمليات التقليدية ،لكونه يركز على التخلص من الهدر ،والتعامل السريع وهما يسهمان في تقليل الخزين من المواد  ,ويمكن

تصنيف الهدر على النحو االتي( (Bell,2006;18-19( :بدرانBarac ( ) Olivier Fantanill and all,2010;12( )11 -10 :2010,
( ) Nada and all,2010;322جابة و وارث)147-146 :2016,

 -1الزيادة في االنتاج  :ان الضائع من االنتاج الزائد ينتج عند صنع مادة اكثر وبوقت اسرع من طلب الزبون  ,وان الزيادة في االنتاج تكون على

حساب استهالك كمية كبيرة من الموارد والمواد والمكائن واستغالل مساحات كبيرة لغرض التخزين باالضافة الى الطاقة والنقد التي تستهلكة هذة

المواد ويؤدي ذلك الى اختناقات الى حدوث اختناقات في مواقع العمل.

 -2النقل ومناولة المواد :ان اكثر المسببات للهدر واضاعة الوقت هو نقل المواد وقطع الغيار لمسافات طويلة من المورد الرئيسي او المخازن الى
المصانع المنتجة

 -3التخزين :ونعني بهذا زيادة في المواد االولية والسلع المصنعة وتراكمها في المخازن وطول بقائها ومن ثم بطالن استعمالها وتعرضها الى
العيوب ,فضال عن تكاليف نقلها الى المخازن ,وعلية فان زيادة المخزون تعرض المصانع الى مشكالت مع الموردين وحدوث اختالالت في
المنتج وهذه من اكبر مسببات الهدر .
 -4الحركة غير الضرورية  :ان هذا النوع من اشكال الهدر له نفس طبيعة طبيعة الهدر المتاتية من المناولة وهي كل حركة غير ضرورية يتعين
على العاملين القيام بها خالل خالل عمليات االنتاج مثل البحث عن قطع الغيار والعدد عند اجراء عمليات الصيانة

 -5اوقات االنتظار  :يحدث هذا عندما تكون مهمة العامل مراقبة اَلة موتمتة  ,او الوقوف بانتظار عدة او قطعة غيار او غيرها اثناء عملية االنتاج
 ,او عندما ال يوجد للعامل ما يعملة بسبب وجود خزين هائل من المنتجات التي ينتجها  ,او بسبب تعطل اَلة عن العمل .
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 -6االفراط في االنتاج  :حسب نظام االدارة الرشيقة فان االنتاج الزائد هو االنتاج الذي يفوق الطلب او االنتاج الذي ال يباع مباشرة بعد االنتاج,

حيث ان انتاج سلع لم تقدم لها طلبيات باالساس سوف يؤدي الى زيادة عدد العاملين والنقل والتخزين وهذه كلها تكاليف تسبب هد اًر واضحاً

ويترتب عليها انماط هدر اخرى.

 -7العيوب  :ان انتاج كل قطعة معيوبة او اصالحها بعد اجراءات الفحص عليها وكثرة النفايات الناجمة عن العيوب  ,كل هذا يعني هدر قدر
كبير من الوقت والجهد والمال  ,وعلية فان المنتجات المعيبة تحمل الشركات تكاليف اضافية مما تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة  ,وبالتالي

انتقال الزبائن الى سلعة اخرى ذات كفائة وجودة ع الية ولتالفي هذا النوع من الهدر على الشركة اللجوء الى التفتيش الهندسي الدقيق للحصول
على منتجات ذات جودة عالية.
النقل
ومناولة
المواد

الزيادة في
االنتاج

اوقات
االنتظار

التخزين

الحركة
غير
الضرورية

الهدر في
التصنيع
الرشيق

االفراط في
االنتاج

العيوب

الشكل (  ) 2الهدر في التصنيع الرشيق
المصدر :من اعداد الباحث
والشكل اعاله يبين انواع الهدر في العملية االنتاجية ومن المسلم به ان اي نشاط ال يضيف قيمة للمنتج يعد تكلفة على المنظمة لذا يجب ازالة

تلك العمليات النها تعتبر اساس الهدر في المنظمات ,حتى تتمكن االدارة من خفض تكاليف المنتجات دون التاثير على جودة الخدمة او السلعة

المقدمة الى الزبون ( الجخلب)29 :2007,
رابعاً :متطلبات التصنيع الرشيق

نظ اًر للمشاكل التي تواجهها معظم المنظمات حول مدى توفر الموارد في الوقت المناسب للعمليات االنتاجية  ,ومتى يجب ان تتوفر اضافة
الحديثة من اجل التغلب على القيود والمعوقات التي قد تواجهها هذه العمليات من اجل

الى وجوب وجود ارضية من العاملين المهرة والتقنية
ِ
المتطلبات التي تستعمل في تَخفيض أَو إزالة الهدر في خطوط االنتاج وهذه المتطلبات ال يمكن
تحسينها بشكل مستمر ،حيث يوجد العديد ِمن
ِ
الوقت تستخدم سوية حتى تؤدي التأثيرات المطلوبة ضمن نظام
استعمال كل واحدة منها بشكل منفرد ألنها ال تعطي التأثير المطلوب وأغلب

التصنيع الرشيق )  ) Eric& Ntow,2011:8وان اهم متطلبات التصنيع الرشيق التي تمت الدراسة عليها في الشركة موضحة في الشكل رقم (

 ) 3الذي يبين مدى حاجة الشركة الى تطبيق هذا النظام لكي تكون رشيقة وخالية من الهدر .
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التحسين
المستمر

التغيير السريع

االنتاج في
الوقت المحدد

الصيانة

ادارة الجودة
الشاملة

المنتجة

الرشيق

متطلبات التصنيع

الشكل (  ) 3متطلبات التصنيع الرشيق
المصدر  :من اعداد الباحث

وهناك العديد من المتطلبات التي على الشركات االخذ بها للوصول الى التصنيع الرشق  ,وفيما يلي سيتم توضيح بعض منها وحسب حاجة

الشركة المبحوثة وبشكل مختصر وكاالتي :
 -1الصيانة المنتجة الشاملة

تمثل الصيانة المنتجة الشاملة احدى المتطلبات الفعالة في الشركات الصناعية  ,اذ تم استخدامها على نطاق واسع خاصة في العقود

االخيرة عندما ازدادت حدة المنافسة  ,فضال عن ازدياد االهتمام بالجوانب البيئة ) )Shahanaghi&Yazdian,2009;120ويقصد بالصيانة

المنتجة الشاملة هي الصيانة المستمرة على االالت والمعدات بشكل مستمر وبالتعاون مع المهندسين ومشغلي االالت  ,ويضيف ( Abdullah,
 ) 2003;20ان توقف المكانة يشكل احد اهم القضايا التي تقع على عاتق االفراد العاملين خالل خط االنتاج  ,الن توقف احد المكائن يمكن

ان يتسبب بتوقف الخط االن تاجي بالكامل  ,لذلك جائت الصيانة المنتجة الشاملة بوصفها اداة رئيسية لتفسير توقفات المكائن بشكل مفاجئ (

الجرجري , )457 :2014,ومن خالل ما ذكر اعاله عن الصيانة المنتجة الشاملة فانها تعتمد على العنصر البشري باستخدام المعلومات

والمهارات والخبرات التي عن طريقها يمكن حل جميع المشاكل التي تعرقل العملية االنتاجية وهي من اهم متطلبات التصنيع الرشيق والتي
تساهم في تغيير انتاجية الشركة .
 -2التحسين المستمر

يستند التحسين المستمر كفلسفة الى النزوع الدائم نحو االفضل ,ويعد التحسين توئماً يسير بالتوازي مع متطلبات االستجابة للتغير لكونة

الثابت الوحيد في الحياة  ,لذا يمكن النظر للتحسين كمرحلة ال نهاية معلومة لها بالنسبة للمنظمات التي تسعى للتنافس والتربع على عرش
السوق ,غير ان النظرة للتحسين تتباين في ضوء فلسفات وتطبيقات ونماذج االدارة عموماً (سقاع والبرواري )7 :2008,ويقول ايضاً
(جودة )181 :2004,بان فلسفة التحسين المستمر تتكون من مجموعة من العناصر وهي استهداف الزبون والتركيز علية  ,فرق العمل ,
االنتاج في الوقت المحدد ,الصيانة المنتجة الشاملة  ,حلقات الجودة ,االتمتة  ,تعاون االدارة والعاملين في المنظمات والعمل على تطوير

العمليات واالنشطة المتعلقة باالفراد واالالت والمواد وطرق االنتاج بشكل مستمر والوصول الى االتقان الكامل باستم اررية التحسينات في العملية

االنتاجية للشركات (الجرجري ) 457 :2014 ,وتتضح اهمية التحسين المستمر من المرتكزات االساسية لنجاح المنظمات ويعتمد على مبدأ
اعمل صحيحاً منذ البداية ويجبر االدارة والعاملين على جعل التعلم الغاية الرئيسية الواجب العمل عليها من اجل استمرار عمل المنظمة (
عبدالرحمن و احمد. )232 :2013,

 -3التغيير السريع
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إن التغيير أمر حتمي وضروري والزم  ،مع أنه عملية مستمرة ومتجددة وهو بذلك يتناسق مع طبيعة األمور واألشياء فالحياة في طبيعتها

متجددة ومتغيرة ومن ثم فإن المنطق يفـرض علينـا التغيير باعتباره أحد مظاهر الحياة ،أي أنه قاعدة طبيعية وليس استثناء ،فالعالم اليوم يواجة
تحديات كبيرة وتغيرات سريعة سـريع في كافة المجاالت ،سياسية وعلمية وتكنولوجية واتصالية وتشريعية وسلوكية ,وتتأثر الدول المتقدمـة

والنامية وتتأثر بهذا الواقع سريع التغيير (مرزوق )17 :2006,وإن القوى والمسببات الناشئة من خارج المنظمة تلعب دو اًر أكبر بكثير من
القوى الداخليـة أي تغييرات البيئة الخارجية فيما يتعلق بالتغيير التنظيمي ويرى كثيرون أن القوى والمسببات الخارجية هـي الـدافع والباعـث

الرئيسي لهذا التغيير ،وذلك أمر طبيعي نظ اًر للتغييرات المتسارعة والكبيرة في المتغيـرات البيئيـة الخارجية للمنظمات ومن هنا وجه الكتاب
والباحثون اهتماماً زائداً لهذه القوى والمسببات لغرض البقاء واستمرار عمل منظمات االعمال (حـريم , )366 : 2004،اضافة لذلك يعتبر
التغيير السريع أمر بالغ األهمية للتقليل والحد من هدر الجهد والوقت وهدف مهم يشير إلى التقليل من وقت التغيير واالعداد الذي يحدث

مرات عديدة للمكائن والمعدات عند انتاج اثنين من المنتجات في الخط االنتاجي وبصورة مثالية )(Lopes, et al,2015:122
 -4االنتاج بالوقت المحدد

ان سيناريو العمل الحالي الذي تتبعة المنظمات يتم من خالل تحديد القدرة التنافسية للمنظمات المنافسة  ,وتباين مدى قدرة المنظمة

بالرد على المتغيرات البيئية المتسارعة من خالل انتاج منتجات ذات جودة عالية وتكاليف اقل وحسب طلب الزبائن  ,وهذا كله يتم من خالل
تطبيق االنتاج حسب الطلب واستخدام انظمة اال نتاج الرشيقة التي يمكن تبنيها من خالل المنظمات الصغيرة منها والكبيرة ( & Amit

 )Seneha,2014:27وهو مدخل نظامي لتحسين اإلنتاجية الكلية وحذف الهدر ،ويكون اإلنتاج بكلفة فاعلة وتسليم الكمية بالوقت المحدد
مع مراعاة الجودة المطلوبة في العملية االنتاجية بالجودة ,والوقت المناسب والمكان المناسب ،بينما يتم استخدام أدنى كمية من المعدات ،المواد

والموارد وذلك باالعتماد على التوازن بين مرونة المجهز ومرونة الموارد البشرية المستعملة ويتم التنفيذ من خالل تطبيق العناصر التي تتطلب

هو فرق العمل واندماج العاملين والمفتاح الفلسفي لالنتاج بالوقت المحدد ) (Slack, et al ., 2004; 522-523ويعتبر االنتاج في الوقت
المحدد من اهم متطلبات التصنيع الرشيق وواحد من العديد من المفاهيم التي تسعى الكثير من المؤسسات لتطبيقها وانجازها وهدفة الرئيسي

هو تخفيض الضائعات في وقت وموارد المنظمة (الجبوري . )63 :2017,
 -5ادارة الجودة الشاملة

تعني الجودة الشاملة " التطوير و المحافظة على إمكانيات المؤسسة من أجل تحسين الجودة و بشكل مستمر ،و اإليفاء بمتطلبات الزبون

انتهاء بمعرفة
وتجاوزها ،و كذلك البحث عن الجودة و تطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدءا من التعرف على احتياجات الزبون و
ً
مدى رضا الزبون عن الخدمات أو المنتجات المقدمة له (اللوزي )235 :1999,وان ادارة الجودة الشاملة هي عبارة عن نظام اداري يقوم على
عدد من االسس والمتطلبات المتمثلة في الوعي بفلسفة ومفهوم الجودة الشاملة ,واقتناع والتزام القيادة بتطبيقها ,وذلك من خالل القيام بعمليات
المشاركة والتخطيط االستراتيجي والتركيز على الزبائن الداخليين والخارجيين ,والتحسين المستمر لالداء والخدمات والمنتجات المقدمة من قبل
الشركات وتحدي د معايير القياس وتحليل المهام  ,ومنع االخطاء قبل وقوعها ,وتقديم التحفيز الالزم للعاملين ,وتوفير التدريب الالزم لهم (

الكبيسي )13 :2011,وفي هذا الجانب يعتبر العنصر البشري من اهم الجوانب التي ينبغي ان تخضع للتحسين المستمر من خالل التدريب

والتنمية والتحفيز على اعتبار ان ادارة الجودة الشاملة تتضمن عملية تطوير وتحسين مستمر لكافة الجوانب في المؤسسات (نجم,)40 :2009,
وهناك عدة عوامل دعت المنظمات الى االهتمام بادارة الجودة الشاملة منها شدة المنافسة بين المنظمات ,والعولمة  ,وتنامي االتجاه العام نحو
الخصخصة ,وتحول بعض الدول النامية الى دول متطورة صناعياً.

اجلانب امليداني

عندما نريد ان نعرف مدى امكانية تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق في الشركة موضوع الدراسة البد ان نعرف مدى استجابتها ألبعاد التصنيع
الرشيق وما هي االسس والمعايير التي يمكن اتخاذها للوصل الى التصنيع الرشيق وقبل ان نبدأ في وصف متغيرات الدراسة المعتمدة البد ان
نأخذ نبذة مختصرة عن الشركة موضوع الدراسة .
اوالً :وصف عينة الدراسة
 -1وصف الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في سامراء
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ان اختيار هذه الشركة ميدانا للدراسة يعود الى انها من الشركات الكبيرة في صالح الدين وذات انتاج عالي من االدوية التي تغطي مساحات

كبيرة جداً واحتمالية الترشيق فيها يجب ان تكون بشكل كبير لتالفي الهدر في جميع جوانب العملية االنتاجية والجدول رقم ( )1يعطي تعريفاً
عن الشركة موضوع الدراسة  .الجدول ( )1تعريف مبسط للشركة عينة الدراسة

الشركة

نبذة مختصرة عن الشركة

منتجات الشركة

الشركة العامة لصناعة

هو معمل تابع للشركة العامة

االدوية والمستلزمات

لصناعة األدوية والمستلزمات

تنتج الشركة  350نوعاً من
االدوية كالحبوب والشرابات

حكومية) تأسست سنة 1959

والمضادات الحيوية والمحاليل

الطبية (وهي شركة أدوية

الطبية في سامراء

والكبسول والمراهم والضمادات

في العراق على أساس معاهدة ومستحضرات التجميل .
التعاون االقتصادي والفني بين
العراق واالتحاد السوفيتي،

تأسست الشركة برأس مال
قدره  10ماليين دينار عراقي
*الشركة عينة الدراسة معمل ادوية سامراء
 -2وصف االفراد المبحوثين

لقد تم اختيار مدراء االقسام والشعب في الشركة عينة الدراسة من ذوي الخبرة والمعرفة لإلجابة على استمارة االستبيان ويشاركون في اتخاذ

الق اررات المهمة في الشركة  ,ووزعت االستمارات على  33من المدراء وتم استرجاع  30استمارة وتلف  3استمارات استبانة اي بنسبة ()%90
( )2الى خصائص االفراد المبحوثين في الشركة عينة الدراسة .

ويشير الجدول رقم

الجدول ()2خصائص االفراد المبحوثين

المركز الوظيفي للمبحوثين
مدراء الشعب

مدراء االقسام
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

8

27

22

73

مدة الخدمة في المنصب
10-1

 21فاكثر

20-11

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

8

27

19

63

3

10

التحصيل الدراسي للمبحوثين
دبلوم فني

ماجستير

بكالوريوس

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة%

3

10

2

7

25

83
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اعداد الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )2بان مدراء االقسام في الشركة عينة الدراسة يمثلون ما نسبتة ( , )%27في حين يمثل مدراء الشعب ما نسبته

( , )%73وفي ما يخص مدة الخدمة في المنصب من الذين اكتسبو خبرات في عملهم االداري وكانت نسبة الذين لديهم خدمة  10سنوات فما
دون ( )%27والذين خدمتهم من  11الى  20سنة نسبتهم ( )%63في حين الذين خدمتهم اكثر من  21سنة يشكلون نسبة ( )%10ونالحظ ان
الشركة تعتمد على الطاقات الشبابية اكثر من غيرهم لذلك كانو اكثرهم يفهموا مضمون استمارة االستبيان .

ثانياً  :اختبار فرضية البحث

ان اساس كل عمل هو االس تعانة بالجانب االحصائي ألنه يترجم االرقام ويعطي التقديرات المنطقية لألعمال البحثية ,وفي هذا البحث فقد
تطلبت المعالجة المنهجية ,استخدام التحليل العنقودي الذي يصنف مجموعة من المتغيرات او الحاالت ضمن تصنيفات معينة وترتيبها داخل

عناقيد  ,ويعد التحليل العنقودي من اهم التحليالت االحصائية التي ترتكز حول البحث في تقويم ابعاد المتغيرات البحثية النه يتفق ويتناسب
مع العينات الصغيرة نسبياً.وبعد ان تم اجراء االختبار تبين لنا ان خالصة معالجة االبعاد وفقاً لعينة البحث الـ ( )30وقد تبين عدم وجود قيم
مفقودة في التحليل وانما شكلت نسبة الحاالت التي تمت معالجتها ( )%100ولذلك توفرت لدينا النتائج التالية :

 -1مصفوفة التقارب  : proximity matrixوهي مصفوفة تحدد المتشابهات او االختالفات بين االبعاد ويعبر عنها بالمسافات المتنسقة
بين االهداف المحددة وقد كانت المسافة بين الصيانة المنتجة الشاملة والتغيير السريع هما البعدين االكثر قرباً وتعطي مؤش اًر عن قيم تقارب
العناقيد المتشكلة وان العنقود االول سوف يكون بين المتغيرين اعاله ,النها اقل قيمة ضمن المصفوفة الموضحة في الشكل رقم ( )3ادناه .

جدول ()3مصفوفة التقارب
المتغيرات
الصيانة المنتجة

الشاملة

المستمر

السريع

الشاملة

0.000

3.000

2.525

2.658

2.828

التحسين المستمر 3.000

0.000

3.905

3.509

3.335

التغيير السريع

2.525

3.905

0.000

3.211

3.102

الوقت المحدد

2.658

3.509

3.211

0.000

3.031

ادارة الجودة

2.828

3.335

3.102

3.031

0.000

الشاملة

الشاملة

-

الصيانة المنتجة

التحسين

التغيير

الوقت المحدد

ادارة الجودة

اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل العنقودي باستخدام ()spss24

وكذلك تبين ان العنقود الثاني سوف يكون بين العنقود االول والمتغير الرابع الذي يمثل التصنيع في الوقت المحدد وهكذا تتوالى عملية تشكيل

العناقيد تباعاً ,حسب تسلسل القيم االقل .

 -2جدول التقارب  : Agglomeration scheduleوهي شجرة ثنائية للتحليل العنقودي ,وتظهر الشجرة كيفية تشكل العناقيد ضمن مخطط
توضيحي واهمية هذه االبعاد ضمن محور البحث او متغيرها الرئيسي  ,وبالتالي نالحظ تشكل العنقود االول بين الصيانة المنتجة الشاملة

والتغيير السريع وهذا يعني ان هذه المتغيرات او االبعاد ل ها من االهمية في المنظمة المبحوثة الشيء الكبير ألنها تركز على دعم االدارة العليا

ألنشطه الصيانة في الشركة وتولي اهتماماً كبي اًر بها بهدف تحسين أدائها وزيادة كفاءتها وفاعليتها ,وتقليل خسائر وقت التوقفات (فشل المعدات)

 /اإلعداد والتدريب  /بما يساعد في جاهزية المعدات ,باإلضافة الى سعي الشركة إلى تحقيق وقت اإلعداد الصفري من خالل االعتماد على
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العاملين األذكياء (اللذين يمتلكون المعرفة والخبرة والمهارة) ,كما تحرص الشركة ايضاً الى تفادي الهدر في الوقت عند تغيير وإعداد وتهيئة
المكائن والمعدات أو عند التغيير من منتج آلخر ,ومن ثم تم تشكيل عنقوداً ثانياً بين العنقود االول و الوقت المحدد  ,لتحقيق التكامل بعنقدة

ثالثة بين العنقود الثاني وادارة الجودة الشاملة  ,استم ار اًر في الوصول الى نهاية الشجرة عند التحسين المستمر  ,وهو يعني عدم اعطاء االهمية
لهذا المتغير في المنظمة المبحوثة  ,قد تعود الى ضعف اجراءات المنظمة بتطبيق هذا المتغير او البعد ,شانة شان المتغيرات االخرى لكن
بترتيب تراجعي ( التحسين المستمر ,ادارة الجودة الشاملة ,االنتاج في الوقت المحدد ,التغيير السريع ,الصيانة المنتجة الشاملة )  ,والشكل ()4

يوضح لنا طريقة الربط بين المجموعات عن طريق الشجرة الثنائية. 1

شكل( )4الشجرة الثنائية وفقا لطريقة الربط بين المجموعات
اوال  :االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

 -1من خالل ما تم سردة في الجانب النظري فان التصنيع الرشيق يعد مدخالً لجميع العمليات التي تقود المنظمات للقضاء على كل اشكال
الضياع والهدر والمتمثلة بهدف زيادة االنتاج .

 -2تبين من نتائج البحث اهتمام الشركة المبحوثة ببعدي الصيانة المنتجة الشاملة والتغيير السريع الن االدارة العليا قد اولت اهتماماً بها
بهدف تحسين ادائها وزيادة كفائتها وفاعليتها وتقليل خسائر وقت التوقفات بما يساعدها على تحقيق ادائها .

 -3ظهر من خالل الدراسة بان الشركة المبحوثة تولي اهتماماً بالعاملين االذكياء النهم االكثر قدرة على اجراء التعديالت والتحسينات في
العملية االنتاجية في ظل الظروف المتغيرة والسريعة ,التي تتطلب سرعة في التحول .

 -4تدرك الشركة ان استخدام انظمة التصنيع الرشيق سوف يفي باالنتاج في الوقت المحدد  ,واالنتاج حسب الطلب .
 -5يبدو من نتائج التحليل ان الشركة المبحوثة لم تولي اهتماماً كافياً لمتطلب ادارة الجودة الشاملة وكذلك التحسين المستمر  ,قد يعود بأثره
الى طبيعة البيئة العراقية واالعتماد على الطرق التقليدية في االنتاج  ,يظهر بأساسه ضعفاً وتراجعاً بالمؤشرات التي حققتها .

ثانياً  :التوصيات

 -1ينبغي العمل على تعزيز متطلبات التصنيع الرشيق في الشركة المبحوثة باتجاه تحقيق المستويات المثلى من التطبيق ,ذلك انها تؤدي
الى فوائد جمة لجميع منظمات االعمال وخاصة المنظمات االنتاجية .

 -2ينبغي التركيز على متطلب التحسين المستمر في الخطوط االنتاجية النتاج منتجات تنافسية تفوق ما تنتجة الشركات المنافسة االخرى
وخاصة الشركات الدوائية منها .
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 -3يتطلب من الشركة المبحوثة االرتقاء بمتطلب الصيانة المنتجة الشاملة الى مستويات جوهرية تحقق الكفاءة في االداء والفاعلية في

تحقيق االهداف .

 -4تشجيع العاملين في الشركة على االلتزام بتطبيق متطلبات التصنيع الرشيق واشراكهم في دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على
احدث تقنيات االنتاج .
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 وتعني المتغير الثانيM22  والـ, )  وتعني المتغير االول ( الصيانة المنتجة الشاملةM11  ان المختصرات الموضحة في الشكل هي الـ-

1

M55  والـ,) وتعني المتغير الرابع ( االنتاج في الوقت المحددM44  والـ,) وتعني المتغير الثالث (التغيير السريعM33  والـ,) (التحسين المستمر
. ) وتعني المتغير الخامس ( ادارة الجودة الشاملة



 



