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 البحث  ملخص

أهمية تطبيق ممارسات التصنيع الخالي من الفاقد باعتبارها احد النظم الحديثة   هذه الدراسة الي التعرف علي مدي  تهدف

تخفيض العيوب وفي نفس الوقت    وما يعكسه تطبيق هذه املمارسات من اثار هامة ونافعة للمنظمة متمثلة في  ،واملعاصرة

حقيق رضا العمالء بالتطبيق علي تخفيض تكاليف تحقيق ذلك، والحد من استنزاف املوارد الطبيعية والتلوث البيئي، وت

العديد    ، وتمثلت مشكلة الدارسة في عدم انتهاج وتبني قطاع صناعات األجهزة املنزلية والهندسية في محافظة االسكندرية

التصنيع الخالي من الفاقد والذي يهدف لتحسين األهداف التشغيلية من الشركات للنظم التصنيعية املعاصرة ومنها نظام  

ممارسات التصنيع ، وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم تطوير سبعة فروض مفادها ان تطبيق  واالستراتيجية للمنظمة

يمكن   الفاقد  املنظمةأالخالي من  أداء  تؤثر علي تحسين  الباحث لجمع  ن  قائمة استقصاء طورها  وتم االعتماد على   ،

اس كرونباخ الفا تم التأكد من ثبات مقاييس متغيرات الدراسة،  البيانات األولية التي تخدم غرض الدراسة، ومن خالل مقي

ملمارسات وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط تم اختبار فروض الدراسة، وتوصلت الدراسة الي وجود تأثير ايجابي  

  ضرورة  وصيات ابزهابعدة ت في الشركات محل الدراسة، كما اوصيت الدراسة  اداء املنظمة عليالتصنيع الخالي من الفاقد  

ملا لها من اثار    تعظيم املنفعة التي يحصل عليها العميلكأحد اليات املساعدة في   ر ثقافة التصنيع الخالي من الفاقدـنش

 . وزيادة الربحية للمنظمةإيجابية على ترشيد التكاليف، وتحسين الجودة،  

 الكلمات املفتاحية   

 .ملنظمةداء اأ - الفاقدممارسات التصنيع الخالي من 
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 ةقدمامل(  1)

املاضية، شملت تغيرات   القليلة  العقود  خالل  التغيرات  من  مسبوقة  غير  درجة  الصناعية  االعمال  بيئة  شهدت

االدارية،  املداخل  في  املناخ  وتزايد    والعمليات،   اإلنتاج  تكنولوجيا  وفي   جذرية  تغير  املوارد عوامل  واستنزاف 

وتزايد البيئي،  والتلوث  القيمة  العمالء  توقعات  الطبيعية  زيادة  في    الجودة   في    واملتمثلة  لهم  املقدمة   ورغبتهم 

 )et al.,  Nawanir; et al., 2020 Negrão(2016و الخدمة  أاملنخفضة، وسرعة التسليم للمنتج    والتكلفة  العالية

العمالء وتلبية حاجاتهم وتقديم  أصحاب املصالح املختلفة، ومع ضرورة االستجابة لضغوط   وللمحافظة على 

أعلى مستوى من الجودة لهم، ومنع وتقليل االثار البيئية الضارة، اتجهت منظمات األعمال إلى االهتمام بتصميم 

لحفاظ  وتخطيط وتنفيذ ممارساتها التصنيعية بشكل يحقق توقعات ومطالب أصحاب املصالح  املختلفة مع ا

البيئة وذلك سعيا للحصول على قبول منتجات   البيئية الضارة ملمارساتها على  البيئة ومنع وتقليل االثار  على 

لتلك   في األداء  وخدمات املنظمة وتحسين الصورة الذهنية لها في املجتمع املحلى والدولي وتحقيق تحسين مستمر 

مداخل تصنيعية فعالة ملواكبة    وتطبيق   تبني  الي   املنظمات  من  العديد  دفع  ما  وهو (  (Zhu et al., 2018املنظمات  

املنافسة وتحقيق رضا العمالء وتخفيض العيوب وفي نفس الوقت تخفيض تكاليف تحقيق ذلك، والحد من  

الخالي من   التصنيع  او فلسفة  منهجية  املعاصرة  املناهج  أهم  البيئي، ومن  والتلوث  الطبيعية  املوارد  استنزاف 

 .التنافس ي أدائها لدعم كوسيلة Lean Manufacturingالفاقد 

تعتبر فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد فلسفة متكاملة تتضمن مجموعة من األساليب التي من شانها العمل  

 وتلبية   العميل   طلب  بين  الزمنية  الفترة  تقليل   عن  فضال  على انتاج منتجات او خدمات تقابل توقعات العمالء، 

 ولذا  Zhu,  ;2016 ,Jani & Desai(    (et al., 2018قد بكافة انواعه تمهيدا للقضاء عليه الطلب، وتخفيض الفا

  املنزلية   األجهزة  صناعات  قطاعفي    العاملة  الشركات  خاصة  وبصفة  املعاصرة  الشركات  من  العديد  بدأت

للعميل، وتقليل    املقدمة  القيمة  على  التركيز  هدفها  متقدم  تصنيع  نظم  واتباع  انتاجها  نمط  تغيرب   والهندسية

الفاقد الي ادني درجة ممكنه، وذلك بالتحول من انتاج دفعات كبيرة ملنتجات نمطية الي انتاج دفعات صغيرة 

 إن منهجية   (Rahman et al., 2013; Dües, et al., 2013)بناء على طلبات ورغبات العمالء املحددة بشكل مسبق  

الفاقد    او الخالي من  التصنيع  تطبقها فلسفة  التي  والتطوير  الجودة  في  األساسية  املناهج  اليوم من  أصبحت 

 في تطوير األداء وتقليل الفاقد    20املنظمات، ولقد أثبت هذه املنهجية فعالية كبيرة خالل ما يقارب من  
ً
عاما

التكاليف وتخفيض  العمليات  في  )Gijo, Palod, &, 2002& Banuelas Antony  2018;  ,Antony ;  واألخطاء 

Bevilacqua, Emanuele & Sanctis, 2017; Hong & Leffakis, 2017; Chavez et al., 2015; Wiengarten et al., 

2015) . 

 مشكلة الدراسة ( 2)

  إنتاج من خالل الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث على عدد من الشركات الصناعية العاملة في قطاع  

وجد أنه هناك اراء لكثير من املديرين تؤكد على    ، داخل نطاق محافظة اإلسكندرية  والهندسية  املنزلية  األجهزة

، والذي انعكس  الهندسية  الصناعاتو   املنزلية  واألدوات  الكهربائية  األجهزة  قطاع  في  املحلى  املكون   نسبة  ارتفاع

  تصنيع   في  بدأت  املصانع  من  العديد  هناك  ان  كما  املاضية،   الفترة  خالل  كبير  بشكل   القطاع  واردات  تراجع  في
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  العديد   رغبة  ومع  املنزلية،   واألدوات  الكهربائية  لألجهزة  إنتاج  في  كمدخالت  تستخدمها  التي  الخام  املواد   غالبية

التلوث  ارتفاع تكاليف العديد من مدخالت اإلنتاج وزيادة معدالت    ، وفي ظل التنافسية  قدارتهم  تدعيم  في   منهم

الشالبيئي   للعديد من  الربحية  الكثير من فرص هوامش  بين    وتزايد  ركات، ـوتقلص  التكامل  بتحقيق  االهتمام 

أصبح الزما وضروريا لتك الشركات التركيز على أولويات خلق قيمة أكبر للعميل،    القضايا البيئية واألداء التنظيمي 

والتأكيد علي الجودة، وتحسين اإلنتاجية، وزيادة املرونة وسرعة االستجابة، وتخفيض التكلفة، وزيادة الربحية.  

   الهندسية  والصناعات  املنزلية  األجهزة  لقطاع  ثالباح  اختيار  ويرجع
ً
 القطاع  هذا  أن  إلى  الحالي  للبحث  محال

 األجهزة  قطاع في  املحلي  املكون   نسبة  أن  كما  العمل   فرص  من  املاليين  ويوفر   ضخمة   استثمارات  يضم   الحيوي 

 األساسية   املحلية  الخامات  على  تعتمد و   وحقيقية  قوية    صناعة  أنها  كما  ،%90  وصلت  مصر  في الكهربائية

  تبني   الشركات  تلك  على  يتعين  ثم  ومن  ، (املصرية  الصناعات  باتحاد  الهندسية  الصناعات    غرفةل   الرسمي  املوقع)

 الفاقد  تقليل   الي  املمارسات  هذه  مثل   تطبيق  يودي  حيث  ادائها  لتحسين  الداعمة  التصنيعية  املمارسات  وتطبيق

  املبادرات  أكثر   من  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  فلسفة  او منهجية   وتعد  التكاليفية،   الكفاءة  وتحسين  والتالف، 

  للمنتج   قيمة  تضيف  ال  التي  واملكونات  والوظائف  األنشطة  جميع  من  التخلص   او  القضاء  خالل  من  ذلك  لتحقيق

 . العميل  نظر وجهة من الخدمة او

 املجال وما توصلت اليه نتائج العديد من الدراسات تبين وجود ومن خالل استعراض االدبيات البحثية في هذا  

ما بين مؤيد ومعارض حيث توصلت بعض    األداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات  بشأن تأثير  تباين

 ;Netland and Ferdows, 2016)األداء    على   الفاقد   من   الخالي  التصنيع  ملمارسات  الدراسات الي وجود تأثير إيجابي 

Godinho Filho, Ganga, and Gunasekaran ,2016; Chavez et al., 2015)  ، الدراسات  من  عدد  يدتأ  حين  في 

،   (Alcaraz et al., 2014; Green. et al., 2014) األداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  تأثير  وجود  عدم

  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  وسالبة  جزئية  عالقة  الدراسات لوجود  من  الثالث  االتجاه  توصل  بينما

 Marin-Garcia and Bonavia, 2015; Danese, Romano, and Bortolotti 2012; Callen, Fader, and)األداء

Krinsky, 2000). 

  وتحليل ومعرفة تأثيرلذلك تحاول تلك الدراسة العمل على سد الفجوة من خالل تنمية وتطوير نموذج الختبار  

في  ـللش  األداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات العاملة   والهندسية  املنزلية  األجهزة  إنتاجقطاع  ركات 

   داخل نطاق محافظة اإلسكندرية

 التالي:     لذلك تكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل 

أثر لتطبيق ممارسات فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد على     األجهزة   إنتاج قطاع  داء املنظمة في  أ هل يوجد 

 ؟داخل نطاق محافظة اإلسكندرية والهندسية املنزلية
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 هداف الدراسة ( أ3)

التصنيع الخالي  فلسفة    وأممارسات منهجية    يكمن الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة وتحليل تأثير تطبيق

األداء على  الفاقد  في  ـللش  من  العاملة  محافظة    والهندسية  املنزلية  األجهزة   إنتاجقطاع  ركات  نطاق  داخل 

 .اإلسكندرية

 :ويمكن تقسيم هذا الهدف إلى األهداف الفرعية التالية

 األجهزة  إنتاجممارسات فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد على اداء املنظمة في قطاع    تحديد أثر تطبيق(  3-1)

 .داخل نطاق محافظة اإلسكندرية والهندسية املنزلية

واداء  تقديم إطار نظري مالئم ملتغيرات الدراسة واملتمثلة في ممارسات فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد( 3-2)

املنظمة، باإلضافة إلى تقديم بعض التوصيات والتي قد تسهم في تحسين مستوى األداء في شركات القطاع 

 الصناعي في مصر.  

 أهمية الدراسة ( 4)

 تنبع أهمية هذا الدراسة من الجوانب التالية: 

سد الفجوة في األدبيات البحثية من خالل اقتراح واختبار مجموعة من الفروض ملمارسات فلسفة التصنيع  (  4-1)

 الخالي من الفاقد وأثرها على اداء املنظمة في قطاع املنظمات الصناعية في مصر.  

تؤكد على ضرورة والعمليات التي    اإلنتاج  تكنولوجيا  في  والتطورات  مواكبة التوجهات اإلدارية الحديثة، (  4-2)

اإلنتاجية، وزيادة   الجودة، وتحسين  للعميل، والتأكيد علي  أكبر  أولويات خلق قيمة  الشركات على  تركيز 

 املرونة وسرعة االستجابة، وتخفيض التكلفة، وزيادة الربحية.

الشركات  (  4-3) في  املديرين  تمكن  التي  التوصيات  تقديم مجموعة من  في  الدراسة  في  ستساهم هذه  العاملة 

القطاع الصناعي في مصر من التعرف على ممارسات فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد األكثر تأثير على  

األداء، األمر الذي يكون من شأنه تخفيض التكاليف وتحسين جودة أداء العمليات وتحسين درجة التوجه  

 بالعميل.

 لية على ضوء نتائجها. ستساهم هذه الدراسة في فتح املجال لدراسات مستقب( 4-4)

 اإلطار النظري ( 5)

 فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد  مفهوم ومتطلبات تطبيق( 5-1)

 فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد  مفهوم( 5-1-1) 

 لوجهات النظر املختلفة ويعود ذلك بالدرجة 
ً
لقد تعددت وتباينت تعاريف فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد وفقا

 (Womack and Jones, 1996)األولى إلى اختالف النظر إليه باختالف من يهتم بدراسته، حيث تناولت دراسة  

صنيعي يهدف الستبعاد العمليات الغير ضرورة تعريف فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد بأنها عبارة عن نظام ت

فعرفا    (Shah & Word, 2003)واستمرار تدفق منتظم للعمليات وحل املشكالت من خالل التحسن املستمر. أما  
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فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد على أنه منهج متعدد االبعاد يتضمن مجموعة واسعة من املمارسات اإلدارية  

الوقت في  اإلنتاج  تهدف   مثل  واتي  املرئي،  والتصنيع  املوردين،  وإدارة  العمل،  وفرق  الجودة،  وأنظمة  املحدد، 

 تسعي  التي  على أنها فلسفة اإلنتاج  (Maskell &  )Kennedy, 2007كما عرفها    .جميعها الي خلق قيمة للعميل 

  خلق   املرونة،   تعزيز  التكلفة،   خفض   اإلنتاجية،   تحسين  علية  يترتب  مما  ممكن  حد  ادني  الي  الفاقد  لتخفيض 

 ,Albert)ويري    .للمنظمة  السوقي  األداء  وتحسين  القيمة،   تعظيم  ثم  ومن  العميل   رضا  زيادة  للعمالء،   أكبر  قيمة

التصنيع الخالي من الفاقد هو نظام يهدف الي تقليل الفاقد بجميع اشكاله والعمل على    نظام على أن  (2009

التكلفة مما يكون له انعكاس على   حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة باإلضافة لتحسين الجودة وتخفيض 

لفلسفة   تعريفا  (Dubey & Ali, 2015)احتياجات ومتطلبات العمالء وبالتالي تعزيز القيمة للعميل. في حين قدم  

 التصنيع الخالي من الفاقد على انها مدخل لتحسين العمليات يهدف الي املحافظة على البيئة. 

 تعتمد الدراسة الحالية على تعريف فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد بأنها مدخل منظم تحكمه مجموعة  
ً
وأخيرا

من املبادئ او املقومات األساسية التي تهدف الي تحسين إدارة تدفق اإلنتاج والعمليات واملعلومات، العالقات مع 

اإلنتاجية بأقل مجهود، في اقل مساحة، بأقل تكلفة وفي   كل من املوردين والعمالء والعاملين، بحيث تتم العملية

 ),et al Bortolotti. (2015 ,اقل وقت، مما يعظم القيمة املقدمة للعميل ويدعم من قدرة املنظمة على االستمرار.  

 ممارسات تطبيق فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد ( 5-1-2) 

 Shah & Ward, 2007; Kumar& Kumar, 2016; Modi and Thakkar, 2014; Saurin)يؤكد العديد من الباحثين

et al., 2011; Kasemsap, 2014; Khanchanapong et al., 2014; Shah&Ward, 2003; Roseetal, 2011; 

Engelund et al., 2009) .لفلسفة الالزمة لضمان التطبيق الناجح املمارسات او املتطلبات من العديد هناك نأ 

 : أهمها ومن للمنظمة التنافسية القدرة لتدعيم كوسيلة الفاقد من الخالي التصنيع

  التصنيع،  خاليا  املستمر،   التحسين  العمل   بيئة  تنظيم  اإلدارة املرئية،   الشاملة  اإلنتاجية  الصيانة نظام السحب،  

 :املمارسات او ( ملخص لهذه املتطلبات1) ويوضح جدول رقم الضبط،  وقت تخفيض 

 الفاقد من  الخالي التصنيع ممارسات : 1جدول 

  التصنيع ممارسات

 الفاقد من الخالي
 شرح املمارسة 

الدراسات 

 السابقة

 نظام السحب

System  Pull 

ــاء ــاج اال بنـ ـــــير لعـــدم بـــدء اإلنتـ ـــ ـــ ــاج  على  وهو يشــ ــة  احتيـ ــة  املرحلـ ــاليـ  التـ

 املرحلــــة  احتيــــاج  بمقــــدار  إال  تنتج  ال  األولى  اإلنتــــاج  فمرحلــــة  لإلنتــــاج

  تكــديس  يتم  فال  ،اإلنتــاج  خط  نهــايــة  حتى   وهكــذا  التــاليــة،  اإلنتــاجيــة

  Kanban بطاقة به تنادي ما وهذا. املراحل  بين  املنتجة املكونات

(Bento & 

Tontini, 2018) 

الصيانة اإلنتاجية  

 الشاملة

Total Productivity 

Maintenance 

ــيانة   ــيانة مصـــممة لدمج عملية صـ التجهيزات في نفس  هي فلســـفة صـ

ـــــين  ـــ ـــ ـــــنيعيـــة من اجـــل بنـــاء الجودة في املعـــدات ولتحســ ـــ ـــ العمليـــة التصــ

ـــــفريـة  العيوب  وتحقيق  ،الفــاعليــة الكليــة للمعــدات ـــ ـــ ـــــمــان   مع  الصــ ـــ ـــ  ضــ

 واملعدات لآلالت املثلى والظروف والكفاءة والفعالية التوافر

(Bento & 

Tontini, 2019) 
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  التصنيع ممارسات

 الفاقد من الخالي
 شرح املمارسة 

الدراسات 

 السابقة

 اإلدارة املرئية 

Visual 

management 

ــان تنقيــــذ   ــات في مكــ ــة للمعلومــ ــة الفوريــ ــاحــ هي نظم تعتمــــد علي االتــ

ـــــيح مـا يقومون بـه من  ،العمـل ـــ ـــ ــاعـدة العـاملين علي توضــ ـــ ـــ ـــ وتهـدف ملســ

اعمال لتحقيق التنسيق بين األنشطة التي يقومون بها وحل املشاكل  

 التي تواجههم اول بأول 

(Maskell, et 

al., 2012) 

 العمل بيئة تنظيم

ـــــكل منظم   تقوم علي ـــ ـــ ـــــرورة بقاء مناطق العمل نظيفة ومرتبة بشــ ـــ ـــ ضــ

لضــمان ســالمة املوظفين، وتســتند إلى فلســفة وجود مكان مخصــص 

ـــــين تـــدفق املعلومـــات واملواد  ـــ ـــ ـــــ يء، األمر الـــذي يقود إلى تحســ ـــ ـــ لكـــل ءــ

 .وتخفيض وقت البحث عن والتخلص من األشياء الغير ضرورية

(Kocakulah et 

al., 2008) 

 املستمر  التحسين 

Continuous 

Improvement 

 

يشير التحسين املستمر للجهود املستمرة من جانب املنظمة لتحسين  

ـــــتمر على   ـــ ـــ ـــــين املســ ـــ ـــ املنتجـات أو الخـدمـات أو العمليـات. ويقوم التحســ

ـــلة من الخطوات  ـــ ـــلســ ـــ ـــية مفادها أن العمل هو ثمرة ســ ـــ ـــاس فرضــ ـــ أســ

ــــــاطـات املترابطـة التي تؤدي في النهـايـة إلى تخفيض اال  ـــ ـــ نحرافـات والنشــ

والتباينات التي تحدث في العملية اإلنتاجية مما يساعد على الحفاظ 

 على جودة األداء وزيادة اإلنتاجية والربحية.

(Pande & 

Holpp, 2002) 

 خاليا التصنيع 

Cellular 

Manufacturing 

 

ـــنع  تحويل وتعني  ـــغيرة  الخاليا من مجموعة الي املصــ  تقوم بحيث الصــ

  فيه يتم صغير مصنع  خلية  كل  تعتبر  بحيث،متكامل  بعمل  خلية  كل 

ـــــة  أنـواع  تـجـمـيـع ـــــدالت  اآلالت  مـن  مـخـتـلـفــ ــــــنـيـع  واملـعــ ـــ ـــ ـــــات  لـتصــ  املـنـتـجــ

ــــــابهة   الطريقة هذه واالنتظار النقل  وقت لتقليل  واحد مكان   في  املتشــ

 .آلخر مكان  من املواد نقل أوقات تقليل على تساعد

(Metternich, 

et al., 2013) 

تخفيض وقت  

 الضبط 

  Setup time 

Reduction 

 

ـــــة  وتـعـرف ـــــت  تـخـفـيـض  بـعـمـلـيــ ــبـط  الـالزم  الـوقــ ـــ ـــ ـــ ـــــاج   خـطـوط  لضــ   االنـتــ

  التهيئة   ووقت املنتج  تكاليف بين   عالقة فهناك  االنتاجية،  والوحدات

ـــــبط في  الطويل  فالوقت واالعداد، ـــ ـــ ـــــرورة   يعني   االنتاج  خطوط  ضــ ـــ ـــ   ضــ

ـــــ ى   ال  وهــــذا  املنتج،  نفس  من  كبيرة  كميــــات  إنتــــاج ـــ ـــ   خفض  مع  يتمــــاءــ

ـــــد ويقف املخزون   خفض وبالتالي الطلبيات حجم ـــ ـــــحب  عملية  ضــ ـــ   ســ

 .  االنتاج

(Solke and 

Singh, 2018) 

 تصغير حجم الطلبية 

Small  Oder 

 

ــــغير  يهدف ــــغر  كمية  إنتاج  إلى  الطلبية حجم تصــ   في  املنتجات من أصــ

 اصغر في املواد تدفق  يكون   أن   ينبغي أخرى، وبعبارة. الزمن من فترة

فعــة  أحجــام  كــانــت  كلمــا  ،(واحــدة  قطعــة  تــدفق  أي)  ممكن  حجم   الــدع

 العمالء طلب حسب اإلنتاج على اإلنتاج خط قدرة  زادت أصغر،

(Nawanir, et 

al., 2016) 

(Phan, et al., 

2019) 

(Jasti and 

Kodali, 2013) 
 

 



 2021يناير  –العدد األول  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ) 

 

[61] 

 املنظمة أداء( 5-2)

من   الخالي  التصنيع  ممارسات  تكامل  لتأثير  النهائية  للمحصلة  أهداف ويشير  تحقيق  على  ومساعدتها  الفاقد، 

املنظمة والتي تتمحور حول زيادة اإلنتاجية، وتقليل معدل دوران املخزن، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوي  

 . الربحية، والحصة السوقية

 الدراسات السابقة ( 6)

للمنظمة يحظى باهتمام كبير من عند مراجعة األدبيات املتعلقة بإدارة اإلنتاج والعمليات، نجد أن تحسين اداء 

الباحثين كوسيلة لتدعيم القدرة التنافسية للمنظمة، مما يتطلب الدراسة عن املمارسات التي تسهم في تحسين  

 ألن ممارسات التصنيع
ً
تعد من األساليب واملنهجيات التي    الفاقد  من  الخالي  مستوى األداء في املنظمات. ونظرا

للمنظمة اداء  بين  تحسن من مستوى  العالقة  تناولت  التي  التجريبية  الدراسات  تناول عدد من  يتم  . فسوف 

 .املنظمة وأداء الفاقد من الخالي التصنيع ممارسات

ركات الصغيرة  ـفي الش  الفاقد  من  الخالي  للتعرف على ممارسات التصنيع  )et al Nawanir,. (2020هدفت دراسة  

عدد من املنظمات    قائمة استقصاء على  159استدامة الشركة، تم توزيع  واملتوسطة في إندونيسيا على درجة  

  املعادلة   نمذجة  أسلوب  باستخدامالتصنيعية والتي تعمل في عدة مجاالت تصنيعية مختلفة، وتوصلت الدراسة  

  تحسين   في  إيجابي  بشكل   يساهم  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  الشامل   التنفيذ  أنإلى أن  (  SEM)  الهيكلية

 مما يساهم في تحقيق درجة استدامة الشركة.  األداء

 من   الخالي  التصنيع   ممارسات  بين  الصلة  استكشاف  حاولت فقد   )Khalfallah & Lakhal, (2020  أما دراسة 

  /اإلنتاجية  والصيانة  املناسب،   الوقت  في  راءـوالش  املناسب،  الوقت   في  واإلنتاج   الشاملة،  الجودة  إدارة)  الفاقد

  تصنيع  شركة  205  من  البيانات  جمع  تم.  واملالي  التشغيلي  واألداء  الرشيق،   والتصنيع  ، (اإلجمالية  الوقائية

  الخالي   التصنيع  ممارسات  إلى ان(  SEM)  الهيكلية  املعادلة  نمذجة  أسلوب  باستخداموتوصلت الدراسة    تونسية، 

  للتصنيع   ان  كما  املناسب،   الوقت  في  اإلنتاج  باستثناء   الرشيق  التصنيع  مع  ومباشرة  إيجابية  عالقة  لها  الفاقد  من

  بشكل  إسهامها  يتم  لم الفاقد  من  الخالي   التصنيع  ممارسات  ان  وأخيرا التشغيلي  األداء  على إيجابي  تأثير   الرشيق

  التصنيع  خالل   من  فيها  التوسط  يتم  عندما  مهمة  العالقة  هذه  تكون   ذلك  ومع.  التشغيلي  األداء  إلى  مباشر

   .الرشيق

  من  الخالي  التصنيع  ممارسات  تبني  بين  العالقة  كانت  إذا  ما  اختبار  Negrão et al., 2020))  دراسة  هدفت  كما

ا تتبع  األعمال  وأداء  الفاقد
ً
 في  تقع  برازيلية  شركة  233  على  الدراسة  وأجريت.  S  حرف  شكل  وعلى  خطي  غير  نمط

  واملوردين   املشترين  بين  الجغرافية  املسافة  مثل   التحتية،   البنية  في  تحديات)  مختلفة  سياقية  متغيرات  ذات  منطقة

 يساهم  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  الشامل   التنفيذ  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت(  املاهرة  العمالة  ونقص 

 علي  وأكدت  ، S  حرف  شكل   تأخذ  التي  للعالقة  كنتيجة  والبيئي  واملالي  التشغيلي  األداء  تحسين  في  إيجابي  بشكل 

 الفاقد،   من  الخالي  التصنيع  ممارسات  تبني  في  الذاتي  القصور   نقاط  بمعرفة  دراية  على  املديرون  يكون   أن   ضرورة

 . الفاقد من الخالية املمارسات تبني  لتحسين صحيح بشكل  املوارد تخصيص  من يتمكنوا حتى
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 في   الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  املحتملة  الفوائد  الستكشاف  فهدفت  (2020Doori, -Al)  دراسة  اما

 الشاملة  الجودة   إدارة  هي  الفاقد  من  الخالي  لتصنيع  ممارسات  ثالثة  الدراسة  وحدد  األردن،   في  املصرفي  القطاع

(TQM)،)(5S و (kaizen ) ،  األردن   بنوك  جميع  على  موزعة  استقصاء  قائمة  233  باستخدام  الدراسة  وأجريت  

 . األردني املصرفي للقطاع التشغيلي األداء وكبير إيجابي بشكل  تعزز  جميعها الثالثة األساليب أن النتائج وأظهرت

  ممارسات   ارتباط   من   التحقق   إلى   )ERMSITTIPARSERTJ & HETTHAMRONGCHAIC, (2019   دراسة   هدفت   كما 

  الكمية   األساليب   على   الدراسة   اعتمدت   . تايالند   في   األدوية   لشركات   املالي   باألداء   الفاقد   من   الخالي   التصنيع 

  لتحليل   PLS  اسلوب   وباستخدام   الدراسة   فرضيات   الختبار   البيانات   لجمع   االستقصاء   قوائم   استخدام   وتم 

  بين   طردية   عالقة   هناك   أن   الدراسة   وجدت   . املستقلة   املتغيرات   بين   قة العال   وقوة   تأثير   لقياس   البيانات 

  ممارسات   تنفيذ   يؤدي   أن   يمكن   وكما   ، األدوية   لشركات   املالي   واألداء   الفاقد   من   الخالي   التصنيع   ممارسات 

  الوقت   في   املعلومات   تبادل   وتمكين   الحوكمة،   وزيادة   الدورة،   وقت   تحسين   إلى   الفاقد   من   الخالي   التصنيع 

   . أرباحها   من   النهاية   في   تزيد   التي   األدوية   لشركات   التجارة   لدعم   املناسب 

 الفاقد  من  الخالي  التصنيع  هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق ممارسات  )Shrafat & Ismail, (2019أما دراسة  

 استقصاء  قائمة  500  توزيع  تم  التشغيلي  لألداء  الوسيط  الدور   على   خاص  بشكل   التركيز  مع  ، األعمال   أداء  على

  ممارسات   إلى ان تنفيذ (  SEM)  الهيكلية  املعادلة  نمذجة  أسلوب  باستخداموتوصلت الدراسة    شركة  300  على

 أداء   على  اإليجابي  تأثيرها  في  مسحها   تم  التي  املنظمات  بين  املتكافئ  باالعتراف  تحظيالفاقد لم    من  الخالي  التصنيع

 . االعمال

  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  (الرشيق   للتعرف على أهمية تطبيق )التصنيع  2019)،  الربيعي (كما هدفت دراسة  

الكهربائية، وتوصلت نتائج   للصناعات   العامة  اور   دراسة تطبيقية شركة  اإلنتاجية،   العمليات  أداء  تحسين  على

الجودة، وتقليل الهدر   وتحسين  التكلفة  تخفيض   على  الرشيق  التصنيع  ملمارساتالدراسة إلى وجود تأثير إيجابي  

 ووقت التسليم وزيادة املبيعات واإلنتاجية مما انعكس على تدعيم القدرة التنافسية للمنظمة.

 األداء   على  الفاقد   من  الخالي  التصنيع  التعرف على أثر تطبيق ممارسات  ),et al  Yadav,. (2019  كما حاولت دراسة

 باستخدام. وتوصلت الدراسة  الهند  في  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  شركة  425وأجريت الدراسة على    التشغيلي، 

 الفاقد  من  الخالي  التصنيع  إلى ان هناك عالقة طردية بين ممارسات (  SEM)  الهيكلية  املعادلة  نمذجة  أسلوب

 . التشغيلي األداءو 

  الفاقد   من  الخالي  التصنيع  التعرف على أثر تطبيق ممارسات  )et al  Matias-Hernandez,. (2019  وحاولت دراسة

 ودرجة  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ثقافة  ونشر  تعزيز  في  املتمثلة  الناعمة  املمارسات  ودور   التشغيلي،   األداء  على

  صناعات  في   تعمل   إسبانية  شركة  202الدراسة على    وأجريت  التشغيلي  باألداء  وعالقتهما  العاملين  وتمكين  مشاركة

ات ذن هناك عالقة  أإلى  (  SEM)  الهيكلية  املعادلة  نمذجة  أسلوب  باستخدام. وتوصلت الدراسة  مختلفة  دولية

ممارسات بين  ايجابي    لدور   اإليجابي  التأثير   النتائج   وأكدت  التشغيلي  األداءو   الفاقد  من  الخالي   التصنيع  تأثير 

  في   العاملين  وتمكين  مشاركة  ودرجة  الفاقد  من   الخالي  التصنيع  ثقافة  رـونش  تعزيز  في  املتمثلة  الناعمة  املمارسات

 . التشغيلي باألداء تحسين
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  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  للتعرف على أثر تطبيق ممارسات  )et al  Nawanir,.   (2016دراسة  في حين هدفت

إلى هناك  إندونيسيا  في  كبيرة  تصنيع  شركة  139، وأجريت الدراسة على  األعمال   أداء  على . وتوصلت الدراسة 

 املرتفع  األداء  مستوى .  وأكد الدراسة إلى  األعمال  أداءو   الفاقد  من  الخالي  التصنيع  عالقة طردية بين ممارسات

الفاقد.   من  الخالي  التصنيع  ملمارسات  الشامل   التنفيذ  على  يعتمد(  العمالء  ورضا  واملبيعات  الربحية  حيث  من)

 .فرعية مجموعة أنها على بتطبيقها ينصح ال الفاقد من الخالي التصنيع ممارسات بانواوصت 

دراسة   )التصنيع2016) ،  عباس (كما هدفت  ابعاد  أهمية  على    الفاقد   من  الخالي  التصنيع  (الرشيق  للتعرف 

إيجابي    للمنظمة،   التنافسية  امليزة  تحقيق  في  وتأثيرها تأثير  إلى وجود  الدراسة  نتائج    التصنيع  ألبعاد وتوصلت 

 ر وترسيخ ثقافة التصنيعـرورة نشـ، كما اوصيت نتائج الدراسة بضللمنظمة  التنافسية  امليزة  تحقيق على  الرشيق

 املنظمة. في تعززها عبي والعمل  املستويات كافة في الرشيق

 واإلدارة  الهدر  من  الخالي  التصنيع  ممارسات  بين  العالقات  التعرف على أثر ),Yang & Modi  (2011وحاولت دراسة

  البيانات   جمع   تم(  املالي  واألداء  السوق   أداء)   األعمال  أداء  ونتائج(  البيئي   واألداء  البيئية  اإلدارة  ممارسات)  البيئية

 التصنيع  خبرات  أن  إلى   AMOS  أسلوب  باستخداموتوصلت الدراسة    ، (IMSS IV)  دولية  تصنيع  شركات  309  من

 وحدها   البيئية  اإلدارة  ممارسات  ترتبط  كما البيئية،   اإلدارة  بممارسات  إيجابي  بشكل   مرتبطة  الهدر  من  الخالي

  السلبي  التأثير  من  كبير  بشكل   يقلل   البيئي  األداء  تحسين  فإن   ذلك  ومع  املالي،   واألداء  بالسوق   سلبي  بشكل 

 .املالي واألداء السوق  على البيئية اإلدارة ملمارسات

  اإلنتاج )  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات  بين  الصلة  استكشاف  )et al  Rahman,. (2013  كما حاولت دراسة

 شركة  187  من  البيانات  جمع   تم.  واملالي  التشغيلي  واألداء(  النفايات  تقليل   التدفق،  وادارة   املناسب،   الوقت  في

الدراسة    تايالندية،   تصنيع ان   االنحدار  وتحليل   العاملي  التحليل   أسلوب  باستخداموتوصلت    ممارسات   إلى 

  كان  املناسب الوقت في اإلنتاج باستثناء التشغيلي باألداء ومباشرة إيجابية عالقة لها الفاقد من الخالي التصنيع

 ان   كما  واملتوسطة،   الصغيرة  باملنظمات  مقارنة  الحجم  كبيرة  املنظمات  في  التشغيلي  األداء  على  كبير  تأثير  له

 كبيرة  باملنظمات  مقارنة  واملتوسطة  الصغيرة  املنظمات  في  التشغيلي  األداء  على  كبير  تأثير  له  كان  النفايات  تقليل 

 .الحجم

ومن عرض الدراسات السابقة يتضح أن غالبية الدراسات واألدبيات البحثية تشير إلى أن هناك مجموعة من 

والتي سوف يرتكز عليها الدراسة الحالية ملعرفة   الفاقد  من  الخالي  املمارسات الضرورية لتطبيق منهجية التصنيع

  اإلدارة املرئية،  الشاملة،   اإلنتاجية  الصيانة نظام السحب،  تأثيرها على اداء املنظمة وتتمثل تلك املمارسات في:

 .الطلبية حجم تصغير الضبط،  وقت تخفيض  التصنيع،خاليا  املستمر،  التحسين العمل،  بيئة تنظيم

 متغيرات الدارسة( 7)

) & ,Khalfallahبناًء على مراجعة األدبيات تم بناء النموذج املقترح للدارسة باالعتماد على عدة دراسات وهي:  و 

, .et al Matias-Hernandez  , 2016;.et al Nawanir, 2020; .et al Negrão, 2020; Doori-Al, 2020; Lakhal

, 2019).et al Yadav, , 2019;& Ismail 2019; Shrafat.    على ما سبق يتكون النموذج املقترح نوعين من 
ً
وتأسيسا

 املتغيرات وهي: 
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املستقلة: – ممارسات  املتغيرات  تمثل  متغيرات  سبعة  في  نظام    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  وتتمثل  وهي: 

 خاليا التصنيع،   املستمر،   التحسين  العمل،   بيئة  تنظيم  اإلدارة املرئية،   الشاملة،   اإلنتاجية  الصيانة السحب، 

 . الضبط وقت تخفيض 

   ( النموذج املقترح للدراسة1وتتمثل في اداء املنظمة.  ويوضح الشكل رقم )املتغيرات التابعة:  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 للدراسة املقترح النموذج : 1 شكل

 فروض الدراسة(  8)

 إلى نتائج الدراسات بناًء على تلك العالقات املفترضة في النموذج املقترح للدراسة والتي تم استخالصها  
ً
استنادا

اختبارها   يمكن  التي  الفروض  من  مجموعة  يمكن صياغة  وأهدافه،  الدراسة  مشكلة  من  وانطالقا  السابقة، 

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافه، وهي على النحو التالي:

ممارسات   بين  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  :الفرض األول  كأحد  السحب    نظام 

 .املنظمة وأداء الفاقد من الخالي التصنيع

الشاملة كأحد   اإلنتاجية  الصيانة  بين  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض الثاني:

 .املنظمة وأداء الفاقد من الخالي التصنيع ممارسات

املرئية  بين   موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض الثالث: ممارسات  اإلدارة    كأحد 

 املنظمة. وأداء الفاقد من الخالي التصنيع

 ممارسات  كأحد    العمل  بيئة  تنظيم  بين   موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض الرابع:

 املنظمة. وأداء الفاقد من الخالي التصنيع

 نظام السحب 

 الصيانة الشاملة 

 اإلدارة املرئية 

تخفيض وقت 

  الضبط

 تنظيم بيئة العمل

 خاليا التصنيع

 أداء املنظمة

 التحسني املستمر 
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  املستمر كأحد ممارسات   التحسين  بين   موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض الخامس:

 املنظمة. وأداء الفاقد من الخالي التصنيع

  كأحد ممارسات   خاليا التصنيع  بين  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض السادس:

 املنظمة. وأداء الفاقد من الخالي التصنيع

السابع: كأحد    الضبط  وقت  تخفيض   بين   موجبة  إحصائية   داللة  ذات  عالقة  توجد  أن  املتوقع  من  الفرض 

 املنظمة. وأداء الفاقد من الخالي التصنيع ممارسات

 الدراسة التطبيقية ( 9)

 هدف الدراسة التطبيقية(  9-1)

 إلى نتائج الدراسات السابقة  تهدف الدراسة التطبيقية إلى اختبار الفروض التي قام  
ً
الباحث باشتقاقها استنادا

تأثير ممارسات على اداء املنظمة في    الفاقد  من  الخالي   التصنيع   في الشق النظري من الدراسة، وذلك لتحديد 

 قطاع الشركات الصناعية في مصر.

 منهج الدراسة ( 9-2)

الوصفي التحليلي القائم على وصف الظاهرة، واختبار فروض  لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج  

تطبيق   تأثير  تحديد  في  تسهم  التي  االستنتاجات  إلى  والوصول  وتفسيرها  املجمعة  البيانات  وتحليل  الدراسة، 

 الفاقد على اداء املنظمة. من الخالي التصنيع ممارسات

 الدراسة نوعين من املصادر لجمع البيانات هما:  توقد استخدم

املنشورة من كتب ورساالت ومقاالت وبحوث ودوريات   مصادر ثانوية: – األدبيات  وذلك من خالل مراجعة 

 تتعلق بموضوع الدراسة.

املطلوبة   مصادر أولية: – البيانات األولية واملعلومات  الباحث على قائمة االستقصاء كأسلوب لجمع  اعتمد 

 الختبار فروض الدراسة.

 مع البياناتاألسلوب املستخدم في ج(  9-3)

استخدم الباحث أسلوب قائمة االستقصاء مع تدعيمه باملقابلة الشخصية بصورة محددة األغراض وذلك عند  

على   لإلجابة  الزمة  منهم  املستقص ي  يراها  قد  استفسارات  أي  على  الرد  بهدف  استالمها  أو  القوائم  تسليم 

 االستقصاء. وقد اشتملت قائمة االستقصاء على قسمين هما: 

وهي درجة   الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ( فقرة تهدف إلى قياس مدى توافر ممارسات28ضمن )يت   القسم األول:

  – 9(، واإلدارة املرئية، الفقرات )8  –5الشاملة، الفقرات )  اإلنتاجية  (، الصيانة4  –1نظام السحب الفقرات )

وتنظيم12 )  بيئة  (،  من  الفقرات  وخاليا18–13العمل   ،)  ( من  الفقرات  وتخفيض 21–19التصنيع،    وقت  (، 

(، وقد تم االعتماد في قياس متغيرات 28  –25(، والتحسين املستمر الفقرات )24  –22الضبط الفقرات من )

 .et al., 2016) Nawanir,et al., 2019;  (Yadavة على دراس الفاقد من الخالي التصنيع ممارسات
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(، وقد تم االعتماد 42  –33( فقرة تهدف إلى قياس متغيرات أداء املنظمة، الفقرات )12يتضمن )  القسم الثاني: 

 .),Kumar, 2016).Selim et al, 2016; .et al Nawanir ;2008 ,في قياس متغير أداء املنظمة على دراسة 

( إلى غير موافق 1املكون من خمس نقاط، حيث يشير )  وقد استخدم الباحث في جميع األسئلة مقياس ليكرت

، وذلك لضمان اتساق األسئلة ومن ثم سهولة إجابة املشاركين عليها.5على اإلطالق، و)
ً
 ( إلى موافق تماما

 مجتمع وعينة الدراسة ( 9-4)

 رـمص  في  دسيةوالهن   املنزلية  األجهزة  صناعات  قطاع  في  العاملة  الصناعية  الشركات  في  الدراسة  مجتمع  يتمثل 

 الشركات  تلك  من  ملجموعة  البسيطة  العشوائية  العينة  أسلوب  على  الباحث  اعتمد  وقد  ، شركة  91  عددها  والبالغ

 . الدراسة ملجتمع املمثلة الصناعية

 (: 2009 إدريس، ) التالية( 1) رقم املعادلة باستخدام الدراسة عينة حجم تحديد وتم

   ÷      

n حجم العينة = 

N حجم املجتمع= 

Z=1.96--------<  قيمةZ  عند مستوى معنويةα= 5 % 

S  = 0.50= االنحراف املعياري في العينة 

e =5= نسبة الخطأ املسموح به% 

Q= 0.50=نسبة العينة من املجتمع 

شركة،   73وبتطبيق املعادلة نجد ان حجم العينة   شركة  91ن حجم املجتمع املشاركين في الدراسة =  أحيث  

املصانع مديري  في  املعاينة  وحدة  بتوزيع    وتمثلت  الباحث  قام  ولقد  الدراسة،  محل  الشركات  قائمة    140في 

قائمة بسبب عدم اكتمالها، وبذلك يكون عدد القوائم   6قائمة وتم استبعاد عدد    112استقصاء وتم استرداد  

 .%76قائمة وذلك بنسبة ردود بلغت   106ائي الصالحة للتحليل اإلحص

 أساليب التحليل االحصائي للبيانات( 9-5)

قام الباحث باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية وذلك لتحليل    spss.2)2 (باالستعانة بالبرنامج االحصائي 

 البيانات التي تم جمعها من إجابات افراد عينة الدراسة وتتمثل تلك األساليب فيما يلي: 

بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسابي، واالنحراف املعياري وذلك بغرض توصيف متغيرات   –

 الدراسة.

كرونباخ   – قائمة    (Cronbach’s alphaالفا  اختبار  في  الدراسة  متغيرات  ملقاييس  الداخلي  االتساق  لتحديد 

االستقصاء، اما الصدق التطابقي ملقاييس الدراسة فتم االعتماد على التحليل العاملي وذلك إليجاد متوسط 

 التباين املفسر. 
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تأثير املتغيرات املستقلة على املتغيرا – التابعة، حيث يساعد هذا األسلوب تم استخدام االنحدار لتحديد  ت 

 على تحديد مقدار التباين املفسر في املتغير التابع والذي يرجع الي املتغيرات املستقلة. 

 قايس وصدق مقايس متغيرات الدراسةاختبار ثبات م(  9-6)

 اختبار ثبات املقاييس ( 9-6-1) 

، 0.634( الي ان قيم معامل الفا ملقاييس املتغيرات الدراسة تتراوح بين 2وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

. وهذا يشير الي تمتع مقايس متغيرات الدراسة بدرجة من الثبات وذلك طاملا ان معامالت الثبات أكبر من  0.879

0.60 (Fornell and Larcker, 1981) 

 ثبات وصدق املقاييس املستخدمة في قياس املتغيرات  : 2جدول 

 املتغيرات 
معامل 

 الثبات 

متوسط 

 التباين 

(AVE) 

معامل 

 التحميل 

  0.636 58.108 :(PS)نظام السحب 

 0.816   النهائية. املنتجات شحن طريق عن اإلنتاج سحب يتم -1

ــــحب يتم  -2 ـــ ـــ ( املحطة) العملية متطلبات علي بناء  العمل ملحطة  اإلنتاج ســ

 .التالية
  0.704 

ـــتخدام نظام  -3  لنقل املواد عبر محطات االنتاج( كانبان )البطاقات يتم اســ

 للتحكم في مستويات اإلنتاج
  

0.564 

 حذف 

ـــحب للرقابة علي اإلنتاج بدال من الجدولة املعدة    -4 ـــ ـــ ـــتخدم نظام الســ ـــ ـــ يســ

 مسبقا
  0.763 

  0.698 63.515 (TPM): الصيانة اإلنتاجية الشاملة

ــــــــ الش  دائما ما تعمل  -5   بشكل  معداتها  جميع  صيانة عي  املحافظة علي ركةـــ

 منتظم.
  0.842 

ـــــــ دائما ما تحتفظ الشــــــ   -6 ـــ ـــ ـــ ــــأن ـــ ــــيانة بشــ ــــطة الصــ ــــجالت لجميع أنشــ ركة بســ

 تحسين العمليات التشغيلية.
  0.781 

   ضمان استمرارية عمل اآلالت واملعدات. دائما ما تعمل الشركة علي-7
0.455  

 حذف 

ــــين -8 ــــكل فعال لتحســ ــــيانة معداتهم بشــ يتم تدريب العاملين علي كيفية صــ

 أداء العمليات.
  0.766 

  0.754 57.667 (VM):اإلدارة املرئية 

ـــــع -9 ـــ ـــــركة دائما على وضــ ـــ ـــــارات تحرص الشــ ـــ ـــــادات  إشــ ـــ ـــــح وارشــ ـــ   كيفية   توضــ

 املختلفة واألدوات واملعدات لآلالت الصحيح واالستخدام التعامل
  0.745 
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 املتغيرات 
معامل 

 الثبات 

متوسط 

 التباين 

(AVE) 

معامل 

 التحميل 

دائما ما تعمل الشــــركة علي وضــــع وتحديد إجراءات لالكتشــــاف املبكر   -10

 لألعطال
  0.723 

ــــاف أماكن الخلل وقت   -11 ـــ ـــ ــــات مرئية تمكن من اكتشــ ـــ ـــ ــــاشــ ـــ ـــ ــــع شــ ـــ ـــ يتم وضــ

 حدوثه
  0.843 

ـــــلطـــة إيقـــاف خط اإلنتـــاج    -12 ـــ ـــ ـــــحيح األخطـــاء فور  يعطي للعـــامـــل ســ ـــ ـــ لتصــ

 اكتشافها
  0.721 

  0.865 59.849 (5S) : تنظيم بيئة العمل

  داخل  الضـــرورية غير  األشـــياء  جميع  اســـتبعاد تعمل الشـــركة دائما علي-13

 العمل بيئة
  0.775 

 0.797   دائما والتنظيم بالنظافة العمل بيئة تتسم  -14

واألدوات في األماكن املخصـــــصـــــة يتم تصـــــنيف ووضـــــع العدد واملهمات   -15

 لها بشكل يسهل الوصول اليها
  0.822 

ـــــع القواعـــــد واإلجراءات التي تكفــــل  -16 ـــ ـــ ـــــركـــــة دائمـــــا على وضــ ـــ ـــ تحرص الشــ

 تحقيق ترتيب ونظافة مكان العمل بحيث يصبح املكان منتجا ومريحا.
  0.708 

ـــــنع بان نظافة وترتيب مكان العمل يعتبر احد محاور   -17 ـــ نؤمن إدارة املصــ

 تحقيق السالمة والصحة املهنية.
  0.736 

  0.677 61.712 (LO) : خاليا التصنيع

ـــــميم يتم-19 ـــ ـــ ـــــنع الــداخلي  الترتيــب  تصــ ـــ ـــ ــــــاس  علي  للمصــ ـــ ـــ   متكــاملــة  خاليــا  أســ

ـــــغيرة  عمـــــل  مجموعـــــات) ـــ ـــ  مرحلـــــة  او  معين   بمنتج  منهـــــا  كـــــل   تختص(  صــ

 معينة  إنتاجية

  0.600 

ـــــاعــــد-20 ـــ ـــ ـــ ـــــميم  ســ ـــ ـــ ـــــنع  الــــداخلي  الترتيــــب  تصــ ـــ ـــ ـــــام  تقــــارب  علي  للمصــ ـــ ـــ ـــ   األقســ

 افضل بشكل والوحدات
  0.890 

( الحركة) التدفق وقت  تقليل للمصــنع  الداخلي  الترتيب  تصــميم  ســاعد-21

 ممكن حد ادني الي
  0.878 

  0.719 64.649 (RS) : تخفيض وقت الضبط

ـــــنع إدارة  تحاول -22   خالل من  واملعدات  اآلالت  تجهيز  أوقات تخفيض املصــ

 مثل)االله  توقيف  بها  القام   يتطلب  التي   الداخلية  االعداد  أوقات  تحويل

 االله  تشغيل اثناء  بها  القيام يمكن خارجية اعداد  أوقات  الي( جزء تغير

  0.837 

ـــــنع إدارة  تقوم23- ـــ   خالل من  واملعدات  اآلالت  تجهيز  أوقات بتخفيض املصــ

 ألخري  وردية من  االله وتجهيز اعداد سرعة علي العاملين  تدريب
  0.732 
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 املتغيرات 
معامل 

 الثبات 

متوسط 

 التباين 

(AVE) 

معامل 

 التحميل 

ـــــتغرق   -24 ـــ ـــ ــات  لتغير  واملعـــدات  اآلالت  اعـــداد  وقـــت  يســ ـــــفـ ـــ ـــ  او  املنتج  مواصــ

 الوردية او املرحلة تشغيل وقت من قليلة نسبة اخر  منتج  إلنتاج
  0.839 

  0.738 56.454 (CIM) التحسين املستمر: 

إدارة الشــركة الي التحســين املســتمر لألداء على ان عنه جزء من تنظر  --25

 متطلبات تحقيق الجودة
  0.795 

تهتم اإلدارة بــالتعرف على اقتراحــات العمالء والعـــاملين واالخــذ بهـــا في   -26

 عملية تحسين لجودة العمليات في الشركة
  0.735 

خطط تحســــين الجودة تقوم اإلدارة باإلجراءات الالزمة للتأكد من ان   -27

 يتم تنفيذها من قبل العاملين.
  0.835 

تقوم فلسـفة اإلدارة على ان التحسـين املسـتمر للجودة يودي الي تقليل  -28

 األخطاء واالنحرافات التي تحدث في العمليات املختلفة
  0.623 

  0.879 55.014 (OP) : أداء املنظمة

  زمن تخفيض  علي  الفاقد من الخالي التصـنيع  ممارسـات تطبيق  سـاعد -29

 .التشغيل  دورة
  0.841 

 اداء تحســــين  علي  الفاقد من  الخالي  التصــــنيع  ممارســــات تطبيق  ســــاعد-30

 بالشركة  اإلنتاجية
  0.742 

ــــــاعـد-31 ـــ ـــ ــــــات  تطبيق ســ ـــ ـــ ـــــنيع  ممـارســ ـــ ـــ زيـادة كفـاءة   على  الفـاقـد الخـالي  التصــ

 العمليات / اإلنتاج
  0.753 

تخفيض تكاليف    علي  الفاقد  الخالي التصـنيع ممارسـات تطبيق سـاعد  -32

 إعادة العمليات
  0.808 

 عدد  تخفيض على  الفاقد من  الخالي التصنيع ممارسات  تطبيق  ساعد-33

 ..للعمل الضرورية  غير واالفراد األقسام
  0.803 

 0.758   زيادة الحصة السوقية. علي الخالي التصنيع ممارسات تطبيق ساعد -34

 0.645   .زيادة األرباح علي الخالي التصنيع ممارسات تطبيق ساعد-35

نســـبة    زباده على  الفاقد من  الخالي  التصـــنيع ممارســـات  تطبيق  ســـاعد  -36

 الناتجة عن العمليات االنتاجية. االنخفاض في انبعاثات ملوثات الهواء
  0.766 

ـــاعد  -37 ـــ ـــ ـــات  تطبيق ســ ـــ ـــ ـــنيع ممارســ ـــ ـــ تخفيض   على  الفاقد من  الخالي  التصــ

 نسبة استخدام املوارد الطبيعية داخل الشركة.
  0.639 
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 اختبار صدق املقاييس(  9-6-2) 

. تم تحديد درجة صدق املقاييس املستخدمة في قياس املفاهيم النظرية الخاصة بالدراسة استنادا إلى املعايير

( وتتمتع بمستوى معنوي  0.6العوامل تزيد عن )( نجد أن جميع معامالت التحميل على  2بالنظر إلى الجدول )

 يظهر 0.879، 0.634( أن قيم معامالت التحميل تتراوح من 1، يوضح الجدول )0.001مرتفع عند ألفا = 
ً
. وأيضا

تزيد جميع القيم الخاصة باملتغيرات   (AVE) (Average Variance Extracted)ر  ـالجدول أن متوسط التباين املفس

ت   0.5عن   عد 
ع
تتجاوز  وت  حيث 

ً
تماما القيم مالئمة   من فورنيل والركز    0.5لك 

ً
اقترحها كال  Fornell and)والتي 

Larcker, 1981)( تم وضع الجذر التربيعي  3. وفيما يخص فحص الصدق التمايزي وكما هو مبين في الجدول رقم )

ذه القيم أكبر من معامالت االرتباط  ملتوسط التباين املفسر في الخاليا القطرية ملصفوفة االرتباط، وكانت جميع ه

 بين أي متغيرين، وهذا يدل على تمتعها بدرجة عالية من الصدق التمايزي. 

 الصدق التمايزي  : 3جدول 
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        762. السحبنظام 

       797. 238.* الصيانة الشاملة

      759. 604.** 487.** اإلدارة املرئية

     774. 608.** 506.** 310.** تنظيم بيئة العمل

    786. 660.** 558.** 417.** 290.** خاليا التصنيع

   904. 486.** 521.** 570.** 478.** 334.** وقت الضبط تخفيض

  751. 532.** 671.** 604.** 618.** 508.** 423.** التحسين  املستمر

 742. 576.** 538.** 538.** 431.** 392.** 300.** 423.** أداء املنظمة

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 توصيف مفردات الدراسة( 9-7)

األقسام   ورؤساء  اإلنتاج  إدارة  مديري  من  منهم  املستقص ي  مع  شخصية  بمقابالت  القيام  الجزء  هذا  في  تم 

اإلنتاجية. باإلضافة إلى قيام املستقص ي منهم بملء قائمة االستقصاء، وقد تم التركيز على بعض األبعاد الالزمة  

( هذه األبعاد أو 4. ويوضح الجدول رقم )املنظمة  أداءوتأثيرها على    الفاقد  من الخالي  التصنيع  ممارساتلتطبيق  

 منهما. 
ً
 العوامل، وكذلك املتوسط واالنحراف املعياري لكال
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 توصيف متغيرات الدراسة : 4جدول 

 االنحراف املعياري  الوسط  املتغيرات 

 70827. 3.6563 نظام السحب

 74626. 3.9688 الصيانة الشاملة

 78303. 3.5052 اإلدارة املرئية 

 78805. 3.7552 تنظيم بيئة العمل

 72540. 3.8229 خاليا التصنيع 

 80452. 3.7604 وقت الضبط تخفيض

 81109. 3.9115 التحسين  املستمر 

 68727. 3.8802 أداء املنظمة 

 ( يتضح منها ما يلي:4الجدول رقم )وبالنظر الي النتائج الواردة في 

تقاربت متوسطات املفاهيم املتعلقة باملتغيرات موضع الدراسة، حيث تراوحت قيم تلك املتوسطات الخاصة  –

 (.  3.9688)و  ، (3.5052بهذه املفاهيم ما بين )

حيث    – الدراسة،  موضع  باملتغيرات  املتعلقة  للمفاهيم  املعيارية  االنحرافات  أيضا  قيم  تقاربت  ان  لوحظ 

 اختالف   الي  يشير  مما(  811090.)  ، (70827.0االنحرافات املعيارية الخاصة بهذه املفاهيم قد تراوحت ما بين )

 .نسبي  بشكل  محدودا  كان املفاهيم تلك حول  الدراسة في املشاركين االفراد اراء في

 نتائج اختبارات فروض الدراسة( 9-8) 

يتناول هذا الجزء نتائج التحليل االحصائي لكل فرض من فروض الدراسة لتحديد مدي قبول او رفض كل منها 

. كما يتضح  p-value)≤ )0.05والختبار فروض الدراسة تم استخدام قاعدة القبول عندما تكون قيمة الداللة  

 ( التالي: 5من الجدول من رقم )
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 لدراسةنتائج اختبار فروض ا : 5جدول 

 العالقة  الفرض
اتجاه 

 العالقة 

معامل 

 االنحدار

قيمة 

 ت

قيمة ف 

 للنموذج 

معامل 

 التحديد 

مستوى  

 املعنوية

ــــــب األول  ــــــحــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ ــــــام  ــــــظــ <  .......نــ أداء ......... 

 املنظمة
+ 

0.410 4.522 20.449 0.179 0.000 

ـــــاملــــة الثاني ـــ ـــ ـــ ـــــيــــانــــة الشــ ـــ ـــ <  ......  الصــ أداء ..... 

 املنظمة
+ 

0.227 3.054 9.329 0.09 0.003 

ـــــة الثالث ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــــرئــ ـــ املــ <  .............  اإلدارة  أداء .. 

 املنظمة
+ 

0.344 4.136 17.106 0.154 0.000 

ــيــــم الرابع ـــــة  تــــنــــظــ ــئــ ـــــل  بــــيــ <  ..الــــعــــمــ  أداء....... 

 املنظمة
+ 

0.376 4.633 21.466 0.186 0.000 

ــنـــــيـــــع الخامس  ــــ ـــ ـــ ـــ الـــــتصــ ـــــا  <  .....  خـــــاليــ أداء ......... 

 املنظمة
+ 

0.509 6.182 38.218 0.289 0.000 

ـــــت تــخــفــيــض السادس ــــــبــط  وقــ ـــ ـــ <  ...الضــ  أداء.. 

 املنظمة
+ 

0.459 6.183 38.233 0.289 0.000 

ـــتــمــر السابع  ـــ ـــ ـــ املســ ـــيــن  ـــ ـــ ـــ <  ......الــتــحســ أداء ..... 

 املنظمة
+ 

0.488 6.825 46.574 0.331 0.000 

 

 تفسير نتائج اختبار فروض الدراسةمناقشة و (  10)

 من الخالي التصحححححححححنيع يؤثر نظام السححححححححححب كاحد ممارسحححححححححات  أن  املتوقع من  :الفرض األول (  10-1)

 املنظمة أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد

  ( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق نظام السحب كأحد ممارسات 5يتضح من نتائج الجدول رقم )

وهي عالقة موجبة ومعنوية عند    3.054وقيمة ت =  ،  0.410وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع

من   أقل  معنوية  ملتغير   0.001مستوى  تأثير  بوجود  األول  الفرض  قبول  يفسر  ما  كأحد   وهذا  السحب  نظام 

نتائج    مع   النتيجة  تلك  وتتفق  ، ركات محل الدراسةـفي الش  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات

 ,.Nawanir et al., 2016; Bento & Tontini, 2018; Kocakulah et al)   :املجال  هذا  في  السابقة  الدراسات  بعض 

2008) . 

  والكمية   النوع  فقط  بإنتاج  إنتاجية  مرحلة  كل  تخصص   على  ركات بالعمل ـويمكن تفسير ذلك بان اهتمام الش

، ومن ناحية اخري ستطلب من املرحلة التي تسبقها مباشرة مباشرة دون أي زيادة ستطلبها املرحلة التالية لها    التي

، مما يودي الي التخلص من كافة أنواع دون أي زيادةكمية ونوعية املواد التي تحتاجها لتنفيذ الطلبية الحالية  

 تعزيز  التكلفة،   خفض   اإلنتاجية،   تحسين  علية  يترتب  مما  اإلنتاج  دورة  وقت  تحسين  الفاقد مما ينعكس علي

 .للمنظمة السوقي األداء وتحسين القيمة،   تعظيم ثم ومن العميل  رضا زيادة  للعمالء،  أكبر قيمة خلق املرونة، 
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 التصنيع   الشاملة كاحد ممارسات  اإلنتاجية  يؤثر الصيانة  أن  املتوقع من  الفرض الثاني:( 10-2)

 .املنظمة أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد من الخالي

 اإلنتاجية   ( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق نظام الصيانة 5يتضح من نتائج الجدول رقم ) 

وهي عالقة   4.522وقيمة ت =  ، 0.277وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع   الشاملة كأحد ممارسات

نظام    ر قبول الفرض الثاني بوجود تأثير ملتغير ـوهذا ما يفس  0.005موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية أقل من  

في الشركات   املنظمة  أداء  على   ايجابيا  تأثيرا  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  الشاملة كأحد ممارسات  اإلنتاجية  الصيانة

  ,Davies & Greenough:املجال  هذا  في  السابقة  الدراسات  نتائج بعض   مع  النتيجة  تلك   وتتفق  ،محل الدراسة

2019) ,Reyes, et al., 2018; Bento & Tontini-; Garza2010 ( 

  املنظمة  داخل   واآلالت  املعدات  كافة  يغطي  نظام  هو  الشاملة  اإلنتاجية  الصيانة  نظام ويمكن تفسير ذلك بان 

تتضمن مجموعة من   اإلنتاجية،   ومعدالت  الصيانة  عمليات  وتحسين  تعزيز  على  يعمل   مما انها  الي  باإلضافة 

 .األنشطة التي تعمل علي زيادة كفاءة املعدات وفاعليتها

 من  الخالي  التصنيع  تؤثر اإلدارة املرئية كاحد ممارسات  أن  املتوقع  من  الفرض الثالث:  (10-3)

 املنظمة.  أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد

( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق نظام اإلدارة املرئية كأحد 5يتضح من نتائج الجدول رقم )

وهي عالقة موجبة ومعنوية   4.136 وقيمة ت = ،  0.344وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات

نظام اإلدارة املرئية    وهذا ما يفسر قبول الفرض الثالث بوجود تأثير ملتغير   0.001عند مستوى معنوية أقل من  

 مع  النتيجة  تلك  وتتفق  ، في الشركات محل الدراسة  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات

 (Sini, 2014).et alFullerton, , 2012; .Maskell, et al ;2013 , :املجال ذاه في  السابقة الدراسات نتائج بعض 

اإلدارة املرئية تعنبر نظام ديناميكي يعمل على تسهيل االتصال وتوصيل معلومات   نظم ويمكن تفسير ذلك بان 

بشكل يمكن العاملين في أرضية املصنع من معرفة احتياجات اإلنتاج وحل املشاكل فور  ، عكسية فورية ووقتية

 .وتحسين اإلنتاجية والكفاءة والجودة ، وتحديد نقاط االختناق مما يعطي الفرصة للتحسين املستمر حدوثها، 

  الخالي   التصنيع  كاحد ممارسات  العمل  بيئة  يؤثر تنظيم  أن  املتوقع  من  الفرض الرابع:(  10-4)

 املنظمة.  أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد من

كأحد    العمل   بيئة  ( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق تنظيم5يتضح من نتائج الجدول رقم )

وهي عالقة موجبة ومعنوية   4.633وقيمة ت =  ،  0.376وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات

  العمل  بيئة  تنظيم  وهذا ما يفسر قبول الفرض الرابع بوجود تأثير ملتغير   0.001عند مستوى معنوية أقل من  

 مع  النتيجة  تلك  وتتفق  ، في الشركات محل الدراسة  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات

 et al., 2008) Kocakülähet al., 2015;  Naik ., 2020; Doori-(Al   :املجال  هذا  في  السابقة  الدراسات  نتائج بعض 



 أثر ممارسات التصنيع الخالي من الفاقد على أداء املنظمة  
 
 

[74] 
 

  في   مساهمتها  خالل  من  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  فلسفة  اهداف  تحقيق  في  S5ويمكن تفسير ذلك بان بأهمية  

 في  الفاقد  وتخفيض  املحدد  الوقت  في  للعمالء  املنتجات  تسليم  عملية  وتحسيت  العيوب  وتقليل   الجودة  تحسين

   .التكلفة وخفض  اإلنتاجية تحسين الي  يودي مما األمثل  االستخدام نتيجة العطل  وقت وتخفيض  املواد

 الخالي   التصنيع  املستمر كاحد ممارسات  يؤثر التحسين  أن  املتوقع  من   الفرض الخامس:(  10-5)

 املنظمة.  أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد من

نتائج   املستمر كأحد    ( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق التحسين5الجدول رقم )يتضح من 

وهي عالقة موجبة ومعنوية   6.182وقيمة ت =،  0.509وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات

املستمر    التحسين  وهذا ما يفسر قبول الفرض الخامس بوجود تأثير ملتغير   0.001عند مستوى معنوية أقل من  

 النتيجة  تلك  وتتفق  ، ركات محل الدراسةـفي الش  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات

)Antony & Bhaiji  ., 2020; Pande & Holpp,Doori-Al ;2002  :املجال  هذا  في  السابقة  الدراسات  نتائج بعض   مع

2002) 

بان فلسفة   تفسير ذلك  تساعد  التحسينويمكن  وتقليل    علي  الشركات   املستمر  العمليات،  أداء  تحسين جودة 

 للمواصفات، ممامعدالت األخطاء، كذلك زيادة الوفورات في التكاليف الخاصة بإصالح العيوب وعدم املطابقة  

 على تعظيم املنفعة التي يحصل عليها العميل وتخفض التكلفة.   ينعكس

  من  الخالي  التصنيع  يؤثر خاليا التصنيع كاحد ممارسات  أن  املتوقع  من  الفرض السادس:(  10-6)

 املنظمة.  أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد

املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق نظام خاليا التصنيع كأحد  ( أن قيمة معامل  5يتضح من نتائج الجدول رقم )

وهي عالقة موجبة ومعنوية   6.183وقيمة ت =  ،  0.459وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ممارسات

نظام خاليا التصنيع    ر قبول الفرض السادس بوجود تأثير ملتغير ـوهذا ما يفس  0.001عند مستوى معنوية أقل من  

 النتيجة  تلك  وتتفق  ركات محل الدراسة، ـفي الش  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات

بعض   مع  ;Marodin and  Almeida (Metternich, et al., 2013  :املجال  هذا  في  السابقة  الدراسات  نتائج 

Saurin,2015) 

 الشركات  ان يساعد  يمكن  ، صغيرة  عمل   خاليا  شكل   في  للمصنع  الداخلي  الترتيبويمكن تفسير ذلك بان فلسفة  

  الفاقد،  من  للتخلص   تودي  التي  املنافع  من  العديد  خالل  من  ، الفاقد  من  الخالي  التصنيع  اهداف  تحقيق  على

  كل  الن  بسرعة  منتج  أي  إلنتاج  املرونة  درجة  وزيادة  اآلالت،   واعداد  تهيئة  عملية  في  املفقود  الوقت  تقليل   ومنها

باإلضافة الي تقليل الفاقد في نقل املواد لقرب محطات   متشابهة،   منتجات  عدة  او  منتج  تصنيع  على  تعمل   خلية

 العمل من بعضها البعض. 
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ا10-7) السابع:(  تخفيض  أن  املتوقع  من  لفرض  ممارسات  الضبط  وقت  يؤثر    التصنيع   كاحد 

 املنظمة.  أداء  على ايجابيا تاثيرا الفاقد من الخالي

الضبط   وقت  ( أن قيمة معامل املسار بين املتغيرين نتيجة تطبيق نظام تخفيض 5يتضح من نتائج الجدول رقم )  

وهي عالقة موجبة    6.825وقيمة ت =  ،  0.488وأداء املنظمة بلغت    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات

  تخفيض  وهذا ما يفسر قبول الفرض السابع بوجود تأثير ملتغير   0.001ومعنوية عند مستوى معنوية أقل من  

  وتتفق   ، في الشركات محل الدراسة  املنظمة  أداء  على  الفاقد  من  الخالي  التصنيع  كأحد ممارسات  الضبط  وقت

 ;Solke and Singh, 2018; Phan, et al., 2019  :جالامل  هذا  في  السابقة  الدراسات  نتائج بعض   مع  النتيجة  تلك

Bento & Tontini, 2019) ) 

 ألعداد  الالزم  الزمن   تخفيض   هي  الضبط  وقت  تخفيض   أسلوب  من  األساسية  الفلسفة ويمكن تفسير ذلك بان

  يزيد   مما  ،اآلالت   توقف  من  الفاقد  تخفيض   ثم  ومن  ، ألخري   وردية  من  او  ، ألخر  استخدام  من  االله  تحويل   او

 . للمنظمة اإلنتاجية الكفاءة من

 الدراسة  توصيات( 11)

في ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحالي، بناء على ما قدمه الباحث من تفسير ومناقشة لنتائج الدراسة 

 يمكن للبحث الحالي ان يتقدم بنوعين من التوصيات وهما: توصيات تطبيقية، توصيات لبحوث مستقبلية.

 التوصيات التطبيقية( 11-1)

 من        الخالي  التصنيع  ممارسات  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين تطبيق –

  من  الخالي  التصنيع  ممارسات  تطبيق  إيجابيات  من  االستفادة   بضرورة  الباحث  يوص ي   لذلك  األداء، و  الفاقد

 .املنظمة إدارات كل  في تطبيقها في والتوسع تحققها التي املتعددة واملزايا الفاقد

السحب،  – نظام  بين  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج   اإلنتاجية   الصيانة أظهرت 

املرئية،   الشاملة،  التصنيع،   املستمر،   التحسين  العمل،   بيئة  تنظيم  اإلدارة   الضبط   وقت  تخفيض  خاليا 

  الحالي األداء لتحسين  املمارسات تلك  بين  التكامل  تحقيق على   العمل  بضرورة  الباحث يوص ي  لذلك  األداء، و 

 . إيجابية اثار من لها ملا للمنظمة

إلى ضرورة االهتمام    الفاقد  من  الخالي  التصنيع  البد من التحول من التركيز على املمارسات املنفردة ملمارسات –

 . لتحقيق املنافع املتوقعة منهابتطبيق تلك املمارسات بشكل متكامل 

 الفاقد  من  الخالي  التصنيع  ثقافة  ترسيخ  بضرورة  الصناعية  بالشركات  واملديرين  املمارسين  الباحث  يوص ي –

  يتطلب  وهذا  العمالء  عند  وتنتهي  تبدأ  قيمة  سلسلة  باعتبارها  املنظمة  أنشطة  الى  النظر  بدورها  تتطلب  والتي

  اليات  كأحد التوريد  سلسلة  وأنشطة  والعمليات   اإلنتاج  أنشطة  بين  كبير  وتنسق  تعاون   أساس ي  بشكل 

 وتحسين   التكاليف،   ترشيد  على  إيجابية  اثار   من  لها  ملا  تعظيم املنفعة التي يحصل عليها العميل   في  املساعدة

 . وزيادة الربحية الجودة، 
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االهتمام بتدعيم القدرة على تشخيص  ضرورة  الصناعية بالشركات واملديرين املمارسين الباحث يوص ي كما –

 .مناطق التحسين وتقليل الفاقد والهدر فيما يتعلق باملوارد املادية والبشرية وكل ما يخص العملية التصنيعية 

 التوصيات لبحوث مستقبلية ( 11-2)

  قطاع  في  العاملة  الصناعية  الشركات  علي  الباحث  اقترحه  الذي  النموذج  اختبار  في  الحالي  الدراسة  اقتصر –

  النموذج  هذا  اختبار  خالل  من  مقارنة  دراسة  بعمل   الباحث  يوص ي  لذلك  ، والهندسية  املنزلية  األجهزة  صناعات

 .اخري  قطاعات في

 ما   على  للتعرف  وخاص،   ومشترك،   عام،   قطاع  الي  ملكيتها  نمط  حسب  الدراسة  محل   الشركات  تقسيم  يمكن –

  في   األداء  بمستوي  الفاقد   من  الخالي  التصنيع  ممارسات  تطبيق  عالقة  على  امللكية  لنمط  تأثير  هناك  كان  إذا

 .الشركات تلك

 في   والهندسية  املنزلية  األجهزة  صناعات  شركات  على  تطبيقها  خالل  من  الدراسة  هذه  نطاق  توسيع  يمكن –

 دراسة   شكل   لتأخذ  الحجم  وصغيرة  متوسطة  الشركات  وقطاع  الكبيرة،   الشركات  قطاع  هما  مختلفين  قطاعين

 –  التباين  عن  الكشف  خاللها  من  ويمكن  القطاعين،   هاتين  في  الشركات  عمل   ظروف  تشابه  بشرط  مقارنة، 

  االقتصادي  أدائها  مستوي   على  الشركات  بتلك   الخاصة الفاقد   من   الخالي  التصنيع  ممارسات  تأثير  في-وجد  ان

 . والتشغيلي واالجتماعي
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Impact of Lean Manufacturing Practices on Organization Performance: An 

applied study on Home appliances and engineering industries Sector in Egypt 

 

Dr. Ahmed Abdelaal rashwan 
 

Abstract  

The research aims to show the importance of lean manufacturing practices as one 

of the modern and contemporary systems and the beneficial effects that application 

of these practices have for the organization represented in reducing defects, the 

costs, and depletion of natural resources and environmental pollution, by applying 

to the Home appliances and engineering sector in Alexandria. The problem of the 

research was represented in the failure of many companies to adopt with 

contemporary manufacturing systems, including reducing defects, the costs, which 

aims to improve the operational and strategic objectives of the organization. In 

order to reach this goal, seven hypotheses were developed that the application of 

lean manufacturing practices could affect the improvement of the organization's 

performance, and A survey Questionnaire developed by the researcher to collect 

the initial data. Based on Cronbach Alfa Index has confirmed the reliability of the 

variables measurements, using the regression analysis method, the study hypotheses 

were tested, and The study found that here were positive effect of the Lean 

manufacturing practices on the organization's performance in the companies under 

study. The study also recommended several recommendations, most notably 

that need to publish A culture of Lean manufacturing as one of the mechanisms 

to help maximize the benefit that the customer gets because of its positive 

effects on rationalizing costs, improving quality, and increasing the 

profitability of the organization. 
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