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 الملخص:  

بنثاء  إلث  يث  دثدا البحث حد المقومات األساسية الالزمة للبقاء والنمو وتحقيق الميزة التنافسية للشركات , حأتشكل نظم التصنيع المرنة            

تم تجميعهثا  لبيانات التيلنافسية و اختبار العالقة بينهما من خالل التحليل اإلحصائي إطار فكري للعالقة بين نظم التصنيع المرنة وتحقيق الميزة الت

 إل ح  ة, وتوصل البسمنت بمصنعي بنغازي ودرنة بالشركة الليبية لألاليدارة المالعاملين باإل رة االستبيان التي تم توزيعها عل عن طريق استما

تكلفثة  تخفثي  إلث ؤدي يثها من االستجابة  ألية تغيرات في نوع المنتج أو تصثميم  ودث ا المرونة يمكن  نظم التصنيع المرنة بقدر كبير من  تمتع ن  أ

ة عن طريق زة التنافسيتحقيق المي نتاج في الوقت المناسب , وبالتاليالمنتجات والرفع من جودتها, وك لك يساعد في زيادة سرعة تنفي  العمليات واإل

 ي  التكاليف ,رفع الجودة , التوقيت المناسب , االبتكار(.تحقيق أبعاددا األربعة ) تخف

 

 سمنت الليبية.الشركة ا التنافسية,الميزة  المرنة,الكلمات المفتاحية: نظم التصنيع 

 

 
Abstract: 

        Flexible Manufacturing Systems(FMS) is one of the basic factors required for companies to survive, growth and obtain a 

competitive advantage. The aim of the research is to construct a theoretical framework of the interrelation between FMS and 

competitive advantage. Data was collected through a questionnaire distributed to financial departments employees a t both 

Benghazi and Derna branches of the Libyan Cement Company. Data then was statistical analyzed. The results revealed that 

FMS to large extent is flexible that making it sensitive enough to response to any type of changes to product type or design. 

This would lead to cost reduction as well as increasing product quality. Such flexibility will also speed up the manufacturing 

process in due course and ultimately companies can obtain a competitive advantage through the achievement of four core 

factors; cost reduction, quality promotion, due time and innovation. 

 

 
 

 أوالً / اإلطار العام للبحث

  المقدمة: 1-1

يشثثهد العثثالم منثث  العقثثد األخيثثر مثثن القثثرن الما ثثي       

 وحت  اآلن العديد من التطورات السثريعة والهائلثة والتثي

شثثثملت المجثثثاالت السياسثثثية واالقتصثثثادية واالجتماعيثثثة 

 الجديثثد,والتثثي بثثدأت تتحثثدد معهثثا مالمثثل النظثثا  العثثالمي 

التطثثثور السثثثريع فثثثي تكنولوجيثثثا  ذلثثثك ويثثث تي فثثثي مقدمثثثة

التقنيثثات المتقدمثثة فثثي  علثث  المعلومثثات وزيثثادة االعتمثثاد

 .[1] الحديثة جميع المجاالت وخاصة في بيئة التصنيع

فلقد حدثت تغيرات كبيثرة وسثريعة فثي بيئثة التصثنيع      

الحديثثثة وذلثثك نتيجثثة التقثثد  التقنثثي السثثريع والكبيثثر فثثي 

الحاسب اآللي وال ي  استخداماتالمعلومات ومجال تقنية 

فثثي طثثر  تغيثثرات دائلثثة فثثي نوعيثثة األنشثثطة و إلثث  أدي

حيث  ههثرت  عليهثا, الرقابثة أدائها وفي دياكل تكلفتهثا و

ت تلثك التقنيثا ن األسثاليب الفنيثة التثي تعتمثد علث العديد مث

المنثثثتج,  دورة حيثثثاةمراحثثثل  المتقدمثثثة خثثثاللالصثثثناعية 

ارتبطثثثثت بالبيئثثثثة  العديثثثثد مثثثثن األسثثثثاليب التثثثثي كودنثثثثا

( , TQMالصناعية الحديثثة منهثا إدارة الجثودة الشثاملة )

 ( وغيردا.JITوفلسفة التوقيت المنضبط )
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يثر مثن الشثركات الصثناعية فثي تبنثي وقد بدأت الكث       

ستراتيجيات وا حة للمنافسة وذلثك اسثتجابة للمتغيثرات ا

مثن أجثل تخفثي   المشثروع,المؤثرة في جميثع نشثاطات 

 قالوقثت, وتحقيثجثودة المنثتج وتخفثي   عيف, ورفثالتكال

 التنافسية.تحقيق الميزة  يوالتطوير, وبالتالاالبتكار 

 البحث:مشكلة  1-2

تعبثثثر الميثثثزة التنافسثثثية للمنشثثث ة عثثثن تمتثثثع المنشثثث ة 

 بقثثثدرات تنافسثثثية تثثثتمكن بواسثثثطتها مثثثن أن تمثثثثل مكانثثثا  

 المنشآت األخرى المنافسة لها فثي نفثم مجثال متميزا  بين

 ويتحدد المركز التنافسي من خالل أربعثة أبعثاد الصناعة,

دثثي االبتكثثار والوقثثت والجثثثودة والتكلفثثة ويتوقثثف مثثثدى 

نجاح المنش ة وقدرتها علث  االسثتمرار فثي المنافسثة علث  

مثثدى التحسثثن الثث ي تحققثث  فثثي مسثثتويات األداء المتعلقثثة 

 .[2] به ه األبعاد األربعة

حثثد المقومثثات أ وتثث تي نظثثم التصثثنيع المرنثثة لتشثثكل

األساسثثثية التثثثي ترتكثثثز عليهثثثا االقتصثثثاديات المعاصثثثرة 

نثا ومثن د التنافسثية,الالزمة للبقاء والنمو وتحقيثق الميثزة 

إزالثثة الغمثثوذ الثث ي يحثثيط  علثث  تنصثثب مشثثكلة البحثث 

تحقيثثق الميثثزة  مسثثادمة نظثثم التصثثنيع المرنثثة فثثي ىبمثثد

 .للشركةالتنافسية 

نافسثة حثادة مثن وتواج  صناعة االسمنت فثي ليبيثا م

قبثثثل المنتجثثثات المسثثثتوردة والتثثثي يثثثتم توريثثثددا ب سثثثعار 

منخفضثثثة مقارنثثثة باألسثثثعار المحثثثددة مثثثن قبثثثل شثثثركات 

دث ه  علث  صناعة االسمنت في ليبيا مما يزيد من الضثغط

تصثثثنيع حديثثثثة تسثثثادم فثثثي  أسثثثاليبالشثثثركات لتطبيثثثق 

 المناخ التنافسي. مواجهة د ا

سثؤال الثرئيم ويمكثن تلخثيم مشثكلة البحث  فثي ال 

 التالي:

يجابيثة بثين تطبيثثق نظثم التصثثنيع دثل توجثد عالقثثة إ 

 التنافسية؟المرنة وتحقيق الميزة 

  البحث:أهداف  1-3

يتمثل الهدا الرئيم للبح  في تو يل الثدور الث ي 

 التنافسثثية,تؤديثث  نظثثم التصثثنيع المرنثثة فثثي تحقيثثق الميثثزة 

تصثنيع بناء إطثار فكثري للعالقثة بثين نظثم ال ويتطلب ذلك

المرنثثة وتحقيثثق الميثثزة التنافسثثية مثثن خثثالل اسثثتعراذ 

الدراسثثات السثثابقة واألدد اإلداري والمحاسثثبي ومحاولثثة 

واختبار العالقة بين نظثم التصثنيع  بينهما,تو يل العالقة 

المثثثثرن وتحقيثثثثق الميثثثثزة التنافسثثثثية مثثثثن خثثثثالل التحليثثثثل 

اإلحصثثائي للبيانثثات التثثي يثثتم تجميعهثثا مثثن خثثالل أدوات 

 البيانات المستخدمة.جمع 

 البحث: أهمية 1-4

 تصنيعتنبع أدمية البح  من األدمية البالغة لنظم ال        

المرنثثثة ودوردثثثا فثثثي تحقيثثثق الميثثثزة التنافسثثثية للشثثثركات 

والتي تسادم في تطوردثا ونمودثا وبالتثالي نمثو االقتصثاد 

ة وتعتبثر دث ه الدراسثة امتثدادا  للدراسثات السثابق وتطوره,

 ئة التصنيع الحديثة وإ افة علمية لها.في مجال بي

  البحث: فروض 1-5 

توجثثثد  التثثثالي:الفثثثرذ الثثثرئيم  علثثث  يقثثثو  البحثثث       

عالقثثثة ذات داللثثثة إحصثثثائية بثثثين تطبيثثثق نظثثثم التصثثثنيع 

والثث ي يمكثثن  للمنشثث ة,المرنثثة وتحقيثثق الميثثزة التنافسثثية 

  الفروذ الفرعية التالية: ل إ تحليل 

إحصثثائية بثثين تطبيثثق نظثثم توجثثد عالقثثة ذات داللثثة  -

 التصنيع المرنة وتخفي  التكلفة.

توجثثد عالقثثة ذات داللثثة إحصثثائية بثثين تطبيثثق نظثثم  -

 التصنيع المرنة ورفع الجودة. 

توجثثد عالقثثة ذات داللثثة إحصثثائية بثثين تطبيثثق نظثثم  -

 الوقت.  وتخفي التصنيع المرنة 

توجثثد عالقثثة ذات داللثثة إحصثثائية بثثين تطبيثثق نظثثم  -

 وتحقيق االبتكار.التصنيع المرنة 

 البحث: منهج 1-6

المثثنهج  علثث  لتحقيثثق أدثثداا البحثث  تثثم االعتمثثاد        

االسثثثثثتقرائي لتجميثثثثثع المعلومثثثثثات المتعلقثثثثثة بالعناصثثثثثر 

الرئيسثثية للبحثث  وتحليلهثثا وتفسثثيردا بهثثدا بنثثاء اإلطثثار 

أدبيثات نظثم التصثنيع المرنثثة   النظثري لهثا باالعتمثاد علث

كمثا اعتمثد الباحثثان  نافسثية,التودوردا في تحقيثق الميثزة 

المثثنهج االسثثتنباطي فثثي اختبثثار فثثروذ البحثث  مثثن   علثث
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قائمثة االسثتبيان  لدراسة الميدانية والتي تعتمد علث خالل ا

بهثثثدا تحليثثثل إجابثثثات أفثثثراد الدراسثثثة حثثثول دور نظثثثم 

 التصنيع المرنة في تحقيق الميزة التنافسية. 

 السابقة: الدراسات 1-7

دور  ر مثن الدراسثات التثي أكثدت علث الكثيتوجد          

مثو نظم التصنيع المرنة  في تحقيق البقاء واالستمرار والن

للمنظمثثة باعتبثثاره أحثثد المقومثثات األساسثثية التثثي ترتكثثز 

عليهثثثثا االقتصثثثثاديات المعاصثثثثرة, وبالنسثثثثبة للدراسثثثثات 

إمكانيثثة  يثثة فمازالثثت متوا ثثعة وتركثثز علثثي مثثدىالعرب

مثثع البيئثثة الصثثناعية ,   تماشثثيها دثث ه الثثنظم ومثثدى تطبيثثق

بيان واستكشاا  إل  (2011فلقد ددفت )دراسة العجلة , 

إمكانيثثة تطبيثثق مثثدخل المحاسثثبة عثثن االنجثثاز فثثي  ثثوء 

اعتمثثاد  إلث  مسثتجدات بيئثة التصثثنيع الحديثثة , وتوصثثلت

أنظمثثثثة وتقنيثثثثات التصثثثثنيع   الشثثثثركات الصثثثثناعية علثثثث

ات وجثود معوقث إلث  المتقدمة بصورة متوسطة ,باإل افة

, ويتفثثق ذلثثك مثثع [3]تحثثول  دون تطبيثثق الثثنظم الحديثثثة 

( التثثثثي استعر ثثثثت أدثثثثداا 2013دراسثثثثة )السثثثثريتي ,

ة التكامثل بثثين المقثثاييم الماليثثة وغيثر الماليثثة فثثي هثثل بيئثث

 ثثعف أداء الشثثركات  إلثث  التصثثنيع الحديثثثة , وتوصثثلت

 نظثم التصثنيع الحديثثة نظثرا   إلث  وعد  ادتمامهثا بثالتحول

 . [4]وعد  االنفتاح علي السو  العالمي لقلة المنافسة

وفي نفم المسار البحثي فلقد أشارت دراسة )المعموري  

إمكانية تطبيق التصنيع الهجين   إل  (2017,الخالدي ,

واقع الصناعات العراقية ودوره في تعزيز ميزتها   عل

 agileتطبيق النظا  الهجين ) إل  التنافسية , وتم اللجوء

manufacturing  من خالل الجمع بين التصنيع )

,  (lean and agile)الرشيق والتصنيع الفعال 

 عف أنظمة التصنيع القائمة  إل  وتوصلت الدراسة

ووجود إدمال للعنصر البشري وإدمال قسم البح  

استخدا   ن  أوالتطوير في الشركة محل الدراسة,  و

 . [5]التصنيع الهجين يزيد من الحصة السوقية للشركة

أما بالنسبة للدراسات األجنبية فلقد ركزت علي       

الفوائد الناتجة عن تطبيق أسلود التصنيع المرن , حي  

الطاقة   ( علStevenson,2007ركزت دراسة )

ظم التصنيع المرنة, مستغلة عند نالغير المستغلة و

نسبة استغالل الطاقة في هل استخدا   ن  أ إل  وتوصلت

الطاقة العاطلة  أن  % و80 إل  رنة يصلنظم التصنيع الم

% بالمقارنة مع النظم التقليدية التي تصل  10 إل  تصل

 إل  % والطاقة العاطلة20إل  فيها نسبة استغالل الطاقة

Deif  &توصلت دراسة كما ,  [6] 80%

Elmaraghy, 2017) )  أن ديناميكية إدارة حجم  إل

المنتجات   لالتنوع تقد  بو وح العوامل التي تؤثر ع

ت ثير ذلك  إل  والتوسعات المرتبطة بالمصنع , باإل افة

 .[7]االستثمار والتكنولوجيا ودورة حياة المنتج  عل

ودناك دراسات حديثة ناقشت أدوات قياس نتثائج           

 & Bento)دراسثة نظثم التصثنيع المثرن فلقثد اقترحثت 

Tontini ,2018)  التصثثنيع المثثرن  أداة لقيثثاستطثثوير

 إلث  وتوصثلت الدراسثة التشثغيلي,وقياس عالقتث  بثاألداء 

% من الت ثير في األداء التشثغيلي 49.9اإلدراك يقيم  أن  

وان تطبيقات التصنيع المثرن تزيثد مثن فاعليثة  للشركات,

 . [8] للشركاتاألداء 

ممثثثا سثثثبق يتضثثثل إن الدراسثثثات العربيثثثة مازالثثثت        

رنثة وغيثره مثن متوا عة في التعرذ لثنظم التصثنيع الم

فثثي حثثثين توجثثثد  المتطثثورة وتطبيقاتهثثثا,أنظمثثة التصثثثنيع 

دراسات أجنبية متقدمة عن تطبيقات نظم التصنيع المرنثة 

غلثثب الدراسثثات علثث  أن تطبيثثق نظثثم التصثثنيع أواتفقثثت 

 أقثل,وتكلفثة  بجودة أعلثي المرنة يساعد في تقديم منتجات

نتجثات مرونت  وإمكانيثة تعديلث  وتحثوير الم إل  باإل افة

 وأسلود اإلنتاج.

 ميزةاإلطار المفاهيمي لنظم التصنيع المرنة والثانياً / 

 التنافسية 

تسثعي الشثركات لتحقيثق مزايثا تنافسثية ك سثاس للبقثثاء     

وخالل د ا القسم من البحث  سثيتم التعثرذ  واالستمرار,

 التنافسية.لمفهو  نظم التصنيع المرنة وتحقيق الميزة 

تعرا نظم التصثنيع  التصنيع المرنة :مفهوم نظم   2-1

 فثي اآللثي الحاسثب تستخد  اآللية, ذاتية نظم المرنة ب نها
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 دث ه اسثتخدا  يتطلثب و اإلنتاجيثة, العمليثة مراحثل كافثة

 مراحلث  فثي األوتوماتيكيثة إلث  تحويثل اإلنتثاج الثنظم

اآللثي  العنصثر تث ثير ارتفثاع إلث  يثؤدي ممثا المختلفثة

 دوره أصثبل ,الث ي لبشثريا العنصثر تث ثير وانخفثاذ

اآلالت, وتسثتخد  نظثم التصثنيع  تشثغيل رقابثة فثي يتمثثل

المرنة لمعالجة  العمليات التصنيعية بالطريقة التي تسثتفيد 

من اآللية وتمتع د ه النظم بقدر كبير مثن المرونثة, حيث  

تستجيب بسرعة ألية تغيرات في نوع المنتج أو تصثميم  

الث ي يمكثن أن يثزود  عن طريق الحاسب اآللي المركثزي

نظثثثثم التصثثثثنيع بالمعلومثثثثات التثثثثي تثثثثوازن بثثثثين اآلالت 

 .[9]والجدولة السليمة لإلنتاج

 المرنة:مزايا تطبيق نظم التصنيع  2-2

يمكن استعراذ المزايا من استخدا  نظم التصنيع المرنثة 

 : [10]كالتالي 

تحقيثق زيثادة كميثة   تساعد نظم التصنيع المرنثة علث -1

 التكلفة.الجودة وتخفي   عاإلنتاج, ورف

 كانية تغير اآلالت ألداء مجموعة عمليات مختلفة.إم -2

 المباشرة.تتيل تقليل العمالة البشرية  -3

لخفثثث   أنواعثثث  نتيجثثثةتخفثثثي  المخثثثزون بجميثثثع  -4

لتطبيثثق أسثثلود فلسثثفة  الوقثثت بثثين العمليثثات نظثثرا  

 .JITالتوقيت المنضبط 

تسثثثادم نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة فثثثي تحقيثثثق وفثثثورات  -5

قتصثثادية نتيجثثة وجثثود تصثثميمات نمطيثثة ودقثثة فثثي ا

 والهدر.اإلنتاج وتقليل معدل الفاقد 

 صنيع المرنة السرعة الكافية لالستجابةتتحقق نظم ال -6

 ,واالحتياجثثثثات السثثثثوقيةللتغيثثثثرات فثثثثي المثثثثدخالت 

 التكيف مع التغيرات السوقية. وبالتالي إمكانية

ل مثن الرقابثة علثي الجثودة داخث  علثأتحقيق مستوي  -7

 المراحل اإلنتاجية المختلفة.

تقارد مواقع مراكثز  تعمل نظم التصنيع المرنة عل  -8

اإلنتاج ممثا يسثهل االتصثال بثين العثاملين وإشثراكهم 

 المشكالت.في حل 

 التنافسية:الميزة  مفهوم 2-3

يعبثثثر المركثثثز التنافسثثثي عثثثن موقثثثع المنشثثث ة فثثثي 

 ويعكثثم أدائهثثا فثثي الوقثثت الحا ثثر المنافسثثين,مواجهثثة 

كز ومؤشرا  لما يجب علي  األداء في المستقبل ويت ثر المر

 :[11]ا التنافسي للمنشآت الصناعية بعاملين أساسيين دم

الحصثثثثة السثثثثوقية: فكلمثثثثا زادت الحصثثثثة السثثثثوقية  -1

للمنشثثث ة زادت قثثثوة مركزدثثثا التنافسثثثي حيثثث  تزيثثثد 

 العوائد نتيجة زيادة د ه الحصة.

فثثي تميثثز تميثثز المنشثث ة فثثي بعثث  المجثثاالت: مثثثل ال -2

والقثرد  للمنثتج,من مهارات التصنيع واالستخدا  اآل

 من مناف  وتوفير العمالة ب جور منخفضة.

 تحقيثثق الميثثزة التنافسثثية يكمثثنأن  ويثثرى الباحثثثان 

فثثي فهثثم ووعثثي المنشثث ة ألذوا  واحتياجثثات العمثثالء مثثع 

وجثثود التركيثثز علثث  الركثثائز األساسثثية للميثثزة التنافسثثية 

حيثث  عرفثثت  والوقثثت,دة واالبتكثثار ودثث  التكلفثثة والجثثو

نهثثثثا مجموعثثثثة مثثثثن المهثثثثارات أالميثثثثزة التنافسثثثثية علثثثث  

والتكنولوجيثثا والمثثوارد والقثثثدرات التثثي تسثثثتطيع اإلدارة 

ع تنسيقها واستثماردا لتحقيثق أمثرين دمثا إنتثاج قثيم ومنثاف

 للعمالء أعل  ممثا يحققث  لهثم المنافسثون وت كيثد حالثة مثن

 .[13[]12]افسي  التميُّز بين المنظمة ومن

نظممممم التصممممنيع المرنممممة فممممي تحقيممممق الميممممزة  دور 2-4

 التنافسية:

يساعد اسثتخدا  نظثم التصثنيع المرنثة فثي تحقيثق الميثزة   

 )تخفثثي التنافسثثية عثثن طريثثق تحقيثثق أبعاددثثا األربعثثة 

االبتكثثثار(  المناسثثثب,التوقيثثثت  الجثثثودة, عالتكثثثاليف, رفثثث

 يلي:ويمكن تو يل ذلك فيما 

بتخفثثي  عثثدد العثثاملين  ةالمرنثث التصثثنيعم تقثثو  نظثث -1

 باإل ثثافة المباشثثر,وبالتثثالي تخفثثي  تكثثاليف العمثثل 

زيثثثادة الدقثثثة فثثثي اإلنتثثاج و الدقثثثة فثثثي اسثثثتخدا   إلثث 

المواد األولية وال ي ينتج عن  تخفي  تكاليف الفاقثد 

وكثثث لك تخفثثثي  التكثثثاليف الصثثثناعية  اإلنتثثثاج,فثثثي 

صثردا عنابعث  اإل افية عن طريثق الثتخلم مثن 

أو الثثتحكم فيهثثا مثثثل تكثثاليف الصثثيانة ومصثثروفات 

تسثثادم فثثي الثثتخلم مثثن  JITاسثثتخدا   أن  و التثث مين,
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تكلفثثثة التخثثثزين ممثثثا يسثثثادم فثثثي تخفثثثي  التكثثثاليف 

 الصناعية اإلجمالية.

أسلود إدارة الجودة   تعتمد نظم التصنيع المرنة عل -2

تصثثميم المنثثتج  علثث والثث ي يركثثز  TQMالشثثاملة 

مسثثثثثتهلكين ومثثثثثن ثثثثثثم الرفثثثثثع مثثثثثن حسثثثثثب أذوا  ال

اإلنتثثاج الثث كي  أن   إلثث  باإل ثثافة المنثثتج,مواصثثفات 

 الرفثعال ي يسادم في الرفع من دقة اإلنتثاج وبالتثالي 

 من جودة المنتجات.

يسثثثاعد اسثثثتخدا  نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة فثثثي تحقيثثثق  -3

نجاز المهثا  اإلنتاجيثة وبالتثالي تخفثي  إالسرعة في 

صثنيع والمناولثة وتسثليم الوقت الضائع فثي عمليثة الت

 المنتج بشكل سريع وفي الوقت المحدد.

ل تمتاز نظم التصنيع المرنة بالمرونة العالية من خال -4

التكيف واالستجابة مع الحاجات الفرديثة   قدرتها عل

 اإلنتثاج,في تغيير تصاميم المنتج وعمليثة  عميللكل 

 وحجثثم اإلنتثثاجالتنثثوع فثثي المنتجثثات  إلثث  باإل ثثافة

مثثثع رغبثثثات العميثثثل وحجثثثم  تماشثثثيا   كفثثثؤةبصثثثورة 

الطلثثثثب وبالتثثثثالي يتحقثثثثق االبتكثثثثار فثثثثي المنتجثثثثات 

 والعملية اإلنتاجية.

 ثالثاً / الجانب الميداني للبحث

اختبار العالقة بثين نظثم التصثنيع   إل تهدا الدراسة

المرنثثثثة وتحقيثثثثق الميثثثثزة التنافسثثثثية مثثثثن خثثثثالل التحليثثثثل 

عثن طريثق اسثتمارة  للبيانات التي يتم تجميعهااإلحصائي 

سثثتخدا  يانثثات المجمعثثة بااالسثثتبيان , ومثثن ثثثم تحليثثل الب

 اإلحصائية المناسبة واختبار فر يات البح .األساليب 

ي اإلدارة الماليثثة والتكثثاليف وشثثملت الدراسثثة مثثوهف

ا سثمنت بمصثانعهالتابعثة لهثا بالشثركة الليبيثة لأل قسا واأل

اسثثتمارة ( 132ببنغثثازي ودرنثثة, حيثث  تثثم توزيثثع عثثدد )

فثثثثي  SPSSواسثثثثتخد  البرنثثثثامج اإلحصثثثثائي ,  اسثثثثتبيان

تحليثثل البيانثثات ويمكثثن عثثرذ نتثثائج التحليثثل اإلحصثثائي 

 كالتالي:

 الديموغرافية:الخصائص  تحليل 3-1

 ( الخصائم الديموغرافية1الجدول )

اإلدارات 

 الوهيفية

مدير 

 ادارة

رئيم 

 قسم

رئيم 

 وحدة
 اإلجمالي موهف

 132 118 6 5 3 التكرار

 %100 %89 %05 %04 %02 النسبة

 التخصم
 محاسبة

إدارة 

 أعمال
 اإلجمالي أخري اقتصاد

 132 35 17 26 54 التكرار

 %100 %27 %13 %19 %41 النسبة

المستوي 

 التعليمي
 بك ماجستير دكتوراه

دبلو  

 متوسط
 اإلجمالي

 132 25 97 9 1 التكرار

 %100 %19 %73 %07 %01 النسبة

 الخبرة
من  اقل

5 

 سنوات

 من

5-10 

 سنة

من 

10-

15 

 سنة

أكثر 

 15من 

 سنة

 اإلجمالي

 132 22 47 36 27 التكرار

 %100 %17 %36 %27 %20 النسبة

)*( مثثثن إعثثثداد الباحثثثثان فثثثي  ثثثوء نتثثثائج تفريثثث  قثثثوائم 

 االستقصاء.

ضل أن البح  شمل كل من خالل الجدول السابق يت       

بالتثثالي فهثثي عينثثة داريثثة داخثثل الشثثركة والمسثثتويات اإل

قسثا  % مثن مثديري االدارت واأل11  شملت منوعة حي

% مثثن المثثوهفين , وكثث لك كانثثت نسثثبة 89والوحثثدات و

% وبثثاقي 41المبحثثوثين الثث ين يحملثثون مؤدثثل محاسثثبة 

النسثبة موزعثة بثين التخصصثثات االخثري , وفيمثا يتعلثثق 

مثن  % من المبحثوثين81بالمستوي التعليمي فإن مانسبت  

 الخبثرة الكبيثرة إلث   ثافةؤدالت الجامعيثة, باإلحملة المث

هثم الغالبيثة مثن مفثردات العينثة ل إن  لمفردات العينثة حيث  

 أن  سثثنوات , و مثثن خثثالل  ذلثثك يتبثثين  5خبثثرة تزيثثد عثثن 

الخصثثائم الديموغرافيثثة لمفثثردات العينثثة جيثثدة وتعطثثي 

  جابثة الجثادة علثاإل  قدرة المبحثوثين علث  ؤشرات علم

فهمهثثثثثثم لمو ثثثثثثوع البحثثثثثث   إلثثثثثث   ثثثثثثافةاالستبيان,باإل

 وادتمامهم ب .

 البحث:اإلحصاء الوصفي لمتغيرات    2-3

وصمممفي لدرامممة ااهميمممة النسمممبية اإلحصممماء ال 3-2-1

          لفقرات تطبيق نظم التصنيع المرنة: 

نسثثبي لعناصثثر نظثثم التصثثنيع يتضثل مثثن التحليثثل ال        

سثثثتخدا  ن تتجثثث  نحثثثو إثبثثثات ايآراء المبحثثثوث ن  المرنثثثة أ

الشركة لألدوات واألسثاليب التثي تسثاعد فثي تطبيثق نظثم 
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حيثث  وافثثق المبحثثوثين بثثدرجات عاليثثة  المرنثثة,التصثثنيع 

كثثل النقثثاط الثثواردة  ثثمن االسثثتبيان والتثثي يمكثثن   علثث

 التالي:تو يحها في الجدول 

( اإلحصاء الوصفي لدرجة األدمية النسبية 2الجدول )

 لمرنة:للفقرات الخاصة بنظم التصنيع ا

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

تسثثثثثثثثثثتخد  الشثثثثثثثثثثركة 

الحاسثثثثثب اآللثثثثثي فثثثثثي 

 التصنيع 

3.29 0.826 24% 12 

المراحثثثثثثثل اإلنتاجيثثثثثثثة 

بالشركة يمكثن تعثديلها 

 حسب الحاجة.

3.05 0.680 22% 10 

تجثثانم المثثواد الداخلثثة 

 وإمكانيثثثةفثثثي اإلنتثثثاج 

إلنتاج أكثر  استخدامها

 من منتج.

3.36 0.554 17% 6 

تتبنثثي الشثثركة بثثثرامج 

إدارة الجثثثودة الشثثثاملة 

TQM 

3.83 0.773 20% 8 

تستخد  أسلود اإلنتاج 

 JITبدون مخزون 
4.17 0.690 17% 5 

تسثثثثثثثثثثتخد  الشثثثثثثثثثثركة 

أسثثاليب إنتاجيثثة حديثثثة 

 في التصنيع 

4.39 0.548 12% 3 

تهثتم اإلدارة بثالتعريف 

 الحديثةبنظم التصنيع 
4.55 0.499 11% 2 

 إلثثثث  تسثثثثعي الشثثثثركة

تحقيثثثق معثثثدالت جيثثثدة 

 من األداء 

4.26 0.439 10% 1 

تقثثو  الشثثركة بتثثدريب 

العثثثثاملين للرفثثثثع مثثثثن 

 كفاءتهم

3.78 0.968 26% 14 

تهثثثثثثثثثثثثثثتم الشثثثثثثثثثثثثثثركة 

باالسثثثثثتجابة لشثثثثثكاوي 

 العمالء

3.32 1.043 31% 15 

تستخد  الشركة مناولة 

 اتوماتيكية حديثة.
3.77 0.852 23% 11 

تهثثتم الشثثركة بالسثثثعي 

لتخفثثثثثثثثثثثي  تكلفثثثثثثثثثثثة 

 المنتجات

4.23 0.697 16% 4 

تهثتم الشثركة بتخفثي  

الوقثثثثت الثثثثالز  لتنفيثثثث  

 المها 

3.32 0.813 25% 13 

تهثثثتم الشثثثركة بتطبيثثثق 

معايير الجودة العالمية 

. 

3.80 0.808 21% 9 

  إلثثثث تسثثثثعي الشثثثثركة

تحقيثثثثثثثثثثثق االبتكثثثثثثثثثثثار 

 والتطوير .

4.17 0.830 20% 7 

  %8 0.312 3.83 اإلجمالي

 .تفري  قوائم االستقصاء عل : بناء ر*( المصد)

يتضثثل مثثن الجثثدول السثثابق أن إجمثثالي اتجادثثات         

تجادثثا  نحثثو الموافقثثة مفثثردات عينثثة البحثث  قثثد أههثثرت إ

 دمية النسبية لتطبيق الشركة لثنظم التصثنيععل  درجة األ

( ومعامثثل اخثثتالا 3.83بمتوسثثط حسثثابي قثثدره ) المرنثثة

تحقيثق  إلث  سثعي الشثركةتحي  جاءت الفقرة )  %(, 8)

( , وذلثك بمتوسثط حسثابي قثدره معدالت جيثدة مثن األداء

جاءت الفقرة و%(,  10( ومعامل اختالا  قدره )4.26)

تهثثتم اإلدارة بترسثثيم المعرفثثة األساسثثية بثثنظم التصثثنيع )

(  4.55ني بمتوسثط حسثابي قثدره )( بالترتيب الثثاالحديثة

تسثثثتخد  %  وتلتهثثثا الفقثثثرة  )11وبمعامثثثل اخثثثتالا بلثثث  

( الشثثثركة أسثثثاليب إنتاجيثثثة وتقنيثثثات حديثثثثة فثثثي التصثثثنيع

تهثثثتم ( ,ثثثثم تلتهثثثا الفقثثثرة )4.39بمتوسثثثط حسثثثابي بلثثث  )

( ودكثث ا تلتهثثا الشثثركة بالسثثعي لتخفثثي  تكلفثثة المنتجثثات

 باقي الفقرات.

 نحثثراا المعيثثاري لجميثثع االجابثثاتاال أن  ويتضثثل         

عثثثد  تشثثثتت   الصثثحيل ودثثث ا يثثثدل علثثأقثثل مثثثن الواحثثثد 

 لشثثكاوىفقثثرة )تهثثتم الشثثركة باالسثثتجابة جابثثات عثثدا اإل

ي جابثات وحصثلت علث( حي  حدث بهثا تشثتت لإلالعمالء

دتما  الشركة بشكاوي أقل متوسط , ود ا يدل علي عد  ا

 العمالء.

النسممممبية  هميممممةاإلحصمممماء الوصممممفي لدراممممة اا 3-2-2

 المنتجات.لعنصر تخفيض تكلفة 

 يتضل من التحليل النسبي لعنصر تخفثي  التكلفثة         

آراء المبحثثثوثين تتجثثث  نحثثثو إثبثثثات اسثثثتخدا  الشثثثركة  أن  

حي   التكلفة,خفي  لألدوات واألساليب التي تساعد في ت

كثل النقثاط الثواردة   ن بثدرجات عاليثة علثوافق المبحوثو

يان والتثثثي يمكثثثن تو ثثثيحها فثثثي الجثثثدول  ثثثمن االسثثثتب

 التالي:

للفقرات الخاصة الوصفي ( اإلحصاء 3الجدول رقم )

 بعنصر تخفي  تكلفة المنتجات:

 البيــــــــــــــــــان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

تقو  الشركة بتطبيثق 

محاسثثثبة المسثثثؤولية 

 اليف.في رقابة التك

3.37 0.930 27% 6 
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 البيــــــــــــــــــان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

تسثثثثثثثتخد  الشثثثثثثثركة 

أسثثثاليب حديثثثثة فثثثي 

 إدارة التكاليف

3.55 0.934 18% 2 

نظثثثثثثثثثا  التكثثثثثثثثثاليف 

المطبثثثثثثثثثثثق يقثثثثثثثثثثثد  
معلومثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثن 

التكثاليف الفعليثثة فثثي 

 الوقت المناسب.

3.68 0.597 16% 1 

تسثثثثثثثتخد  الشثثثثثثثركة 

  أسثثلوبا التكلفثثة علثث

أسثثثثثثثاس النشثثثثثثثاط و 

 التكلفة المستهدفة 

3.44 0.830 23% 5 

تتم مقارنة التكاليف  

الفعلية مع المخططة 

 وتحديد االنحرافات. 

3.08 0.567 18% 3 

تقو  الشثركة بو ثع 

خطثثثثثثثثثثثثط لتنفيثثثثثثثثثثثث  

 العمليات واإلنتاج.

3.56 0.822 23% 4 

  %11 0.390 3.45 اإلجمالي

            بنثثثثثاء علثثثثثي تفريثثثثث  قثثثثثوائم االستقصثثثثثاء)*( المصثثثثثدر: 

الي اتجادثثات مفثثردات تبثثين مثثن الجثثدول السثثابق إن إجمثث

عينة البح  قد أههرت إتجادثا  نحثو الموافقثة علث  درجثة 

االدميثثة النسثثبية الدتمثثا  الشثثركة محثثل البحثث  لتخفثثي  

( ومعامثل اخثتالا 3.45بمتوسط حسابي قدره ) التكاليف

نظثا  التكثاليف جثاءت الفقثرة الخاصثة بث ن حي  %(,11)

ليف المطبثثق بالشثثركة يقثثد  بيانثثات ومعلومثثات عثثن التكثثا

بالترتيثثثب األول بمتوسثثثط  الفعليثثثة فثثثي الوقثثثت المناسثثثب,

%(, ثثم تلتهثا 16( ومعامل اختالا )3.68حسابي قدره )

باسثثتخدا   الشثثركة ألسثثاليب حديثثثة فثثثي الفقثثرة الخاصثثة 

( ومعامثثل 3.55بمتوسثثط حسثثابي قثثدره ) إدارة التكثثاليف

% (, وبعثد ذلثك جثاءت فثي الترتيثب الثالث  18اختالا )

مثع  بقيا  الشثركة بمقارنثة التكثاليف الفعليثةالفقرة الخاصة 

بمتوسثثثثط المخططثثثثة وتحديثثثثد االنحرافثثثثات ومعالجتهثثثثا  

 % ( , ودك ا18( ومعامل اختالا )3.08حسابي قدره )

بثثاقي الفقثثرات حيثث  كانثثت التراتيثثب األولثثي للفقثثرات  إلثث 

الخاصة بكون الشركة تسثتخد  نظثا  تكثاليف يقثد  بيانثات 

 . مناسبة وفي الوقت المناسب

ن االنحثثثثراا المعيثثثثاري لجميثثثثع كمثثثثا يتضثثثثل أ          

الصثثحيل ودثث ا يثثدل علثثي عثثد  االجابثثات أقثثل مثثن الواحثثد 

وبالتثثالي يمكثثن قبثثول الفثثرذ الفرعثثي  ,اإلجابثثاتتشثثتت 

 األول:

توامممد ة ذمممة لات داللمممة يحصمممائية بمممي  تطبيمممق نظممممم 

 التصنيع المرنة وتخفيض التكلفة.

النسممممبية  هميممممةاإلحصمممماء الوصممممفي لدراممممة اا 3-2-3

 الوذت:للفقرات الخاصة بتخفيض 

يتضثثل مثثن التحليثثل النسثثبي لعنصثثر تخفثثي  وقثثت تنفيثث  

آراء المبحثثثثوثين تتجثثثث  نحثثثو إثبثثثثات اسثثثثتخدا   المهثثثا  إن

تخفثثثي   الشثثركة لثثثألدوات واألسثثثاليب التثثي تسثثثاعد فثثثي

ن بثدرجات عاليثثة علثي كثثل حيث  وافثثق المبحوثثو الوقثت,

ن والتي يمكن تو ثيحها فثي النقاط الواردة  من االستبيا

 الجدول التالي:

( اإلحصاء الوصفي لدرجة األدمية 4الجدول رقم )

 النسبية للفقرات الخاصة بتخفي  الوقت:

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

تقثثو  الشثثركة بتحديثثد 

الوقثثثثثثثثثثت المثثثثثثثثثثثالي 

 والعملي لكل عملية

3.89 0.673 17% 7 

تقثثو  الشثثركة بتقسثثيم 

وقثثثثت العمثثثثثل وفثثثثثق 

لخطثثثثثثط مو ثثثثثثوع  

 بدقة.

3.90 0.708 18% 8 

تهتم الشثركة بثالزمن 

باعتبثثثثثثثثثاره محثثثثثثثثثدد 

أساسثثثثي للرفثثثثع مثثثثن 

 األداء.  

4.64 0.483 10% 1 

تتبني الشركة أساليب 

حديثثثثثة فثثثثي اإلنتثثثثاج 

تسادم في تقليل وقت 

 تنفي  المها .

4.58 0.496 11% 2 

داد تقثثو  الشثثركة بإعثث

تقثثثثثارير عثثثثثن تنفيثثثثث  

األعمال وفقا  للمعيار 
الزمنثثثثثثي ومقارنتثثثثثث  

 بالمخطط

4.51 0.502 11% 3 

يشثثارك العثثاملين فثثي 
المستويات الثدنيا فثي 

و ثثثثثثثثثثع الخطثثثثثثثثثثط 

 الزمنية لتنفي  العمل.

4.16 0.640 15% 6 

تستخد  الشثركة نظثم 

الكترونيثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي 

التصثثثثثثثثنيع محثثثثثثثثددة 

 الوقت بدقة

4.33 0.638 15% 5 

ة  بتطبيق تهتم الشرك

 اآلليثثثثثثثثثثةالمناولثثثثثثثثثثة 

 والمبرمجة .

4.04 0.823 20% 9 
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 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

تثثثتم دراسثثثة الحركثثثة 

 والزمن
3.86 1.535 14% 4 

تقد  الشركة منتجاتها 

للعمثثثالء فثثثي الوقثثثت 

 المحدد

3.32 0.702 21% 10 

  %7 0.287 4.12 اإلجمالي

 تفري  قوائم االستقصاء. عل بناء )*( المصدر: 

ت دثثاإجمثثالي اتجا أن  ل السثثابق تبثثين مثثن الجثثدو            

مفثثردات عينثثة البحثث  قثثد أههثثرت اتجادثثا  نحثثو الموافقثثة 

دمية النسثبية الدتمثا  الشثركة محثل البحث  عل  درجة األ

( ومعامثثل 4.12بمتوسثط حسثابي قثدره ) بتخفثي  الوقثت

حيثثثث  جثثثثاءت الفقثثثثرة الخاصثثثثة بقيثثثثا   %(,7اخثثثثتالا )

ي للرفثثع الشثثركة باالدتمثثا  بثثالزمن باعتبثثاره محثثدد أساسثث

بالترتيثثب األول بمتوسثثط حسثثابي قثثدره  مثثن أداء الشثثركة,

%(, ثثثثثم تلتهثثثثا الفقثثثثرة 10( ومعامثثثثل اخثثثثتالا )4.64)

تبني الشركة ألسثاليب حديثثة فثي اإلنتثاج تسثادم بالخاصة 

( 3.58بمتوسط حسابي قثدره )في تقليل وقت تنفي  المها  

% (, وبعد ذلك جاءت في الترتيثب 11ومعامل اختالا )

 بقيثثا   الشثثركة بإعثثداد تقثثارير عثثنالفقثثرة الخاصثثة  الثالثث 

 تنفيثث  األعمثثال وفقثثا  للمعيثثار الزمنثثي ومقارنتثث  بثثالمخطط

% ( 11( ومعامل اختالا )4.51بمتوسط حسابي قدره )

االنحثثراا  أن  كمثثا يتضثثل  بثثاقي الفقثثرات,  إلثث  , ودكثث ا

الصثحيل ودث ا جابات أقل مثن الواحثد المعياري لجميع اإل

, وبالتثثالي يمكثثن قبثثول  جابثثاتتشثثتت اإليثثدل علثثي عثثد  

تواد ة ذة لات داللة يحصائية  :الفرذ الفرعي الثاني 

 الوذت.  وتخفيضبي  تطبيق نظم التصنيع المرنة 

وصممممفي لدراممممة ااهميممممة النسممممبية اإلحصمممماء ال 3-2-4

          للفقرات الخاصة برفع الجودة: 

يتضثثثثل مثثثثن التحليثثثثل النسثثثثبي لعنصثثثثر رفثثثثع جثثثثودة     

ات آراء المبحثوثين تتجث  نحثو إثبث أن  نتجات والعمليثات الم

استخدا  الشركة لألدوات واألساليب التي تسادم فثي رفثع 

ن وحيثثثث  وافثثثثق المبحوثثثثث والعمليثثثثات,جثثثثودة المنتجثثثثات 

بثدرجات عاليثة علثي كثل النقثاط الثواردة  ثمن االسثثتبيان 

 التالي:والتي يمكن تو يحها في الجدول 

الوصفي لدرجة األدمية ( اإلحصاء 5الجدول رقم )

 :جودةالالنسبية للفقرات الخاصة برفع 

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري

معامل 

 االختالا
 الترتيب

رفثثثثع   إلثثثث تسثثثثعي الشثثثثركة

 جودة المنتجات والعمليات
3.46 0.823 24% 7 

تتم دراسة مواصفات المنثتج 

 والتخطيط لها
3.35 0.933 28% 9 

خطيط تهثثثثثثتم الشثثثثثثركة بثثثثثثالت

 االستراتيجي لإلنتاج 
4.08 0.661 16% 2 

تقثثثثثثو  الشثثثثثثركة بتثثثثثثدريب  

 العاملين والرفع من أداءدم.
3.64 0.774 21% 5 

يثثتم التركيثثز علثث  المنتجثثات 

األكثثثثثثثثر طلبثثثثثثثثا  وتنميتهثثثثثثثثا 

 وتطويردا . 

3.62 0.726 20% 4 

العمثثل لتميثثز المنتجثثات مثثن 

حيثثثثثثث  الجثثثثثثثودة والتقنيثثثثثثثة 

 المستخدمة

3.82 0.872 23% 6 

تقثثثثثو  الشثثثثثركة بثثثثثثالتخطيط 

 .السليم لإلنتاج 
3.86 0.540 14% 1 

االدتمثثثثا  بالحصثثثثول علثثثث  

عالمثثات تجاريثثة وعالمثثات 

 الجودة

3.92 0.801 20% 3 

احتياجثثثثثات   التعثثثثثرا علثثثثث

العمثثثثثالء ورغبثثثثثاتهم حثثثثثول 

 اإلنتاج والتسويق .

2.93 0.831 28% 10 

دراسثثثة مقترحثثثات العمثثثالء 

وشثثثثثثكاويهم عنثثثثثثد تصثثثثثثميم 

 المنتج.

3.38 0.852 25% 8 

  %11 0.398 3.89 اإلجمالي

             تفري  قوائم االستقصاء. عل بناء )*( المصدر: 

دثثات مفثثردات إجمثثالي اتجا أن  يظهثثر مثثن الجثثدول السثثابق 

عينة البح  قد أههرت اتجادثا  نحثو الموافقثة علث  درجثة 

دميثثة النسثثبية الدتمثثا  الشثثركة محثثل البحثث  الخاصثثة األ

بمتوسثثط حسثثابي قثثدره  لمنتجثثات والعمليثثاتبرفثثع جثثودة ا

حيثث  جثثاءت الفقثثرة  %(,11( ومعامثثل اخثثتالا )3.89)

بقيثثا  الشثثركة بثالتخطيط السثثليم لإلنتثثاج والعمليثثة الخاصثة 

( 3.86, بالترتيب األول بمتوسط حسثابي قثدره )اإلنتاجية

%(, ثم تلتها الفقثرة التثي تؤكثد قيثا  14ومعامل اختالا )

بمتوسثط حسثابي تراتيجي لإلنتثاج الشثركة بثالتخطيط االسث

% (, وبعثثثد ذلثثثك 16) ( ومعامثثثل اخثثثتالا4.08قثثثدره )

بادتمثا  الشثركة جاءت في الترتيب الثال  الفقرة الخاصثة 

  بالحصثثثثول علثثثث  عالمثثثثات تجاريثثثثة وعالمثثثثات الجثثثثودة

( %20( ومعامثل اخثتالا )3.92قدره ) بمتوسط حسابي

راا االنحثث أن  كمثثا يتضثثل بثثاقي الفقثثرات ,  إلثث  , ودكثث ا
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الصثحيل ودث ا جابات أقل مثن الواحثد المعياري لجميع اإل

, وبالتثثالي يمكثثن قبثثول  جابثثاتيثثدل علثثي عثثد  تشثثتت اإل

 الفرذ الفرعي الثال  :

تواد ة ذمة لات داللمة يحصمائية بمي  تطبيمق نظمم  

 التصنيع المرنة ورفع الجودة. 

وصممممفي لدراممممة ااهميممممة النسممممبية اإلحصمممماء ال 3-2-5

 حقيق االبتكار:          للفقرات الخاصة بت

آراء  االبتكثثثثار إنيتضثثثل مثثثثن التحليثثثثل النسثثثبي لعنصثثثثر 

المبحثثوثين تتجثث  نحثثو إثبثثات اسثثتخدا  الشثثركة لثثألدوات 

 والتطثثوير,واألسثثاليب التثثي تسثثاعد فثثي تحقيثثق االبتكثثار 

 التالي:والتي يمكن تو يحها في الجدول 

( اإلحصاء الوصفي لدرجة األدمية 6الجدول رقم )

 بية للفقرات الخاصة بتحقيق االبتكار:النس

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االخت ف
 الترتيب

 1 %08 0.324 4.05 .تسادم الشركة في البح  العلمي 

متابعثثثثة التطثثثثور التكنولثثثثوجي فثثثثي 
 أساليب اإلنتاج.

4.02 0.509 13% 2 

التخطثثيط االسثثتراتيجي لإلنتثثاج مثثن 
اج وتطثثثثثثوير حيثثثثث  خطثثثثثثط اإلنتثثثثثث

 المنتجات.
3.87 0.610 16% 5 

تحقق منتجات الشركة موقع جيد بين 
 المنتجات المنافسة 

3.64 0.774 21% 8 

تحقق الشثركة االبتكثار فثي  أسثاليب 
 اإلنتاج والمنتجات.

3.80 0.897 24% 9 

دراسة أو اع المنافسين والمنتجات 
 المنافسة .

3.66 1.003 27% 10 

ين عل  االبتكار تشجع الشركة العامل
 والتطوير. 

4.19 0.655 16% 3 

 6 %17 0.663 3.82 تهتم الشركة بدعم إدارة البحوث .

تقثثثثثثد  إدارة البحثثثثثثوث لمقترحثثثثثثات 
 لتطوير اإلنتاج والمنتجات

3.83 0.679 18% 7 

دناك تطثوير مسثتمر فثي مواصثفات 
 المنتج والعملية اإلنتاجية.

4.05 0.657 16% 4 

  %10 0.391 3.89 اإلجمالي

                    تفري  قوائم االستقصاء. عل بناء )*( المصدر: 

 فوفة االرتباط( مص7الجدول رقم )

دثثات مفثثردات إجمثثالي اتجا أن   يظهثثر مثثن الجثثدول السثثابق

تجادثا  نحثو الموافقثة علث  درجثة عينة البح  قد أههرت ا

االدميثثة النسثثبية الدتمثثا  الشثثركة محثثل البحثث  الخاصثثة 

( 3.89سط حسثابي قثدره )بتحقيق االبتكار والتطوير بمتو

, حيثث  جثثاءت الفقثثرة الخاصثثة %(10ومعامثثل اخثثتالا )

بالترتيثب  بمسادمة الشركة في البحث  العلمثي وتثدعو لث  

( ومعامثثل اخثثتالا 4.05األول بمتوسثثط حسثثابي قثثدره )

متابعثثة التطثثثور   إل%(, ثثثم تلتهثثا الفقثثرة التثثثي  تشثثير8)

بمتوسثثثط  التكنولثثثوجي فثثثي أسثثثاليب اإلنتثثثاج والمنتجثثثات

% (, وبعثثد 16) ( ومعامثثل اخثثتالا4.08حسثثابي قثثدره )

بتشثثجيع ذلثثك جثثاءت فثثي الترتيثثب الثالثث  الفقثثرة الخاصثثة 

 بمتوسط حسابيالشركة للعاملين عل  االبتكار والتطوير. 

 إلثثث  , ودكثثث ا %(16( ومعامثثثل اخثثثتالا )4.19قثثثدره )

 باقي الفقرات . 

االنحثثثثراا المعيثثثثاري لجميثثثثع  أن  كمثثثثا يتضثثثثل           

جابثثات أقثثل مثثن الواحثثد الصثثحيل ودثث ا يثثدل علثثي عثثد  اال

وبالتثثالي يمكثثن قبثثول الفثثرذ الفرعثثي  ,االجابثثاتتشثثتت 

 الرابع:

تواممد ة ذممة لات داللممة يحصممائية بممي  تطبيممق نظممم 

 التصنيع المرنة وتحقيق االبتكار.

 اإلحصاء االستداللي لمتغيرات البحث: 3-3

  رتباطمصفوفة اال 3-3-1

يتضل من الجدول السثابق وجثود ارتبثاط طثردي بثين      

تطبيثثثق نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة وأبعثثثاد الميثثثزة التنافسثثثية 

حيثثث  بلثثث  معامثثثل االرتبثثثاط بثثثين تطبيثثثق نظثثثم  األربعثثثة,

ودثثو ارتبثثاط  0.615التصثثنيع المرنثثة وتخفثثي  التكلفثثة 

أقثثل  ي معنويثثة( ومسثثتو0.7-0.5)متوسثثط ألنثث  يقثثع بثثين 

يعني أن التوسع في تطبيثق نظثم التصثنيع  ود ا 0.05من 

الزيادة في تخفي  التكثاليف ودكث ا مثع  إل  المرنة تؤدي

 .باقي أبعاد الميزة التنافسية

 المتعدد التدريجي: االنحدار 3-3-2

 االنحدار المتعدد التدريجي( 8الجدول رقم )

 العبارات

 تطبيق نظم التصنيع المرنة

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 المعنوية*

 0.000 0.615 تخفي  تكلفة المنتجات 1

 0.000 0.766 تخفي  وقت تنفي  المها  2

3 
رفثثثثثثثع جثثثثثثثودة المنتجثثثثثثثات 

 والعمليات
0.371 0.000 

 0.000 0.480 تحقيق االبتكار والتطوير 4

 0.01د مستوي المعنوية دالة عن )*(       
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المتغير 

 المستقل
 R المتغيرات التابعة

Adjusted 

2R 

تطبيثثثثثثثثثثق 

نظثثثثثثثثثثثثثثثثم 

التصثثثثثنيع 

 المرنة

 0.584 0.766 تخفي  تكلفة المنتجات

 0.655 0.813 تخفي  وقت تنفي  المها 

 0.704 0.843 رفع الجودة 

 0.727 0.858 تحقيق االبتكار والتطوير

 Rقيمثثة  أنيتبثثين مثثن خثثالل الجثثدول السثثابق              

غيثثثرات للعالقثثثة بثثثين تطبيثثثق نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة والمت

بثثة ( وقري0.5التابعثثة )أبعثثاد الميثثزة التنافسثثية( أكبثثر مثثن )

مثثن الواحثثد الصثثحيل ودثث ا يؤكثثد علثثي قثثوة العالقثثة بثثين 

( Rالمتغير المستقل والمتغيرات التابعة فلقثد بلغثت قيمثة )

للعالقة بين تطبيق نظم التصنيع المرنة وتخفثي   0.766

ة ع المرنللعالقة بين تطبيق نظم التصني 0.813التكلفة , و

للعالقة بين تطبيق  0.843وتخفي  وقت تنفي  المها  , و

نظم التصنيع المرنة و رفثع جثودة المنتجثات والعمليثات , 

للعالقثثثة بثثثين تطبيثثثق نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة و  0.858و

  تحقيق االبتكار والتطوير.

ومن خالل الجثدولين السثابقين تبثين وجثود عالقثة ارتبثاط 

م التصثثنيع المرنثثة وتحقيثثق طرديثثة قويثثة بثثين تطبيثثق نظثث

تخفثي   -تكلفة المنتجثات  )تخفي أبعاد الميزة التنافسية 

 -منتجثثات والعمليثثات رفثثع جثثودة ال -وقثثت تنفيثث  المهثثا  

قبثثثثول   تحقيثثثثق االبتكثثثثار والتطثثثثوير( ودثثثث ا يؤكثثثثد علثثثث

وبالتثالي قبثول الفثرذ الثرئيم  للبح ,الفروذ الفرعية 

  للبح :

ية بمممي  تطبيمممق نظممممم لات داللمممة يحصمممائتوامممد ة ذمممة 

 التنافسية.التصنيع المرنة وتحقيق الميزة 

 النتائج والتوصيات 

  النتائج:أوال / 

أن تطبيثثق أسثثلود التصثثنيع المثثرن يسثثاعد فثثي تقثثديم  -1

 إلثثث  ةأقثثثل, باإل ثثثافوتكلفثثثة  بجثثثودة أعلثثث منتجثثثات 

مرونت  وإمكانية تعديل  وتحثوير المنتجثات وأسثلود 

 اإلنتاج.

المرنثثة بقثثدر كبيثثر مثثن المرونثثة تمتثثع نظثثم التصثثنيع  -2

حيث  تسثتجيب بسثرعة كافيثة أليثة تغيثرات فثي نثوع 

المنثثثثتج أو تصثثثثميم  عثثثثن طريثثثثق الحاسثثثثب اآللثثثثي 

المركثثثثزي الثثثث ي يمكثثثثن أن يثثثثزود نظثثثثم التصثثثثنيع 

تحميل اآلالت والجدولثة  بين بالمعلومات التي توازن

 السليمة لإلنتاج.

اج تقو  نظم التصنيع المرنة بدمج خاصية تدفق اإلنتث -3

فثثي حالثثة الشثثركات ذات اإلنتثثاج الكثيثثف مثثع مرونثثة 

آالت الرقابثثة المدعمثثة بثثالكمبيوتر والمسثثتخدمة فثثي 

لتمتثثع الشثركات ذات اإلنتثثاج المتقطثع الزمنثثي وذلثك 

 النظم بدرجة مرونة عالية.  تلك

يحتاج تطبيق نظم التصنيع المرنة اسثتثمارات كبيثرة  -4

 تثثثثدريب العنصثثثثر إلثثثث  باإل ثثثثافة بثثثثاد ,وتمويثثثثل 

 المعقثدة,البشري وتعليم  كيفية التعامثل مثع التقنيثات 

 إدارة التعامثثل مثثع دثث ه التقنيثثة يحتثثاج إلثث  باإل ثثافة

 تخطيط جيد ومحكم ورقابة فائقة ودقيقة. إل 

يسثثثاعد اسثثثتخدا  نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة فثثثي تحقيثثثق  -5

الميثزة التنافسثثية عثثن طريثثق تحقيثثق أبعاددثثا األربعثثة 

 المناسثب,التوقيثت  الجثودة, عالتكاليف, رف )تخفي 

 االبتكار(.

قبثثثول الفثثثرذ الثثثرئيم للبحثثث  )توجثثثد عالقثثثة ذات  -6

داللثثثة إحصثثثائية بثثثين تطبيثثثق نظثثثم التصثثثنيع المرنثثثة 

وتحقيثثق الميثثزة التنافسثثية للمنشثث ة وذلثثك عثثن طريثثق 

 .للبح  قبول الفروذ الفرعية

  التوصيات:ثانياً / 

اسثثتخدا  أسثثاليب اإلنتثثاج  إلثث   ثثرورة التوجثث  -1

 ة ومواكبة التطور الصناعي العالمي.الحديث

 JITاسثثثتخدا  أسثثثلود اإلنتثثثاج بثثثدون مخثثثزون  -2

 TQMالشثثثثامل ةوأسثثثثلود إدارة الجثثثثثودة 

األسثثاليب الالزمثثة عثثن تطبيثثق مثثن  باعتباردمثثا

 نظم التصنيع المرنة.

 ثثثرورة التوسثثثع فثثثي دراسثثثة نظثثثم التصثثثنيع   -3

المرنثثة عثثن طريثثق دعثثم البحثث  العلمثثي وإقامثثة 

 العلمية.المؤتمرات والندوات 
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