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 :صلخستالم

على زيادة إنتاجية قياس تأثيرها ليركز البحث الحالي على إعادة هندسة العمليات   

منهج  وباعتمادمعولية العمل في هذه المشروعات، ل هاحسينالمشروعات الصغيرة عن طريق ت

لمبيعات والتكاليف المأخوذة من معمل النور عينة البحث، طالت واللع  دراسة الحالة والتحليل الكمي 

على تحسين معولية الحصى  تكسيري غربلة ومعملد تأثير إلعادة هندسة عمليات وجو تم إثبات

 المخرجات )المبيعات،إلى زيادة إنتاجية المعمل وذلك بزيادة  العمل وتقليل الفشل، والتي أدت

األمر الذي  ،المدخالت )تكاليف النقل(تقليل فضالً عن  األرباح، وتقليل كمية التالف من اإلنتاج(،و

 المتحققة.لنتائج اً لوفقتبني إعادة تصميم العمل  حفز المعمل إلى

 .الصغيرةالمشروعات اإلنتاجية،  ،معولية، الإعادة هندسة العملياتالكلمات المفتاحية: 

Operations re-engineering and its impact on increasing the 

productivity of Small Projects by improving reliability 

A case study in Al-Nour Factory for the production of gravel and sand of kinds 
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Abstract:  

  Current research focuses on Operations re-engineering to measure its impact on 

increasing the productivity of Small Projects by improving the reliability of the work in 

these projects. Using the case study methodology and the quantitative analysis of 

Failures, Sales and Costs taken from the Al-Nour factory research sample. The impact 

of processes re-engineering of Sifting and crushing of gravel factory has been 

demonstrated to improve work reliability and reduce failure. Which led to increased 

factory productivity by increasing output (sales, profits, reducing the amount of 

damaged production) and reducing inputs (transport costs), Prompting the lab to adopt 

redesign of the work according to the results achieved . 
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 المقدمة

الكثير من التغيرات نتيجة للتطورات الكبيرة وعلى جميع األصعدة،  ةتشهد البيئة العالمي   

تحقيق الكفاية و مجاراة هذه التغيرات لالستمرار بالمنافسة األعمالمنظمات مر الذي فرض على األ

المنظمات لزيادة تعتمدها  إحدى أهم التقنيات التيإن إعادة هندسة العمليات هنا ف اإلنتاجية، ومن

، كما وخارجها حسين العمل وتطويره داخل المنظمةفي مجال تمعولية األداء، وتعمل و اإلنتاجية

بحيث تقود إلى تغيرات  تحسين العمليات الداخلية وإعادة تصميمهاليمكن وصفها استراتيجية عمل 

لضمان بقاءها في البيئة التي تعمل و، لتحقيق إنتاجية كبيرة وتنافسية عالية فيفة فيهاطأو جذرية 

العراق الصغيرة على نطاق عالمي ومحلي وال سيما في المشروعات ب، ونظراً لالهتمام الكبير فيها

عن إلنتاجية بيان تأثيرها في زيادة التطبيق إعادة هندسة العمليات ناول البحث تسي، تلبية احتياجاتهل

يتضمن األول منهجية  بأربعة مباحث:، العمل في المشروعات الصغيرةنظام  طريق تحسين معولية

 .الستنتاجات والتوصياتالتطبيقي، وأخيراً اثم االطار النظري،  الطاراالبحث، والثاني 

 

 المنهجي للبحث اإلطار: المبحث األول

 : على اآلتيويشتمل  لبحث:اإلطار العام وإجراءات ا .أوالا 

تحسين العمليات في المنظمات بشكل عام والمشروعات الصغيرة  أنشطةتشهد  مشكلة البحث:. 1

وعلى الرغم من إشباع ، نتيجةً للتطورات الكبيرة في البيئة منافسة وصراع شديدين بشكل خاص

العراقية ال  في البيئةالصغيرة إال أن المشروعات موضوع إعادة هندسة العمليات من قبل الكثيرين، 

يل الفشل ومن تقنية واإلفادة منها في رفع معولية العمل وتقلهذه التزال تعاني من محدودية تطبيق 

 عملياتالهندسة  عادةإل، ومن ذلك تتمثل مشكلة البحث في التساؤل اآلتي: )هل ثم زيادة اإلنتاجية

 . ؟(العملنظام لية في زيادة إنتاجية المشروع الصغير عن طريق زيادة معووتأثير  عالقة

قياس و في المشروعات الصغيرة، ياتدسة العملتطبيق إعادة هن إلىلبحث اهدف ي أهداف البحث:. 2

ذلك عن طريق وفيها، معولية العمل  تحسين، عن طريق تأثيرها في زيادة إنتاجية هذه المشروعات

للتعرف على مدى الفائدة ، هاقتطبي وبعد قبل تطبيق إعادة هندسة العمليات قياس اإلنتاجية والمعولية

 العمليات.الفعلية من تطبيق إعادة هندسة 

التي يتناولها أوالً ومكان تطبيقه  يمهااتجاهين يتعلقان بالمفأهمية البحث من  تنبثق :أهمية البحث. 3

الصغيرة بحاجة إلى زيادة إنتاجيتها ومعوليتها عن طريق تقنيات عمل حديثة ومنها  يعرافالمشثانياً، 

في ظل  العراقيةالعمل بيئة ل الصغيرةالمشروعات أهمية فضالً عن إعادة هندسة العمليات، 

األمر الذي ينعكس إيجاباً على ، يشهدها العالم اليومالتي والتغيرات الكبيرة التي مر بها البلد 

 للبلد.صادي واالجتماعي والتنافسي المشروعات ومن ثم على النمو االقت

 ،(العملمن معولية يزيد إعادة هندسة العمليات تطبيق  .5): إلثباتالبحث ى يسع :ض البحثوفر. 4

. 6) ،(اإلنتاجيةزيد من تمعولية الزيادة  .3) ،(اإلنتاجيةمن تطبيق إعادة هندسة العمليات يزيد  .9)

وجود عالقة وتأثير  .1) ،(معوليةالعمليات في زيادة الإلعادة هندسة معنويين وجود عالقة وتأثير 

وجود عالقة وتأثير معنويين لمعولية  .4) ،(اإلنتاجيةنويين إلعادة هندسة العمليات في زيادة مع

 (.المعمل في زيادة إنتاجيته
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  كما في الشكل اآلتي:متغيراته، و ويوضح إجراءات البحث وخطواته مخطط البحث اإلجرائي:. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعمل إعادة تصميم )هندسة( عمليات                     

 (: أنموذج البحث اإلجرائي5شكل )ال

 .المصدر: إعداد الباحثون

يتمثل مجتمع البحث بالمشروعات الصغيرة ضمن محافظة ديالى، في  :وعينته البحثع مجتم. 6

إلنتاج تم اختيار معمل النور  فقد ة البحثعينر السياحي للحصى والرمل تحديداً. أما معامل الصدو

 والرمل. الحصى الناعم والمكسر

 ةنظرالب هتميزل التحليليالكمي دراسة الحالة، فضالً عن المنهج منهج البحث  سلك منهج البحث:. 7

 الشمولية.

اعتماداً على األدبيات العلمية ذات العالقة.  نظرياستخدم البحث ثالثة جوانب:  أدوات البحث:. 8

ن ـدة مــللم التـوالعط فـوالتكاليعات ـللمبي ورــل النــجالت معمــسى ـاداً علـاعتم يـوميدان

 SPSSو  Excel يبرنامجمجموعة معادالت في اعتماداً على  تطبيقيو. (5/2-5/59/9158)

 البحث.لحصول على نتائج دقيقة تخدم أهداف لوالحاسبة اليدوية 

من خالل االطالع على البحوث والدراسات التي تناولت مفهوم  اختيار البحث الحالي: مبررات. 9

المشروعات الصغيرة إقالل على مستوى أو  عزوفادة هندسة العمليات الحظ الباحثون وجود إع

سة العمليات دإعادة هن لتطبيقالتعرف على الواقع الفعلي . فضالً عن مفهومهذا اللعمل بمن تبني ا

جاز في إن االعتماديةكما ال بد من قياس معولية العمل للتعرف على  في زيادة إنتاجية المشروعات،

المفهومين المذكورين آنفاً على زيادة مخرجات أثر قياس  ثمأعمال المشروعات الصغيرة، 

 معتمد.أسلوب علمي وفق  همدخالتوتقليل  المشروع الصغير
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 للبحث المبحث الثاني: اإلطار النظري

 :تياآلوك منه التطبيقيالجانب تحديد مسارات ل، التعريف بمتغيرات البحثإلى يهدف المبحث        

 ومراحل تنفيذها إعادة هندسة العمليات .أوالا 

إعادة التفكير األساسي وإعادة التصميم الجذري للعمليات بهدف تحسين " هيإعادة هندسة العمليات 

(، Krajwcke et al., 2010: 133" )لخدمةاألداء بشكل مستمر من خالل الكلفة والجودة والسرعة وا

جراء إكما توصف بأنها "، التميزالمنظمة وإعادة تصميمها لتحقيق أعمال تحليل  أي أنها عملية

ل والمكونات تغييرات جذرية في المنظمة وبدأ التركيز على التغيير في العمليات التنظيمية والعم

إجراء بأنها "أيضاً تعرف ، و(Omidi & khoshtinat, 2016: 427) "السلوكية في المنظمة

تؤثر في مدخالتها  قدظمة وإجراءاتها وأهدافها، والتي تغييرات جذرية في سياسات المن

بإعادة هندسة ، ونلحظ هنا تأثر اإلنتاجية (Wheelen & Hunger, 2010: 336) "ومخرجاتها

إعادة تصميم أعمال المشروع ه البحث الحالي الذي يرى بأنها "والتي تتفق مع توجالعمليات 

". ، بغرض زيادة اإلنتاجيةرات الداخلية والخارجيةة للتغيوأنشطته أو تغييرها أو تطويرها مواكب

 (19-15: 9156)الالمي وحسين،  ،(Pressman, 2000: 760)اآلتي: فيكون كها أما تنفيذ

والوقت(، أو الزيادة )الجودة والتطور الكلفة، التخفيض ) أهدافتعريف األهداف: وتحدد في سياق . 5

 (.الشخصي

المرحلة األولى، لتأخذ التي حددت في حاسمة لتحقيق األهداف تشخيص العملية: أي العمليات ال. 9

 واإلعادة.أسبقية التغيير 

 نجز بها العمليات وتحقق األهداف.تقويم العملية: أي تحليل العملية وقياسها لتشخيص المهام التي ست. 3

 لهندسة.امواصفات العملية وتصميمها: وتعتمد على العمليات أثناء المراحل الثالثة إلعادة . 6

 العمل.التصميم األولي للعمليات قبل إدخالها وتنفيذها فعليا في  أنتجاألنموذج األولي: أي . 1

للتطبيق في نظام العمل  اً ئية لألنموذج األولي للعمل لجعله جاهزالتصفية والتنفيذ: أي التصفية النها. 4

 القائم.

 معولية العمل وكيفية قياسها .ثانياا 

ض يخفتل للطاقة واألفضاالستغالل وعلى األداء  اإلنتاجنظام قدرة تقيس إن معولية العمل   

"احتمالية أداء النظام أو الماكنة  تعرف بأنهاو(، 12: 9114)الطائي،  ما يمكن أدنى تكاليف إلىال

، Barkhuiezen, 2002: 29)تحت شروط محددة" )وللوظيفة بشكل مناسب ضمن مدة محدده 

شروط و محددةمل جهاز أو منتج بكفاءة )بدون فشل( خالل مدة زمنية احتمال عكما تعرف بأنها "

 (.926: 9156)جليل وعبد الكريم،  عمل محددة"

تتمثل في من أربعة عناصر ( Evans, 1997: 192)كما يرى المعولية تتكون و  

ية عدم إمكان :األداءو، النظاميحدث فشل في  أن إلى :وقت التشغيلو، المعوليةلقياس  )االحتمالية:

 ظهور )هندسة المعولية(ومع ، مدى مالءمتها(والمحيطة  ظروف االشتغالو، مطلوبالنظام للأداء 

(، Evans, 1997: 193) النظامونات ـمكدالت فشل ـق معـريعن ط داءاأللقياس معولية 

لذي األمر ا ،جاهزة للعمل عمليات التشغيل س الدرجة التي تكون فيهااقيل Availabilityة ـاإلتاحيو

، فاعلية معدات اإلنتاجوأداء اإلدارة لواجباتها، ألنها مقياس ل العملطردياً مع كفاءة  هايعني تناسب

 ،MTBF( على زيادة متوسط الوقت بين العطالت Hill, 2000: 444وتعتمد زيادتها كما يرى )

وي وتسا MTTRتخفيض متوسط وقت التصليح و ،عدد العطالت(÷ وتساوي )مدة التشغيل 

 (41: 9114)الطائي،  وتحتسب كما في المعادلة اآلتية:، عدد األعطال(÷ قات العطل )أو
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Av = MTBF ÷ (MTBF + MTTR) … (1) 

 (Waller, 2002: 597) :ةتياآل األنواع تتبلور في عملياتمن سلسلة عمل ال ةمتتكون أنظو        

فشل أي عنصر  ذلك فإنل عناصره، هنا على معوليةتعتمد معوليه النظام و: Seriesالتوالي  نظام. 5

 أيه، قل من معوليه أي عنصر فيأكما إن المعولية الكلية (، 513: 9118)ناسي،  النظام سيفشل

ة: ــيغة اآلتيـلصل اً وتحتسب وفق ،عالية تهامعولين كانت وإ، هئتتناقص بزيادة عدد أجزا أنها

(Slack et al, 2004: 687) 

Rs = R1 × R2  × R3  … × Rn … (2) 

 = معولية المكون الثاني وهكذا 2Rمعولية المكون األول، =  1R، نظام التوالي= معولية  Rsإذ أن: 
 

 

 

 

 

 

 

 (بتصرف)(: طرائق بناء معولية النظام 9شكل )ال

Sourece: Salvedy S Gavriel, (2001), “Hand Book of Industrial Engineering: 

Technology and Operations Management”, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc. p1934. 

فشل أي عنصر فمستقلة الواحدة عن األخرى، هنا تكون معوليه النظام و: Parallelالتوازي  نظام. 9

كما أن معوليه النظام أعلى من أي (، 15: 9114)الطائي،  نظامال يؤدي بالضرورة إلى فشل ال

ويمكن ، منخفضة معوليتهاجزاء المكونة له حتى وإن كانت ، وتزداد بزيادة عدد األعنصر فيه

 (495: 9159)النجار ومحسن، : اآلتيةلصيغة ل حسابها وفقاً 

Rp = 1- (1-R1) (1-R2) … (1-Rn) … (3) 

 التوازي.= معولية نظام  Rpإذ أن: 

متوالي : وهو عبارة عن مزيج من نظامي الربط الMix or Multipleالربط المختلط أو المزدوج . 3

معوليه النظام تحسب و ،ةتواليم هوالمتوازي، ويستخدم عادة لتحسين معوليه النظام إذا كانت أجزاء

: ةــاآلتييغة ـق الصـى وفـوعل، ومن ثم األجزاء المتوالية ،معوليه األجزاء المتوازية بحساب

 (625: 9118اتي، ي)الالمي والب

RC = Rp × Rs … (4) 

 المختلط.م = معولية النظا RCإذ أن: 

 اإلنتاجية وكيفية قياسها .ثالثاا 

بتعظيم العوائد، كما أن نموها يعطي المشروع أو القطاع أو البلد مقدرة اإلنتاجية تتعلق   

(، وإن نسبة نموها تعني الزيادة أو 48: 9115تنافسية على صعيد محلي أو إقليمي )العلي، 

لكونها المرتكز  اً حقيقياً مقياسلذلك فهي تمثل ( 15: 9159حسين، النقصان في اإلنتاجية )الالمي و

                       R1 

 

 

 

 ( النظام المتوالي5)          

 

 

 
 

 

 ( النظام المتوازي9ام المختلط                                             )النظ( 3)                                 

1R 2R 3R 

1R 

3R 

2R 
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فعالية اإلدارة في ل مقياساً كذلك تعد و( 32: 9158)آل فيحان،  الزيادة في معدالت اإلنتاجفي تحقيق 

القدرة على تكوين (، وتعرف بأنها "34: 9151منصور، )ال "المشروع" إدارة النشاط االقتصادي

أو هي مقياس ، (Heizer & Render, 2004: 13)" دةئج باستعمال عناصر إنتاجية محدالنتا

، وبعبارة أبسط  (Svend, 2011: 59)تمثل بنسبة مئويةتوالعالقة بين المدخالت والمخرجات 

العامة بالصيغة اإلنتاجية فإنها قيمة المخرجات )الناتج( مقسوماً على قيمة المدخالت، وتحسب 

 (99: 9159اآلتية: )النجار ومحسن، 

Productivity = Output ÷ Input … (5) 

 المدخالت÷ المخرجات  اإلنتاجية = أي

 (32: 9118الالمي والبياتي، )"وجزئية ة ومتعددة العواملكلي"ويعبر عن اإلنتاجية بثالثة مستويات 

، أما نمو فقط الستيفائهما لمتطلبات البحث الكلي والجزئيوسيعتمد البحث الحالي المستوى 

  (Ihsan, 2002: 7)لمعادلة األتية: اإلنتاجية فيستخرج با

 (6) اجية سابقة ...إنت÷  (إنتاجية سابقة –إنتاجية حالية )نمو اإلنتاجية )التغير( = 

 ها اتوتصنيفالمشروعات الصغيرة  .رابعاا 

الدول وإدارتها  اتال يوجد اتفاق حول تعريف المشروعات الصغيرة بسبب طبيعة اقتصاد  

حول دولة  59تعريفاً في  11 تعرف( لذلك 48: 9153يها )سلمان، التكنولوجيا المستخدمة فو

عدد مثل  فيعتمد على معايير أما تصنيفها(، 955: 9153)عبد الحميد وعبود، كما أشار العالم 

فضالً عن اإلدارة  ،(Rahnama et al., 2011: 26) الموجوداتوالمبيعات والعمال ورأس المال 

من المعايير  مع أنه معيار عدد العمالعتمد يالبنك الدولي ف. لطاقاتواإلنتاجية وا والقيمة المضافة

وأستراليا  فأقلعامل  311اليابان  ففي ،(9112)منظمة العمل العربية،  االتي ال يوجد اتفاق عليه

 في هاتصنف وبعض الدول، فأقل 31دول الخليج و عامل 11 وأورباوتركيا  شمال أفريقياو 511

 UNIDOلتنمية الصناعية اأما منظمة  ،(9151)وزارة التخطيط،  لعراقومنها افأقل عمال  51

عامالً ويديره شخصاً واحداً  11-51من ولذلك ترى بأنه " ،فاعتمدت معيار العمال واإلدارة معاً 

اعتمدت معيار المال فمؤسسة التمويل الدولية  أما. "ليته على األجلين القصير والطويليتحمل مسؤو

ر ـكما تذكاً ـأيضه ـف فيـار مختلـذا المعيـوه كحٍد أقصى، مليون 9.1 نهأترى ، والمستثمر

 ألف. 981وسنغافورة  ألف 621مليون، واليابان  9فأمريكا تعتمد ( 58: 9112)الجامعة العربية، 

تتفق مع توجهات المشروعات  لتصنيفمجموعة معايير  (Moore, 2010: 514)ويضع   

 املكيتهو تمويلهاو وتسويق منتجاتهاجغرافي ال هاراد وتمركزعدد األفبتتمثل البحث الحالي، 

( االستثمارو)العاملين  :كميةمعايير  دااعتم منهاحظ والتي نلة أشخاص. شخص أو مجموعل

ة يتم تجميع المشروعات ذات الخصائص المشترك هاومن ،(التخصصو الملكيةدارة واإل) :نوعيةو

(Antheaume & Lionel, 2002: 4) مجموعة أنشطة " انهبناًء على ما تقدم بأعرف والتي ت

خالل إنتاج  خاصة )فردية أو عائلية( تستهدف الربحية االقتصادية وزيادة الدخل وفرص العمل من

مجموعة من األنشطة والممارسات (. أو هي "5: 9153العنزي وفيصل، ) تشكيلة سلع أو خدمات"

محلية محددة وفقاً لمتطلبات تلك المنظمة ولها إسهام  التي تقوم بها المنظمة اعتماداً على أيدي عاملة

" دةـتحداث الوظائف الجديـمن خالل اسفاعل في دعم االقتصاد المحلي وتشغيل األيدي العاملة 

منظمات تعمل في مجال واحد المشروعات الصغيرة "فعليه (، و959: 9154)عبد الرضا وكاظم، 
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تسهم ووتخضع إلدارة واحدة مستقلة  حربااألو الالعمال ورأس الممن  عدداً محدوداً وتتضمن 

 .اقتصاد البلد زيادة نموبصورة مباشرة في 

 : اإلطار التحليلي العمليالمبحث الثالث

قبل إجراء أي تعديالت، ثم تطبيق واإلنتاجية  قياس معولية العملالجانب التطبيقي  يتضمن  

ى، لبيان مدى تأثير إعادة تصميم العمل إعادة هندسة العمليات، ومن ثم قياس المعولية مرة أخر

 على زيادة المعولية وإنتاجية المعمل، وكاآلتي:

 قبل تطبيق إعادة هندسة العملياتوإنتاجيته عمل مقياس معولية ال .أوالا 

منتجات ]رمل ناعم )أسود(، ورمل خشن )مجروش(، وحصو ناعم  1ينتج المعمل   

أيام عمل أسبوعياً، عن طريق  4 عقود([، وبواحصو كبير )جلمو)مكسر(، )بحص(، وحصو خشن 

 ساعات 6عمل بوجبة ثانية لمدة وي التكسير ومعمليومياً، فعلية ساعات  5عمل ويالغربلة،  معمل

فان قياس معولية ، وبذلك )الغربلة والتكسير( لمعمليآليات  1 أن نظام اإلنتاج يعتمد على كما، يومياً 

الغربلة والتكسير وماكينة توليد  يتفضالً عن ماكين ،)اآلليات(ن المكائالعمل يعتمد على قياس نظام 

 بناء معوليتها في الشكل اآلتي:  والتي تتضح سلسلةالطاقة الكهربائية، 

 

  

 

 معولية معمل التكسير  معولية معمل الغربلة                    معولية المولد           معولية الحفارة

 ولية المعمل عينة البحث قبل تطبيق إعادة هندسة العمليات(: سلسلة بناء مع3شكل )ال

يمكن قياس إتاحية أو معولية لشهر أيلول المعمل المبحوث سجالت ومن خالل االطالع على          

 اآلتي:الجدول في ما يتضح كبأكمله، معمل النور نظام ومن ثم  والتكسيرالغربلة  يثم معمل مكوناته

 قبل تطبيق إعادة هندسة العملياتأيلول لشهر  كائن اإلنتاجية في معمل النورالم معولية(: 5) جدولال

 اآللية )الماكينة( ت
عدد 

 العطالت

ت اوقأ

 تالعطال

 )ساعة(

ساعات 

العمل 

 الكلية

متوسط 

الوقت بين 

 العطالت

متوسط 

وقت 

 التصليح

 المعولية

نظامي التوالي 

 والمختلط

2113.1 9.5555 94.1111 946 91 2 ** 5جرافة 5  
1.2214 

 1.2151 9.4 93.8 946 94 51 ** 9جرافة 9

 1.2994 9.4 35 548 53 1 * 5شاحنة 3
1.2264 

 1.2351 9.851 32.591 548 55.1 6 * 9شاحنة 6

 1.2646 1.2646 6.1 52.1 548 2 9  *حفارة 1

 1.2333 1.2333 9.4444 35.3333 591 8 3 مولد كهربي  4

 1.2616 1.2616 9.1 32.1 548 51 6 ماكينة غربلة * 5

 1.2958 1.2958 5.1 55.5 24 5.1 1 **ماكينة تكسير 8

 1.8945 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل الغربلة *

 1.8141 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل تكسير الحصو **

 1.5163 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل النور

  أو أجزاء معمل التكسير مكوناتمعمل الغربلة           ** تعني  أجزاء أو مكونات* تعني 

من خالل االطالع على جميعه ومن ثم المعمل يتم قياس إنتاجية معملي الغربلة والتكسير وس         

 وكاآلتي:عدد اإلنتاج الجاهز للبيع من إجمالي عدد مدخالت اإلنتاج )الخابط( و، المبيعاتسجالت 

 حفارة
 2جرافة 

 1جرافة 

 ماكينة غربلة

 2شاحنة 

 1شاحنة 

مولد 

 كهربي

 ماكينة تكسير
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 قبل تطبيق إعادة هندسة العملياتأيلول بالكميات المنتجة فقط لشهر  (: إنتاجية معمل النور9جدول )ال

 أنواع المنتجات ت
كمية اإلنتاج 

 )شاحنة(

كمية المواد 

 الخام )شاحنة( 
 % اإلنتاجية

 334 * رمل ناعم )أسود( 5

المدخالت 

 )خابط(

1.98 * 

 ** 1.18 24 ** رمل خشن أسود )مجروش( 9

 * 1.14 59 * ناعم )بحص( حصو 3

 ** 1.54 529 ** حصو خشن )مكسر( 6

 * 1.16 68 * حصو كبير )جلمود( 1

 * 1.38 5911 614 * مجموع إنتاجية معمل الغربلة

 ** 1.96 5911 988 ** مجموع إنتاجية معمل التكسير

 1662  1211 744 مجموع إنتاجية معمل النور

 تعني مخرجات )منتجات( معمل التكسير      **الغربلة          * تعني مخرجات )منتجات( معمل 

ومعمل  %89معمل الغربلة بلغت أن معولية ( 9و 5)ين، الجدولو (9) الشكليالحظ من   

ومعمل  %38الغربلة بلغت  وإن إنتاجية %51.1 والمعولية اإلجمالية بلغت %81التكسير بلغت 

أن المدخالت )شاحنات  كما يالحظ (%49بلغت ) اإلجماليةالمعمل وإنتاجية  %96التكسير 

من حيث  566ليست بنفس مقدار المخرجات )شاحنات البيع الصافي( شاحنة  5911الخابط( 

  وكاآلتي: اإلنتاجيةوالعمل لزيادة معولية إعادة تصميم عمليات اإلنتاج األمر الذي يستدعي الحمولة 

 النورتطبيق إعادة هندسة العمليات في معمل  .ثانياا 

المختلط في العمل، ولكن بصورة أكبر على نظام التوالي نظام اليعتمد معمل النور على   

فبتعطل إحدى األليات سيتوقف اإلنتاج، وفي حالة عدم توقفه وبصورة أقل على نظام التوازي، 

ية في حين يوجد إمكانمن دون إنتاج، بشكل كامل نتيجة لتشغيل طاقات العمل  أكيدةفسيحقق خسارة 

ومنها الستغالل الطاقات المتاحة للعمل بأقصى ما يمكن بشكٍل أكبر  طالمختل العملالستخدام نظام 

 عملإلى م( 3جرافةعن طريق إضافة آلية )( ... مال واآللياتوالع )الطاقة الكهربائية والمحروقات

أيضاً، وذلك لتشغيل  معمل الغربلةإلى  لللنق( 3، فضالً عن إضافة آلية )شاحنةالغربلة والتكسير معاً 

ساعات بدالً من العمل  5معملي الغربلة والتكسير في وقت واحد )وجبة عمل واحدة( ولمدة 

وجبتين، وهذا يستلزم بعض اإلضافات مثل )إضافة حزام ناقل )كانفاير( إلرجاع الحصى غير ب

( في معمل المكسر جيداً إلى حوض التكسير، وإضافة شبكة غسيل )دوش( إلى التصفية )الغربلة

وتسريع ، ولتقليل التالف من اإلنتاج تكسير الحصى للغسل المباشر بدالً من الغسل بعملية مستقلة

بدالً ، عن طريق اآلليات الثقيلة وانتظار البيع إلى اليوم الثانيتماماً من الماء تنشيف الرمل عملية 

الخابط لتعطي إنتاجاً أكبر، فضالً عن زيادة حمولة الشاحنات من ، لوحده من انتظار الرمل ينشف

 من معولية العمل ومن ثم إنتاجية معمل الغربلة والتكسيرغيرت قد  إضافتهاإن العمليات التي تمت و

 فيما يأتي:كما سيتضح و، معاً 

 )الفروض الثالثة األولى(  ونموها بعد التطبيق وتأثيرها في اإلنتاجيةونموها قياس المعولية  .ثالثاا 

للوهلة  األمر الذي يعني زيادة التكاليف، نظام العملليات لإضافة آب م العملإعادة تصمي تم  

يادة معولية العمل من جهة، أي تقليل إمكانية ولكن هذه الزيادة في التكاليف تؤدي إلى ز، األولى

، نتيجة الستغالل موارد الطاقة نفسها أخرىوزيادة إنتاجية المعمل من جهة الفشل في نظام اإلنتاج، 



 9152/ 5( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

588 

 ، وسيتم قياس معولية العمل بعد تطبيقزيادة الناتج بكمية أكبر من المصروف والتكلفة اإلضافية مع

 وكما يتضح في الجدول اآلتي:إعادة هندسة العمليات، ومن ثم اإلنتاجية، 

 بعد تطبيق إعادة هندسة العمليات 9لشهر تشرينمعمل النور لالمكائن اإلنتاجية  معولية(: 3جدول )ال

 )الماكينة( اآللية ت
عدد 

 العطالت

وقت 

العطل 

 )ساعة(

ساعات 

العمل 

 الكلية

متوسط 

الوقت بين 

 العطالت

متوسط 

وقت 

 التصليح

 المعولية

نظام 

 التوالي

معولية 

نظام 

 مختلط

 1.2358 3 65 946 58 4 ** 5جرافة 5

 1.2314 9.6981 31.981 946 55 5 ** 9جرافة 9 1.2225

 1.2118 9.5444 65.833 946 53 4 ** 3جرافة 3

 1.2463 9 16 548 4 3 * 5شاحنة 6

 1.2196 9.4444 13.333 548 8 3 * 9شاحنة 1 1.2222

 1.2183 9.3333 13.444 548 5 3 * 3شاحنة 4

 1.2646 1.2646 6.1 52.1 548 2 9 حفارة * 5

 1.2351 1.2351 3 61 24 4 9 مولد كهربي * 8

 1.2646 1.2646 3 13 548 2 3 ماكينة غربلة * 2

 1.2652 1.2652 5.4444 31.333 24 1 3 **ماكينة تكسير 51

 1.86 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل الغربلة *

 1.86 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل تكسير الحصو **

 1.8861 المعولية الكلية لنظام العمل في معمل النور

 و أجزاء معمل الغربلة           ** تعني مكونات أو أجزاء معمل التكسير * تعني مكونات أ

زيظظادة وهندسظظة أسظظهمت فظظي تقليظظل العطظظالت وأوقاتهظظا، الإن إعظظادة ( 3يالحظظظ مظظن )الجظظدول،   

معظظه  تزاداألمظظر الظظذي  ،النظظظام اإلنتظظاجي أجظظزاءزيظظادة معوليظظة  مظظا أدى إلظظىوقظظات بظظين العطظظالت األ

، لكليهمظظا %86التكسظظير إلظظى جظظةً لزيظظادة معوليظظة معملظظي الغربلظظة ونتي %88.1إلظظى المعمظظل معوليظظة 

تسلسل بناء معوليظة  إنكما واعتماد نظام العمل المختلط بدالً من التركيز على نظام العمل المتوالي، 

 : يناآلتيوالجدول  في الشكلونموها فتتضحان العمل 

 
 

 معولية الحفارة                       

 

 

 المولد معولية

 

 

 

 (: سلسلة بناء معولية المعمل عينة البحث بعد تطبيق إعادة هندسة العمليات6شكل )ال

 

 

 

 

مولد 

  يائكهرب

  كينة التكسيرما

 ماكينة الغربلة

 3شاحنة 

 2شاحنة 

 1شاحنة 

 حفارة

 3جرافة 

 2جرافة 

 1جرافة 

 Aا

 A 

 معولية المعمل

بنظامي التوالي 

والتوازي 

 )المختلط(
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 بعد تطبيق إعادة هندسة العمليات 9(: نسبة نمو المعولية في معمل النور لشهر تشرين6جدول )ال

 اآللية ت

المعولية السابقة 

الجزئية والكلية للعمل 

 )نظام توالي(

ند
ه
ة 

اد
ع

 إ
ق

بي
ط

ت
ل
عم

لم
 ل
ي

ج
تا

إلن
 ا
ام

ظ
لن
 ا
ي

 ف
ت

يا
مل

لع
 ا
سة

 

المعولية الجديدة الجزئية 

 ينظامبوالكلية للعمل 

 التوالي والمختلط

نسبة 

 النمو

 1.2113 ** 5جرافة 5

1.2214 

1.2358 

 1.2314 1.2151 ** 9جرافة 9 1.1125 1.2225

 1.2118 - ** 3جرافة 3

 1.2994 * 5شاحنة 6

1.2264 

1.2463 

 1.2196 1.2351 * 9شاحنة 1 1.1113 1.2222

 1.2183 - * 3شاحنة 4

 . 1.2646 1.2646 1.2646 1.2646 * حفارة 5

 1.1161 1.2351 1.2351 1.2333 1.2333 مولد كهربي * 8

 1.1143 1.2646 1.2646 1.2616 1.2616 ماكينة غربلة * 2

 1.1983 1.2652 1.2652 1.2958 1.2958 ماكينة تكسير ** 51

 1.154 1.86 1.8945 المعولية الكلية لنظام معمل الغربلة *

 1.165 1.86 1.8141 المعولية الكلية لنظام معمل التكسير **

 1.5594 1.8861 1.5163 المعولية الكلية لنظام المعمل

 التكسير * تعني مكونات أو أجزاء معمل الغربلة           ** تعني مكونات أو أجزاء معمل 

 %86إلى  %89( أن المعولية الكلية لمعمل الغربلة ازدادت من 6) يالحظ من الجدول  

 %88إلى  %51والمعولية اإلجمالية ازدادت أيضاً من  %86إلى  %81ومعمل التكسير من 

تقريباً على المستوى الكلي، أي لجميع آليات العمل أو ماكينات التشغيل مع تطبيق إعادة هندسة 

يات واعتماد نظام مختلط بعد إضافة آليات إلى اآلليات السابقة األمر الذي أثر في زيادة العمل

تقريباً. وتتفق هذه النتيجة مع الفرض األول للبحث،  %55المعولية الكلية للمعمل بمعدل زيادة 

 العمل.أن تطبيق إعادة هندسة العمليات يزيد من معولية والذي دل على 

ونموها ظام العمل واآلليات في معمل النور لمعملي الغربلة والتكسير وبعد قياس معولية ن  

النور معمل يتم قياس إنتاجية س، العمل المختلطوافق العمل بنظام بحسب نظام العمل الجديد والذي ي

ونموها سيتم قياس اإلنتاجية و، بعد تطبيق إعادة هندسة العملياتلمعملي الغربلة والتكسير و

  (.ج الجاهز للبيع من إجمالي مدخالت اإلنتاج )الخابطعدد اإلنتاحسب بو

 هندسة البعد تطبيق إعادة  9إنتاجية معمل النور بالكميات المنتجة لشهر تشريننسبة نمو (: 1جدول )ال

 أنواع المنتجات ت
كمية اإلنتاج 

 )شاحنة(

كمية المواد 

 الخام )شاحنة(

اإلنتاجية 

 السابقة

اإلنتاجية 

 الحالية

نسبة 

 النمو

 151 * رمل ناعم )أسود( 5

المدخالت 

 )خابط(

1.98 1.31 1.155 

 1.149 1.181 1.18 561 ** رمل خشن أسود )مجروش( 9

 1.544 1.15 1.14 558 * حصو ناعم )بحص( 3

 1.5 1.554 1.54 311 ** حصو خشن )مكسر( 6

 1.31 1.116 1.16 29 * حصو كبير )جلمود( 1

 1.535 1.63 1.38 5511 591 * ةمجموع إنتاجية معمل الغربل

 1.183 1.94 1.96 5511 661 ** مجموع إنتاجية معمل التكسير

 1.559 1.42 1.49 5511 5541 مجموع إنتاجية معمل النور

 تعني مخرجات )منتجات( معمل التكسير     ** * تعني مخرجات )منتجات( معمل الغربلة          
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بمعدل زيادة بلغت  %63إلى  %38الغربلة تغيرت من  أن إنتاجية (1)من الجدول يتضح   

بالمجمل وإنتاجية  %8.3بمعدل نمو  %94إلى  %96بالمجمل ومعمل التكسير من  53.5%

وتتفق هذه النتيجة مع الفرض الثاني والذي  .%49بدالً من  %42المعمل اإلجمالية ارتفعت إلى 

 نتاجية.اإلأن تطبيق إعادة هندسة العمليات يزيد من نص على 

صحة الفرض الثالث والذي نص على أن زيادة معولية العمل يزيد من اإلنتاجية،  وإلثبات  

نتيجة لزيادة  بيق إعادة هندسة العمليات وبعدهاقبل تطونموها اإلنتاجية في نسبة التغير سيتم قياس 

التالف وعات، المبي وهي:على مستوى جزئي، أي المجاالت التي ركز عليها البحث، ، معولية العمل

، إذ ازدادت تأثر اإلنتاجيةوالذي يبين  (4)الجدول  وتظهر في النقل، من اإلنتاج، فضالً عن تكاليف

مع تقليل عدد التالف من اإلنتاج نتيجة إلضافة حزام ناقل إلعادة الحصى  %16.1المبيعات بمقدار 

للرمل من اإلنتاج التالف غير المكسر إلى حوض التكسير، وإضافة شبكة غسيل )دوش( والتي قللت 

فضالً عن تسريع عملية تنشيف الرمل بواسطة اآلليات ، %21الخشن )المجروش( بنسبة 

ات ـافة آليـنتيجة إلض %93هي األخرى بنسبة  انخفضتأما تكاليف النقل فقد ات(، جراف)ال

الفرض مع ق ال تتفهذه النتيجة من الجدير بالذكر أن ( إلى عوامل اإلنتاج، و3وشاحنة  3جرافة)

 وكاآلتي: كما مر بنا سابقاً  الثالث فقط بل مع الفرضين األول والثاني أيضاً 

 وبعدهاالهندسة قبل تطبيق إعادة  9لشهر تشرينوتكاليف النقل  المبيعات والتالف(: نمو 4جدول )ال

 أنواع المنتجات

 وأسعار بيعها

 مبيعات

 سابقة

(111)  

مبيعات 

 حالية

(111)  

نمو 

 المبيعات

تاج إن

 تالف

 سابق

إنتاج 

تالف 

 حالي

 نمو

 اإلنتاج

تكاليف 

 نقل

 *سابقة

تكاليف 

نقل 

 حالية

 نمو

 التكاليف

رمل ناعم أسود 

(511111 ) 
11611 54111 1.155 91 1 5.1 1.315 1.395 1.51 

رمل خشن أسود 

 ( 591111مجروش )
59111 58591 1.151 91 1 5.1 5.1 5.31 1.5 

حصو ناعم بحص 

(511111)  
5911 55811 1.438 1 1 1 9.1 9.186 1.54 

حصو خشن مكسر 

(591111)  
96111 35111 1.149 61 8 1.8 1.51 1.414 1.59 

حصو كبير جلمود 

(61111)  
5291 3481 1.254 1 1 1 2.351 4.486 1.98 

 1.93 55.12 56.68 1.2 8 81 1.161 565411 21191 إنتاجية معمل النور

ستخراج تكاليف النقل للوحدة الواحدة من القل على إيرادات المبيعات لكل نوع من المنتجات * تم قسمة أجور آليات الن

  الشهر.في يوم عمل  96اإلنتاج ومن ثم لشهر كامل، أي ضربها في 

 اهتطبيق وبعدإعادة هندسة العمليات تطبيق ر للمتغيرات قبل يأثتقياس عالقات االرتباط وال .رابعاا 

 (والسادس امس)الفرضين الرابع والخ

وجود عالقة وتأثير معنويين إلعادة هندسة العمليات في زيادة معولية العمل من إلثبات   

ومعنوية  Tتم اختبار قيم االرتباط وقيمة  جهة واإلنتاجية من جهة أخرى في المشروعات الصغيرة

لمعولية بعد عن طريق استخراج االرتباطات ما بين قيم المعولية قبل التطبيق وقيم االعالقة، 

أن قيم االرتباط لمعولية نظام العمل في المعمل المبحوث، قبل  (5)الجدول  إذ تشير نتائجالتطبيق، 

األمر الذي يعكس  1.221إلى  1.253تطبيق إعادة هندسة العمليات وبعد تطبيقها تراوحت ما بين 

يرات التي تناولها البحث وجود عالقة ارتباط معنوية وقوية جداً إلعادة هندسة العمليات مع المتغ

فيما يخص معولية العمل والتي تتمثل بعدد العطالت وأوقاتها ومتوسط الوقت بين العطالت 
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ومتوسط وقت العطل الواحد، والذي تؤكده عالقة االرتباط الكلية إلعادة هندسة العمليات مع معولية 

لفرض الرابع للبحث من حيث والتي تتفق مع الشق األول من ا 1.229نظام العمل الكلية بمقدار 

 .عالقات االرتباط مع معولية العمل

 وبعد تطبيقها هاقبل تطبيق إعادة هندسة العمليات في معولية نظام اإلنتاجتأثير (: ارتباط و5جدول )ال

 معنوية العالقة Tقيمة  معنوية العالقة قيمة االرتباط المتغيرات  ت

 1.113 6.333 1.111 **1.289 عدد العطالت 5

 1.151 3.648 1.115 **1.232 أوقات العطالت 9

 1.115  1.918- 1.111 **1.215 متوسط الوقت بين العطالت 3

 1.856 1.966- 1.119 **1.253 متوسط وقت العطل الواحد  6

 1.111 1.516- 1.111 **1.221 معولية اآلليات في معملي الغربلة والتكسير  1

 1.115 3.435- 1.111 **1.229 المعولية الكلية لنظام المعمل 

والتي تبين تأثير إعادة هندسة  6.333 إلى 1.918-فقد تراوحت ما بين  Tأما قيمة    

ها البحث فيما يخص معولية العمل قبل إعادة هندسة العمليات العمليات في المتغيرات التي تناول

 3.435-ام العمل الكلية بمقدار لمعولية نظ Tوالذي تؤكده قيمة وبعد تطبيق إعادة هندسة العمليات 

رض الرابع للبحث من حيث عالقات والذي يتفق مع الشق الثاني من الف 1.115وبمستوى معنوية 

إعادة هندسة تأثير أما عالقات ارتباط و .معولية العملزيادة في إعادة هندسة العمليات تأثير 

 إلنتاجية فتتضح في الجدول اآلتي:في ا العمليات

 اهتطبيق وبعد هانتاجية قبل تطبيقاإلفي إعادة هندسة العمليات تأثير عالقات ارتباط و (:8جدول )ال

 معنوية العالقة Tقيمة  معنوية العالقة قيمة االرتباط المتغيرات  ت

 1.155 3.619- 1.111 **1.221 الكميات المنتجة 5

 1.155 9.993- 1.111 **1.222 المبيعات الكلية 9

 1.152 9.914 1.192 *1.815 اإلنتاج التالف 3

 1.159 5.869 1.111 **1.224 تكاليف النقل والمناولة 6

 1.156 3.931- 1.111 **1.228 اإلنتاجية الكلية لمعملي الغربلة والتكسير

أن قيم االرتباط إلنتاجية العمل في المعمل المبحوث، قبل  (8)الجدول  يتضح من نتائج  

األمر الذي يعكس  1.222إلى  1.815عد تطبيقها تراوحت ما بين تطبيق إعادة هندسة العمليات وب

وجود عالقة ارتباط معنوية وقوية جداً إلعادة هندسة العمليات مع المتغيرات التي تناولها البحث 

، والذي وهي: كميات اإلنتاج والمبيعات واإلنتاج التالف وتكاليف النقل فيما يخص إنتاجية المعمل

والتي 1.228ط الكلية إلعادة هندسة العمليات مع إنتاجية المعمل الكلية بمقدار تؤكده عالقة االرتبا

العمل، أما  إنتاجيةتتفق مع الشق األول من الفرض الخامس للبحث من حيث عالقات االرتباط مع 

والتي تبين تأثير إعادة هندسة العمليات في  9.914 إلى 3.619-فقد تراوحت ما بين  Tقيمة 

لمعولية نظام العمل  Tعمل، والذي تؤكده قيمة مال إنتاجيةي تناولها البحث فيما يخص المتغيرات الت

 الخامسوالذي يتفق مع الشق الثاني من الفرض  1.156وبمستوى معنوية  3.931-بمقدار  الكلية

( يتضح 8و 5) الجدولينومن نتائج  .عملمال زيادة إنتاجيةللبحث من حيث عالقات التأثير في 

لمتغير الوسيط )المعولية( في المتغير التابع )اإلنتاجية( والذي تتفق معنويين ل وتأثيراط ارتبوجود 

معنويين لمعولية العمل في  وتأثيرمن حيث وجود عالقات ارتباط  نتيجته مع الفرض السادس

 البحث.عينة إنتاجية معمل النور 
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 نتائج البحث .خامساا 

 في اآلتي:ابة عن تساؤل البحث التي تمثل إجالتحليل نتائج يمكن تلخيص   

وبعد ( 1.51في معمل النور قبل تطبيق إعادة هندسة العمليات ) العملبلغت قيمة معولية نظام . 5

 األول.(، وتتفق هذه النتيجة مع فرض البحث %55بنسبة نمو قدرها )( 1.88التطبيق بلغت )

( وبعد التطبيق بلغت %49ليات )بل تطبيق إعادة هندسة العمبلغت قيمة إنتاجية معمل النور ق. 9

 للبحث.، وتتفق هذه النتيجة مع الفرض الثاني (%55بنسبة نمو قدرها )( 42%)

(، ونسبة %21) اإلنتاج التالفتخفيض ، ونسبة نمو (%16.1بلغت نسبة نمو إنتاجية المبيعات ). 3

 للبحث.، وتتفق هذه النتائج مع الفرض الثالث (%93التكاليف )تقليل نمو 

قبل تطبيق  3.435- (T) وقيمة 1.111وبمستوى معنوية  1.229عالقات االرتباط بلغت قيمة . 6

وتتفق  1.115وبمستوى معنوية في معولية النظام اإلنتاجي إعادة هندسة العمليات وبعد التطبيق 

 للبحث.هذه النتيجة مع الفرض الرابع 

قبل تطبيق  3.931-( T) وقيمة 1.111وبمستوى معنوية  1.228عالقات االرتباط بلغت قيمة . 1

وتتفق هذه  1.156وبمستوى معنوية  ة المعملإعادة هندسة العمليات وبعد التطبيق في إنتاجي

 للبحث.النتيجة مع الفرض الخامس 

مليون  6شهرياً، فضالً عن  مليون 4.4ويومياً  ألف 951إن إعادة هندسة العمليات كلفت المعمل . 4

مليون دينار شهرياً نتيجة لزيادة  11حققت زيادة في األرباح تقترب من كلفة استثمارية، ولكنها 

 وإنتاجيته.معولية نظام العمل 

 : اإلطار الختامي للبحثالرابعالمبحث 

في  المستخدمةالمراجع و ،والتوصيات ،تمة البحث المتمثلة باالستنتاجاتيقدم المبحث خا  

 تي:البحث الحالي، وكاآل

 :تينستنتج اآلالتطبيقية نتائج البحث و األدبياتاستقراء في ضوء  :االستنتاجات .أوالا 

تميل معظم األدبيات العلمية المختصة بموضوع المعولية إلى قياسها للماكينة الواحدة أي على . 5

 أثبتنامن ماكينة أو آلية كما  أكثرمستوى جزئي فقط، مع إمكانية قياسها على مستوى نظام يتضمن 

 الحالي.في البحث 

العمل الجديد تكلفة تغير في يتطلب قد إن تطبيق إعادة هندسة العمل في المشروعات الصغيرة . 9

على المدى القريب أو المتوسط على أكثر فإذا كان من الممكن استيفاءهما  (متغيرة وثابتةتكاليف )

ب كانت على المستوى البعيد فستكون غير ذات جدوى، بسب إذاأما ستكون ذات جدوى، تقدير، 

 األعمال.التغيرات التي تظهر في بيئة 

ذا ما حدث عطٌل تقليل فشل النظام إوالعمل في زيادة معولية نظام أثرت إن إعادة هندسة العمليات . 3

ومن ثم لن يتوقف العمل، فضالً عن رفع  إنتاج(وماكينات في أي من أجزاءه )آليات  مفاجئ

 منه.تاحية للنظام ألداء العمل المطلوب الا

 تمثلاالت التي تناولها البحث والتي تلمجلفي زيادة إنتاجية العمل  تثرإن إعادة هندسة العمليات أ. 6

تكاليف النقل ووتقليل التالف من اإلنتاج )المخرجات(، اإلنتاج واإليرادات واألرباح كميات بزيادة 

 (.)المدخالتوالمناولة 

لم في مجاالت أخرى شروع صغير آخر وأي ميمكن تطبيق إعادة هندسة العمليات في المعمل . 1

 .ا البحث الحالييتناوله
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من حيث تأثير إعادة هندسة العمليات في زيادة بناًء على نتاج البحث فقد تم قبول جميع الفروض . 4

 اإلنتاجية.معولية نظام العمل وإنتاجيته، وتأثير زيادة المعولية في زيادة 

 :اآلتيةنقدم التوصيات حث المنهجية والعلمية، استكماالً لمقومات الب: التوصيات .ثانياا 

التركيز على إعادة هندسة العمليات وأدواتها وال سيما مع تبني نتائج البحث من قبل  ضرورة. 5

المعمل عينة البحث، لما لها من تأثير في زيادة معولية نظام اإلنتاج في المعمل وتقليل الفشل من 

 أخرى. جهة، وزيادة إنتاجية المعمل من جهةٍ 

إذ قد  ،إعادة هندسة العمليات لجميع األنشطة والعملياتعلى المعمل عينة البحث توسيع نطاق . 9

قياس المعولية في المعمل وبخاصةً التي لم يتناولها البحث، ومن ثم تتضمن جميع عناصر اإلنتاج، 

 لها.واإلنتاجية 

العلمية واستقبال الباحثين  على أصحاب المشروعات الصغيرة التوجه نحو تطبيق النظريات. 3

في هذا المجال الحيوي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم وتشجيعهم على القيام بدراساتهم 

 البلد.المؤثر في اقتصاد 

في دراسة إعادة هندسة العمليات، وقياس المعولية مثل )عدد العمال، كثر أمتغيرات  إمكانية إدخال. 6

 عن متغيرات أكثر لقياس اإلنتاجية مثل )عدد الزبائن، والمجهزين، (، فضالً ، ...والعدد واآلالت

 (.، ...وجودة العمل

المهندسين واإلداريين، وال سيما  مناالستعانة بالخبرات العلمية في العمل وعدم االكتفاء بالخبرة . 1

ة ، األمر الذي يعطي هذه المشروعات ميزة الموازنمع ضعف توجهات هذه المشروعات في ذلك

د قصور فيها مما جوالحجم بحيث ال يتم تجاوزها وال يفي إعادة هندسة العمل لتحقيق اقتصاديات 

 الحالتين.يسبب خسارة في 

 البحث مراجع

 العربية المراجعأوالا. 

مكتب الجزيرة للطباعة  ،9ط  ،والعملياتاإلنتاج  إدارة(، 9158) ،الهاديآل فيحان، إيثار عبد. 5

 اق.العروالنشر، بغداد، 
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