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 :المستخلص

في تطبيق التصنيع الرشيق  عمليات االعمالهندسة إعادة  أثريسعى البحث الحالي الى بيان   

إعادة هندسة مراحل بالتعرف على دور لبحث مشكلة ا. تهتم ات الجلديةفي الشركة العامة للصناع

إضافة الى مستوى التأثير الذي  المبحوثة،في تطبيق التصنيع الرشيق في الشركة  عمليات االعمال

فالهدف من إعادة هندسة عمليات  لتصنيع الرشيق.تتركه إعادة هندسة عمليات االعمال في ا

أداء  مستوى سينتحلاالعمال هو إعادة التصميم وتغيير الممارسات والعمليات الحالية )القائمة( 

واعتمد البحث على  ،( فرد01من خالل توزيع استمارة استبيان شملت ) جمع البيانات الشركة، وتم

الى مجموعة من االستنتاجات  . توصل البحث(SPSS)ج باستخدام برنامالمنهج الوصفي التحليلي 

معنوي بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال  وتأثيرتحقق وجود عالقة ارتباط  هامن اهم

والتصنيع الرشيق. واعتماداً على هذه االستنتاجات تم تقديم مجموعة من المقترحات التي تخدم 

 المبحوثة.شركة ال

 إعادة التصميم، الهدر. الرشيق، االعمال، التصنيعهندسة عمليات  : إعادةالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

  The purpose of current research is determine the impact of Business process 

reengineering (BPR) in implementation of lean manufacturing in the state company for 

Leather Industries. The research problem focus on the role of business process 

reengineering phases in lean manufacturing in company under search, in addition, 

determine the effect of these phases on lean manufacturing. The aim of (BPR) is to 

redesign and change existing practices and processes to improve company's 

performance. The data were collected through questionnaire that was distributed to (30). 

The research depend on descriptive and analytical method, and data analyzed through 

(SPSS). The research concluded that there is significant correlation and effect between 

business process reengineering phases in lean manufacturing. According to conclusions, 

many recommendations were introduced for the benefit on company. 

Keywords: business process re-engineering (BPR), lean manufacturing, redesign, 

waste. 
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 المقدمة 

دمج  والتقنيات اإلدارية  أحدثالى استخدام  في عصرنا اليوم شركات االعمال تحاول  

تشهدها  ياألفكار المبتكرة لتحسين أدائها ومن اجل البقاء في السوق في ظل المنافسة القوية الت

ات الى التفكير في طرق جديدة كتطبيق منهجية إعادة هندسة تعمل الشرك العالمية، لذااألسواق 

من اجل تطبيق تقنيات وأساليب  االعمالعمليات االعمال لالستجابة للتغيرات الحاصلة في بيئة 

إنتاجية جديدة من بينها التصنيع الرشيق، والذي يعد ثورة في عالم اإلنتاج بكونه يركز على ازالة 

بعينات لموارد المتاحة للشركة ، فمنذ ظهور هذا النظام في اليابان في سالهدر واالستغالل األمثل ل

ت الكثير من الشركات العالمية الى تبنيّه نتيجة للتغيرات التي وثمانينات القرن الماضي سارع

ولما كانت  .أحدثها في عالم اإلنتاج والمزايا والمنافع التي حققتها الشركات المطبقة لهذا النظام 

لصناعية العراقية تعاني من القصور وعدم االلمام الكامل بمفهومي إعادة هندسة عمليات الشركات ا

ومبادئ لو تم تطبيقها لتحول مسار هذه  أسساالعمال والتصنيع الرشيق وما يتضمن كل منهما من 

الباحثة على  ارتأتلذا  التنافسي،الشركات وتقدمت خطوات باالتجاه الصحيح نحو التميز والتفوق 

من اجل  المفاهيممين بحثها الحالي بهذين المفهومين ومدى استعداد الشركات الى تبني هذه تض

 المستورد.االرتقاء بالمنتجات المحلية على النحو الذي يجعلها تنافس المنتج 

 بصورة عامة فقد تضمن البحث الحالي المباحث االتية:

 .البحث األول: منهجيةالمبحث 

 .نظريال الثاني: اإلطارالمبحث 

 العملي. اإلطارالمبحث الثالث: 

 .مقترحاتاالستنتاجات وال الرابع:المبحث 
 

 المبحث األول: منهجية البحث

عملياتها وصوال الى  ان المنظمات الصناعية اليوم تحتاج الى تقليل الهدر في: البحث مشكلة .أوالا 

أساليب جديدة ونظم إنتاجية ، االمر الذي يتطلب تبني من خالل ترشيق هذه العمليات القضاء عليه

تأخذ بنظر االعتبار هذا الترشيق، ولعل مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال األسلوب حديثة 

كونها فلسفة قائمة على تحديد العمليات المراد إعادة هندستها ودراستها واتخاذ التدابير ل المالئم

مين هذه المراحل والسعي نحو بيان كان البد من تض الالزمة بالشكل الذي يحقق وفورات إنتاجية

في تطبيق فلسفة التصنيع الرشيق، ومن خالل الزيارات االستطالعية التي قامت بها الباحثة  تأثيرها

اتضح عدم المام وادراك االفراد العاملين  2/2/2152الشركة العامة للصناعات الجلدية بتاريخ في 

لتصنيع الرشيق مما دفع الباحثة الى تبني هذه في هذه الشركة بإعادة هندسة عمليات االعمال وا

هل  االتي:بشكل عام تتمحور مشكلة البحث في االجابة عن التساؤل المتغيرات في بحث واحد. 

عمليات االعمال دور أساسي في تطبيق التصنيع الرشيق في الشركة إعادة هندسة لمراحل 

 المبحوثة؟

البحث المتمثلة بإعادة هندسة عمليات  تغيريهمية متنبع أهمية البحث من أ: أهمية البحث ثانياا.

ل في تطبيق فلسفة التصنيع الرشيق. من خالل االعمال ومراحلها الخمسة ومدى تأثير هذه المراح

نظري يشمل مفهوم إعادة هندسة عمليات االعمال والتصنيع الرشيق مستعرضاً  إطارتقديم 

 دبيات التي تخ  هذين الموضوعيناال
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 االتي:يهدف البحث الى اف البحث اهد ثالثاا.

ساسية، فضالً عن التصنيع الرشيق من األ والمراحلمفهوم إعادة هندسة عمليات االعمال  توضيح. 5

حيث المفهوم والمنافع، فضالً عن محاكاة الدراسات والتجارب العالمية التي تالمس موضوعي 

 البحث

هندسة عمليات االعمال والتصنيع الرشيق على ة ادلمراحل اع والتأثيرعالقات االرتباط  اختبار. 2

 مستوى الشركة المبحوثة.

ما ارادت تطبيق هذه  إذاالتي من شانها ان تخدم الشركة المبحوثة  مقترحاتتقديم مجموعة من ال. 0

 المفاهيم.

في ضوء مشكلة واهمية البحث وأهدافه تم صياغة أنموذج البحث وكما : انموذج البحث رابعاا.

 (5لشكل )موضح في ا

 

 

 

 

 

 

 

 ( انموذج البحث الفرضي5الشكل )

 ارتباط                     

 تأثير                     

 هما:من خالل انموذج البحث الفرضي تم صياغة فرضيتين  البحث:فرضيات  خامساا.

ندسة : يتوقع وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية طردية بين مراحل إعادة هالفرضية األولى

 المبحوثة.عمليات االعمال مجتمعة وبشكل منفرد والتصنيع الرشيق في الشركة 

ذو داللة معنوية طردية لمراحل إعادة هندسة عمليات االعمال  تأثير: يتوقع وجود الفرضية الثانية

 صنيع الرشيق في الشركة المبحوثة.مجتمعة وبشكل منفرد في الت

على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وصف متغيرات  اعتمدت الباحثة :البحثمنهج  سادساا.

بين هذه  والتأثيرالبحث وتشخيصها على مستوى الشركة المبحوثة، فضالً عن عالقات االرتباط 

 المتغيرات.

 حدود البحث  سابعاا.

اشتمل البحث في اختيار المجتمع االحصائي على الشركة العامة للصناعات  الحدود المكانية:

 ي بغداد ميداناً للبحث.الجدلية ف

    .50/1/2152الى  24/4/2156من حددت مدة البحث في الفترة الممتدة الحدود الزمانية: 

مدراء األقسام والوحدات اإلنتاجية واإلدارية تصر البحث في تحديد عينتِه على اقالحدود البشرية: 

 .في الشركة المبحوثة

 عادة هندسة عمليات االعمالإ

اختيار العملية المراد  االعداد
 هندستهاإعادة 

إعادة هندسة  التحليل
 العمليات

 التنفيذ

 التصنيع الرشيق
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 ع البيانات والمعلومات على االتيعتمدت الباحثة في جما :أساليب جمع البيانات والمعلومات .ثامناا 

من اجل  واألجنبيةفيما يخ  الجانب النظري فقد اعتمدت الباحثة على العديد من المصادر العربية . 5

 تغطية الجانب النظري للبحث.

ع البيانات بوصفها األداة الرئيسة لجم م االعتماد على استمارة االستبانةاما الجانب الميداني فقد ت. 2

 والتأثيرعينة البحث من اجل تحليلها والتوصل الى عالقات االرتباط  بأفرادوالمعلومات الخاصة 

العبارات الخاصة بمراحل إعادة هندسة عمليات االعمال  دادالبحث وقد تم اعبين متغيرات 

(، Abdul Kader, 2016) ،(2156 الكحلوت،)(، 2151 )حنون،باالعتماد على المصادر االتية 

(Flynn, 2016) ،(Abdallatif. et al., 2017)،  في حين تم اعداد العبارات الخاصة بمتغير

 ،(Kamne, 2016) (،2156)الهشلمون ،: التصنيع الرشيق باالعتماد على المصادر االتية

(Carlsson & Fröberg, 2016)، (Dilanthi, 2015). 

 إلجراء SPSS Ver.23 البرامجية الجاهزة على االعتماد تم :اإلحصائي التحليل أساليب تاسعاا.

 االنحراف الحسابي، الوسط :(باآلتي التحليل ادوات تمثلت اذ المطلوب، اإلحصائي التحليل

الخطي البسيط  االنحدار المتعدد، االرتباط معامل ،(Spermanارتباط الرتب ) معامل المعياري،

 .(R2 التحديد ومعامل F واختبار T اختبار المتدرج،و
 

 النظري للبحث اإلطار :المبحث الثاني

إعادة هندسة عمليات  مصطلح أطلقاول من ان  :إعادة هندسة عمليات االعمال مفهوم .أوالا 

بانها إعادة اها عرف اللذان 5221في عام  )Champy Hammer &هما ) (*)(BPR)االعمال 

في أداء اإلجراءات أساسية تحسينات  بغية اجراء جذري،التفكير وإعادة تصميم العمليات بشكل 

 والسرعة.الخدمة و كالتكلفة والجودة المؤثرة ضرورية للقضاياال

 التي تؤثر هان إعادة الهندسة هي محاولة لتغير طريقة أداء العمل قبل معالجة جميع جوانب  

 ،نظام الحوافز ،وظائف االفراد ،ويشمل ذلك أنشطة العمليات ،على األداء والتنافس في ان واحد

التي تحمل المعتقدات والقيم التي تؤثر على سلوك  شركةمدراء العمليات وثقافة ال ،الهيكل التنظيمي

الهندسة هي منهج يقوم على التفكير  فإعادة .(Michael, et al., 2018, 3الجميع وتوقعاتهم )

يض وتخف لألداءبهدف تحقيق تحسين جذري ومستمر  شركةاألساسي اإلبداعي لعمليات وانشطة ال

 .(561-506 ،2116 ،الزبون )قويالتكاليف وجودة اإلنتاج والخدمة والسرعة واالبتكار وخدمة 

قدرتها على جديد في اإلدارة و ما هوواكبة كل ميتطلب ( BPRفي تنفيذ ) شركاتنجاح ال ان

على مخرجات تسهم في بقائها ونموها من الحصول خاللها  أنشطة تتمكن منمواردها في  توظيف

الوصول الى مراكز متقدمة في المنافسة واالبداع  شكل الذي يمكنها منوبالا تطورهو

(Alghamdi, et al., 2014, 224).  ( انها وسيلة إدارية منهجية 56 ،2151 ،وترى )حنون

وتعتمد على  اإلدارية،تقوم على احداث تغيير جذري مخطط ومدروس في البناء التنظيمي للعمليات 

لعمليات اإلدارية والهيكل التنظيمي والتي تركز على الكفاءات الجوهرية إعادة هيكلة وتصميم ا

وبهدف احداث تحسين جذري وسريع يكفل سرعة اإلنجاز وتخفيض التكلفة وتحقيق جودة  ،شركةلل

لتوقعات ومتطلبات وتركز إعادة هندسة عمليات االعمال على األنشطة المستمدة من ا المنتج.

تهدف الى تحقيق تخفيض كبير في التكلفة وتحسين الجودة وتخفيض  ية، اذوالخارجالزبائن الداخلية 

                                                           
(*) (Business process reengineering). 
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يتم إزالة الممارسات القديمة اذ  البداية،( هو العمل من BPRاألساسي وراء ) فالمبدأ الدورة.وقت 

( هي على النقيض من التقنيات األخرى اذ تركز BPR)ان  وجديدة،با لصالح عمليات مبتكرة جان

وما  شركةاماتيكي في عمليات االعمال من خالل إعادة التفكير في كيفية عمل العلى التحسين الدر

( من عمليات االعمال األخرى وتحسين التقنيات التي BPRاذ يميز هذا التفكير ) به.القيام  ينبغي

 .(sungau & ndunguru, 2015, 145تركز على التحسين الوظيفي )

نها التحول الكلي لألعمال وإعادة تشكيل غير با (jalali, 2013, 549) ي حين تعرفهاف  

قنيات المستخدمة والقيم مقيدة لجميع عمليات االعمال وأنظمة اإلدارة والهيكل التنظيمي والت

 (266 ،2152 ،الشعباني وثابت) كل من ويشير .بهدف تحقيق مستوى عالي في األداء المنظمية

تبسيط بالشكل الذي يعمل على خفض التكلفة الى انها إعادة تصميم العمليات واألنشطة بهدف ال

 للشركة.لرغبات ومتطلبات الزبائن وبما يعزز القدرة التنافسية  والمحافظة على جودة المنتج وفقاً 

سبق عرضه ترى الباحثة ان مفهوم إعادة هندسة عمليات االعمال ماهي اال منهجية  مما  

يق رة جذرية وابتكار وسائل جديدة لتحقوتغيير الممارسات بصو شركةإلعادة تصميم عمليات ال

جودة عالية للمنتجات والخدمات المقدمة للزبائن وتخفيض الوقت الالزم لإلنتاج لتحقيق تحسين 

 ككل. كبير في األداء المنظمي

( يمكن BPR) منهجيةان التطبيق الدقيق ل :إعادة هندسة عمليات االعمال واهداف أهمية ثانياا.

 (54 ،2156 ،)الكحلوت :باآلتي( Zigiaris) هالخص من األهداف والتي من تحقيق جملة شركةال

اإلجراءات التي  عمليات تستند لحاجات الزبائن وحذفالتركيز على الزبائن وذلك عن طريق بناء . 5

 يشتكي منها الزبائن.

ات سرعة تنفيذ العمليات حيث يتوجب على إعادة هندسة عمليات االعمال ضغط وقت تنفيذ العملي. 2

 .شركةوخصوصا العمليات األساسية في ال

محترف متمكن  تجميع العمليات عن طريق دمج عدة مهام في مكان واحد عن طريق تشكيل فريق. 0

 عمل.ويستطيع اتخاذ القرار في أكثر من منطقة 

المتغيرات  المرونة في تصميم العمليات الجديدة وفرق العمل بحيث تستطيع التبلور ومحاكاة. 6

 عة في السوق.السري

للشخ   الجودة وتتحقق بتنفيذ عمليات دقيقة وصارمة تعطي نفس النتائج في كل مرة دون النظر. 1

 الذي ينفذها.

 .شركةاإلبداع في إحداث تغييرات خيالية لتحقيق ميزة تنافسية لل. 4

 تحسين اإلنتاجية بزيادة كفاءتها وفاعليتها.. 6

المشروعات التي تتم فيها إعادة هندسة عمليات ( أن 61، 2112في حين يذكر )ويجنز،   

، التأكيد على أهمية الزبائن. 2، تحقيق تغيير تدريجي في األداء. 5) األعمال تحقق األهداف اآلتية:

 .(إيجاد ثقافة إلدارة العمليات. 6، إحداث التكامل في عمليات العمل. 0

في مكنها من االستمرار والبقاء وبالشكل الذي ي شركة( فوائد كثيرة للBPR)ويحقق تطبيق   

بالفوائد  شركةيعود على ال (BPR) منهجيةلدقيق اذ ان التطبيق ال المتغيرة،الظروف البيئية  ظل

 (266 ،2156 ،والغريب )بصنوي االتية:

تجاوز الحدود التنظيمية وذلك من خالل االتصال بالزبائن من خالل قنوات االتصال المختلفة . 5

 تقنيات الحاسب اآللي.وشبكات األعمال و



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

62 

بصورة تفوق منتجات وخدمات  شركةزيادة درجة رضا الزبائن عن منتجات أو خدمات ال. 2

 المنافسين.

جانب تخفيض زمن  إلىتخفيض الوقت الالزم لتحقيق رغبات الزبائن وتالفي األخطاء والشكاوى . 0

 دورة التطوير والتصنيع للمنتجات والخدمات.

 لجعلها ال تعتمد على خبرة بعض األفراد فقط. شركةة واالستخدام بالتحسين نصيب المعرف. 6

 ةالرئيس المبادئ 5221 (Hammer) يستعرض :مبادى إعادة هندسة عمليات االعمال .ثالثاا 

 (:flynn, 2016, 68االعمال )هندسة عمليات  إلعادةالسبعة 

من خالل مجموعة اشخاص  ذي ينجزاذ يوحد العمل ال المهامالتنظيم يدور حول النتائج وليس حول  .5

وبدال من االنتقال بين الوظائف يتم  واحد.ليصبح في وظيفة واحدة يمكن ان تنجز بواسطة شخ  

 العمل.تحديد وظيفة واحدة للقيام بكل 

اذ ينفذ العمل الشخ  األكثر معرفة بالنتائج المطلوبة  مخرجاتها،نقل تنفيذ العملية الى مستخدمي . 2

 المطلوبة.والهدف هو تقليل التكاليف االجمالية وتقليل المهام  النهائية،العملية واالقرب الى 

 العمل.جمع المعلومات ودمجها وتجهيزها ومعالجتها في . 0

فالتقنيات الحديثة دمجت العمليات  مركزية،النظر في الموارد الموزعة جغرافيا كما لو كانت . 6

 الوقت.بصورة مركزية والمركزية في ذات 

هذا المبدأ يركز على ربط وتنسيق الوظائف المتوازية  نتائجها،ربط األنشطة الموازية بدال من دمج . 1

 المشكالت.اثناء أنشطتها من البداية لتقليل 

االفراد الذين  المبدأاذ يخول هذا  العملية،صنع نقطة القرار حيث يتم تنفيذ العمل ودمج السيطرة في . 4

اح لهم باتخاذ القرارات مع الضوابط المتكاملة في العملية وحسب يؤدون العمل من خالل السم

 لإلدارة.التسلسل الهرمي 

التكرار واالدخاالت  المبدأيزيل هذا  اذ فقطالتقاط )الحصول( المعلومات عند المصدر ولمرة واحدة . 6

 االنترنت.بر غير المتناسقة منذ جمع المعلومات وحتى تخزينها في قاعدة البيانات والوصول اليها ع

بعناصر  2110( في عام Ezigboاستشهد ) :عناصر إعادة هندسة عمليات االعمال رابعاا.

 (Michael, et al., 2018, 4) :االتيالتي تتضمن و( BPR) منهجيةجوهرية ل

 العمل.إعادة النظر في طريقة . 5

 للتطبيق.قابلة  تحدي االفتراضات القديمة وتفريغ القواعد والطرق القديمة التي لم تعد. 2

 التنظيمية.االبتعاد عن األنظمة التقليدية والقيود . 0

 العمليات. وأتمتةاستخدام تقنيات المعلومات الحديثة . 6

 للزبائن. أكبرالتركيز الخارجي على الزبائن وتوليد قيمة . 1

تي تحدد القيم التركيز الداخلي على تسخير المزيد من إمكانات االفراد وتطبيقها على األنشطة ال. 4

 للزبائن.

 خالقة.التشجيع على التدريب والتطوير من خالل بناء بيئة عمل . 6

قدر ممكن من األنشطة افقيا مع التركيز على التدفقات والعمليات من خالل  أكبرالقيام بتنفيذ . 6

 .شركةال
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مراحل إعادة  اختلفت اراء الكتاب والباحثين حول :إعادة هندسة عمليات االعمالمراحل  خامساا.

والجدول ادناه يبين المراحل المقترحة من  (،5هندسة عمليات االعمال وكما موضح في الجدول )

 والباحثين.الكتاب بعض قبل 

 مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين :(5) الجدول

 إعادة هندسة عمليات االعمال الباحثالكاتب/ ت

5 Davenport & Short, 1990, 4 
تحديد تقنيات ، العمليات الحالية تحديد، تصميم العمليات إعادة، الرؤية

 وبناء نموذج اولي للعملية الجديدة تصميم، العمليات

2 Guha. et al., 1993, 25 
 إعادة التصميم، التحليل، االعداد او التمهيد، التصور

 االختيار، إعادة البناء

0 Manganlli & Klein,1994, 23 التنفيذ، الحل، الرؤية، تحديد العمليات، االعداد 

6 Liem, 2005, 225 

تحديد ، تحديد الوضع المطلوب، الوضع الحالي تقييم، االعداد

تنفيذ حل ، تنفيذ التصميم المطلوب، إيجاد حلول للمشاكل، المشاكل

 التقييم-التصميم

1 Hayes, 2007, 44 
اختيار  ،د إعادة هندسة العمليات عليهاتحديد العمليات المرا ،التخطيط

 التنفيذ ،تصميم عمليات جديدة ،تحديد األهداف ،العمليات

4 
Harvard business school, 

2010, 23 

المختارة، إعادة تصميم العمليات  ،تحليل العمليات ،التخطيط

االنخراط  ،التنفيذ ،على المواد التي من شانها تسهيل التنفيذ الحصول

 ج في التحسين المستمرواالندما

6 Davenport, 2013, 69 
فهم  ،تطوير رؤى عملية ،تحديد أذرع التغيير ،تحديد العمليات

 تصميم نماذج العمليات الجديدة ،العمليات الحالية

6 Bahramnejad, et al., 2015, 5 
 ،التنفيذ ،إعادة تصميم العمليات ،اختيار العمليات ،التحليل ،االعداد

 ائجتقييم النت

2 Abdallatif, et al., 2017, 13 
تعديل  ،اعداد الخريطة ،تحديد العمليات ،التحليل البناء ،االعداد

 التنفيذ ،العمليات الحالية وتقييم النتائج

 .الجدول من إعداد الباحثة باالستعانة بآراء الكتاب والباحثين أعاله المصدر:

 حظيتل إعادة هندسة عمليات االعمال التي استنادا لما تقدم ترى الباحثة ان اهم مراحو  

 هي:باتفاق اغلب الكتاب والباحثين 

تحتاج الى  شركة( وهو معرفة ما اذا كانت الBPRاالستعداد مهم جدا في تنفيذ ) :االعداد )التهيئة(. 1

( هو مقاومة BPRان احد عوامل فشل ) (Adkar, 2016, 21يشير )اذ ، إعادة تصميم ام ال

قسام ومن خالل هذه الخطوة تأهيل جميع االفراد وجميع األ يير لذا يجب عليهم أوالً االفراد للتغ

 شركةوفقا للتغيير التنظيمي للاذ يتم اعداد هذه المرحلة  ،وتنظيم فرق العمل ويتم تحديد وثائق العمل

اذ ، شركةفعلى سبيل المثال يتم إدارة التغيير من خالل تحديد استراتيجية إدارة التغيير الخاصة بال

موارد وعمليات االعمال على استخدام  شركاتيتم استخدام تقنيات تساعد االفراد والفرق وال

ومخصصات الميزانية وتحديد نطاق تغيير الخصائ  وتحديد اإلدارات وفرق العمل واالقسام التي 

نظام العملية تغير أي التي ت شركةتأثرت وتحديد عدد االفراد المتأثرين بالتغيير وتحديد مجاالت ال

من ) شركةواعداد إدارة التغيير الخاصة بال ،مستويات التوظيف األخرى ،أدوار الوظيفة ،او التقنية

خالل اجراء مقابالت مع المرشحين وفرق العمل والبحث عن أولئك الذين لديهم مهارات اتصال 



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

66 

 تحديد المدراء) شركةوتطوير نموذج خاص بال( والمعرفة باألعمال زمون بالتغييرعالية والملت

 ((Bahramnejad, et al., 2015, 28 .ين على تفويض التغيير(القادة القادر

في فترة  شركةلعمليات ال المراقبة المباشرةاذ يتم تحليل الوضع الحالي للنظام من خالل  :التحليل. 2

من  شركةلل نموذجأجراء المقابالت مع االفراد العاملين والمديرين وبالتالي وضع أزمنية محددة و

اذ يتم التعرف على  وعالقاتها الداخلية والخارجية، شركةلعمليات ال أفضلاجل الحصول على فهم 

أي يتم تشخي  العمليات الحالية وتوثيقها وتحديد األهداف  ،شركةال الزبائن وتوعيتهم بأعمال

االعمال  يات. ان تحليل عمل(Hayes, 2007, 324-325األداء )وتطوير مقاييس  شركةالرئيسة لل

( لتتعرف على العمليات الحالية والغرض الرئيسي لها وتحديد فرص BPRالحالية يساعد فرق )

. ان تحديد األسباب االتية تساعد (chen, 2001, 92) التحسين واكتشاف نقاط القوة والضعف

 (Davenport & Short, 1990, 45):هندستهاعمليات االعمال القائمة قبل إعادة 

 المشاكل لتجنب تكرارها. يجب فهم -

 يمكن ان يعمل التحليل الدقيق كخط أساس للتحسينات المستقبلية. -

 (Davenport & Short, 1990, 6)و  (Hammer & Champy, 1990, 27)ويشير كل من 

على علم بمشاكل عمليات ا ان المسؤولين عن إعادة هندسة عمليات االعمال يجب ان يكونوالى 

كتشاف األخطاء فمن الضروري ان يقوم فريق إعادة الهندسة بتحليل وفهم االعمال السابقة ال

 ضعف.عمليات االعمال الحالية لتجنب تصميم عمليات االعمال الجديدة بدون نقاط 

( واالولويات اذ BPRبعد مرحلة التحليل ووفقا لميزانية ) :اختيار العمليات المراد إعادة هندستها. 3

وهذه هي أهم مرحلة  ،(Bahramnejad. et al., 2015, 31) عملياتهذه المرحلة على التركز 

األعمال كما أنها أكثرها صعوبة وقد تستغرق وقتاً وجهداً كبيراً عمليات من مراحل إعادة هندسة 

وتتجلى األفكار الجديدة في  فالمطلوب هو تحديد التغيير المطلوب إجراؤه في العمليات المدروسة.

)زيادة سرعة العمليات، اختصار عدد الخطوات للعملية  ية في الجوانب التالية:تعديل العمليات الحال

الواحدة، استبعاد الخطوات التي ال تضيف قيمة للعملية، إلغاء الخطوات المرتفعة التكاليف، رفع 

، تحقيق تكامل الخطوات والتدفق الطبيعي هدرمستوى جودة العملية، ضغط العادم والفاقد وال

 (511، 2112، والعابدي العبادي) .(الكلي األداء لزيادة كفاءة ليةالنسياب العم

ان بعض العمليات التي تم إعادة تصميمها وبعد ( الى mohampatra, 2013, 39) ويشير  

واخفاقها في  شركةتنفيذها ال تتطابق مع العمليات التي تم إعادة تصميمها وهذا يؤدي الى فشل ال

االقتراح بعد اختيار العمليات المراد إعادة هندستها من خالل التحقق األداء بشكل كبير لذلك يكون 

 من البناء ونموذج العملية من اجل تجنب عدم االتساق فيما بعد عملية التنفيذ وهذا يقلل من فشل

 (Roa, 2012, 577) .(BPR) نظام

إعادة  عملية حسن سير المراحل السابقة إلى حد كبير في نجاحيسهم  :إعادة تصميم العمليات. 4

أحسن البدائل  واختيار لعملياتهاجيد  تصميم بإمكانهاالتي  هي، واإلدارة الكفء العمليات تصميم

قنيات ، وتالحديثة قنياتما يتم باالستخدام األمثل والمحكم لكل من: الت وهو، وادقها وأسرعها

فمن األفضل طرح أكثر  دةالجدي للعملية تصميموعند القيام بوضع  االبتكاري. والتفكيرالمعلومات، 

وأن يمكن  شركةلل المستقبلية الرؤيةالبدائل  هذهتحقق  : أنمنهامن بديل والتي تحقق عدة شروط 

، وأن تكون أقل تكلفة عند هائلةوتغيير ، وأن تؤدي إلى قفزة شركةال إمكانياتضمن  تحقيقها

 واسرعها افضلها واختيارائل البدهذه ويلي ذلك المفاضلة بين  الزبائن، وان تحقق رغبة تطبيقها
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، يتحتم على سابقتهافي أحسن الظروف وبمردود أكبر من  الجديدة العمليةوحتى تتم  واجودها

 تحسيناتمن أجل التأكد من الحاجة إلى تغييرات أو  للعمليةالتغيير المستمر والفح  الدائم  شركةال

 .(Ahmed, et al., 2010, 8-9)أخرى إضافية

 (Davenport, 1990, 8) و (Hammer & Champy, 1990, 29) كل من يؤكدو  

( باإلشارة الى إعادة تصميم جذرية تنطوي الى الوصول BPRعلى الجذرية ويعززونها بمنهج )

الى جذر األشياء وعدم اجراء تغييرات تدريجية على عمليات االعمال القائمة ويضيف 

(Davenport )العمال القائمة واختراع طرق جديدة الى النهج الجذري يعني تجاهل عمليات ا

أيضا على ان النهج الجذري ينطوي  (Pittman)ويؤكد  .تقديم الخدمة وااالعمال  ألجراءتماما 

 نهج تغيير قوي هي (BPR)ان  بالفعل،ر ما يحدث وتجاهل ما هو موجود جذعلى الوصل الى 

ان إعادة  صحيح،يذها بشكل يتم تنفتحقيق تحسينات جذرية في عمليات االعمال شريطة ان مكن ي

بالكامل لتحقيق تحسينات في األداء التصميم الجذرية لعمليات االعمال ال يمكن استبعاد العمليات 

 جذري،عليها الزمن بحيث انها يجب إعادة هندستها بشكل  ابالمثل ان بعض عمليات االعمال عفو

 (.BPRز تطبيق )العناصر التي يمي أحدالجذري هو  النهجف

التنفيذ الفعلي  العمليات، انهذه المرحلة بعد الموافقة على إعادة تصميم  وتبدأ :لتنفيذ )التحول(ا. 5

 ((Daft, 2011, 366ويشير . (BPRومراقبة عملية االعمال الجديدة هما المرحلة النهائية لمنهج )

ن ــل مــك دــويؤك. امــنظن أي ــة مــثر صعوبــة واألكــان مرحلة التنفيذ هي األكثر أهمي

(Grover & Malhotra, 1997, 204)  انه من السهل إعادة هندسة عمليات االعمال لكن

اذ يتم استعراض أساليب العمل واختبار عملية االعمال المعاد  التنفيذ.الصعوبة تكمن في مرحلة 

 إذاا ويتم في هذه المرحلة تحديد م واسع،هندستها ومراقبة النتائج وتدريب العاملين على نطاق 

ان  (Davenport & Short, 1990, 107)ويؤكد كل من  .الوفاء بهاكانت اهداف األداء قد تم 

تتطلب شخصا مسؤوال عن إدارة ومراقبة ومعالجة مرحلة التنفيذ ويتحمل المدير هذه المرحلة 

تجاه كان العمل الجديد يعزز اال إذاما مسؤولية إدارة ومراقبة عملية التنفيذ والتي تشمل تقييم 

التنفيذ الناجح لعمليات االعمال المعاد هندستها ان يكون  ال. ويتطلبام  شركةاالستراتيجي لل

العاملون على مهارة عالية الن بعض التغييرات تفشل في تحقيق النتائج المرجوة الن التنفيذ غير 

بغي توفير التدريب على فهم عمليات االعمال المتغيرة اذ ين كما انه امر حاسم لجميع العاملين سليم.

على تدريب العاملين هو ضرورة الن عمليات االعمال المعاد هندستها قد  فالتأكيدعند الضرورة 

تتطلب مهارات جديدة وبالتالي يجب تقييم متطلبات مهارة العمليات بعد إعادة تصميم عمليات 

مطلوبة للعاملين بنجاح اذ يساعد التقييم في تحديد أي الفجوات في المهارات ال الجديدة،االعمال 

اتخاذ قرارات المرحلة  ((Hayes, 2007, 328ويقترح  هندستها.عمليات االعمال المراد إعادة 

كان يجب التنفيذ الكامل او البدء  إذا( وعما BPRأي نهج يتم اعتماده فيما يتعلق بتغييرات ) بشأن

قليل المخاطر ويتم ابالغ االقتراح ويقترح أيضا اعتماد تطبيق نهج تجريبي لت التجريبي،في التنفيذ 

 مما نجحت. أكثرفي كثير من األحيان  شركات( في وقت سابق اذ فشلت الBPRمن خالل فهم )

لقد  والهدر،ان الفلسفة الرئيسة للتصنيع الرشيق هي الحد من الضياعات  :التصنيع الرشيق .سادساا 

 السيارات.دراسة دولية تتعلق بصناعة  تم ذكر التصنيع الرشيق ألول مرة في أواخر الثمانينات في

ان الفكرة األساسية في التصنيع الرشيق هي استخدام اقل شيء من كل شيء مقارنة باإلنتاج 

االمر الذي وما الى ذلك.  اقل،المساحة في المصنع  اقل،ساعات عمل  اقل،جهد بشري  ،واسعال

 فعالة،حتاج الى استخدامها بطريقة ت شركةفالمواد التي تمتلكها ال العيوب،يتطلب قدر اقل من 
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على سبيل  شركةفي الاذ يتم تضمين جميع موارد اإلنتاج  فقط، باآلالت ال يرتبطفالتصنيع الرشيق 

فاليوم يتم استخدام مفهوم التصنيع الرشيق في العديد من  الطاقة( المال، )العاملين، راسالمثال 

رشيق هو استمرار برامج التحسين المختلفة كإدارة المجاالت المختلفة فيما يتعلق بالتحسينات، فال

لقد تطرق العديد من الكتاب والباحثين الى مفهوم التصنيع  (.kamne, 2016, 33)الجودة الشاملة 

( على انه نظام تقني متكامل هدفه الرئيسي هو القضاء (shan & wand كل من الرشيق اذ اقترح

على الهدر من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتقليل التقلبات الداخلية وخلق قيمة للمنتج 

على انه  (64، 2156، )شالش والحسناويويعرفه كل من  (Dilanthi, 2015, 577النهائي)

وات التي تركز على إزالة كافة اشكال الهدر والضياع نظام يستخدم مجموعة من التقنيات واألد

الفعال للموارد  خداموالتخل  من النشاطات التي ال تضيف قيمة للمنتج النهائي من خالل االست

اقل ما يمكن من  اكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام المتاحة وعدم التبذير فيها وتحقيق

والجودة العالية والمرونة المناسبة والتسليم السريع للمنتج المدخالت والتأكيد على الكلفة المنخفضة 

( بانه مجموعة من المبادئ والممارسات واألدوات Drew, et al., 2004, 15النهائي. ويصفه )

 الكلفة ورضا الزبائن من خالل القضاء على ثالثة ،التسليم ،تحسين الجودةوالتقنيات تهدف الى 

انه  (50، 2156 ،رى )الهشلمونـوت التقلبات(.،دم المرونة ع ،ة للخسارة )الهدرمصادر رئيس

فلسفة او منهجية تهدف الى تعظيم قيمة المنتج او الخدمة المقدمة للزبون وذلك عن طريق الحد 

بالتركيز على  ،الوقت ،التكلفة ،من خالل تحقيق تحسينات كبيرة في الجودة ،المستمر من الهدر

الى انه مجموعة شاملة من التقنيات تهدف الى تقليل وإزالة  (Wilson) ويشير .تحسين العمليات

در ــاستجابة عن طريق الحد من اله وأكثرمرونة  أكثر شركةالهدر بالشكل الذي يجعل ال

(Paneru, 2011, 18)،  يعرفهفي حين (liker على انه استراتيجية تشغيلية موجهة نحو تحقيق )

اذ يركز التصنيع الرشيق على تلبية  ،ن الهدروقت ممكن للدورة عن طريق التخل  م أقصر

 .(Keyes, 2013, 78) وينتهي بخدمة الزبائن أمتطلبات الزبائن فهو يبد

بإزالة الهدر  بشكل مباشر( واخرون على ان التصنيع الرشيق يرتبط Oehmenويشير )  

ة وتحسين وقت المعالج التجهيز وتقليلفي سلسلة  أفضلمن نظام التصنيع للحصول على نتائج 

 .(Kumar & Kumar, 2015, 322الجودة )

لتصنيع الرشيق هو نظام يهدف الى إزالة ترى الباحثة ان مفهوم اوتأسيساً على ما تقدم   

واإلمكانات المتاحة بالشكل الذي يحقق قيمة للعملية لموارد من خالل استخدام االهدر بكافة اشكاله 

 يحقق رضا الزبائن. التصنيعية وبالتالي المنتج النهائي وبما

لنظام التصنيع الرشيق هو االزالة المستمرة للهدر واضافة القيمة عن  الهدف الرئيسان   

تحققة ( الى األهداف االتية المMekong & Stevensonطريق التحسين المستمر ويشير كل من )

 (05، 2156، لمون)الهش: من تطبيق نظام التصنيع الرشيق

 تحسين خدمة الزبون.. 5

 بناء عالقات جيدة وقوية مع المجهزون.. 2

 خفض مستويات المخزون.. 0

 تحسين مستويات الجودة.. 6

 زيادة درجة المرونة وسرعة االستجابة للتغيرات.. 1

 تحسين اإلنتاجية.. 4

 خفض التكاليف.. 6
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 :كاالتيهي هذه المبادئ لنظام التصنيع الرشيق و أ( أربعة عشر مبدlikerذكر )وقد   

(Carlsson & Fröberg, 2016, 9) 

ان تكون القرارات اإلدارية مستندة على فلسفة طويلة األمد حتى لو كان ذلك على حساب األهداف . 5

ناجحة في تطبيق نظام التصنيع الرشيق البد لها من فهم  شركةفلكي تكون ال األمد،المالية قصيرة 

فلسفي  إدراكى تحقيقه اذ يتطلب ذلك ان األهداف قصيرة األمد لن تكون متوافقة مع ما تهدف ال

اذ ان كل قرار يتخذ يصبو الى الهدف النهائي للتحسين على  بأكملها، شركةوثقافة مدمجة في ال

واالقتصاد ويجب ان تركز كل وظيفة على تحقيق قيمة للزبون والمجتمع  أيضا،المدى الطويل 

  المسؤولية.بذلك على مستوى عال من  والقيام

على حقيقة  يؤكدالمبدأ  عليها، هذاام التدفق المستمر للعملية الكتشاف المشاكل والتعرف اعتماد نظ. 2

 التوريد سلسلة وفي العمليات في مستمر تدفق وجود ضمانجاهدة ليجب أن تسعى منظمات أن ال

يجب أن يكون و فقط. النهائي المنتج على وليس العملية على يكون أن يجب التركيز أي ان .بأكملها

 .اك أيًضا تدفق سريع للمعلومات من أجل معالجة المشكالت على الفورهن

وهذا يعني اإلنتاج حسب متطلبات الزبائن أي انهم  الزائد،اعتماد أنظمة السحب لتفادي اإلنتاج  .0

 االنتاج من الحد في السحب فكرة وتتمثل الوقت المناسبمنتج النهائي بالكمية ويحصلون على ال

 والمخزون. ن تركز على تقليل الهدرأ شركةلا علىانظمة االنتاج االنية و خدامواست الضروري غير

عبء العمل ينبغي ان يكون بالتساوي فمن الضروري تقليل التفاوت في االنتاج من اجل تقليل عبء . 6

 اآلالت.العمل على العاملين والضغط على 

جل تحقيق الجودة ومن المرة ألت بناء ثقافة منظمية تؤكد على ضرورة التوقف عن حل المشكال. 1

 األولى.

تنميط المهام يعد حجر األساس للتحسين المستمر وتمكين العاملين، وتشجيع العاملين على االبداع . 4

 لتحسين العمليات ومن ثم دمج هذه التحسينات في معايير جديدة.

دعم المختلفة تساعد على ال مخفية، فأنظمةاستخدام الرقابة المرئية وبذلك لن تكون هناك مشاكل . 6

 التنفيذ.

يتم  اإلنتاجية، اذاستخدام تقنيات مجربة وموثوق بها ويمكن االعتماد عليها لخدمة االفراد والعمليات . 6

 استبدالهم.استخدام التقنيات لدعم االفراد وليس 

 .لألخرينا وتعليمه شركةويعيشون مع فلسفة ال كامالً  العمل تطوير مهارات القادة الذين يفهمون. 2

                     .تهاتحقيق ثقاف من اجل شركةوالذين يتبعون فلسفة الافراد وفرق استثنائيين )متميزين(  تطوير .51

إقامة عالقات ناجحة مع الشركاء والمجهزون من خالل مساعدتهم على التطوير والتحسين، اذ . 55

، عالوة على ذلك شركةوالمجهزون فهم امتداد لل شركةيؤكد هذا المبدأ على انه ال يوجد جدار بين ال

فان االفتقار الى التكامل في المراحل األولى والنهائية في سلسلة التجهيز ينطوي على مخاطر مثل 

)التنبؤات غير الدقيقة، تجاهل القدرات، فائض المخزون، انخفاض تواتر تدفقات المخزون، ارتفاع 

 .م رضا الزبائن(الجودة المنخفضة وعد المخزون،تكاليف 

اتخاذ العديد من القرارات بناء  والمالحظة، ويتمالفهم الكامل للموقف من خالل الزيارات الميدانية . 52

 على بيانات الحاسوب والمعلومات التي تم استحصالها من االخرين.
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ئل ومن ثم من خالل الوعي وتوافق اآلراء مع االخذ في االعتبار جميع البدا ببطءاتخاذ القرارات . 50

طريقة التخاذ القرارات هي تبني مسار واحد واالستمرار فيه دون  بسرعة، فأسوءتنفيذ القرارات 

 النظر في البدائل األخرى.

 .)كايزن(متعلمة من خالل التحسين المستمر شركةبناء . 56
 

 العملي : الجانبثالثالالمبحث 

عتبر الشركة العامة للصناعات الجلدية احدى ت :(*)يةالجلد اتصناعلالشركة العامة لنبذة عن  اوالا.

فهي طالما قدمت انتاجا  متميزا،شركات وزارة الصناعة والمعادن من الشركات التي تمتلك تاريخا 

 5261في عام  تأسيسهاعالي الجودة وسدت النق  في األسواق المحلية من المنتوجات الجلدية منذ 

ية الشعبية في الكوفة تحت اسم شركة باتا العامة والتي بعد دمج شركة باتا العالمية مع معمل األحذ

مع شركة الدباغة الوطنية تحت اسم المنشاة العامة للصناعات الجلدية حتى  5264دمجها عام 

الشركة  وتهدفالجلدية. ليكون اسمها الشركة العامة للصناعات  5262صدور قانون الشركات عام 

وانتاج االحذية والحقائب  الصناعية والطبيعيةيع الجلود الى دعم االقتصاد العراقي في مجال تصن

وبكافة القياسات وبمختلف االنواع وباالعتماد على مبدأ الحساب االقتصادي واستثمار  والمالبس

 االموال بكفاءة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة.

ين في الشركة قيد عشوائية تمثلت بالعاملحدد البحث عينة  :وصف االفراد عينة البحث ثانياا.

( استمارة منها 01ين استرجعت )ارة استبانة على االفراد المبحوث( استم01اذ تم توزيع ) البحث،

( الى خصائ  االفراد المبحوثين في 2ويشير الجدول ) %511ان نسبة االستجابة بلغت أي 

 الشركة قيد البحث.

 البحث قيد في الشركة المبحوثين األفراد وصف (2) الجدول

 الجنس حسب المبحوثين األفراد وزيعت

 المجموع أنثى ذكر

 % ت % ت % ت

54 10.00 56 64.44 01 511 

 العمرية الفئات حسب المبحوثين األفراد توزيع

 المجموع فأكثر-61 61-66 01-02 01-06 21-22

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

5 0.00 5 0.00 51 00.00 6 20.00 55 04.44 01 511 

 العلمي المؤهل حسب المبحوثين األفراد توزيع

 المجموع بكالوريوس دبلوم اعدادية

 % ت % ت % ت % ت

55 04.44 51 00.00 2 01 01 511 

 الخدمة حسب المبحوثين األفراد توزيع

 المجموع فأكثر-54 51-55 سنة 51-4 سنة 1-5 اقل من سنة

 
 % ت % ت % ت % ت % ت

2 4.44 2 01 50 60.00 4 21 01 511 

 االستبانة.باالعتماد على نتائج استمارة  ةالجدول من إعداد الباحث المصدر:

                                                           
 (.http://www.scli.industry.gov.iq: )باالعتماد على الموقع الرسمي باحثةلاعداد ا المصدر: (*)

http://www.scli.industry.gov.iq/
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 ( االتي:2يتضح من الجدول )  

( سنة من الخدمة الكلية اذ يكتسب 51-55يمتلكون خبرة من )االفراد المبحوثين من  (60.00)ان. 5

مع االعمال المكلفين بها وبما يحقق وكيفية التعامل فيها االفراد العاملين الخبرة والمعرفة والمهارة 

 أداء. أفضل

( من االفراد المبحوثين هم من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس وهذا يسهم في فهم 40.00ان ). 2

  سليم.فقرات االستبانة والتعامل معها بشكل 

 بين متغيرات البحث والتأثير اختبار عالقات االرتباط .لثاا ثا

الذي يوضح وجود عالقة ارتباط  (0األولى تم اعداد الجدول ) لغرض اختبار الفريضة  

معنوية موجبة بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال مجتمعة والتصنيع الرشيق، اذ بلغت قيمة 

 األولى.( وبذلك تتحقق الفرضية 0.05( عند مستوى معنوية )0.823*) االرتباط

 سة عمليات االعمال مجتمعة والتصنيع الرشيقعالقة ارتباط بين مراحل إعادة هند (0الجدول )

 المتغير المستقل                        

 المتغير المعتمد
 إعادة هندسة عمليات االعمالمراحل 

 *0.823 التصنيع الرشيق

 ≥N=30    0.05 Pالجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة       

مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال بشكل منفرد والتصنيع  اما عن عالقات االرتباط بين  

 (.6الرشيق فهي موضحة بالجدول )

 ( عالقات االرتباط بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال بشكل منفرد والتصنيع الرشيق6الجدول )

     ns: not.sigt       N=30الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة   

ل إعادة هندسة عمليات ( الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين مراح6يشير الجدول )  

 باعتباره متغير معتمد االعمال بشكل منفرد باعتبارها متغيرات مستقلة والتصنيع الرشيق مجتمعة

( وهو ارتباط 0.421قيمة معامل االرتباط لها )التي كانت  العمليات باستثناء مرحلة إعادة التصميم

وتدل هذه  0.823* فقد بلغت (قيمة االرتباط )المؤشر الكليل اما بالنسبة، طردي ولكن ضعيف

مراحل إعادة هندسة عمليات وثين في الشركة قيد البحث باهتمام االفراد المبحان النتيجة الى على 

نت مرحلة التنفيذ قد حصلت ، وكا يسهم في تطبيق التصنيع الرشيق في الشركة المبحوثة االعمال

حين ان مراحل )التحليل واختيار ( في *0.850على اعلى قيمة ارتباط طردي فقد بلغت قيمته )

 ( و*0.796العمليات واالعداد( فقد حلت تالياً من حيث قوة االرتباط التي بلغت على التوالي )

يتوقع ل الفرضية األولى التي تن  على "تم قبو ما تقدمعلى  وبناءً  .(*0.722) ( و*0.747)

هندسة عمليات االعمال مجتمعة  وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية طردية بين مراحل إعادة

 ."تصنيع الرشيق في الشركة المبحوثةوبشكل منفرد وال

لغرض اختبار فرضية التأثير بين متغيرات  :عالقات التأثير بين متغيرات البحث اختبار .رابعاا 

 .( والذي يوضح هذه العالقة1البحث تم اعداد الجدول )

 المتغير المستقل  
 

 المتغير المعتمد

 مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال

 المؤشر الكلي التنفيذ إعادة التصميم اختيار العمليات حليلالت االعداد

 *0.747 *0.796 *0.722 التصنيع الرشيق
*0.421 

n.1 
0.850* 0.823* 



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

61 

 دة هندسة عمليات االعمال مجتمعة في التصنيع الرشيقعالقات التأثير بين مراحل إعا (1الجدول )

 المتغير المستقل            

 المتغير المعتمد

 مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال

0B 
1B 2R F 

 0.962 التصنيع الرشيق
0.904 

(11.19) 
0.817 125.4 

 n=30        p≤0.05المحسوبة                                              t)( قيمة 

مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال الخاص بنتائج تحليل االنحدار بين ( 1يبين الجدول )  

المحسوبة والتي  Fكمتغير معتمد ويدعم ذلك قيمة في التصنيع الرشيق  متغيراً مستقالً  بوصفها

وعند درجتي  (4.196من قيمتها الجدولية والتي تبلغ ) أكبروهي قيمة معنوية ( 125.4بلغت )

( وهذا يعني ان 2R( )0.817، وبلغ معامل التحديد )((0.5( ومستوى معنوية 1.28حرية )

( من التأثيرات المباشرة للتصنيع الرشيق سببها مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال 81.7%)

 د الباقي الى متغيرات أخرى عشوائية غير داخلة في انموذج االنحدار. ومن خالل متابعةويعو

( وهي قيمة معنوية اعلى من قيمتها 11.19اذ بلغت القيمة المحسوبة لها ) Tاختبار و (1Bاختبار )

ئية بين متغيرات البحث الجز التأثيراما عن عالقة  .(0.05( عند مستوى معنوية )1.697الجدولية )

 .(4فوضحها الجدول )

 عالقات التأثير بين كل مرحلة من مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال في التصنيع الرشيق (4الجدول )

 n=30        p≤0.05                 المحسوبة  T )( تشير الى قيمة

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية.

لمراحل إعادة هندسة عمليات االعمال بشكل معنوي  تأثير( وجود 4يتضح من الجدول )  

 التأثيرويدعم هذا باعتبارها متغيرات مستقلة في التصنيع الرشيق على اعتباره متغير معتمد  منفرد

( عند 2.603الجدولية والتي تبلغ ) F( وهي اكبر من قيمة 125.4بة والتي تبلغ )المحسو Fقيمة 

، وهذا ((0.817( مقداره 2R)ومعامل تحديد  0.05( وعند مستوى معنوية 5.25درجتي حرية )

ت ( من االختالفات المفسرة للتصنيع الرشيق تفسرها مراحل إعادة هندسة عمليا%81.7يعني ان )

. اما فيما يخ  ويعود الباقي الى متغيرات أخرى عشوائية غير داخلة في انموذج االنحداراالعمال 

( والذي يوضح تأثير كل مرحلة من مراحل إعادة 4) عالقات األثر بشكل مفصل فيعرضها الجدول

ان  Tواختبار Bمعامالت هندسة عمليات االعمال في التصنيع الرشيق اذ يتبين من خالل متابعة 

هناك تأثير معنوي لجميع مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال في التصنيع الرشيق اذ يتضح من 

لمراحل إعادة هندسة عمليات االعمال في التصنيع الرشيق يتمثل في  تأثير( ان اعلى 4الجدول )

ن ( وهي قيمة معنوية واكبر م9.790) T ( وكانت قيمة0.880) B2اذ بلغت قيمة  تحليلالمرحلة 

، في حين ((0.05( ومستوى معنوية 5.25عند درجتي حرية )( 1.697قيمتها الجدولية والتي تبلغ )

من حيث تأثرها بالتصنيع بالمرتبة الثانية  اختيار العمليات المراد إعادة هندستهاجاءت مرحلة 

تها ( وهي قيمة معنوية واكبر من قيم8.288) T ( وكانت قيمة0.843) B3 الرشيق اذ بلغت قيمة

 المستقل  
 

 المعتمد

 مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال

0B 1B 2B 3B 
4B 5B 2R F 

التصنيع 

 الرشيق
 

0.835 

(8.017)* 

0.880 

(9.790*) 

0.843 

(8.288)* 

0.595 

(3.919*) 

0.839 

(8.154)* 
0.817 (125.4) 
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، وجاءت ((0.05( ومستوى معنوية 5.25( عند درجتي حرية )1.697الجدولية والتي تبلغ )

( وكانت 0.839)  B5قيمةبالمرتبة الثالثة من حيث تأثرها بالتصنيع الرشيق اذ بلغت  التنفيذمرحلة 

ي ( عند درجت1.697( وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية والتي تبلغ )8.145) T قيمة

بالمرتبة الرابعة من  )التهيئة( االعدادوجاءت مرحلة  ،((0.05( ومستوى معنوية 5.25حرية )

( وهي قيمة 8.017) T ( وكانت قيمة0.835)  B1حيث تأثرها بالتصنيع الرشيق اذ بلغت قيمة

( ومستوى معنوية 5.25( عند درجتي حرية )1.697معنوية واكبر من قيمتها الجدولية والتي تبلغ )

اذ  أخيرة من حيث تأثرها بالتصنيع الرشيقإعادة تصميم العمليات  ، في حين جاءت مرحلة((0.05

( وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية 3.919) T ( وكانت قيمة0.595)  B4بلغت قيمة

 ما تقدمعلى  تأسيساً . ((0.05( ومستوى معنوية 5.25( عند درجتي حرية )1.697والتي تبلغ )

يتوقع وجود تأثير ذو داللة معنوية طردية لمراحل تن  على " الثانية والتيلفرضية الرئيسة تقبل ا

 ."تصنيع الرشيق في الشركة المبحوثةإعادة هندسة عمليات االعمال مجتمعة وبشكل منفرد في ال
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات

 :االستنتاجات .اوالا 

حصائي تبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين مراحل إعادة هندسة من خالل نتائج التحليل اال. 5

 عمليات االعمال مجتمعة ومنفردة في التصنيع الرشيق على مستوى الشركة قيد البحث وكاالتي:

تبين من نتائج التحليل االحصائي ان اقوى عالقة ارتباط بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال  -

حلة التنفيذ اذ حصلت على اعلى قيمة ارتباط وهذا يدل على ان قيام والتصنيع الرشيق كانت مر

الشركة بعمليات التنفيذ ومراقبة العمليات الجديدة يسهم بشكل كبير في عملية التصنيع الرشيق وهذا 

اذ في حالة تطبيق اعادة هندسة عمليات االعمال من شانها ان تغير من  الفعلي،ينعكس على الواقع 

االرضية المناسبة  ئةعلى النحو الذي يخفض الهدر الحاصل وبالتالي تهي باإلنتاجة العملية الخاص

 .لتطبيق التصنيع الرشيق

تبين من نتائج التحليل االحصائي ان العالقة األضعف بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال  -

على اعتبار ان  والتصنيع الرشيق كانت مرحلة إعادة تصميم العمليات وهذا يؤكد صحة النتائج

سياسة الشركة تحتم عليها التغيير المستمر والفح  الدائم للعملية من أجل التأكد من الحاجة إلى 

 تغييرات أو تحسينات إضافية أخرى. 

من خالل نتائج التحليل االحصائي وجود تأثير معنوي بين مراحل إعادة هندسة عمليات االعمال . 2

 يق على مستوى الشركة قيد البحث وكاالتي:مجتمعة ومنفردة في التصنيع الرش

تبين من نتائج التحليل االحصائي ان من بين المراحل األكثر تأثيرا في التصنيع الرشيق كانت  -

 مرحلة التحليل.

تبين من نتائج التحليل االحصائي ان من بين المراحل األقل تأثيرا في التصنيع الرشيق كانت مرحلة  -

 إعادة تصميم العمليات.

 :المقترحات .ثانيا

ما ارادت تطبيق منهج  إذاعلى الشركة المبحوثة االهتمام بمرحلة اعادة التصميم الخاص بالعمليات . 5

اعادة هندسة عمليات االعمال، فال يمكن لهذا المنهج ان يطبق بشكل كامل ما لم يتم تنبي المراحل 

 كافة. 
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لذا  المنتج، إلنتاجاالسلوب والطريقة المثلى  ان اعادة تصميم العمليات ضروري من حيث تحديد. 2

اعادة التصميم على النحو الذي يمكنها من  بإجراءاتالمبحوثة  ةتقترح الباحثة ان تقوم الشرك

احداث تغيرات ايجابية في اجراءات العمليات مما ينعكس ايجاباً على المنتج النهائي من حيث 

 واألداء.الجودة 

)الرقابة المرئية( للكشف عن األخطاء وتصحيحها وتقليل الهدر والعمل تطبيق نظام رقابي فعال . 0

 على تبسيط اإلجراءات والعمليات في الشركة وبالتالي تحسين األداء.

استغالل برمجيات الحاسوب في اعداد التصاميم الالزمة للمنتجات والعمليات للوصول بمنتجات . 6

 الشركة الى منتج يضاهي المنتجات المستوردة.

اكبة التطورات الحاصلة في عالم االعمال اليوم ومحاولة وضرورة تبني فلسفة التصنيع الرشيق لم. 1

 االستفادة من المزايا التي يحققها تطبيق هذا النظام.

مواكبة الشركات العربية والعالمية الرائدة في الصناعات الجلدية بهدف االستفادة من كل ما هو . 4

 قيق الجودة المستهدفة للشركة.جديد واكتساب الخبرات لتح

 المصادر 

 المصادر العربية .اوالا 
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 .غزة
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 األولى، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، القاهرة.
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