
 م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر�           د / أمل م��
 ی�سف خل�ل

٣٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٤٤٧                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر+ 

لع�ل�ات اإلن�اج "كا:9اك�"وتأث�$ه على ت��/ أداء ال��-�ات 

  ال<�اع�ة
  ال��/ل�ة ال�<$Hة""دراسة ت"!�ق�ة ع� الF$Gات F!�$ة ال��E العاملة في ص�اعة األجه/ة 

  د. أمل م��
 ی�سف خل�ل 

  أس�اذ إدارة األع�ال ال��اع
، Fل�ة ال��ارة، جامعة J�"ا

  
  OPل�ال  

في ب	�ات األع�ال ال�ال	ة وال�ي ت��� �ال��اف�ة العال�	ة ال��ی�ة وال�غ	�ات س��عة 
على فق6  أن ت34ن و1ائف اإلن�اج في ال��+ات ال*�اع	ة قادرة �&غيال%$ى، الی

، ول4: أA@ا ال���	: ال9?ر< Kaizen" +ای=ن"  الق	ام �ال���	: ال��ر�9ي للع�ل	ات
غاAة في ال4فاءة واالب�4ار ل�ل&	ة  و1ائف اإلن�اجأن ت34ن ف	�&غى ،  Kaikaku "كاCAاك3"

وأقل ت4لفه وأس�ع وقK، ، أعلى ج3دة�ال��$ل&ات وال�3قعات ال��=ای�ة م: الع�الء 
رة على ت3ل	� ال�ع�فة ال�9ی�ة وت$��3ها �اس���ار واب�4ار قاد��&غى أA@ا أن ت34ن و 

أك�T تف�دا ��	A S*عR  ت3�4ل3ج	ا وع�ل	ات إن�اج ج�ی�ة وال�ي ت9عل ن�P اإلن�اج
  أو م�اكاتها. على ال��اف�	: تقل	�ها

اإلصالح  ال�غ		� أو�ع�ي ل��ه9	ة Aا�ان	ة تم*$لح 3 و"كاCAاك3" ه
ادراكها م: خالل م�ات ال���	�ات ال*غ	�ة م:  و��C:،   لع�ل	ات اإلن�اج ال9?ر< 

، أو م: خالل six sigma (SS)م�ه9	ة س�ة س	�9ا  خالل فعال	ات "كای=�:" أو
واألدب	ات اإلدار�ة ال�ي ، lean manufacturing (LM)أن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 
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لى إلقاء وته�ف ه?ه ال3رقة ال&�T	ة إ، تع�ى ب�ع��فها أو تق��ح إoارا ل��ف	?ها م��ودة
، SSس�ة س	�9ا ب	: م�ه9	ة CAامل م�خال ل��ف	?ها ال@3ء على مفه3مها، وتق��ح 

وال?s ت�Tل فعال	ات "كای=ن" أح� أع��ته ال�ئ	�ة،  LMال�*�	ع دون فاق� وأن�Pة 
ال��+ات ال*�اع	ة ال�*��ة +&	�ة ال��9 تأث	�ه م	�ان	ا على ت�	= أداء %�&� تو 

  والعاملة في م9ال األجه=ة ال��=ل	ة.     
م: خالل ت�ف	? "كاCAاكC�A  "3:العامة لل&�S أنه  س���اجاتاالu 	تل%��C: و 

ته�ف إلى ت��یS الع�ل	ات  SSم3�9عة م: ال���وعات ال���ا�عة ل��ة س	�9ا 
 ی�&غى ال��+	= على ت��	: نPاماإلن�اج	ة، ول4ى ت�قv ه?ه ال���وعات ه�فها 

وم�اجع�ه، واخ�	ار ال��ش�	: ال��اس&	: وتع		: األدوار ل&$ل  وت�ف	?ه ال���وع اخ�	ار
ال���وعات ول%&	� ال�=ام األس3د ولألح=مة ال�3داء وال%@�اء، وت�ف	? ورقا�ة ال��< 

3" "كاCAاك �ف	?C�A: ت. +�ا DMAICال=م�ى لل���وعات في ض3ء م�ه9	ة "د�A	اك" 
أقل خ$	ة في ع�ل	ة دور�ة م�*اع�ة، م: خالل سل�لة م: م�ه9	ة �$��قة 

"كای=ن"، وذل} في ض3ء فعال	ات ی�� ت�ف	?ها خالل وال�ي  ال���	�ات ال*غ	�ة الPاه�ة
وال�ي ت��ل ال�3ر�� في ال3قK ال���د ، LMت$&	v م&اد{ وأن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 

Just in Time (JIT) ع	*��ا الAوخال ،Cellular manufacturing و+ان&ان ،
Kanban  4�9ا	وت��3ة ال�فعات "هHeijenka و+ا�	وج ،Jidoka اءات�وال ،
 Total Productive Maintanance، وال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 5S'sال%��ة 
(TPM).   

ه?ه ال���	�ات ال9?ر�ة أو ال��ر�9	ة م: خالل ن�P ال�قا�ة  ت�ع�على أن 
، و�ال���ك Visual Control(VC)وال�قا�ة ال��ئ	ة   Statistical Process Control (SPC)اإلح*ائ	ة

وفقا ل�$الR الع�الء وال�Pوف ال��اف�	ة، و��غ		� اله	اكل ال��P	�	ة وت3ف	� ال�3ارد 
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ال�ادAة وال&���ة الالزمة، و��أس	� ال&�	ة ال��P	�	ة الق�3ة والTقافة ال�اع�ة، وت3اج� 
  لل���Pة.  االس��ات	9ي ال���3<  م: ق&ل اإلدارة العل	ا وعلى =امواالل� ال�	ة

 (ت��یS) اب�4ار م9ال فياإلدار�ة لل�راسات  او��Tل ه?ا ال&�S ام��اد
، وال�راسات اإلدار�ة ال�ي تع�ى ب�ق		� ع3امل ال�9اح process innovation (PI)الع�ل	ة 

وتأث	�ه  LSSل�$&	v م�خل س�ة س	�9ا دون فاق�  critical success factors (CSFs)ال39ه��ة 
ال���3ل	: ع: إدارة ال���Pات تف	� ن�ائ9ه  ال��3قع أنوم: . على أداء ال���Pة
أس	� أن�Pة إن�اج م�ف�دة م�اور ال�غ		� ال�$ل�3ة ل�في تع���  ال*�اع	ة ال�*��ة

  ت�قv ت�	=ا في أداء م��Pاته�.

 مق
مة  .١
  م�ال االه��ام ال!�Rى ١-١

في ب	�ة األع�ال ال	3م ت�=ای� ال@غ�3 على ال��+ات ال*�اع	ة ل4ي ت�اف� على 
ال�احة ال��ل	ة والعال�	ة، فه�اك س�عة في ال�غ	� في  علىاس��امة م	=تها ال��اف�	ة 

وت=ای� في االق�*اد العال�ي، وات�اع في ن$اق األس3اق، ون�3 في ال*�اعات، 
وت�ارع في ال�ق�م ال�3�4ل3جي، وت�امي في  االن�ماجات واالس��3اذات ب	: ال��+ات،

ت3قعات الع�الء وتعق� وت�3ع وتقلR ال$لR على ال���9ات ال*�اع	ة، وت&ای: وق*� 
*&ح ل=اما على �دورة ح	اة ال���ج، وز�ادة في أسعار ال3ق3د وال�3اد ال%ام...وغ	�ها، و 

?ه ال��غ	�ات أن ت3اجه ه?ه ال@غ�3 وت�ی� ه ال*�اع	ة و1	فة اإلن�اج في ال��+ات
تق��A م��9ات ذات ج3دة عال	ة �أقل وقK مهلة م�C: م: oلR و �Cفاءة وفعال	ة، 

اإلن�اج ل�34ن أك�T تف�دا ع�ل	ات ال��اء إلى ال��ل	�، مع س�عة عال	ة في ت��	: 
  . �� (Satolo et al, 2017)	A S*عR على ال��اف�	: تقل	�ها أو م�اكاتها
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وتقل	�Aا ت�+= و1	فة اإلن�اج في ال��+ات ال*�اع	ة على ال���	: م: 
ت�ر�9	ة في و  صغ	�ة ، وت��3< "كای=ن" على ت��	�اتKaizenخالل "كای=�:" 

 ع��ادورغ� أه�	�ها إال إن ا ، (Singh and Singh ,2015)ة القائ�ةاإلن�اج	 الع�ل	ات
ال ع�ل	اتها اإلن�اج	ة وح�ه ل���	:  ب	�ة ال	3م فيعل	ها فق6 ال��+ات ال*�اع	ة 

أA@ا  به?ه ال��+ات و1	فة اإلن�اج�&غى أن ت��ل} ال��اف�	ة، ف	تها CAفي ل*	انة م	= 
على ص�ع ال���	�ات ال9?ر�ة، ه?ه ال���	�ات ال9?ر�ة و�ال�4امل مع "كای=�:" الق�رة 

�افPة �C�Aها م: ال� ئهاأدا في ت�	=ا 	ة م�ف�دة، وت�قvاإلن�اج ع�ل	اتهاهي ما ت9عل 
  . (Stringleman ,2018) على اس��امة م	=تها ال��اف�	ة 

لع�ل	ات  9?ر�ةالوته�� ه?ه ال3رقة ال&�Tة ب�$&	v ه?ا ال�3ع م: ال���	�ات 
. وت�@�: "كاCAاك3" تغ		� Kaikakuو�ال���ی� ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة "كاCAاك3"  اإلن�اج،

��3Pر إدارs شامل واس��ات	9ي ج?رs في ال�*�	� وال�ف4	� األساسي ل��P اإلن�اج و�
و�3oل ال��<، ف$&قا لل$&	عة ال9?ر�ة وال�املة لـ�فه3م "كاCAاك3" فإنها ال ت�@�: 
فق6 أن�$ة إعادة ت*�	� ن�P اإلن�اج، ول4: أA@ا ت��s3 على اس�&*ار أو اعادة 
اس�&*ار رؤ�ة الس��ات	9	ات اإلن�اج، وت�ف	? ال�غ		�ات في +ل الع3امل ال�3�4ل3ج	ة 

  . (Munro, 2012)ال&���ة وال��P	�	ة ال���اخلة و 

ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs لع�ل	ات على ال9انR األكاد�Aي ت�Tل و 
 Business Processاإلن�اج "كاCAاك3" ال��%ة ال��اثلة إلعادة ه��سة ع�ل	ات األع�ال 

Reengineering (BPR) ة	4ار الع�ل�و��یلها ی�عى اب ،process innovation (PI) و�ع�ف ،
اب�4ار الع�ل	ة �ال�ف4	� �*3رة ج3ه��ة واعادة ت*�	� ج?رs لع�ل	ات الع�ل إلن9از 

. وال?s أص&ح م3ضع (Yamamoto, 2013)ت��	�ات +&	�ة في مقای	� األداء ال�ئ	�ة
اه��ام +T	� م: األ��اث اإلدار�ة م�? ب�اAة ال��ع	�	ات، وت�+= مع�P ال&�3ث 
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على ت�اؤل رئ	�ي ع: ال4	ف	ة ال�ي C�A: بها ب�9اح  PIلع�ل	ة ال�ا�قة في اب�4ار ا
 ;e.g Henderson and Cockburn,. ,1994)إدارة تغ		�ات ج?ر�ة و+&	�ة ال��9 داخل ال���Pة 

Henderson. and Evans. ,2000;  Hertog et al,2010; Tepic et al,2013; Peng et al,2013; Saunila 

and Ukko, 2013; Saunila,2014) ات معق�ة �اف= ، و�فه� ال�		غ�ل ه?ه الTل?ل} �أن م
ال�قل	ل م: م%ا�o إلى م�اولة  �:ل��ی� ت�فع اوت�$لR اس��Tارات مال	ة ض%�ة 

ث 3 لل&� حاجةل&�3ث ال�ي درسK ه?ا ال��اؤل، تPه� لوت&عا  .الف�ل في ال��ف	?
ع: ال4	ف	ة ال�ي ی�� بها ت%$	6 وت�ف	? "كاCAاك3" �$��قة نPام	ة، ��	S العل�	ة 

  .ات ال*�اع	ةان�اج م�ف�دة ت�قv ت�	=ا في أداء ال���P ع�ل	اتت�ه� في تأس	� 

لع�ل	ات ال ت�Tل ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs  وعلى ال*ع	� الع�لي
فالع�ی� م: و1ائف اإلن�اج في  "كاCAاك3" 1اه�ة ج�ی�ة في الق$اع ال*�اعي، اإلن�اج

ه?ا الق$اع ی�3اف� ل�یها ال%&�ة في ت$&	v أن3اع م%�لفة م: "كاCAاك3"، فعلى س&	ل 
ال�Tال ت�Tل ال�غ		�ات ال�ئ	�ة في مع�ات اإلن�اج، وال�3اد ال%ام وت�فv ال�عل3مات 

 leanال�*�	ع دون فاق�أن�Pة وo&	عة ع�ل ال���Pة، ون�P اإلدارة وت�ف	? 

manufacturing (LM) "3اكCAن3عا م: "كا(Satolo et al, 2017) اج�? اإلن	3< ت�ف��A و+�ا ،
نها ت�رك م: خالل م�ات ال���	�ات ال*غ	�ة خالل إعلى "كاCAاك3"، ف LMدون فاق� 
أن�Pة أو ت&�ى ح=م ت�P	�	ة ل�$&	v م&ادرات ت��	: ت4امل ب	:  ،"كای=�:"فعال	ات 

 ;SS  (Stringleman ,2018; Yamamoto, 2013�ة س	�9اوم�ه9	ة س LMال�*�	ع دون فاق� 

Munro, 2012) .  

وال�*�	ع  SSب�نام9ي س�ة س	�9ا ب	: أن ال�9ع  Byrne et al (2007)ف	?+� 
في +&�<  lean six sigma (LSS)أو ما ی�عى س�ة س	�9ا دون فاق�  LMدون فاق� 

ف�ص ال���یS  على اك��اف ه?ه ال��+اتال��+ات األم��C	ة، ق� ساع� قادة 
 IBM: م: ش�+ة �لل�	ل ن�3 االب�4ار. وأن م���ار  ��P	�	ةTقافة الالوتع=�= 
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Operations Strategy Strategy Practice ،وش�+ة IBM Institute for Business Value  ق� حلل3ا
ة ال�ي نف?ت اس��ات	9	و  ،ال�ائ�ةاألم��C	ة في الع�ی� م: ال��+ات  االب�4ارم�< 

، ووج�وا أنه LMوال�*�	ع دون فاق�  SSب�نام9ي س�ة س	�9ا ب	: ع�ل	ات ت4امل 
ال�4امل ق� أن�أت ه?ه ال��+ات ب	�ات ع�ل م�@&$ة ت�+= على ب��ق	v ه?ا 

�ف*	لي لل&	انات وال�قائv، وأن �ع@ها ق� حقv ن�ائج ال��ل	ل الاح�	اجات الع�الء، و 
 ق� ت�K�C م: الق	ام ب���یTات LSSفاق� �اه�ة. فال��+ات ال�ائ�ة في س�ة س	�9ا دون 

 اأع�الهع�ل	اتها اإلن�اج	ة انع�C على ت�	= 9?رs في ال���	: الت�&&K في 

business excellence (BX) �9ا دون فاق�	ة س�س Kفق� ألغ ،LSS  v4ارأك&� عائ�لالب 
  Aقابله ال��ی�ون ال��ف	?ی3ن م: خالل خلv ال��اخ والTقافة ال��P	�	ة ال�اع�ة.

 LMوم: ث� فإن +	ف	ة ت�ق	v ال�4امل الفعال ب	: أن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 
 �LSS�ة س	�9ا دون فاق� ال��ف	? الفعال لأو �ع&ارة أخ�< ، SSوم�ه9	ة س�ة س	�9ا 

 s: ال9?ر	���ة لل	ا�ان	ة ال	ال��ه9 v	&$�اجك��خل ل�ات اإلن	اك3" لع�لCAكا"، 
ه3 م3ضع ع�اAة ه?ه ال3رقة ال&�T	ة، 	ة أداء ال���Pات ال*�اعت�	= تأث	�ة على و 

نقا� أساس	ة هي: ال�ق�مة، واإلoار ال�s�P وال�راسات ال�ا�قة، أر�ع وال�ي ت��P في 
ف	ه تع�ض ال�@ام	: الع�ل	ة والعل�	ة ، و واس���اجات ال&�S وت3ص	اتهوال��ه9	ة، 

  الق	3د وال�راسات ال���ق&ل	ة. و 

  ال<لة الع�ل�ة ١-٢-١

v	ة تع�	ة ت�عى ال*�اعة ال��لA3مة ال�*��ة غاCها ال�	لة إلT9ارة في م��وزارة ال 

 ال&�یلة ع: ال���9ات ل�3ف	� ال�*انع ال��ل	ة ودع� االس�	�اد، ل��ش	� ع�ل	ة وال*�اعة

ف�ص  ت&�ز اوم�ه )،2017(ال�ه��س، وت�ق	v االس�قالل لإلق�*اد ال�o3ى ،االس�	�اد
ال*�اعات  ق$اع �هامق�م يال�*��ة، وف ال*�اع	ة أغلR الق$اعات مامأ &�< ك
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 ت�اف�	ة =اAا�� ت���ع ال�ى ال�*��ة ال*�اع	ة أه� الق$اعات اله��س	ة، وال?A sع� م:
 عام ح�ى ال3زارة اس��ات	9	ة عل	ها ال�ى ت�+= ال�ئ	�ة األر�عة الق$اعات وأح� عال	ة، 

 فى م�3ر<  الق$اع دور له?ا أن ال%ارج	ة، +�ا وال�9ارة ال*�اع	ة ل�ع=�= ال���	ة 2020

ال�9ار<  ال�	=ان خف� ع9= فى الق$اعأسه�  ح	S �ال�	=ان ال�9ار<  ال%لل إصالح
 الف�ص األك&� فى ال�*	R على اس��3اذه ع: ، ف@الً 2017مل	ار دوالر عام  6.5 ب��3

). 2018،ال3زارة (اله��س	ة أoلق�ها ال�ى ال*�اعى �%��$ة االس��Tار ال��احة االس��Tار�ة
 رفع على ال*�اع	ة تع��� ال���	ة ع�ل	ة فإن ال�9ارة وال*�اعة وزارة الس��ات	9	ة ووفقا

 إلى A*ل ��ع�ل ن�3 % 21 إلى اإلج�الي ال��لي ال�اتج ال*�اعي في الق$اع م�اه�ة

 A*ل س�s3  ن�3 ل��ق	v مع�ل ال�*��ة ال*ادرات ت�اف�	ة وتع=�= ، 2020 ��ل3ل 8%

 40 إلى ال*�اعات ال�*��ة في ال��لي ال�3Cن  ��&ةب مع اس�ه�اف ال3ص3ل ،% 10إلى

 ).2017على األقل (ح�ان	:،%

وت�Tل ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة أح� ق$اعات ال*�اعات اله��س	ة ال�ي 
فعلى س&	ل  ،ل���9اتها ال��لى ال�3Cن  ز�ادة ن�&ة 1ل فى خاصة ةف�صل�یها الت�3ف� 
  75ن�&ةوالTالجات والغ�االت ال&3تاجازات  ص�اعة فى �9اوز ال�3Cن ال��لىیال�Tال 

وo&قا ل�ق��� اله	�ة  %، 65ن�3 ال�4		فات�&لغ في و  ، 70% ن�&ة ال�%اناتفي و  %،
 وأن ،ج�	ه مل	ار 38.9 بلغK م�ل	اً  ت3ف	�ه ت� ما ق	�ة ) فإن2015العامة لل���	ة ال*�اع	ة (

 ب��&ة ج�	ه مل	ار  68.5 و�لغK ت3ف	�ها ت� ق	�ة أعلى على ح*لق�  وسائل ال�قل ق$اع

 م: ٪ 34 ب��&ة وال��=ل	ة األجه=ة ال4ه��ائ	ة ق$اع یل	ه ،اإلج�الي م: ٪ 63 إلى ت*ل

 اإلج�الى.

  Kة ك�ا بلغ�	ة صادرات ق$اعق	ة ن�3  األجه=ة ال4ه��ائ	266.32وال��=ل 
ل	��ل ال��ت&ة ال�ا�عة م: صادرات الق$اع اله��سي،  2017مل	3ن دوالر خالل عام 
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مل	ار ج�	ة لل��ع الTان3< الTالS م:  3.2�اج ل*�اعة األجه=ة ال��=ل	ة و�لغK ق	�ة اإلن
%، وفي 23مل	ار ج�	ة لل��ع الTانى م: نف� العام ب=�ادة ق�رها  2.6مقابل   2016عام 

فق� خالف ق$اع ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة  2017 تق��� لق$اع ال*�اعات اله��س	ة عام
 األس3اق معاناة م: ال�غ� اإلن�اج، فعلى وح�9 ال��3 مع�الت ��أن كافة ال�3قعات

 آثار ن�	9ة ع�م االس�ق�ار حالة ع: ف@ال  ال�@%�ي ال�+3دم: حالة  م:ال��ل	ة 

 لع�ل اس��Tارات +&	�ة ضخ األخ	�ة الف��ة خالل شه� أن ه?ا الق$اع ق� إال ال�ع��3،

 م*� فى ال��=ل	ةاألجه=ة  س3ق  ح�9 ی&لغ أن و��3قع .ج�ی� م*انع إن�اء أو ت3سعات

 ل=�ادة ح*�ها ال��+ات سعى 1ل ، فىهمل	ار ج�	  55إلى50 ب	: ما  2020  ��ل3ل

 على ن�Pة وض3حا �إلقاء ال��=ل	ة أك�T األجه=ة ق$اع فى ال��3قع ال�3ق	ة، و�&�و ال��3

 م3�9عة اس��Tارات ح�9 ال�Tال وصل س&	ل ال�*��ة، فعلى لل��+ات ال%$6 ال�3سع	ة

العال�،  م��3<  على دولة 80 م: أك�T ج�	ه وت�3اج� فى مل	ارات 3 ن�3 لى"ی3ن	ف�سال" إ
 "ش�+ة كامل ل���9اتها، أما ل���یS م�4املة خ$ة ل3ضع وت�عى ال�3�9عة

 خ$ة ع&� لألجه=ة ال��=ل	ة، ص�اع	ة قاع�ة إلى م*� ف�%$6 ل���3ل "إل4��ول�4

وت�+= م3�9عة  .العال� دول م%�لف إلى ال��+ة ل�فاذ م��9ات ب3ا�ة م*� م: ت�%?
Aة الالزمة ال%امات ل��+= ل*�اعة م*� ت��3ل ف�4ة على ش�+ات الع��ي  وال�غ?ِّ

 م: تقل	ل اس�	�ادها م: C�Aِّ�ها ��ا ال��+ات ل4&�<  م��ج م�لى ت3ف	� لل*�اعة، به�ف

 .)2017 ت4لفة (اله��س	ة، �أقل ال%ارج	ة األس3اق وال��اف�ة فى ،ال%ارج م: ال%امات

ت�	= أداء ال��+ات  وتأث	�ها فيولل��قv م: أه�	ة ت��یS أن�Pة إن�اج 
في ت�ق	v ذل}، قام ال&احLSS  Sال*�اع	ة ال�*��ة، و§لى دور س�ة س	�9ا دون فاق� 

ب�راسة اس�$الع	ة ش�لK مقابلة ل&ع� ال���3ل	: في ه?ه ال��+ات الTالث 
ة "ك��ازs" لل*�اعات م��3ل	: في ش�+مقابلة �اإلضافة إلى  ،ال�?+3ر�: آنفا

اله��س	ة، وش�+ة "ف��¨" ال	C���} لألجه=ة ال4ه��ائ	ة، وج�	عه� م: ال��+ات 
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العاملة في م9ال ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة، وال�ائ�ة و ال*�اع	ة ال�*��ة +&	�ة ال��9 
 v	&$الع�ی� م: م&ادرات ال39دة في تquality initiative(QI) 3ل3ن أن�وق� ذ+� ال�� ،

ق� ب?لK جه3د واع	ة ل9عل أن�Pة اإلن�اج في م*انعها أك�T تف�دا، وأنه�  ش�+اته�
ی�ر+3ن أن ت$3ر ال��اف�ة في ال�3ق ال��لى والعال�ى T�Aل ته�Aا �الغا له�، و��ون 
صع�3ة ال&قاء على ال�احة ال��ل	ة أو ال��اف�ة عال�	ا ع��ما Aع���ون فق6 على 

�	:، +�ا أوض�3ا �ع� ال�قائv ع: م�ابهة لل��اف ع�ل	ات إن�اج	ةم��9ات أو 
  داخل م*انعه� أه�ها :   LSS دون فاق� ت�ف	? س�ة س	�9ا

 LMرؤ�ة واض�ة ل�یه� ل4	ف	ة دمج أن�Pة ال�*�	ع دون فاق�  ت3اف�ع�م  -
، أو ال4	ف	ة ال�ي ی��قv بها فعال في نPام واح� SSوم�ه9	ة س�ه س	�9ا 

�د م��ود م: ال���وعات ال�عاون  ب	: ال��خل	:، و�ق�*� ال��ف	? على ع
 ال��ف*لة.  

أن ت�ق	v ال�4امل ال��ج3 ب	: ال��خل	: Aقابله +T	� م: العق&ات، أه�ها  -
الTقافة ال��P	�	ة غ	� ال�اع�ة، وع�م ش�3ل	ة أو اس���ار�ة ال&�امج ال��ر�&	ة 

، وع�م ال4فاءة في إدارة ورقا�ة LSS دون فاق� ألسال	R س�ة س	�9ا
 ع: ع�م ر�6 ه?ه ال���وعات �اس��ات	9	ة م��وعات ال���	:، ف@ال

 ال���Pة.

، وق	امها ب�ور LSSأن ت�ع	� اإلدارة العل	ا ل�&ادرات س�ة س	�9ا دون فاق�  -
، و+فاءة �$ل وح�لة األح=مة �LSS$ل م��وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 

ال�3داء، وفعال	ة االت*االت ون�P تق		� األداء وال�3اف= ع3امل أساس	ة 
ف	?، وأنه م: األه�	ة ت3ف	� ال�3ارد الالزمة لل&�امج ال��ر�&	ة، ل�9اح ال��

، واإلدارة الفعالة ل�السل اإلم�اد لل��VC :C وت$��3 أن�Pة ال�قا�ة ال��ئ	ة
Rال��اس Kالع�ل في ال3ق vت�ف v	م: ت�ق JIT . 
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ق&ل ت$&	v س�ة س	�9ا دون فاق� QI أن ت&�ي ال��+ات ل�&ادرات لل39دة  -
LSSل األی=وTم ،ISO 9000  3ب ال*ف��ة	والع ،Zero Defect (ZD) ة	ورقا�ة الع�ل ،

 statistical process control/ statistical رقا�ة ال39دة اإلح*ائ	ة اإلح*ائ	ة/

quality control (SPC/SQC) ،و§دارة ال39دة ال�املةtotal quqlity management 

(TQM)  ة ال�املة ال، و	اج�انة اإلن	*total productive maintanace (TPM) ،
ل�9اح  ج3ه�< ، و"كای=ن" عامل SS، وس�ة س	�9ا LMوال�*�	ع دون فاق� 

 . وت��یS الع�ل	ات اإلن�اج	ة LSSال��ف	? ال�الي ل��ة س	�9ا دون فاق� 

 

  الف��ة ال!��Rة ٢-٢-١

م�خال ل�$&	v ال��ه9	ة  SSوس�ة س	�9ا  T�ALMل +ل م: نPام ال�*�	ع دون فاق� 
ال��خل	: م:  +الق� ت$3ر : ال9?رs لع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3"، و ال	ا�ان	ة لل���	

 Total Quality Managementنف� ال9?ور وهي ال��ارسات ال	ا�ان	ة إلدارة ال39دة ال�املة 

(TQM) لC+ 3< ال��+ة�3ن رقا�ة ال39دة على م�	ا�ان	ي ی�ع3ها ال�وال ،Campany Wide 

Quality Control (CWQC) (Dahlgaard and Dahlgaard-Park,2006, p. 278) قا لـ&oو .Teresco 

على ال�� م: اله�ر، وعادة على أرض   LM: ب	��ا ی�+= ال�*�	ع دون فاق�(2008)
، األح=مة ال�3داء أو األح=مة SSال�*�ع ع: v��o "كای=�:"، ت��%�م س�ة س	�9ا 

  �ADMAIC	اك" ال%@�اء للع�ل على م�ار�ع �3oلة األجل �اس�%�ام م�ه9	ة ت��ى "د
ل�ع���، وق	اس، وت�ل	ل، وت��	:، وم�اق&ة الع�ل	ة ح	S ت�+	=ها األساسي ه3 ال�� 

  م: االخ�الف وال���	: ال9?رs للع�ل	ات.

أنه ق� ت� ت*�	� +ل م: س�ة س	�9ا  Arnheiter and Maleyeff (2005)و�?+� 
SS  ع دون فاق�	*��والLM قل�ات �$��قة م��P%�ما م: ق&ل ال����	ت$��3 ل ��ة، ف

في ش�+ة م3ت3روال Bill Smith م: ق&ل ال�ه��س ب	ل س�	SS  Sم�ه9	ة س�ة س	�9ا 
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Motorola  ه م3ت3روال�حقق s?3ل ال��ا في ال�	دورا رئ K&ات، ولع�	ان�T*ف ال�في م�
�9ائ=ة ال39دة  ١٩٨٨ل���3< ج3دتها في ذل} ال3قK وال?s ن�ج ع�ه ف3زها عام 

ل	: �3 . وق� قاد ه?ا ال�9اح +&ار ال��Baldrige National Quality Awardال�o3	ة "�ال�ر�ج" 
إلى ات%اذ ال%$3ة ل�&�ي  General electric (GE)و Allied-Signal) في ش�+ة CEOsال��ف	?ی	: (

، وم: GEوال?s روج لها �ق3ة داخل وخارج ش�+ة  Jack Welechه? ال��ه9	ة، وأشه�ه�  
أوال في م��Pات األع�ال ال*�اع	ة في ال3الAات  خالله ان��� اس�%�ام ه?ه ال��ه9	ة

  ال����ة األم��C	ة ث� على م��3< العال�.

وال?A s$لv عل	ه أح	انا  LMفي ح	: وم�? عق3د Aع�&� ال�*�	ع دون فاق� 
ح	S ت�Tل فعال	ات "كای=ن" أح� م&ادئه وأسال	&ه   lean-kaizenكای=�: دون فاق� 

 Toyota Production System (TPS)ل�Pام إن�اج ت3�3تا  األم��C	ةال�ئ	�ة، ه3 ال��%ة 
(Sua´rez-Barraza et al, 2009) Sع دون فاق�" ه3 ال&اح	*��وأول م: صاغ مفه3م "ال ،

John Krafcik  أن�ئ في معه� s?ة ال�ولي، وال	في ب�نامج ال��+&ات اآلل
 1985في عام  Massachusetts Institute of Technology (MIT)"ماسات�3س��" لل�3�4ل3ج	ا 

(Dahlgaard and Dahlgaard-Park, 2006) �9ا	ة س�4امل مع س�إال أنه ل� ی ،SS  ى�ح
أواخ� ال��ع	�	ات، وأوائل األلف	ة األولى م: الق�ن ال�الي، وق� ت� إدخال م*$لح 

 Antony et) 2000ألول م�ة في األدب اإلدارs تق��&ا في عام   LSSس�ة س	�9ا دون فاق�

al., 2012a) ة م�ا ی²د< إلى	ة م: شأنها ز�ادة أداء الع�ل	ة ع�ل وم�ه9	9	ات��اس+ ،
تع=�= رضا الع�الء وت��	: ن�ائج أسفل ال%6، وال�ي ت�ع�C على ت�	= ن�ائج أداء 

تع�&� ال	3م س�ة س	�9ا  Laureani and Antony (2012. وo&قا لـ ((Snee,2010)األع�ال 
 six sigmaواح	انا ت�عى س�ة س	�9ا +ای=�: دون فاق�  lean six sigma (LSS)دون فاق� 

lean-kaizen  ات�P: ال�ف@ل في ال��	���:، ونهج ال	���ل م: م�اخل ال	أح�ث ج
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 Du، وGE، وHoneywell، و MotorolaمTل  الف�ة األولى  ال*�اع	ة وعلى رأسها م��Pات

Pontو ،Merckو ،Johnson  and Johnsonو ،Bank of America .  

ت�جع إلى أن  LSSأن أه�	ة س�ة س	�9ا دون فاق� George(2003:9-10) و�3ضح 
م�ف�دة ال C�A: م: جلR الع�ل	ات ت�LM  Kاس�%�ام م�ه9	ات ال�*�	ع دون فاق� 

م�ف�دة م: ت��	:  SSال�قا�ة اإلح*ائ	ة، +�ا ال C�A: اس�%�ام م�ه9	ة س�ة س	�9ا 
معا  ه�اال�����T، ب	��ا ��Aح دم9س�عة الع�ل	ة ب�رجة +&	�ة وت%ف	� رأس ال�ال 

ال���Pات األسال	R واألدوات وال�ق�	ات لل���	: ال��ف3ق لألداء، و��ش� م: ال�3ارد 
  ال&���ة وال�ال	ة ال���%�مة في ت�ف	? ه?ه ال&�امج. 

[...] ال تع�&� م�اخل ال���	: ب�عة ول4: خ$3ات  Snee (2010و�?+� (
��	: م��Pات األع�ال، +ل م�خل ی&�ي على 3oل ال$��v في ت$��3 م�ه9	ة ل�

و�@	ف مفاه	� وأسال	R ج�ی�ة إلزالة  ل��اخل ال�ا�قة له،ال39انR الفعالة لعلى 
ع: م�اخل   LSSس�ة س	�9ا دون فاق� أوجه الق*3ر ال�ي ت� ت��ی�ها، و���	= م�خل

+= ج3انR ت��	: الع�ل	ة، ب	��ا ت� مع ل�ا�قة ألنه ی�مج األوجه اإلن�ان	ة ال���	: ا
ف�ع	ة م: ه?ه األوجه، فال ی3ج� م�خل ع�اص� على له م�اخل ال���	: ال�ا�قة 

���ج ن�ائج و ، LSSس�ة س	�9ا دون فاق� م�خل فعل A+�ا  الع�اص� معای�مج +ل 
  ج?ر�ة ش�ی�ة ال��	= [...].

 ،ل��خل	:ام�اوالت دمج  سا�قة وعلى ال�غ� م: ذل} ت��ق� دراسات
 S	ة، ح	9اهلة و�*ف3نها �ع�م الفعال�تا�عة، م s&� األخ��ة واح�ة وتع	ت�3د م�ه9

ن ما R9A أن ت�9ه إل	ه ه?ه §حق	قة أن ل4ل م�خل م�ه�ا م�	=اته وتف�ده، و 
ما یلي:  Bendell (2006, p. 259)ف	?+�  .ال��اوالت ه3 دم9ه�ا �فعال	ة في نPام واح�

 و ،م��ودة LMوال�*�	ع دون فاق�  SS] أدب	ات ال�3افv وال�4امل ب	: س�ة س	�9ا ..[.



 م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر�           د / أمل م��
 ی�سف خل�ل

٣٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٤٥٩                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 s�Pن v3اف�ها +��3ذج عام، أو +�		تق ��&ة لآلمال ع��ما ی	أو +�@�3ن أو  ،م%
 LMن�اذج ت4امل ال�*�	ع دون فاق�  �Salah et al (2010)�ق� �و  ]..ة [..$��قة م���+ك

غ	�  وأنها في ال�راسات ال�ا�قة،نه ال ی3ج� ت3افv و�?+�ون أ، SSوس�ة س	�9ا 
أمTلة  تPه� م�9د ح9ج فل�ف	ة هان م�اوالتأ�ض	ة ع�� تق��Aها ل��3ذج م���ك، و م

  ���	:.  اللى أداء دون ال���3< األمTل ل&�امج ی²دs إلع�م ال�3افv وال*�اع 

+إضافة  SSس�ة س	�9ا   Hines et al. (2004)فعلى س&	ل ال�Tال ب	��ا Aع�&� 
 الع�ل	ات ألنها تقلل ت&ای: LMاق� مف	�ة لل���Pات ال�ي ت�ف? ن�P ال�*�	ع دون ف

، إال أن إoاره� �A�%�م في الق@اء على أخ$اء الع�ل	ة م�ه9ه �$��قة ت�3افv مع
، وه?ا Aقلل م: ق3ة م�ه9	ة LMال�*�	ع دون فاق�  ض�:فق6 +أداة  SSس�ة س	�9ا 

ن�اذج ت�ف	? س�ة س	�9ا دون على اخ�الف  Mader (2008)ی²+� �	��ا . و DMAIC"د�A	اك" 
س�ة  م�ه9	ةفي ال���Pات، و�ع$ى مTاال ل��3ذج C�A: م: خالله اس�%�ام  LSSفاق� 

، و���%�م وقائع +ای=ن دون فاق� LSSس�ة س	�9ا دون فاق�  ل��ف	? ةال�قل	�SS Aس	�9ا 
lean Kaizen event  6ل م�ة ال���وع، ف&ع� ت��ی� ال���وع ب�اء على رس� خ�ائ	قل�ل

ق�ار ��أن األسل3ب األك�T مالءمة وت��ی� ال��حلة م: الی�� ات%اذ  VSMت�فv الق	�ة 
�ا ال �Aقv ال�4امل ال�ق*3د ح	S ال ی=ال مال�ي ت� اخ�*ارها،  DMAIC"د�A	اك" 

  . 	:ال��خالن م�ف*ل

+ان ن�ا� ما ج�ال حادا في ال3اقع الع�لى ع: إذا   Jing (2015)و��ص�
 ال�فاضلةتى ه?ا ال�9ل م: ، و�أSSال���	: R9A أن 3CAن "كای=ن" أو س�ة س	�9ا 

العالقة ب	�ه�ا. وأن مع�P  ع�م وض3حو  SSوس�ة س	�9ا  LMب	: ال�*�	ع دون فاق� 
األ�oاف  م�ا 9Aعلها ج=ئ	ة، و�P: مع�P 	ة%&�ة ال�%*الوجهات ال��P م��ودة �

أن وجهة ن�Pه� هى ال*�	�ة ع: �اقى وجهات ال��P األخ�<، في ح	: أنه �ع� �
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 ب	: ال$��ق�	: ال*�اعات PAه� في حاالت +T	�ة أن االخ�	ار م�اجعة األمTلة ب	:
تف@	ل ش%*ى ول	� في تف3ق ��oقة على أخ�<، فال&�� �A	ل3ن الخ�	ار األسهل 

 ه?ا ال�ع	ار ال�ل	� ل���أن ه� أك�T ب�اعة ف	ها، و  ال�ىاس�%�ام األدوات  §لى له�، و 
  ال�9ل ل	� م3ج3دا.

س اأن ت3ف	� األسح	: ی?+� 	ة أخ�< اشCال	ة ��Bendell (2006)  T@	ف و�
، ح	S أن o&	عة ه?ا ل	� +اف	ا LSS دون فاق� س�ة س	�9ال��ف	? ��خل شامل ل

ع3امل ت��ی�  �=�� م: ال�ع���، وال?s ی�&غي أن �A�3< علىالال��خل ت��اج إلى 
�اع�&ارها ت�Tل ال�&اد{ وال��ارسات ال�ي  critical success factor (CSFs)ال�9اح ال39ه��ة 

 Manville et al +ل م: ال غ�ى ع�ها إلن�اج ال�أث	� ال�$ل3ب في أداء ال���Pة. و�²+�

ل��ة  CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة لأه�	ة تفه� ال���Pة Timans et al (2012) و (2012)
�الح� +ل . و هات�ف	? م: أجل ت%ف	ف م%ا�o الف�ل في LSSس	�9ا دون فاق� 

 Habidin and Yusof (2013)، وLaureani and Antony (2012)و ، Jeyraman and Toe (2010)م:
��ة س	�9ا دون لع�ی� م: ال��+ات ال*�اع	ة ت&�ى أنه رغ�  Habidin et al (2016)و

ع3امل ال�9اح ل ه�، لع�م تفه��A�ف� م�ها �ال*3رة ال��ج3ة، إال أن �ع@ها ل� LSSفاق� 
ع3امل ال�9اح  :، و�²+�ون على م��ودAة ال&�3ث ال���9&	ة عCSFsال39ه��ة 
   .LSS ل��ة س	�9ا دون فاق� CSFsال39ه��ة 

 CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة ل ال�راسات ال�ا�قةن�ائج  ك�ا PAه� ل�ا م: ت�ل	ل  
��Tل )) إشCاالن ��T	ان أخ��ان ت1(ج�ول ( LSSس�ة س	�9ا دون فاق� ��خل ل

له	Cلة ه?ه  م3ح�على إoار ال�راسات ال�ا�قة  في ع�م اتفاقاإلشCال	ة األولى 
 ل��ة س	�9ا دون فاق� CSFsال39ه��ة  ج�اع على ع3امل ال�9اح، وأن ع�م اإلالع3امل

LSS إلى م�ارسات ه?ه الع3امل ���A A S	حT3عة م: 3ن ق�م ال&اح��م3�9عات م
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اإلشCال	ة الTان	ة في ع�م ع�اAة  وت��Tل م�ارسات الع3امل ت�K نف� ال�فه3م،
�9اح في الال�ا�قة في  QIم&ادرات ال39دة  م: تأث	� �ال��قv ت��9&	اال�راسات ال�ا�قة 

ال�راسة ، وهي عامل ن9اح ق� أشارت إلي أه�	�ه LSSت�ف	? س�ة س	�9ا دون فاق� 
ع: ال�ى ت��3< على أدلة ت��9&	ة  ال�ا�قة ن�رة ال�راسات، ف@ال ع: االس�$الع	ة

  .تأث	� ه?ه الع3امل على أداء ال���Pة

  

  

  

  

  )١ج
ول (

ل��ة س���ا دون   CSFsال
راسات ال�ا�قة ال�ي ت�اولY ع�امل ال��اح ال��ه$Hة

 
 LSSفاق

ن3ع ال�راسة ون$اق   ع3امل ال�9اح ال39ه��ة
  ال��+	=

  ال�راسة

اس�%�ام م�ه9	ات 
  ال��ل	ل العل�ي لل&	انات .
اس�%�ام م�ه9	ات تقل	ل 

  اخ�الفات الع�ل	ات. 
ت*�	� نPام شامل 

  لل��ر�R وال�عل	�.

ت��	: الق	�ة ال�@افة ل4ل 
  الع�ل	ات.

 �	Pع�ام ال�3اف� بPر�6 ن
  األداء.

أخ? الق�ارات o&قا ل�أث	�ها 
  على الع�	ل.

ت�ل	ل  -ن��Pة
ال�فاه	� ال%اo�ة ل4ل 

م: م�خل ال�*�	ع 
،   LMدون فاق� 

  .SSا وس�ة س	�9

Arnheiter 

and 

Maleyeff 

(2005) 

 
ر�6 ال���	�ات ب�Pام  ر�6 اس��ات	9	ة األع�ال  تع���  -ن��Pة O.Rourk 
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  ق	اس األداء.
  اخ�	ار �$ل ال��ف	?.

  ����وعات ال���	:.
  ال�=ام وم�ار+ة الق	ادات.

  االس�عانة �ال%&�اء.

ع3امل ال�9اح 
 CSFsال39ه��ة 

ل��ة س	�9ا دون فاق� 
LSS 

(2005) 

  ال��+	= على ال��ائج.
االع��اد على ال�قای	� 

  واألدوات.
ت4امل ال��ر�R مع 

  ال��ف	?.

  االس��ات	9	ة.
  ت4امل األف�اد ونPام الع�ل.

  ال�@ام: وال��ار+ة.
  ن�� ال�غ		� ع&� ال���Pة.

تع���   - ن��Pة 
وتق		� +ل م: م�خل 

و   SSس�ة س	�9ا 
ال�*�	ع دون فاق� 

LM  اح م�خل��الق
  ا.ش�3لى له�

Bendell (2006)  

ت��ی� ال���3ل	ات وت3ز�ع 
  األدوار.
.Rر���ال  

ال�9ولة ال=م�	ة ل��ار�ع 
  ال���	:.

  رص� وم�ا�عة ال��ار�ع. 
  ال�3اف= وال�ق�ی�.

  االت*االت.

االس��ات	9ة واأله�اف 
  ال�عل�ة.

  مقای	� أداء الع�ل	ات.
اخ�	ار ال��ار�ع  o&قا 

  ال�9و< ال�ال	ة.
  ال���ق&ل	ة.ت��ی� ال��ار�ع 

  اخ�	ار ال��ش�	: ال�الئ�	:.

تع���  –ن��Pة 
مفه3م س�ة س	�9ا 

 LSSدون فاق� 
Snee (2010)  

  الق�رة ال�ال	ة.
ق*u ن9اح ال��ار�ع، 

والق	اس ال��جعى، 
وال��ار+ة في أف@ل 

  ال��ارسات .
ال&�امج ال��ر�&	ة الفعالة. 
  تأس	� ل3حة معل3مات.

الTقافة وال�ع�ق�ات 
  ال��P	�	ة.

  م�ار+ة وال�=ام اإلدارة العل	ا.
  ن�P ال�3اف= وال�ق�ی�.

ج�ارة خ&	� وح�لة ال�=ام 
  األس3د.

االت*االت وتق		� ن�ائج س�ة 
   LSSس	�9ا دون فاق� 

ت��ی� أول�3ات ال��ار�ع، 
واخ�	ارها، وم�اجع�ها، 

  ورقاب�ها. 

تع���  -ت��9&	ة
ع3امل ال�9اح 

 CSFsال39ه��ة 
ل��ف	? س�ة س	�9ا 

في  LSS دون فاق�
ش�+ات خ�مة 

ال�*�	ع االل4��ونى 
  م�ع�دة ال��9	ة.   

Jeyaraman and 

Toe (2010)  

  الق�رة ال�ال	ة.
م�ار+ة أص�اب 

  ال�*ل�ة.
  ال��ائج ال��ئ	ة.

.vعاون والع�ل +ف���ال  
  االت*االت.

  ب�امج ت�ر�R ع�ل	ة.

  ال�=ام ودع� اإلدارة العل	ا. 
  ته	�ة ال���Pة لل�غ		�.

  ال��P	�	ة.وض3ح األه�اف 
  ال���ی� ال3اضح لل���3ل	ات.

  �$ل وو+	ل ال�غ		�.
  ت3ف	� ال�3ارد وال3قK وال%&�ة.

تع��� أوجة  -ن��Pة
ال��ا�ة واالخ�الف 
ب	: +ل م: م�خل 
ال�*�	ع دون فاق� 

LM    �9ا	ة س�وس
SS  وع3امل ال�9اح

 CSFsال39ه��ة 
ل��ف	?ه�ا �$��قة 

Nemeth (2011) 
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  م�4املة.
  ال��P	�	ةال&�	ة 

  أه�اف ت��	: واض�ة.
  خ$ة ات*االت فعالة.
  ج�ع ال�3ارد ال4اف	ة.

ر�6 س�ة س	�9ا دون 
�ال�3اف=  LSSفاق� 

  وال�ق�ی�.
  مهارات إدارة ال���وع.

  ال�=ام اإلدارة العل	ا.
ر�6 س�ة س	�9ا دون فاق� 

LSS .ة األع�ال	9	ات��اس�  
ر�6 س�ة س	�9ا دون فاق� 

LSS .الع�الء�  
  األدوات واألسال	R.تفه� 

اخ�	ار ال��ار�ع وت��ی� 
  أول�3اتها.

  ال��ر�R وال�عل	�. 

تق		� ت�ف	?  -ن��Pة
س�ة س	�9ا دون فاق� 

LSS  3رPم: م�
  اإلدارة ال3س$ى.

Manville et al 

2012)(  

تفه� س�ة س	�9ا دون 
  .LSSفاق� 

اخ�	ار وت��ی� أول�3ة 
  ال���وعات.

  ال�غ		� الTقافي.
  وال��ر�R.ال�عل	� 

ر�6 س�ة س	�9ا دون 
  �ال�3رد. LSSفاق� 

  ال&�	ة ال��P	�	ة.

  ال��+	= على الع�	ل.
  ال�ؤ�ة واض�ة.

  االت*االت.
  م�ار+ة وت@ام: اإلدارة.

ر�6 س�ة س	�9ا دون فاق� 
LSS .ة األع�ال	9	ات��اس�  

  مهارات إدارة ال���وع.

تع���  - ن��Pة 
ع3امل ومع3قات 

 v	&$ال�9اح في ت
س�ة س	�9ا دون فاق�  

LSS Timans et al 

(2012) 
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اخ�	ار ال��ار�ع وت��ی� 
  أول�3اتها.

  رقا�ة وم�اجعة ال��ار�ع.
  ج�ع ال�3ارد.

أسال	R وأدوات س�ة 
  .LSSس	�9ا دون فاق� 

  مهارات إدارة ال���وع.
 .�	P��ة لل	���ة ال	ال&�  

س	�9ا دون ر�6 س�ة 
��ل�لة   LSSفاق�

 ال�3ر��.
ر�6 س�ة س	�9ا دون 

  �ال�3اف=.  LSSفاق� 

  ال�=ام اإلدارة العل	ا.
  الTقافة ال��P	�	ة.

ر�6 س�ة س	�9ا دون فاق� 
LSS .ة ال��ا�	9	ات��اس�  

  ن�6 الق	ادة.

  االت*االت.
ر�6 س�ة س	�9ا دون فاق� 

LSS .الع�الء�  
  ال3عى.

اخ�	ار ه	�ة س�ة س	�9ا 
 .LSSدون فاق� 

  االع��اد على ال&	انات.
ال��ر�R على س�ة س	�9ا 

  .LSSدون فاق� 

ت�ل	ل ال&�3ث  - ن��Pة 
ال�ا�قة لل�*�	ع دون 

وس�ة س	�9ا  LMفاق� 
SS  %الص ع3امل�الس

ال�9اح ال39ه��ة  
CSFs .4امله�ا�ل  

  Laureani and 

Antony 

(2012)  

  ال%�مة.ت*�	� ال���ج / 
  إدارة الع�ل	ة.

ه	Cل أدوار س�ة س	�9ا 
SS.  

  ���	:.اله	Cلة إج�اءات 
  ال�قای	�. ال��+	= على

ج�ارة ح�لة األح=مة 
  ال�3داء.

ج�ارة ودور س	� ال�=ام 
  األس3د.

  ال�=ام ودع� اإلدارة العل	ا.
  العالقة مع الع�	ل.
  العالقة مع ال�3رد.

  إدارة ق3ة الع�ل.

تع���   - ن��Pة 
ع3امل  ال�9اح 

ال39ه��ة ل��ة س	�9ا 
 LSS .  Hilton andدون فاق� 

Sohal (2012) 

  إدارة ال�3ارد ال&���ة 
  ال���	: ال�����. 

  ال��اكة .

  الق	ادة. 
  الTقافة.

  االس��ات	9	ة.
  الع�	ل.

ت�C	ل   -دراسة حالة
أداة ل�ق		� ت�ف	? س�ة 

  LSSس	�9ا دون فاق� 
Campos 

 ( 2013) 

ت$��3 االس�ع�اد 
ال��P	�ي.ال�3ارد 

  وال�هارات الالزمة لل��ف	?.
اخ�	ار ال��ار�ع، وت��ی� 

  أول�3اتها.
  الTقافة ال��P	�	ة.

ق3ة ال�=ام وت�ع	� اإلدارة 
  العل	ا.

االت*ال الفعال على +ل 
  ال����3ات األفق	ة وال�أس	ة.

  الق	ادة ال�C	�ة االس��ات	9	ة 

تق		� م�< مالءمة س�ة 
س	�9ا دون فاق�   

LSS  : أداء	���ل
م²س�ات ال�عل	� 

  ن��Pة - ال9امعى

Antony and 

Krishan 

(2012) 

ال��فv في ال3قK ال���د 
JIT  

  العالقة مع الع�	ل.

  الق	ادة.
  ه	Cلة اج�اءات ال���	:.

  معل3مات ال39دة وت�ل	لها.

تأث	� الع3امل  -ت��9&	ة
ال&	�	ة على العالقة ب	: 
 ع3امل ال�9اح ال39ه��ة

Habidin and 

Yusof (2012)  
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ل��ف	? س�ة  CSFs  العالقة مع ال�3رد.  ال��+	= على ال�قای	�.
 LSSس	�9ا دون فاق� 

واألداء ال��P	�ي في 
ال��+ات ال*�اع	ة 

 ال�ال	=�ة .
ال��فv في ال3قK ال���د 

JIT  
  العالقة مع الع�	ل.

  ال��+	= على ال�قای	�.

  الق	ادة.
  ه	Cلة اج�اءات ال���	:.

  معل3مات ال39دة وت�ل	لها.
  العالقة مع ال�3رد.

ع3امل ال�9اح  -ت��9&	ة
ل��ف	?  CSFs ال39ه��ة 

 LSSس	�9ا دون فاق� 
في ال��+ات ال*�اع	ة 

 ال�ال	=�ة .

Habidin and 

Yusof (2013)  

  

ال��فv في ال3قK ال���د 
JIT  

  العالقة مع الع�	ل.
  ال�قای	�.ال��+	= على 

  ال�قا�ة االس��ات	9	ة.

  الق	ادة
  ه	Cلة اج�اءات ال���	:.

  معل3مات ال39دة وت�ل	لها.
  العالقة مع ال�3رد.

تق		� تأث	�  -ت��9&	ة 
ال�قا�ة االس��ات	9	ة 
ك��غ	� وس	6 على 
العالقة ب	: ع3امل 

ال�9اح ال39ه��ة 
CSFs  واألداء

  ال��P	�ي.

Habidin et al 

(2016) 

وم� ثE وفي ض�ء ما تق
م م� ع$ض للف��ات ال!��Rة في ال
راسات 

  ال�ا�قة وال�اقع الع�لى :��9 ص�اغة ال��اؤالت ال!��Rة ال�ال�ة:  

)١(  s: ال9?ر	���ة لل	ا�ان	ة ال	? ال��ه9	اجما ال��خل إلى ت�ف�ات اإلن	لع�ل 
 "كاCAاك3" في ال��+ات ال*�اع	ة في ض3ء ت4امل أن�Pة ال�*�	ع دون فاق�

LM  �9ا	ة س�ة س	وم�ه9SS  ؟ وما ع3امل ال�9اح ال39ه��ةCSFs  ? ال��خل	ف��ل
 ال�ق��ح؟

)٢(  s: ال9?ر	���ة لل	ا�ان	ة ال	? ال��ه9	ف��ح ل��ال��خل ال�ق �	ات ما تأث	لع�ل
  "كاCAاك3" على  ت�	= أداء  ال���Pة؟. اإلن�اج

��ف	? لال��خل ال�ق��ح ال�ا�قة على ن9اح  QIهل ت²ث� م&ادرات ال39دة  )٣(
   "كاCAاك3"؟. لع�ل	ات اإلن�اج��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs ال
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٣-٢-١  w�!اف ال
  أه

 التساؤالت البحثية من خالل تحقيق األهداف التالية : يتم إجابة

)١(  s: ال9?ر	���ة لل	ا�ان	ة ال	? ال��ه9	ف��اح م�خل ل��اجاق�ات اإلن	لع�ل 
"كاCAاك3" في ال��+ات ال*�اع	ة في ض3ء ت4امل أن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 

LM  �9ا	ة س�ة س	وم�ه9SS . 

ل��ه9	ة ال	ا�ان	ة ل��ف	? ال��خل ال�ق��ح ل CSFsت��ی� ع3امل ال�9اح ال39ه��ة  )٢(
 s: ال9?ر	���اجلل�ات اإلن	ة؟ . لع�ل	اك3" في ال��+ات ال*�اعCAكا" 

ي ال��+ات ال*�اع	ة ال�*��ة +&	�ة ال��9  الق	ام ب�راسة اس��4اف	ة ف )٣(
ل��ف	? والعاملة في ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة الخ�&ار تأث	� ال��خل ال�ق��ح 

"كاCAاك3" على ت�	=  لع�ل	ات اإلن�اجل��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs ا
 أدائها.

 CSFsال�ا�قة على ع3امل ال�9اح ال39ه��ة  QIاخ�&ار تأث	� م&ادرات ال39دة  )٤(
 لع�ل	ات اإلن�اجل��ف	? ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs لل��خل ال�ق��ح 

 "كاCAاك3" .

٤-٢-١ w�!ة ال��أه  

يستمد البحث أهميته من مجموعة اإلضافات المتوقعة والتي يمكن أن يقدمها للباحثين 
في المجال األكاديمي والممارسين في الواقع العملي في المنظمات الصناعية 

  المصرية، وذلك كما يلي: 

  على المستوى العلمي أو األكاديمي:  ١- ٤- ٢-١

	ا�ان	ة لل���	: �Aه� اإلoار ال�s�P في ه?ا ال&�S ع: مفه3م ال��ه9	ة ال )١(
في  CSFsال9?رs لع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3"، وع3امل ن9احها ال39ه��ة 
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، ف3اح�ة م: PI اب�4ار الع�ل	ةتع�	v ال�ع�فة في أك�T م: م9ال ��Tي في 
ت�علv ب3صف o&	عة  PIالع�ل	ة  اب�4ارال�9االت ال&�T	ة األساس	ة ع: 

لل أو تق��ح ع3امل ال�9اح وت�اول أن تق��ح تع��فا له، وأخ�< ت�ب�4ار اال
وس�ة   LMأن3اع م��دة م�ه مTل ن�P ال�*�	ع دون فاق� ل��ف	? CSFs ال39ه��ة
9?ر�ة و+&	�ة ال�غ		�ات ال دارةال�اج�ة إلال4	ف	ة �، وأخ�< ت�علSS vس	�9ا 

  . ال��9 داخل ال���Pة

�Aه� ت�ق	v أه�اف ال�ئ	�ة لل&�S في ت%$ي ف39ة غ	اب ن�3ذج س&&ي  )٢(
 LSSل�$&	v م�خل س�ة س	�9ا دون فاق�  3CSFsامل ال�9اح ال39ه��ة ل�ق		� ع

ت��	= ال�راسة ال�ال	ة ع: ال�راسات وتأث	�ه على ت�	= أداء ال���Pة، +�ا  
ن األخ	�ة ل� ت%�&� تأث	� إ،  LSSال�ا�قة في م9ال س�ة س	�9ا دون فاق�

  +عامل ج3ه��A sه� في ن9اح ت�ف	?ها.ال�ا�قة  QIم&ادرات ال39دة 

ل� ی�� الع3Tر إال على ع�د قل	ل م: ال�راسات ال�ا�قة ال�ي ت��اول ال��ه9	ة  )٣(
"كاCAاك3"، وما ت=ال ال�راسات  ع�ل	ات اإلن�اجال	ا�ان	ة  لل���	: ال9?رs ل

 39ه��ةال�ا�قة وال&�3ث ال���9&	ة ع: م�اخل ت$&	قها أو ع3امل ال�9اح ال
CSFs  ها ال$ا�ع	عل RغلA ة	واض�ة، ف@ال ع: +3نها ق** �	?ها غ	ف��ل

ت�K في ب	�ات مغای�ة لل&	�ة ها ال�s�P دون ت3ث	v ت��9&ي، ف@ال ع: أن
ن ه�اك حاجة لل�C�&ة الع��	ة لل�راسات إال�*��ة والع��	ة، وم: ث� ف

 اإلدار�ة في ه?ا ال�9ال.

  المجال العملي أو التطبيقي ٢- ٤- ٢-١

�ش�ا لل��ی��: ل���یS ع�ل	اته� اإلن�اج	ة �A�3< على 3ف� ال&�S إoارا می )٤(
 LMم�خل ل4	ف	ة ت�ق	v ال�4امل ب	: +ل م: أن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 
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ال�ي ت�ه�  ال39ه��ة ع3املفي ش�+اته�، وتع��� لل SSوم�ه9	ة س�ة س	�9ا 
 ت�ف	? ه?ا ال�4امل. ن9اح في 

oارا لل��ی��: في ت3ف� م²ش�ات الق	اس ال�ق�مة في ال�راسة ال�	�ان	ة إ )٥(
ال��+ات ال*�اع	ة ال�*��ة لل�ق		� ال?اتي ال���هج ل�*انعه�، وم: خالل 
ه?ا ال�ق		� ال?اتي ی�� اق��اح م�اور ال�غ		� ال�$ل�3ة ل���یS أن�Pة اإلن�اج 

 ل�یه�. 

ال�3Cم	ة ال�اع	ة ل�ع�	v ال�*�	ع  ت3ق	K ه?ا ال&�S ی�فv مع ال�3جهات )٦(
ال�ق�م  ن�3 ال4&�<  ال�ول اق�*ادAات تق3د ال�ى �ةالقاo هى ال�*�s، فال*�اعة

لف�ص الع�ل،  األول وال�3ل� واالب�4ار، لإلب�اع ال�ق	قى واألساس وال�ه3ض،
 لل%�وج األمTل ال�ل ه3 ال�*��ة ال��+ات ال*�اع	ة وت��یS ت��	ة فإن ل?ا

 ال�ى ال4&	�ة ال���Aات لع&3ر األف@ل وه3 ال$��v االق�*ادAة، األزمات م:

 .واالج��اعى ال����3	: االق�*اد< على الo3: ت3اجه

٥-٢-١ w�!هج ال�ن�ع وم  

 ن�ع ال
راسة ١-٥-٢-١

ه?ه ال�راسة م: ال�راسات ال3صف	ة على اع�&ار أن ه?ا ال�3ع م: ال�راسات C�A: م: 
ال�*3ل على ال�عل3مات ال�ق	قة واإلحاoة �أه� أ�عاد الPاه�ة م�ل ال&�S و��ه� 
 vل ال3صفي لل�قائ	9��ة ته�ف إلى ال	لها ، فال&�3ث ال3صف �	ل ال�ل	ل��في ال

ل واألس&اب ال�اع	ة إلى ح�وث 1اه�ة مع	�ة �ات&اع األسل3ب العل�ي وت�ل	ل الع3ام
)، +�ا تف	� في دراسة ال3Pاه� �أ�عادها وت*�	ف األش	اء وال3قائع 148: 1985(صالح، 

على أساس مع	ار م�	= الس�%الص ال��ائج وال3ص3ل إلى تع�	�ات عل�	ة، +�ا 
��Aح ه?ا ال�3ع م: ال&�3ث �ال�9ع ب	: اك�T م: v��o واح� ل�9ع ال�عل3مات 

  ).1985:177م���،(
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٢-٥-٢-١ w�!هج ال�م  

Aع��� ه?ا ال&�S على ال��هج ال3صفي ال�ق��3ي، +�ا ی�� االس�عانة ���هج ال��ح 
االج��اعي في ال�راسة ال�	�ان	ة، وت�جع أس&اب اس�%�ام م�هج ال��ح االج��اعي 

  إلى:

  ة لل�*3ل على معل3مات�Pاعي م�اولة م���&ار م�هج ال��ح االج�اع�
ع	�ة م�ه، وذل} ع: v��o اس�%�ام االس�&	ان أو  م: ج�ه3ر مع	: أو

ال�قا�الت. ح	S ال13	فة األساس	ة لل��ح هي ت3ف	� معل3مات ح3ل م3قف 
  ).1985:314م9��ع مع	: أو ج�اعة (م���،

  لها	ت�ل v��o :اه�ة م3ضع ال�راسة عPعة ال	&o ح	3ض�امه ب��واله
3رها (ع	�ى، لل3ق3ف على ال�Pوف ال��	$ة بها واألس&اب ال�افعة لPه

1971  :228.(  
  ،S�&ة لل�	اؤالت ال�ئ��%�ام األدوات ال�الئ�ة إلجا�ة ال�ح �اس��A ك�ا

�االضافة إلى انه Aف	� في ح*� مف�دات م9��ع ال&�S أو اخ�	ار ع	�ة 
.S�&ه�ف ال v	اع� على ت�ق�A لة م�اTم� 

 اإلJار ال�-$+ وال
راسات ال�ا�قة  .٢
  � ال��ر+ لع�ل�ات اإلن�اج"كا:9اك�"تع$H} ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل���� ١-٢

ال�ع�ى اللغ3< لل�*$لح ال	ا�اني "كاCAاك3" هي اعادة ال��C	ل، أو ال�غ	�ات ال9?ر�ة 
، وهى ت�&ع م: +ل��	: Aا�ان	�	:، األولى "كاdrastic  or radical change "sأو ال��$�فة 

Kai  �		وتع�ى تغchange "3ة "كاك	انTوال ،Kaku  3ل��وتع�ى للto transform (Munaro, 

، وت��%�م +ل�ة "كاCAاك3" في ال	ا�ان ض�: م���3ات م%�لفة، فعلى س&	ل (2012
ل	ع�ى اإلصالح  gyosei-kaikakuال�Tال في ال���3< ال�	اسى �A�%�م م*$لح مTل 
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 zeisei-kaikakuل	ع�ى اإلصالح ال�	اسي، وم*$لح  seiji-kaikaku اإلدارs، وم*$لح 
ل	ع�ى اإلصالح ال�الي. وفي ال���3< اإلن�اجي ت��%�م ال��+ات ال*�اع	ة ال	ا�ان	ة 

اإلن�اج ب�ال م: +ل�ة  ع�ل	ات كل�ة "كاCAاك3" ع��ما ت�&�ى م�اخل ج?ر�ة ل���	:
  .(Yamamoto, 2013)"كای=�:"، وال�ي ت��%�م ل�ع��� ال���	�ات ال��ر�9	ة وال�����ة 

أن +ل�ة "كای=�:" ت$لv على ص	انة وت��	:  Imai (1986) ?+�وفي ذل} ی  
ال��P اإلن�اج	ة م: خالل خ$3ات صغ	�ة وت�ر�9	ة ب	��ا ت$لv +ل�ة "كاCAاك3" على 
ال���	�ات ال9?ر�ة ال�ي ت��ج ع: االس��Tارات ال�ال	ة ال@%�ة في ال�3�4ل3ج	ا 

�ل	ات "كای=�:" �أنها ع�ل	ة ت��	: للع  Kondou (2003)وال�ع�ات اإلن�اج	ة، و�*ف
ال��غ	ل	ة ال�ال	ة ب�$&	v تغ		�ات م�+=ة، ب	��ا "كاCAاك3" ع�ل	ة لل�*3ل على ن�ائج 

إلى   Liker (2004) ج?ر�ة �اس�&�ال ال��ارسات ال�ال	ة ���ارسات ج�ی�ة. و��	�
و�3ضح +���	�ات اضاف	ة م����ة،  "كای=�:""كاCAاك3" +���	�ات ج?ر�ة و§لى 

ب	��ا ، وم�ه ی�@ح: �فه3مها في ال�راسات ال�ا�قة�%�لفة لال�ف�	�ات ) ال٢ج�ول (
A*فها  Ikaida  (2007)  @%�ة، فإنال�3�4ل3ج	ة ال�غ	�ات ال"كاCAاكImai (1986) � "3ی��6 

ال�غ		� في   Imai (1986)وم��3عه، و�	��ا A*ف على أنها  أن�$ه ت��	�	ة م%�لفه
ل خ$3ات ت�ر�9	ة، "كاCAاك3" �ال��ق$ع، فإن �ع� ال&اح3Tن ی�ونه ی�9= م: خال

أن "كاCAاك3" ت�9= م: خالل  Wakamatsu  and  Kondou (2003)فعلى س&	ل ال�Tال ی�< 
 غارةع�ف �تإلى "كاCAاكBodek (2004)  "3ال��ف	? ال�TCف لـ"كای=�:"، و��	� 

كای=�:" حاالت " غارة في ال3الAات ال����ة األم��C	ة، وتع�&�  Kaizen Blitz"كای=�:"
Cات م�	ام إلى ع�ة شه3ر، وتقاد ت��Aواح م: ع�ة أ��ة ت�	ة ق*	ة زم���فة خالل فT

ب3اس$ة م3�9عات صغ	�ة م: األف�اد وت�+= على ن$اق م��ود م: الع�ل	ات 
  ال��غ	ل	ة.  
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  )٢ج
ول(

 ال�ف��$ات ال��Pلفة ل�فه�م "كا:9اك�" في ال
راسات اإلدارHة ال�ا�قة

 ال�²لف  وصف +اCAاك3
 Imai (1986) ع�د صغ	� م: القادة. ال�3�4ل3ج	ا Aق3م �همفاجئ في  تغ		�

الع�ل ���ه�	ه "كای=ن" ی3م	ا A*ل ب�ا إلى "كاCAاك3"، فـ"كای=�:" هي 
 ال3س	له لـ"كاCAاك3".

Wakamatsu and 
Kondou (2003)  

وال���3عه، وال�ى ت��اج  الع�ی� م: األن�$ه ال���	�	ة ال�%�لفه ت�اك�
 Ikaida (2007) +ال9	�ات ال3راث	ه.إلى زرعها فى +ل ف�د 

ن�ا� ال�غ		� ال9?ر< للق@اء على أ< م�&&ات لل�3الف والف3اق� 
  وت��3ل دفعه اإلن�اج إلى ت�فv اإلن�اج.

Womack and 
Jones (1996) 

 Shibata and ال�9ی�ة . ال�Pام اإلن�اجى م: خالل اس���اث �oق الع�ل ت��	:
Kaneda (2001)  

ال��ارسات الق��Aه  ن�ائج م?هله م: خالل اس�&�الل��ق	v  ع�ل	ة
 للع�ل. �ال��ارسات ال�9ی�ة، ف@ال ع: اك��اب م�ه9	ات ج�ی�ه

Kondou (2003)  
 

، " Kaizen Blitzكای=�:" ه3 م*$لح مCافئ لـ��اه�ات "كاCAاك3"
 في ف��ة زم�	ة. ك&	�ة �Aقv مCاسR وه3 ت��: في ن$اق مع	: 

Bodek (2004)  
 

ي ت��%�م ال��+ات �في تع��� مفه3م "كاCAاك3" ه3 ت�ل	ل ال4	ف	ة الوم�خل أخ� 
 �	�A {ة بها ه?ه ال4ل�ة، وفي ذل	ا�ان	الYamamoto (2013)  Kي ش�ل�ه وال�أنه في دراس

حالة ت*ف أن�$ة ال���	: ال9?ر�ة في ع�ل	ات اإلن�اج في ال��+ات ال*�اع	ة  65
" أو "كاك	3ش	:" Kaikaku اCAاك3 ال	ا�ان	ة، وج� أن ه?ه ال��+ات ت$لv +ل�ة "ك
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Kakushin ع�ى ال�لSی���ي �اع� على تفه� ن3ع األن�$ة ال�A وأن ذل} م�خل ،
ب	:  )٣(ت��%�مها ال��+ات ال	ا�ان	ة ع��ما ت�	� إلى "كاCAاك3"، و�قارن ج�ول 

   .خ*ائu "كای=�:" و"كاCAاك3" في ال��+ات ال	ا�ان	ة

  

  

  )٣ج
ول (

 "�H/كای" Oان�ةخ<ائ�  و"كا:9اك�" في الF$Gات ال�ا

uكای=ن" خ*ائ" uاك3 خ*ائCAكا 

ج?رs فى الع�ل	ات یه�ف إلى ت�ق	v  تغ		� ت�ر�9	ة �%$3ات صغ	�ة. تغ		�ات
 ت��	�ات في األداء ال��غ	لي.

 ن�ا� واسع ال�$اق وم��ع ل4ل االن�$ة. ض	v ال�$اق وذات ت�+	= صغ	�. ن�ا�

ال9?ر< م: االدارة العل	ا فى  ی&�أ ال�غ		� ی&�أ ال�غ		� م: االف�اد.
 ال�Pام.

  جه3د م�3اصله. م�ف*ل له ف��ة م��دة م: ال=م:. ال9ه�
 أه�اف �3oله ال��<. ال�����ة وال��ر�9	ة. األه�اف

  Yamamoto (2013)ال�<
ر :  

ت?+� "كاCAاك3" في ال��+ات ال	ا�ان	ة Brunet and New (2003) وo&قا ل4ل م: 
ل�ع�ى اعادة ال�ف4	� في ن�P اإلن�اج ال�ال	ة ت�@�: الع�ل	ات اإلن�اج	ة وال��ه	الت، 
وأA@ا العقل	ة وال�ل3ك في ال���Pة، وال�ي ته�ف إلى ان9از ت��	�ات ج?ر�ة في 

ای	� أداء مقای	� اإلن�اج. ب	��ا ت��3< "كای=�:" على تغ		�ات ت�ر�9	ة صغ	�ة في مق
نPام اإلن�اج �االع��اد على ال$�ق ال�ال	ة ال���%�مة في اإلن�اج، و��C: أن ت��ث 
"كای=�:" أA@ا تغ		�ات ج?ر�ة م: خالل ال���	�ات ال���اك�ة ع&� ال3قK، فهى 
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تع�ف +ف�صة ع: +3نها حاجة، ب	��ا ت�Tل "كاCAاك3" جه� م�روس م: ق&ل اإلدارة 
$لR ت3ج	ه قs3 م�ها، ف�	S أن "كاCAاك3" ت��ث تغ	� في العل	ا وال��ف	?Aة وال?s ی�

الع�ل	ات ال�ي ت��3< على أق�ام و§درات م%�لفة في ال���Pة، فإن ال���	v وال�3ج	ه 
  م: ق&ل اإلدارة العل	ا م$ل3ب. 

"كاCAاك3" �أنها م�خل م: أعلى إلى أسفل، ول4: ه?ا  Berger (1997)و�*ف 
: ت34ن أب�ًا تعاون	ة وت�ار+	ة، فالع�ی� م: جه3د ال Aع�ي �ال@�ورة أن ال�غ		�ات ل

"كاCAاك3" ب�أت م: ق&ل اإلدارة، ول4: ال�غ		�ات الفعل	ة +انK م�ف3عة م: ق&ل 
في ال����3ات األدنى م: ال���Pة. في ح	: أن "كای=ن" م�خل م: أسفل  عامل	:ال

لف�دAة ��Cل إلى أعلى ت�9عه اإلدارة، ول4: غال&ًا ما ی�� ت�ف	? أن�$ة "كای=ن" ا
  م��قل و�$��قة أقل ت��	قا ب	: م3�9عات ال���	: ال�%�لفة. 

ن "كاCAاك3" ت�Tل جه�ا م�ف*ال له إح	Brunet and New (2003)  Sو�@	ف 
 �Pة. فعادة ما ی���ة الفAقها في نها	: ت�ق	ع�ه�فات م��دة ی�ة م��دة ���	ة زم���ف

رة "كاCAاك3" م�ار�ع صغ	�ة تs�9 إل	ها +���وع أو م&ادرة، وغالً&ا ما ت�@�: م&اد
في ف��ات زم�	ة م%�لفة أث�اء ال�&ادرة األصل	ة، و���واح وقK ال�&ادرة ب	: �@عة 
أشه� وس�3ات قل	لة، وعلى ال9انR اآلخ� ی��P لـ" +ای=ن" +9ه� م���� �A	� إلى 
أن o&	ع�ها ال@��	ة رحلة ال ت��هي م: ال39دة وال4فاءة. وغالً&ا ما ت��ل أن�$ة 

، وت��د ال���ه�فات عادة م: ق&ل اإلدارة stretched targetsكاCAاك3" م��ه�فات م���ة "
م: أجل تع&�ة األف�اد لل��اؤل ع: ال3ضع ال�الي للع�ل	ات وال��ار+ة في األف4ار 
ل���	�ه، في ح	: ت��ل "كای=ن" م��ه�فات م����ة وم��رجة، وغال&ا ما ی�� دم9ها 

  ة أو ال���3ة.في ال39دة واإلن�اج	ة ال�ه��
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أنه C�A: وصف ال%*ائu العامة لـ "كاCAاك3" �أنها  Munaro (2012)و�?+� 
 الع�ل	ةاب�4ار ، أو ب�ًال م: ذل} A$لv عل	ها اس� BREالع�ل  إعادة ه��سة ع�ل	ات

PI 4ار . و�ةاب	الع�ل PI :	ة،  ه3 ن�ا� ت���Pلفة في ال���ات ال�%	ی�+= على الع�ل
على س&	ل ال�Tال ت$��3 ال���9ات، واإلن�اج، واك��اب الع�الء، وال%�مات 

عادًة على الع�ل	ات ال4&	�ة وال�ي ی�@�: ن$اقها  PI الع�ل	ةاب�4ار الل3ج��	ة. و��+= 
ات ه�ف إلى إعادة ال�ف4	� وت��	: الع�ل	�أك�T م: م3�9عة أو ق�� أو إدارة، و 

 .sل ج?رC�� ة	ال�ال  

م: ال�3ض3عات ال�ائعة في ال&�3ث األكاد�A	ة م�?  PI الع�ل	ةاب�4ار و�ع�&� 
 يفي ال�راسات ال�ا�قة ه PI الع�ل	ةاب�4ار  ت�اولب�اAة  Kوق� +ان، أوائل ال��ع	�	ات

ال��+	= على ت3�4ل3ج	ا ال�عل3مات وم: وجهة ن�P م	Cان	C	ة لل���Pة، ث� ت$3رت 
�T ش�3ل	ة وت��3< على أs ع3امل تغ		� ت�C	�	ة وت3�4ل3ج	ة وت�P	�	ة وأص&�K أك

اب�4ارالع�ل	ة ال�قاالت وال4�R األساس	ة ال�ي ت�اق¨ و ووجهة ن�P ع@�3ة لل���Pة، 
PI ح تع��فات له��اوتق (e.g.Hammer and Champy, 1993; Harrington, 1995). عة	ل$& �	ت� .

الع�ل  ق ، و§عادة ال��P في radical improvement �o+���	: ج?رs االب�4ار ع�ل	ة 
 Yamamotoوo&قا لـ تغ		�ات +&	�ة ال��9، وال�غ		� الTقافي واله	Cلي، §ج�اء ال�ال	ة، و 

في ج3ه�ها م�اثلة ل%*ائu "كاCAاك3"، وم: ث� C�A: خ*ائu هي ف (2013)
، وهPI 3 ةالع�ل	ب�4ار تع��� "كاCAاك3" على أساس واح� م: أك�T ال�ع��فات ق&3ال ال

�أنها ت��	: واسع ال�$اق "، Hammer and Champy (1993)ال�ع��� ال�ق��ح م: ق&ل 
ی�@�: إعادة ال�ف4	� وال�*�	� ال9?رs لألن�Pة والع�ل	ات ال��علقة �اإلن�اج، مع 
ه�ف أساسي ل��ق	v ت��	�ات ج?ر�ة في أداء نPام اإلن�اج وال?s ی�� ��Cل م��4ر 

 Yamamoto (2013)فة وال39دة وال��عة وال��ونة". و�@	ف C�A: ق	اسه م: ح	S ال�4ل
فإن  ،أنه رغ� أن الغ�ض ال�ئ	�ي م: "كاCAاك3" ه3 ت��	: األداء م: نPام اإلن�اج
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 sات في أ�		غ�اج، و���ل ال�ام اإلنP*� على ن�قA اك3" الCAفي "كا �		غ�ن$اق ال
 Hammer and Champy(1993) ع�ل	ات أو أن�Pة ذات ال*لة �اإلن�اج، ورغ� أن تع��� 

Aع�ي أن "كاCAاك3" رادCAال	ة، ول�4ها ال تع�ي �ال@�ورة قف=ة +&	�ة واح�ة، ف	�C: أن 
ت��ج م: الع�ی� م: ال�غ		�ات ال*غ	�ة وال�ي تع=ز �ع@ه�ا ال&ع�، ف�غ		� ت*�	� 

  أك�T ت�ر�9	ة.�$��قة الع�ل	ات ال�9ی� ق� 3CAن ج?رً�ا ول4: ت�ف	?ه ق� 3CAن 

 S	اك3" تعادل وحCAة أن "كا	4ار الع�ل�ابPI قع فيA s�Pفإن اساسها ال� ،
غال&ا ما ت��ل أو ت�Tل دورة ح	اة وال�ي تق��ح م�ه9	ات  ال���یS،جانR ن��Pات 

األن�$ة  +ل م�ها تق�� عادة إلى ع�ة م�احل وخ$3ات ی�@�:، و PIة الع�ل	اب�4ار 
لق	ام بها أو اس�%�امها، ورغ� واألسال	R واألدوات والع3امل الهامة ال�ي ی3صي �ا

اخ�الف ال��ه9	ات ال�ق�مة في ع�د ال��احل  واألن�$ة، إال أنها م��ابهة في ع�ة 
خ$3ات وت��ل عادة اإلع�اد، و§عادة ال�*�	�، وال��ف	?. وعادة ما ت�@�: ال��ار�ع 
ال*غ	�ة ال�ي ت�ف? في أوقات م%�لفة، و+ل م��وع صغ	� ی�@�: ال��احل الTالث 

  ،. (e.g. Coulson-Thomas, 1994; Harrington, 1991;1995)$اق أصغ�على ن

وت���� ه?ه ال��ه9	ات على اف��اض أنه C�A: إدارة ال�غ		� وال���C ف	ه ع: 
 v��odeliberate ال��ل	ل وال�%$	6 ال��روس ج	�ا، وت��ى ال��اخل ال��ع��ة 

approachesقادات له?ه ال��اخل أه�ها أن اال ه، وت3ج�نT6  ارإك	%$�= على ال	+��ال
 Hines et)و�ال�الي أقل م�ونة لل�عامل مع ال�االت ال$ارئة  ،9Aعل الع�ل	ة أك�T ج�3دا

al., 2004) ة أو	ة وال�ل3+	ات ال?ه��		غ�إدارة ال :C�A ها ا، وأنه ال	$�ة عل	ادرا ما فل��
 للعامل	:ة م�احة صغ	�  نت�&ع ه?ه ال�غ		�ات خ$ة، وأن ه	��ة ال%$ة وال�قا�ة ی��+ا

خ$� االع��اد ��Cل +&	� على  Riis et al. (2001)< �� و لل�عل� وم�ارسة إب�اعه�. 
-deliberateال��ع��  - ��ع3ن إلى ما ��Aى �ال��خل  ال�اشئو ال��اخل ال��ع��ة 
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emergent approach 6و��ل .Edmondson (2008)  ال@3ء على ف3ائ� ال��خل ال�اشئ- 
 	:: ال��خلی) و�$لv على ه?)٤(�ال��خل ال��ع�� (ج�ولال��ع�� ع: v��o مقارن�ه 

. وال A%لexecution as efficiency 3و "ال��ف	? +Cفاءة"  execution as learning"ال��ف	? +�عل�" 
ن�قادات، أه�ها أن ع�ل	ة ال�غ		� أقل م�ه9	ة وخ$	ة، االال��خل ال�اشئ ال��ع�� م: 

فائ�ة ه?ا ال��خل غ	� مل�3سة إلى ح� أن وم: ال*ع�3ة رقاب�ها وال�	$�ة عل	ها، و 
�?+� و�ال�الي A*عR تق		�ه �ال$�ق ال�قل	�Aة مTل مع�ل العائ� االس��Tار. و  ،ك&	�

Yamamoto (2013) اك3"  أن م&ادراتCAة ت"كا	ا�ان	:، في ال��+ات ال	ل +ال ال��خل��
اإلدارة (ی�$لR ال&�ء م: األعلى  ج?رs : 	ت�� افهي أساسا جه� م�ع��، ألنه

، ی�� العل	ا م&ادرات "كاCAاك3" م: ق&ل اإلدارة ت��ی� أه�افعلى ال�غ� م: و ، )العل	ا
 v	ة ت�ق	ف	:األه�اف إلى ه?ه ت�ك +	��9 العامل�عل�. ةم: خالل ال�وال  

  )٤ج
ول (

  PI ال�قارنة ب�� م
اخل ت�ف�� اب��ارالع�ل�ة

  ال��ف	? +�عل�  ال��ف	? +Cفاءة (ال�هج ال��ع��)
  ��Aد القادة االت9اه و�3ض�3ن ال�ه�ة.  القادة ��Aون �اإلجا�ات.
  Aع�ل العامل3ن في ف�ق الك��اف اإلجا�ات.  ی�&ع العامل3ن االت9اه.

  ی�� إع�اد ع�ل	ات ت��9&	ة +�ق$ة ال&�اAة.  ی�� ت*�	� الع�ل	ات ال�Tلى واع�داها م�&قا.
ی�� ت$��3 الع�ل	ات ال�9ی�ة ��Cل غ	� م��4ر، 

  ال�غ		� ه3 م��وع ض%�.ت�ف	? 
ت���� الع�ل	ات في ال�$3ر، ال�غ		�ات ال*غ	�ة 

  وال�9ارب وال���	�ات هي ��oقة لل�	اة.
ال�غ?Aة الع�C	ة في ات9اه واح� (م: ال�ئ	� 

  لل��ؤؤس) وال�*�	ح.
ال�غ?Aة الع�C	ة في ات9اه واح� (م: ال�ئ	� 

  لل��ؤؤس) وال�*�	ح.
راء غ	� نادرًا ما ی�$لR حل ال��اكل، األ

م�3قعة، ال�13ف	: �Aأل3ن ال��ی��: ع��ما 3CAن3ا 
  غ	� م�أك�ی:.

  ه�اك حاجة �اس���ار إلى حل ال��اكل، ل?ل}
  ی�� ت3ف	� معل3مات ق	�ة ل�3ج	ه أراء ال�13ف	:.

  Edmondson (2008)ال�<
ر : 
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 ولع�ض أن3اع م��دة م: م�ه9	ات ت�ف	? "كاCAاك3" على م��3< ال���Pة فإن
ت�P	�	ة  ة، أو ت$&	v ح=مSSس�ة س	�9ا م�ه9	ة أو  LMال�*�	ع دون فاق�  أن�Pة
  ا.هب	�ه�ا ت�Tل ت4امل

٢-٢  
   SSوس�ة س���ا  LMن�� م
خل فعال ل��امل ال�<��ع دون فاق

 ALM%�لف ال&اح3Tن في رؤ��ه� ل4	ف	ة ت�ق	v ال�4امل ب	: م�خلى ال�*�	ع دون فاق� 
أن س�ة  Hines et al. (2004)&	��ا Aع�&� في ال��+ات ال*�اع	ة، ف SSوس�ة س	�9ا 

ألنها تقلل  LMإضافة مف	�ة  لل��+ات ال�ي ت�ف? ن�P ال�*�	ع دون فاق�  SSس	�9ا 
فق6 +أداة  �SSه9ه، إال أن إoاره� �A�%�م س�ة س	�9ا مال�&ای: �$��قة ت�3افv مع 

، DMAIC، وه?ا Aقلل م: ق3ة م�ه9	ة "د�A	اك" LMداخل أن�Pة ال�*�	ع دون فاق� 
لل��+ات ال�ي ت$&LSS  vن�3ذجا لـ��ة س	�9ا دون فاق�  Crawford (2004) و�	��ا Aق��ح

��Cل م�ف*ل في م�حلة تل3 األخ�<،  SSوس�ة س	�9ا  LMال�*�	ع دون فاق� 
أوال ل���	: فعال	ة الع�ل	ات، یل	ها  SSو�3ضح خالله +	ف	ة ت$&	v س�ة س	�9ا 

ال ی�	ح االس�فادة  ن�3ذجهن أ+فاءة ال�Pام، إال  ل���	: LMت$&	v ال�*�	ع دون فاق� 
  .  ه�ا �$��قة م�4املةم: ال��خل	: في وقK واح� وت�ق	v ف�4ة دم9

ه�ر أوال للق@اء على ال LMت�ف	? ال�*�	ع دون فاق�  Snee (2005)و�ق��ح 
�ع� ذل} م: أجل  SSوال%$3ات غ	� ال@�ور�ة �الع�ل	ة، ث� ت�ف	? س�ة س	�9ا 

ت��	: خ$3ات م��دة �الع�ل	ة، و�3ضح أن أدوات ال�*�	ع دون فاق� ال��+	= على 
LM  3: اله�ف ه	ة، ح	: الع�ل	ة في ال��حلة األولى م: ت��	ت34ن ش�ی�ة الفعال

 �Tات، وذل} ق&ل ال&�ء في معال9ة ال��اكل األك	6 الع�ل	م: اله�ر وت&� u%ل�ال
،  ومع SSس�ة س	�9ا  ة�اس�%�ام م�ه9	صع�3ة م: خالل ال���	: ورقا�ة الع�ل	ة 

ذل} Aق�ر أن األك�T فعال	ة ه3 االع��اد على +ل م: ال��خل	: في وقK واح�، 
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فاألس&اب ال9?ر�ة لل��اكل ال�ي ت��ث داخل أو ب	: الع�ل	ات C�A: أن تPه� في 
في وقK ه�ا معا ف�4ة ت4امل�أماك: أخ�<، وت$&	v م�خل واح� �ع� اآلخ� ال ی3في 

  م: الفائ�ة.  واح� ل��ق	v أك&� ق�ر

االخ�الف ال4&	� ب	: ن�اذج ت�ف	? س�ة س	�9ا دون فاق�  Mader (2008)و��ص� 
LSS  :لفة، و�3ضح أن ب�اء ال�ع�فة ع�ها ال ی=ال م$ل�3ا، وأن الع�ی� م�ات م%�Pفي م�

+�ق$ة ان$الق ل���	:  value stream map (VSM)ال���Pات ت��%�م خ��$ة ت�فv الق	�ة 
أو أی=و  SSأو س�ة س	�9ا  LMالع�ل	ة، ح	S ت34ن ال���وعات ال�ات9ة إما ت*�	ع ل	�ي 

ISO  :الت ال�3ارد ال&���ة، وأن ه�اك حاجة ل�=�� مCعامل مع م��ال� u�%أو ت
، وال?�A s�s3 على س�ات اس��ات	9	ة م: Bendell (2006)ال�ع��� لل��3ذج ال?s اق��حه 

، و��مج األف�اد واألن�Pة وال��ار+ة وع3امل LMوال�*�	ع دون فاق�  �SSا س�ة س	9
مTاال  Maderال�غ		� وال��+	= على ال��ائج واألدوات وال��P	� وال��ر�R ال�امل. و�ع$ى 

ال�قل	�s في ض3ء م�خل س�ة  SSل��3ذج C�A: م: خالله اس�%�ام م�خل س�ة س	�9ا 
ل�قل	ل م�ة  lean Kaizen event+ای=ن دون فاق� ، و���%�م وقائع LSSس	�9ا دون فاق� 

ق�ار الی�� ات%اذ  VSMال���وع، ف&ع� ت��ی� ال���وع ب�اء على رس� خ�ائ6 ت�فv الق	�ة 
ال�ي ی�� اخ�*ارها،  ��DMAICأن األسل3ب األك�T مالءمة وت��ی� ال��حلة م: "د�A	اك" 

  .	:الن م�ف*لی=ال ال��خف�ا ال �Aقv ال�4امل ال�ق*3د  اق��احهن أغ	� 

، وهي LSSال%$3ات الع�� ل��C	ل س�ة س	�9ا دون فاق� Martin (2007) و�ق��ح 
: ال��اس&	:، 	م3اءمة ال���وع مع األه�اف االس��ات	9	ة، وت��ی� األش%اص ال�ئ	�

وت3ص	ل ال��ائج، و§ث&ات س&R ال�أث	�ات، وت��	: نPام اإلدارة، وت$��3 خ$ة لل���	:، 
وم�اجعة ال��ا�ات  ،وال��ر�R ،ج األس&اب ال9?ر�ة، وت3ح	� الع�ل	ةوال�قای	� ال�ى تعال

 LSS دون فاق�وت$&	v ال@3ا�6. و��	� أAً@ا إلى أن ن9اح �ع� م&ادرات س�ة س	�9ا 
أه�ها دع� اإلدارة، واخ�	ار األش%اص ال��اس&	:  CSFsت��ل ع3امل ن9اح ج3ه��ة 
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لفعال، وام�الك خ*ائu ب�نامج ال�غ		� لل��ف	?، واخ�	ار ال��ار�ع ال��اس&ة، واالت*ال ا
  الفعال.

 LMإلى ات&اع ال��+ات ال�ي دمK9 ال�*�	ع دون فاق�  George (2002)و��	� 
لTالث م�احل هي ت��ی� األه�اف، واخ�	ار األش%اص وال��ار�ع،  ��SS�ة س	�9ا 

��P	�	ة هي ن الTقافة الإوم�حلة ال��ف	? وال�ي ت��ل ال��ر�R و��اء ثقافة ال���	:، و§لى 
ال�ي ت��د ال��ه9	ة األك�T م�اس&ة لل���Pة، وأنه R9A أن ت��ل س�ة س	�9ا دون فاق� 

LSS قافاتTى و  ،م3�9عة واسعة م: ال�شاملة، ال ���: م�	*&ح ثقافة ت���ها ل�تق�3 ��ی
  و�ق��ح  ثالث خ$3ات ت�P	�	ة لق	ادة ال���Pة خالل ه?ه ال��احل وهي:

)١(  u	*%�ة: ب�	ة ال*�Aار األش%اص وم��وعات ال&�ا	�ال�3ارد واخ
  ال���	: ال��اس&ة.

هي أسل3ب ح	اة: ب��� ال��ائج  LSSب�اء الTقة �أن س�ة س	�9ا دون فاق�   )٢(
، وال��ر�R، واالس�فادة م: نقا� الق3ة عامل	:واالح�فال وال�Tق	ف و§ش�اك ال

 ال�3ج3دة، وال��+	= على ج�	ع الع�ل	ات ال*�اع	ة واإلدار�ة، وتع=�= ق	�
في ال�%$	6 االس��ات	9ي، وخلLSS  vال��+ة، ودمج س�ة س	�9ا دون فاق� 

  ال��اءلة م: خالل ال�ؤ�ة، وال�3اصل �فعال	ة، وت&ادل أف@ل ال��ارسات.
: �اس�%�ام لغة م���+ة، ودمج س�ة LSSت3س	ع ن$اق س�ة س	�9ا دون فاق�   )٣(

�3ر�� وفي مع خ$6 الع�ل، وت3س	ع ن$اقها في سل�لة ال LSSس	�9ا دون فاق� 
  .ع�ل	ات ال�*�	�

وس�ة  LMن�اذج ت4امل ال�*�	ع دون فاق�  Salah et al (2010)وت�لل دراسة 
، وتق�ر أنه ال ی3ج� ت3افv في اآلراء ح3ل +	ف	ة الق	ام به?ا ال�4امل وال SSس	�9ا 

نه ال ی=ال ه�اك حاجة إلى وصف تف*	لي §ت3ج� م�ه9	ة مق&3لة على ن$اق واسع، و 
ال�4امل، وت�4ف ع: ثالثة  أن3اع م: ال��اذج ال�ئ	�ة ال�ي ت� ت$&	قها في له?ا 
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+��ه9	ة شاملة   LM)، ال��3ذج األول v&$A ال�*�	ع دون فاق�)١( ال���Pات (شCل
+أداة داخلها وذل} م: خالل "كای=ن"، وال��3ذج الTاني Aق�م  SSت��%�م س�ة س	�9ا 

في  �LM أدوات ال�*�	ع دون فاق� �اع�&ارها م�ه9	ة ت�ع� ب&ع SSس�ة س	�9ا 
وال�*�	ع دون فاق�  SS، وال��3ذج الTال�A S�%�م س�ة س	�9ا DMAICم�ه9	ة "د�A	اك" 

LM  :. و�²+�ون على	���لفة وفقا ل�3ع م��وع ال�ل م�ف*ل ل�عال9ة م�اكل م%C��
ت��اج ال���Pات إلى  SSمع س�ة س	�9ا  LMأنه لل�9اح في دمج ال�*�	ع دون فاق� 

ت&�ي ��oقة ت��	: شاملة Aع=ز ف	ها ال��خل	: �ع@ه�ا ال&ع�، وأنه على ال�غ� م: 
، فإنه C�A: تع�	�ها +إoار  SSق� ن�أت في س�ة س	�9ا  DMAICأن م�ه9	ة "د�A	اك" 

كلى ل���	: الع�ل	ات، ف	Pه� ت�ل	ل ال&	انات أن ال���	�ات ت34ن �$	�ة ب�ون 
خاص	ة ف���ة في ال��ل�ل ور�SS  6، فل�< س�ة س	�9ا �SS�ة س	�9ا ال&�	ة ال���	ة ل

  أدوات ال���	: في نهج شامل. وم: ال��3قع أن ��Aل ه?ا ال�هج ال��4امل اس�%�ام
+&�نامج ل�$&	v س�ة س	�9ا دون فاق�  VSMال3ضع ال�الي في خ��$ة ت�فv الق	�ة  

LSS �9ا	ة س�س v	&$وت ،SS  ة، مع	الع�ل �	ع دون ل@&6 معای	*��ال R	دمج أسال
�اس�%�ام ال3ضع ال���ق&لي في خ��$ة ت�فDMAIC  vفي م�ه9	ة "د�A	اك"  LMفاق� 

  . PI +3س	لة الب�4ارالع�ل	ة VSMالق	�ة 
  )١شكل (

  SSستة سيجما  و LMبعض نماذج تكامل التصنيع دون فاقد 
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   Salah et al (2010)ال�<
ر: 

أنـه C�Aـ: م�اق�ـة ت4امـل أن�Pـة ال�*ـ�	ع دون فاقـ�  Jing (2015)و�ـ?+� 
LM  �9ا	ة ســ�ــة ســ	وم�ه9SS ه�ــا (جــ�ول�	وأن هــ?ه )٥(مــ: خــالل ال�قارنــة ب ،(
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ال�قارنــــة تــــ²دs إلــــى إدراك أنــــه علــــى ال��ــــ�3< األعلــــى مــــ: م�Pــــ3ر األع�ــــال 
شــامالن ��ــCل م�&ــادل و��ــاوالن  	:م�Pــ3ر واســع، فــإن ال�ــ�خل (ال���Pــة) وهــ3

ان9ــاز نفــ� ال�ــئ، وعلــى م�ــ�3< األدوات وهــ3 م�Pــ3ر أضــ	�CA ،vــل أحــ�ه�ا 
اآلخــ� وه�ــا ی3جــ� االخــ�الف، وعلــى م�ــ�3< ال��ف	ــ? (ال�ــ�< األوســ6) ��Aــالن 

:، وه�ـا ی3جـ� ال*ـ�اع. وأن ل4ـل مـ�خل 	: م%�لفـ	ه�3�	: م%�لف�	: و��ف?ان شـ	�
: �ال ش} Aق3د إلـى ن�ـائج م�ـابهة ح�ـى و§ن قلـK ه�3�ه ال%اصة وتأك	�اته، ول4

ال4فــاءة فــي تعامــل أیه�ــا مــع م�ــCلة خــارج ال9ــ�ارة ال��	ــ=ة لــه، وان4ــار اله�3ــة 
ال��	ـــ=ة ل4ـــل مـــ�خل فأنـــK ت$لـــR +ـــل شـــئ أل< شـــئ، وهـــ?ا ن3عـــا مـــ: ال@ـــ9ة 

  .ال���3ق	ة أو ال�ف@	ل ال�%*ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥جدول(

  SSوستة سيجما  LM دون فاقدمقارنة بين التصنيع ال
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 Jing (2015)المصدر : 

أنـه C�Aـ: تفهـ� ال�ـ�خل ال��اسـR ل��ف	ـ? ال�4امـل بـ	:   Nemeth (2011)و�3ضـح
�قارنـة الداخـل ال�ـ�+ات ال*ـ�اع	ة مـ: خـالل  LMوال�*ـ�	ع دون فاقـ�  SSس�ة سـ	�9ا 

، LMوال�*ـ�	ع دون فاقـ�  ��oSSقة ت��	: أداء الع�ل	ات في م�ه9	ة س�ة سـ	�9ا ب	: 
ف4اله�ــا یهــ�ف إلــى ت��ــ	: الع�ل	ــات القائ�ــة أو إن�ــاء ع�ل	ــات ج�یــ�ة وفًقــا ل�3قعــات 

���ــ	�ات فــي إoــار مــ��P ��ــCل ج	ــ� مــ: ال��ــار�ع الالع�ــالء. فــي األولــى یــ�� إجــ�اء 
لـــ	�  LMال���ا�عـــة، و+ـــل م�ـــ�وع لـــه ب�اAـــة ونهاAـــة، فـــي حـــ	: أن ال�*ـــ�	ع دون فاقـــ� 

وقـ� ت�4ـ3ن أAً@ـا مـ:  ،ال�ـ�< ت�ـ�ل تغ		ـ� ثقـافي م��وًعا، ول4: ع�ل	ة تغ		� �3oلـة
هـي  LMال���	:، وأن أه� ��oقة لل���	: فـي ال�*ـ�	ع دون فاقـ�  أن�$ة�ع� أن3اع 

  ال���	: ال����� م: خالل "كای=ن". 
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م���3ات م%�لفة ل��ف	? "كای=ن"، وهي "كای=ن"  Singh and Singh (2015)و�?+� 
الف�دAة في ن�P االق��احات، و"كای=�:" على م��3< ال�3�9عة، وت�ار في حلقات 

دائ�ا في  SSال39دة أو في ورشة إدارة  "كای=ن" ال�3جهة، ب	��ا ی�� ت�ف	? س�ة س	�9ا 
، DMAIDVد�A	ادف" أو دورة " DMAICه	Cل إدارة م��وع م��د ج	�ا م: دورة "د�A	اك"  

في �ع� األح	ان إدارة ال���وع وذل} ع��  LMوق� ی�$لR ت�ف	? ال�*�	ع دون فاق� 
وت�ف	? أ، اتوت�ف	? ن�P االق��احأتغ		� نPام ج�ولة اإلن�اج، مTل ت�ف	? أن�Pة ج�ی�ة 

  وه3 ما ی�� ع: v��o "كاCAاكKanban   . "3 "كان&ان"نPام 

وال�*�	ع دون فاق�  SS+ل م: س�ة س	�9ا ، ی�&ع Al-Smadi (2009)وo&قا لـ 
LM  �9ا	ة س�&� س�ول4: تع ،vال�قائ Rم&�أ اإلدارة ح�SS  اًدا على��اع �Tهي األك

م&�أ  LMج�ع ال&	انات واإلح*اءات وأن�Pة الق	اس، في ح	: ی�&ع ال�*�	ع دون فاق� 
&اش�ة، ، ح	S ی�� ج�ع ال�عل3مات ب3اس$ة ال�الحPة ال�Gembaال?هاب إلى "ج	�&ا" 

و�ع&ارة أك�T ت��ی�ا ج�ع ب	انات الع�ل	ة في ال�Cان ال?s ت�� ف	ه الع�ل	ة، ب	��ا ته�� 
�ال�%$	6 وال��ل	ل ل��ار�ع ال���	: ق&ل إج�اء ال�غ		�ات على  SSس�ة س	�9ا 

م�هج "ال�عل�  SSوس�ة س	�9ا  LMالع�ل	ات. فل�< +ل م: ال�*�	ع دون فاق� 
��اضات ال�9ی�ة ی�� اخ�&ارها في ال3اقع ال��ف	?s، و��� �ال��ارسة" ح	S األف4ار واالف

  اس�%�ام خ&�ات العامل	: للع3Tر على أف@ل ال�ل3ل لل��Cلة. 

 LMل��ف	? ال�*�	ع دون فاق�  Dahlgaard and Dahlgaard-Park (2006)و�3ضح 
یلعR العامل دوًرا حاسً�ا، فه3 نPام یه�ف إلى ال���	: ال����� ل��فv الق	�ة 

	ة م: خالل ت�9	ع وت�C	: الق3< العاملة �أك�لها ل�ع��� وم�ع اله�ر في للع�ل
 R$ل�:، و�	�3ات العامل�ع م�	ل ج���A ���ى ی²دونها، وه3 ن�ا� م��ات ال	الع�ل
 vك ف�����A ة. في ال�قابل�P�3ات ال���3< م: م��ال�ل3ك في +ل م� �		?ه تغ	ت�ف
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التدفق في الوقت   جيدوكا 
قف والحظ الحاالت 

  غير الطبيعية
  افصل 

  عمل األفراد 
 وعمل اآلالت

المستمرالتدفق   
 وقت تاكت

 نظام السحب

هيجنكا                    معايير العمل                  
 كايزن         

 الثبات 

  تكلفة أقل –  : جودة عاليةالتركيز على العميل  الهدف
  وقت مهلة أقل-

  )٢شكل (
منزل نظام "تويوتا" 

 TPS اإلنتاجي

 .Liker ( 2004),pالمصدر: 

، و�ق3م ه²الء SS�ة س	�9ا م%�ار م: ال%&�اء وأص�اب ال�*ل�ة في م��وع س
ال��ار+3ن ��ل ال��Cلة وت��	: الع�ل	ة في مه�ة م��دة، و��$لR ال��ف	? تغ		� في 

   سل3+	ات ال���Pة.في ال�ع�فة ول	� 

ی�$لR تغ		� LM ح	S أن ت�ف	? ال�*�	ع دون فاق�  Nemeth (2011)و�@	ف 
في سل3ك العامل	: في +ل م��3< م: ال���Pة فإن أs م: األن�Pة ال�ال	ة ال�ي لها 
 ،Rر���اس، وال	األداء وال�3اف=، والق �		ة تق�Pل أنTات م	على األداء وال�ل3+ �	تأث

 R9ALM تغ		�ها، ف��ف	? ال�*�	ع دون فاق�  وج�ولة اإلن�اج، وال%�مات الل3ج��	ة
 س	3Cن فق6 ناجً�ا إذا ات&ع�ا م�خال +ل	ا، ح	S ی�� ت�P	� األه�اف وأن�$ة ال���	:

ت�ف	? ال�غ		� في ال��P ال��ت&$ة بها ��Cل م�=ام: و ال�ا�عة م: اس��ات	9	ة ال���Pة، 
وفقا ل��=ل نPام 

 TPS"ت3�3تا" اإلن�اجي 
). وم: )٢( (شCل
	ة ل4ي ی�9ح األه�

ت�ف	? ال�*�	ع دون 
ق&3ل فل�فة  LMفاق� 

 leanال�ف4	� دون فاق� 

thinking  م: اإلدارة
العل	ا. و��ع	: على 
اإلدارة ت��ی� أه�اف 
أداء واض�ة م&�	ة 
على األه�اف 

االس��ات	9	ة وال��ل	ل ال�الي لل3ضع القائ� للع�ل	ة م: خالل خ��$ة ت�فv الق	�ة 
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VSMة	�	م�< ل �		?ه �إش�اك أص�اب ال�*ل�ة  ، وتق	ف��ة، ث� إن�اء ب�نامج ل�Pال��
  ال�ئ	�	:.

ی�$لR ت�ق	LM  vأن ت$&	v ال�*�	ع دون فاق�  Al Najem et al (2013)و�?+� 
 4M'sإن�اء حالة ث&ات داخل ال���Pة لـ4ل م: �رقا�ة فعالة على الع�ل	ات اإلن�اج	ة 

. methods، وال$�ق matrials، وال�3اد machines، واآلالت menو�ق*� بها العامل	: 
 work، والع�ل الق	اسي 5S'sل�اءات ال%��ة" او��C: إن�اء حالة الT&ات م: خالل "

standard ة	وال�قا�ة ال��ئ ،visual control (VC) العامل3ن م: ت��ی� :C��ى ی�ح ،
���ك ال��Cالت والع�ل م: خالل "كای=ن" على حلها،  وال%$3ة ال�ال	ة هي عادة ال

 Rام ال��Pلل�3اد، ون ���ال�� vف��ن�3 الpull system  6	$%�ال �		تغ v��o :ع
ال�اخلى، وت�ق	v ال�3ازن ب	: الع�ل	ات، و§ن�اء نPام "كان&ان". م: أجل ال���ك ن�3 

ح	3CA Sن ال�%=ون في أقل م���3اته في الع�ل	ة.   JITال��فv في ال3قK ال���د 
ق�رة الع�ل	ة وم3ث3ق	ة اآلالت وال39دة، والق	ام ك�ا أن ه�اك حاجة إلى ت��	: 

والق@اء على الـ "م3دا"  ZD، وت�ق	v الع	3ب ال*ف��ة �TPMال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 
muda .ات واآلالت	في أداء الع�ل  

أنه في ه?ه ال��حلة م: ب�نامج ت�ف	?  Chaurasia et al (2016) 3ضح�و  
��oقة مف	�ة للغاAة  �SSار�ع س�ة س	�9ا C�A: أن ت34ن م LMال�*�	ع دون فاق� 

هي ��oقة ال���	: وذل} على  "" +ای=ن    ل���	: ق�رة الع�ل	ة، و��C: أن ت34ن 
هي ه	Cل لع�ل	ة ال���	: و��oقة ل�ل  SSح�R م��3< ال�غ		�. ف��ة س	�9ا 

ال��Cالت، وال�ي ته�ف إلى الق@اء على االخ�الفات في م��وع مع	: أو م�$قة 
في ات، غ	� أن ال��ائج ت&قى م�*3رة في مTل ه?ه ال��$قة ال���دة ول	� م: الع�ل	

) ت��ی� ١هي: ( SSال���Pة �أك�لها، وخ$3ات م�ار�ع ت��	: م�ه9	ة س�ة س	�9ا 
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  )٣شكل (
 SS وستة سيجما  LMأنماط التكامل بين التصنيع دون فاقد 

 Jing (2015)ال�<
ر : 

) ق	اس الع�ل	ة ل���ی� ٢، و(Define :			: وال%ارج	أه�اف ال���وع والع�الء ال�اخل
، Analyzeو األس&اب ال9?ر�ة للع	3ب ) ت�ل	ل  ال�&R أ٣، و(Measureاألداء ال�الي 

) رقا�ة أداء ٥، و(Improve) ت��	: الع�ل	ة م: خالل الق@اء على الع	3ب ٤و(
تغ		� ال��P	� �أك�له، ول�4ها ت²ث�  SS. وال ی�$لR ت�ف	? س�ة س	�9ا Controlالع�ل	ة 

على األن�Pة ال�ال	ة ال%اصة ��9ع ال&	انات، وال��ر�R، و§دارة الع�ل	ات، و§دارة 
-١٢عادة في غ@3ن  SSال��ار�ع، وم�اق&ة ال39دة. وت�ف? م��وعات س�ة س	�9ا 

. وتقع ال��²ول	ة ع: ت�ف	? ه?ه ال���وعات على ف�ق م��دة الغ�ض، أس&3عا ١٦
?ه الف�ق ل�یها أح=مة خ@�اء Aق3دها ال�=ام األس3د أو ال�=ام األس3د ال�ئ	�ي ومTل ه

  .SSوال?s ی&قى ح*��ا م�²وال ع: ت�ف	? س�ة س	�9ا 

اس�%�امات م�ع�دة،  SS، وس�ة س	�9ا LMفل4ل م: ال�*�	ع دون فاق� 
و+T	�ا ما �A	�ان ج�&ا إلى ج�R، فه�ا اث�	: م: ال��اخل ال��4	ل	ة ل���	: أداء 

األع�ال، وال�ي 
ل�یها الع�ی� م: 
الع�اص� وال�&اد{ 

ال����+ة، وم: األه�	ة 
 sت��: ج?ر v	ق��ل s3از�قه�ا �ال	ت$&

أن   Jing (2015)اء. وفي ذل} ی?+� في األد
م�اجعة أمTلة ال�4امل في ال��+ات ال*�اع	ة 

أن إلى PAه� أن مع�P ن�6 ال�4امل �A	ل 
��Aل oا�ع أو ن�6 ال&�نامج 

األول لل���Pة، ف�4ا PAه� 
) فإن ٣في شCل (
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الحقا، وه�اك م:  LMث� A@	ف ال�*�	ع دون فاق�  SSه�اك م: v&$A س�ة س	�9ا 
 v&$A ع دون فاق�	*��الLM �9ا	ة س�امل ��CA ث� ،SS ى�ات ال�Pوعامة ال�� ،

، مقارنة LMاع��اق ال�*�	ع دون فاق�  ت�	ل إلى SSت��%�م س�ة س	�9ا 
وال�ي تقاوم ع�� إضافة م�ارسات  LMدون فاق� �ال���Pات ال�ي ت��%�م ال�*�	ع 

�إضافة ت$&	قات س�ة  SS. وأنه م: ال�ف	� ت4امل "كای=ن" وس�ة س	�9ا SSس�ة س	�9ا 
، وأA@ا ت��ی�ها خالل م��وعات س�ة Kaizen Event (KE)ل3قائع +ای=ن  SSس	�9ا 
إلى  DMAICال%اصة به	Cل "د�A	اك"  SS، �إضافة م3Cنات س�ة س	�9ا SSس	�9ا 

R9A أن ت�ف? به?ه ال$��قة،  SS"كای=ن"، و�ال�أك	� ل	� +ل م��وعات س�ة س	�9ا 
ل	�	ة في  LSS< ال?ی: +�&3ا ج3ائ= س�ة س	�9ا دون فاق� ف��9 أن ب	�ة الع�ل ل�

% م: م��وعات ال���	: ت��3< على أن�$ة "كای=ن". وال�R�C o٨٠&	ع�ها، وأن 
ه3 ال39دة والفعال	ة، ف�ائ�ا ما ت�ون "كای=ن"  SSس�ة س	�9ا  إلى "كای=ن "م: ت��ی� 

�ا ل3 نف? االخ�&ار ال���	�ات ع: v��o ال�الحPة وال تع�ف تأث	�ها اإلح*ائي، ب	�
وال�ي ت3ضح  ،اإلح*ائي له?ه ال&	انات فإنه Aف	� في رص� ال�ع��3ة االح*ائ	ة

نه حق	قي وم����، وان +انK ال��	9ة غ	� مع��3ة إح*ائ	ا إاس��امة ال���	: أ< 
+ل م: ی�عاون أن ول?ا ف�: األف@ل فإن ذل} Aع�ى أن ال���	�ات غ	� حق	قة، 

  .SSس	�9ا  وس�ة LMال�*�	ع دون فاق� 
فإن نق$ة ال&�اAة ت&�أ ب��ل	ل ال3ضع ال�الي لل���Pة  Snee (2010)وo&قا لـ 

ال?R9A s ت�ف	?ها، وأن ت�ل	ل ال3ضع  LMل���ی� o&	عة نPام ال�*�	ع دون فاق� 
ال�الي عادة ی��ج ن3ع	: م%�لف	: م: أن3اع ت�فv الع�ل، وه�ا ن�P ال�*�	ع دون 

ال�ي ته�ف إلى و  PIة وأA@ا ت��ى أن�Pة ال��R، وم�ار�ع اب�4ارالع�ل	 LMفاق� 
ت��	: الق	�ة ال�@افة وت�فv ال�عل3مات وال�3اد في ت�+	&ة أن�Pة ال��R. وم: ث� 
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A ع دون فاق�	*��ل م: ال+ v	&$ت :C�LM  �9ا	ة س�وسSS  :ت�� v	ق��ل s3از�ال�
  ل�الي: ج?رs في أداء ال���Pة، وذل} +�ا Aق��ح ال�Cل ا

  )٤شكل (
مدخل مقترح لتطبيق المنهجية اليابانية للتحسين الجذري لعمليات اإلنتاج  "كايكاكو" 

   SSوستة سيجما  LMفي ضوء تكامل التصنيع دون فاقد 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

و 
، ولل�عامل مع ال��اكل ال�ي س���أ ح�ً�ا، ح	LM Sإلس��امة نPام ال�*�	ع دون فاق� 

ت�	ل الع�ل	ات إلى ال��ه3ر مع ال3قK، ن��اج إلى وضع نPام لل���	: ال����� 
،  و��C: أن 3CAن ال���	: LMللع�ل	ات م: خالل ت$&	v أدوات ال�*�	ع دون فاق� 
في نف� ال3قK، ف	�C: أن  SSال����� م: خالل  "كای=ن" وم��وع س�ة س	�9ا 

. ول��ف	? م��وعات SSن�*ل على أن�$ة "كای=ن" +9=ء م: م��وعات س�ة س	�9ا 

 الوضع الحالي

نظام التصنيع 
 LM دون فاقد

مشروعات 
 التحسين

 مبادئ 
الخلو من 

 الفاقد

التحسين 
  المستمر

  كايزن ومنهجيات تميز أداء المنظمة
 SSستة سيجما  

  ستة سيجما 
SS  وأساليب  

  كايزن
  

 

الهدف: التركيز على     
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و��C: ه�ا أA@ا  ،DMAICاألول	ة C�A: اس�%�ام م�ه9	ة "د�A	اك"  PIة اب�4ارالع�ل	
�أن ت�� �ع� أن�$ة "كای=ن"   SSوس�ة س	�9ا  LMت�ق	v ت4امل ال�*�	ع دون فاق� 

عل	ها م: ه?ه ال$��قة لإلدماج ت�@�: ، وال��افع ال�ي ن�*ل SSخالل س�ة س	�9ا 
  ال39دة وال4فاءة والفعال	ة واالس��امة، و�ع&اره أك�T ت��ی�ا ت�	= أداء ال���Pة.

لـ��ف�� "كا:9اك�" في ض�ء س�ة س���ا  CSFsع�امل ال��اح ال��ه$Hة  ٣-٢

 
 LSSدون فاق

ب�اAة �9Aر اإلشارة أنه ال ی3ج� ف�ق +&	� ب	: ما تق��حه ال�راسات اإلدار�ة لع3امل 
أو لل��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	:  LSSل��ة س	�9ا دون فاق�  CSFsال�9اح ال39ه��ة 

 sاجال9?ر�ات اإلن	اك3" لع�لCAفع3امل ال�9اح ال39ه��ة  "كا ،CSFs  لC�� ال�?+3رة
لـ "كاCAاك3" هي ال�=ام اإلدارة العل	ا ب�9اح ال���وع،  م��4ر في ال�راسات ال�ا�قة

وال�&ادرة والق	ادة، وال�ع� م: اإلدارة العل	ا، وال�3جه ل��ق	v م$الR الع�الء، 
واالس�9ا�ة لل@غ�3 ال��اف�	ة، وال��اذاة مع االس��ات	9	ة العامه لل���Pه، وص	اغة 

قل	ل م: الع�ل	ات ال�اس�ة  األه�اف ��Cل واضح، وال��+	= على ع�دت��ی� ال�ؤ< و 
الع�ل	ات م: خالل الف�ق ال13	ف	ة، وت&ادل واب�4ار وال9?ر�ة، وال��P	� ل���وع م��د، 
ال�3ارد ال�%**ة لل�عل	� وال��ر�R، وق	اس ت3ف	� ال�عل3مات وال�3اصل ال�����، و 

 e.g: Coulson-Thomas,1994; Valiris) العامل	: وال�قا�ة ال�����ة، ومل4	ة وت�C	:  ،األداء

and Glykas, 1999;  Al- Mashari and Zairi, 2000; Paper and Chang, 2005; Chang, 2005; Herzog 

et al., 2007; Yammato,2013).  

)، فإن ال�=ام اإلدارة العل	ا والق	ادة ه�ا ١+�ا ه3 م&	: في ج�ول (و 
 ;Jeyaraman and Toe ,2010) العامالن األك�T أه�	ة ال?s أك� عل	ه ال&اح3Tن م�ارا وت�4ارا

Nemeth ,2011 ;Manville et al 2; Laureani and Antony, 2012; Hilton and Sohal, 2012; Antony 

and Krishan,2012; Campos, 2013; Habidin and Yusof, 2013; Habidin  et al,2016) ال S	ح ،
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ع� واالل�=ام م�: ما ل� CA: ه�اك د C�ALSS: ال�9اح في ت�ف	? س	�9ا دون فاق� 
Aق3دون v��o ال���Pة، فه� م: ی²م�3ن �ال�Pام ال�9ی� و��اول3ن إن�اء الTقافة 
ال*�	�ة له، و��ر�3ن العامل	: و��3Tنه� على ال�غ		�، و��9ع3ن ال�3ارد الالزمة. 

 ;Laureani and Antony, 2012)ك�ا ی²+� ال&اح3Tن على أه�	ة العالقة مع ال�3ردی: 

Timans et al ,2012)ومع الع�الء ، (Laureani and Antony, 2012; Timans et al ,2012; Campos, 

2013; Habidin and Yusof ,2013; Habidin  et al, 2016) الع�ل في vت�ف �Pن v	&$وت ،
 ,Jeyaraman and Toe)و§دارة ال��ار�ع الفعالة  (Habidin and Yusof ,2013)ال3قK ال���د 

2010; Snee ,2010; Timans et al , 2012 ; Laureani and Antony, 2012; Antony and Krishan , 

 ة ال�3داء ح=اموعلى اخ�	ار ال��ش�	: ال�الئ�	: وج�ارة خ&	� وح�لة األ (2012

(Jeyaraman and Toe, 2010; Snee, 2010 Hilton and Sohal, 2012) �9ا دون فاق�	ور�6 س ،
LSS 9	ات��: �االس	���ة وم��وعات ال	�	P��ة واأله�اف ال	(Jeyaraman and Toe ,2010; 

Snee, 2010; Nemeth ,2011; Manville et al ;2012; Laureani and Antony, 2012; Hilton and 
Sohal, 2012; Antony and Krishan,2012, Campos , 2013; Habidin and Yusof ,2013;, Habidin  

et al, 2016) �		وتغ ، �	Pام ال��+ة ت�Pل ال�الي ال ی�ع� ال�C	إذا +ان اله
  .    (Antony and Krishan ,2012; Habidin and Yusof ,2013 ; Habidin  et al ,2016)ال�9ی�

 ,Jeyaraman and Toe)ت��اج ال���Pة إلى الق�رة ال�ال	ة ل&�ء ال�غ		�أA@ا و 

2010; Snee, 2010;Timans et al, 2012 ;Laureani and Antony, 2012; Antony and Krishan, 

 ، ح	S ت��اج إلى إش�اك ال%&�ات ال%ارج	ة، وت3ف	� ال��ر�R ال��اسR للعامل	: (2012

(Arnheiter and Maleyeff, 2005; Jeyaraman and Toe, 2010; Snee, 2010; Timans et al, 2012; 
Laureani and Antony ,2012; Antony and Krishan, 2012; Habidin and Yusof ,2013, Habidin  et 

al ,2016) Rر���ـ�تو ، و§لى إدارة ال�3ارد ال&���ة ل	ة مهارات العامل	ـــ��وال ،:	Cــ�،:               

وت�ق	v ال��ار+ة وال�3اصل الفعال ب	: األف�اد وال�3�9عات و�	: اإلدارات، وت3ف	� 
 Arnheiter and Maleyeff) ال�افع	ة وال��ف	= م: خالل ن�P ال�3اف= وال�ق�ی�
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,2005;Jeyaraman and Toe, 2010; Snee, 2010; Nemeth ,2011 ;Manville et al ;2012; Laureani 
and Antony, 2012; Hilton and Sohal, 2012; Antonyand Krishan,2012; Campos , 2013;  

Habidin and Yusof , 2013; Habidin  et al ,2016) :	���لل�قا�ة وال �Pن �	و§لى تأس ،
�+= على اس�%�ام ال�قای	� وال&	انات وت�ل	ل ال�عل3مات �اس�%�ام األدوات ت

 ;Bendell ,2006; O.Rourk ,2005; Jeyaraman and Toe, 2010; Snee, 2010)واألسال	R ال��اس&ة 

Nemeth, 2011, Nemeth, 2011; Habidin and Yusof, 2013; Habidin  et al ,2016)   ، إن�اء و§لى
 ;Jeyaraman and Toe, 2010; Laureani and Antony, 2012; Timans et al, 2012)ثقافة ال39دة 

Campos, 2013)  .   

و§ذا ل� ت²س� ه?ه الع3امل في ال���Pة �$��قة ص�	�ة ف�: ال��جح أن 
A ?ف�ل	4امل ت�ف�ذل} �²+� و ، الAlbliwi et al (2014)  : ی?+�ون	أن ع3امل الف�ل ح

في  LSSفي ت$&	v س�ة س	�9ا دون فاق�  critical failure factor (CFFs)ال39ه��ة 
لعل	ا أو في ال�=امها، ونقu ال��ر�R هي الق*3ر في ات9اهات اإلدارة اال���Pات 

وال�عل	�، وع�م ال4فاءة في اخ�	ار ال���وعات وت��ی� أول�3اتها، ونقu ال�3ارد 
ال�ال	ة وال&���ة والف�	ة، وال@عف في ت�ق	v ال�3اصل ب	: م��وعات ال���	: 
واس��ات	9	ة ال���Pة، ومقاومة ال�غ		� الTقافي، وضعف االت*االت، ونقu ال�هارات 

س�ة س	�9ا دون  لق	ادAة، وع�م ت3اف� الق	ادة ال�C	�ة ال�اع�ة، وضعف ال3عى ���افعا
، والق*3ر في تفه� ال��$ل&ات ال�%�لفة ها، واالخ�	ار ال%اoئ ألدواتLSS فاق�

للع�الء، والق*3ر في ت@ام: العامل	: وم�ار+�ه� في ف�ق ال���	:، والق*3ر في 
ضعف الق�رات ال��P	�	ة، وت4لفة ال��ف	? العال	ة، ال�ف4	� ال��ه9ى للع�ل	ة ورعای�ها، و 

إدارة ال���وعات غ	�  ، وس�ة س	�9ا دون فاق� وال�قu في خ&�ة إدارة م�ار�ع
الفعالة، والق*3ر في اخ�	ار ال��ش�	: ال�الئ�	: لل��ر�R، وع�م وض3ح ال�ؤ�ة، 
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�	ة $��v، وال��ف	? ال�ئ، وق*3ر نPام الق	اس، وضعف ال&الع�م وج3د خارoة و 
  ال���	ة، 

والق*3ر في ت$&	v ال���Pة اإلح*ائ	ة، وضعف العالقة مع ال�3رد، 
  وضعف ال���	v ب	: ه�ف ال���وع وأه�اف ال��+ة وم�$ل&ات الع�	ل.   

م: االخ�الفات الTقاف	ة، ف3فقا ق� ی��أ ك�ا Aق��ح �اح3Tن آخ�ون أن الف�ل 
فه� ج3ه� تفإن أك&� ت�� ی3اجه ال���Pات هي  Dahlgaard and Dahlgaard-Park (2006)لـ 

+فل�فة، وتق�ی� +	ف C�A: لل���Pة ال�عامل مع  LSSس�ة س	�9ا دون فاق� 
3اقع	ا ت�Tل الTقافة ال��P	�	ة ال���ك ال�ئ	�ي لل��ف	? ال�اجح ، فاالخ�الفات الTقاف	ة

رة العل	ا أن R9A أن تع�ف اإلدا AL-Najem,2013و�²+�  .الس��ات	9	ات وأه�اف ال���Pة
رحلة �3oلة ال ت��هي، وت�$لR ال�=اما عال	ا، وخ*3صا أنها  LMال�*�	ع دون فاق� 

الTقافة الف�ع	ة +�*�ر  Liker (2004)ت��غ�ق خ�� س�3ات ق&ل ج�ى م�افعها. و�ع�&� 
 Womack، في ح	: �Aل6 +ل م:  LMم���ل لل��اكل في ت$&	v ال�*�	ع دون فاق� 

and Jones (2005) على ال�قاومة لق&3ل األف4ار ال�9ی�ة، و�²+�ان على أن  ال@3ء
ی�$لR فه� ال��P نف�ها،   QIوم&ادرات ال39دة  LMت$&	v +ل م: ال�*�	ع دون فاق� 

  ف@ال ع: ف3ائ�ها وال��$ل&ات ال�ق�	ة والTقاف	ة. 

ال�ائ�ة  األم��C	ة ل��+اتلإن ال%*ائu ال��	=ة ف Byrne et al (2007)وo&قا لـ 
 ،LSSت اس��ات	9	ات الع�ل	ات على أساس أسال	R س�ة س	�9ا دون فاق� ال�ي نف?

  وال�ي ت�	=ه� ع: ال��+ات األخ�< ال�ي ل�یها عقل	ة ت��	: الع�ل	ات ال�قل	�Aة هي:

رؤ�ة اب�4ار�ة ت���� إلى آراء واقع	ة ع: الع�الء وال�3ق. وضعها القادة  -
اته� ولق�راته�. ����Pعلى أساس الفه� ال��ی� ل��$ل&ات ال�3ق ال%اص 

�C��لة الع�د ل	=. ه�فأه�افه� ص���ة وقل	+��م: ال  
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الق	ادة ال�ل�=مة �ال���یS ال�ائ�، ف	لعR +&ار ال��ی��: ال��ف	?ی	: وقادة  -
ل9عل ال�غ		� ال��P	�ي غ	� قابل لل��3،  ةوح�اس	 ةن�$أدوارا األع�ال 

 ول	� م�9د إoالق م&ادرة ج�ی�ة.

- �Pة ل�3اءمة ال9ه3د م�اذاة األه�اف ع&� ال��	9	ات��%�ام االس�اس ��	ة، ف
 العالقة مع ال�3رد والع�الء. ت�ع	� و  ال�%�لفةفي وح�ات الع�ل 

ف��ة مTCفة م:  LSSم&ادرات س�ة س	�9ا دون فاق� ت�ف	? ب�اAة ق� ش�لK و 
ال��ر�R، وت3ف	� ال�3ارد وت�ف	? م3�9عة أول	ة م: ال��ار�ع ل��ف	= ال��3ل ال��P	�ي، 

3قK أن�أت ه?ه ال��+ات أه�اف وع�ل	ات دائ�ة ساع�ت على دفع ع�ل	ة ومع ال
  ال���یS ال����� في ج�	ع أن�اء ال���Pة. 

أو  TPS " اإلن�اجت3�3تا"نPام إن�اج ت�اولK وتPه� ع�د م: ال�راسات 
 e.g. Lindberg and)"كای=ن"  فعال	اتاأله�	ة األساس	ة لـ LMال�*�	ع دون فاق� 

Berger,1997; Liker, 2004; Dahlgaard and Dahlgaard-Park, 2006)  و��عى .Imai, (2006) أن 
،  TQM، و§دارة ال39دة ال�املة  LMت34ن ال�&اد{ األساس	ة لل�*�	ع دون فاق�  "كای=ن"

ی�� ت�ف	? أن�$�ها م: خالل ت��ی� وال�%لCI  u)فالـ "كاز�:" (أو ال���	: ال����� 
. و�ل%Gemba uي +ل ل�Pة تPه� ف	ها في الـ "ج	�&ا" م3دا" في +ل م�ة وفالـ "م: 

  ال�Cل ال�الي ه?ه الع3امل: 
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م�خال ل��ف	? و+�ا ه3 م3ضح في ال�Cل ال�ابv تق��ح ه?ه ال3رقة ال&�T	ة 

ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs لع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3" في ال��+ات ال*�اع	ة ال��ه9	ة 
، "�$��قة م�3از�ة" SS وس�ة س	�9ا LMال�*�	ع دون فاق� أن�Pة +ل م:  CAامل ب	:

 v	ی3ج� ع��ة ع3امل ن9اح ج3ه��ة ه?ا ال��خل ولل�9اح في ت�قCSFs ادة هي: ، و	الق
ال���ك o&قا ل�$الR الع�الء وال@غ�3 ال�ل�=مة �ال���	: وال���یS ال�ائ�، و 
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ال���	: الس��ات	9	ة، وت�P	� ه	Cل م��وعات وضع وت�P	� األه�اف اال��اف�	ة، و 
LSS ، ال���دو Kع في ال3ق	*��ال JIT :و§دارة العالقة مع ال�3ردی:، ورقا�ة ال39دة م ،

ارد ال&���ة ال�*�ر، وت�P	� فعال	ات "كای=ن" لل���	: ال����� للع�ل	ات، و§دارة ال�3 
ال��P	�	ة ال�ى ت�ع� ت��	:  Tقافةالل��ر�R وت$��3 وت�ف	= ق3ة الع�ل، وال�أك	� على 

  .وت��یS الع�ل	ات
ت3اف� ع3امل ال�9اح ال�?+3رة في ال��+ات ال*�اع	ة أن أن3اعا م%�لفة  و�ع�ى 

م: ال�وافع C�A: تع��فها في ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs لع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3"، 
ق� دع�K ه?ه الع3امل ، و ه?ه ال�وافع ت�ل على أن "كاCAاك3" ت�قv األه�اف ال��ج3ة م�ها

   احT	: األكاد�A		: في دراسات ال39دة ال�%�لفة.م: ق&ل ال��ارس	: وال&

 م�ارسات ع�امل ال��اح ال��ه$Hة لل�
خل ال�ق�$ح ل��ف�� "كا:9اك�" ٤-٢

ج�اع على ع3امل أن ع�م اإل ))١ی3ضح م�اجعة ال�راسات ال�ا�قة في (ج�ول(
، �A�� إلى م�ارسات ه?ه الع3امل LSS ل��ة س	�9ا دون فاق� CSFsال39ه��ة  ال�9اح
ذل}  Jing (2015)ذل} لل%لف	ة  العل�	ة لل&احT	:، ب	��ا ی�جع   Nawanir et al (2013) و��جع

ل%لف	�ه� الع�ل	ة ح	S ی�عامل مع�P ال&اح3Tن وال��ارس3ن في ال3اقع الع�لى مع م�خل 
ت��%�م أسال	R ال�*�	ع  SSعلى أنه م�ه9	ة س�ة س	�9ا  LSSس�ة س	�9ا دون فاق� 

، وق� ت�&&K ه?ه االخ�الفات أA@ا في تق��A ال&احT	: ل�3�9عات م��3عة LMدون فاق� 
م: م�ارسات الع3امل ت�K نف� ال�فه3م، وم: ث� تع	� ه?ه ال3رقة ال&�T	ة ت�9	ع 

م: ق&ل م: ال�راسات  CSFsال��ارسات أو األن�$ة ال�ق��حة لع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
، وذل} +�ا ی3ضح ال�9ول  SSس	�9ا وس�ة  LMال�ا�قة ل4ل م: ال�*�	ع دون فاق� 

  ال�الي:
  

  المقترحة من الدراسات السابقة CSFsممارسات عوامل النجاح الجوهرية  )٦جدول (
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  وتميز أداء المنظمة LSSستة سيجما دون فاقد ٥-٢

ی²دs إلى  LSSالف�ض	ة األساس	ة في ال�راسات ال�ا�قة أن ت�ف	? س�ة س	�9ا دون فاق� 
ت�	= أداء ال���Pة وت��	: ق�رتها ال��اف�	ة، إال أن ه�اك ع�د م��ود م: ال�راسات 

وال�ي  Kumar et al. (2006)ال���9&	ة ال�ي ت�ققK م: ه?ه الف�ض	ة، وم: ب	�ها دراسة 
، VSM(خ��$ة ت�فv الق	�ة  LMدمK9 الع�ی� م: األسال	R ال�ئ	�ة لل�*�	ع دون فاق� 

، +إoار ل��ف	? س�ة DMAIC "د�A	اك" )، وم�ه9	ةTPMاج	ة ال�املة وال*	انة اإلن�
في ال*�اعات ال��3س$ة وال*غ	�ة في اله��، وأ1ه�ت ن�ائج  LSSس	�9ا دون فاق� 

 sار	ة، واالن��اف ال�ع	األداء ال%اصة �ق�رة الع�ل �	ال�راسة ت��: في مقای
، وت�ق	overall equipment effectiveness (QEE) vواإلن�اج	ة وفعال	ة اآلالت ال4ل	ة

ال���Pات ل3ف3رات مال	ة، +�ا تK&T ال��ائج أA@ا أنه ال ی3ج� إoار م3ح� ل��ة 
، وال ی3ج� فه� واضح ل4	ف	ة ت�ف	?ها، ول	� ه�اك ات9اه واضح LSSس	�9ا دون فاق� 

  الخ�	ار االس��ات	9	ات، ال س	�ا في ال��احل ال�&�Cة م: ال���وع. 

ع: ت�ف	? م�ار�ع س�ة س	�9ا  Pickrell et al (2005)وتPه� دراسة حالة لـ 
م: ق&ل ش�+ة عال�	ة م*�عة ل��P ت3�4ل3ج	ة عال	ة األداء ت��%�م في  LSSدون فاق� 

ت*�	ع ال�ع�ات الع���Cة وال$ائ�ات ال�9ار�ة، وال*3ار�خ، وال��+&ات الف@ائ	ة أن 
ت�C: م: تقل	ل ال�4ال	ف وال3قK وال�%=ون، وت=�� م:  LSSس�ة س	�9ا دون فاق� 

مق	اسا ب	�	ًا م��دًا ل�راسة األداء   oHsu and Liu (2010)اقة اإلن�اج. وتع��� دراسة
ل�	ارات، وتPه� ن�ائج ال�راسة وج3د عالقة إ9Aاب	ة ل*�عة مال��3ازن في ش�+ات 

Tان أن وجهات ال��P األر�عة ق�3ة ب	: ال39انR ال�ال	ة وغ	� ال�ال	ة، واس���ج ال&اح
��Tا�ة  balanced score card (BSC)وال�²ش�ات ال&	�	ة في ه	Cل �$اقة األداء ال��3ازن 

ال�&اد{ ال�3ج	ه	ة ال�ي ت��%�مها اإلدارة ال&	�	ة +أداة ل�ق		� األداء ال&	�ي 
أث	� �اخ�&ار ت Habidin and Yusof (2012)واالس��ات	9	ة. وعلى أث� ذل} قامK دراسة 
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ل��ة س	�9ا  CSFsاألداء ال&	�ى +��غ	� مع�ل للعالقة ب	: ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
في ال��+ات ال�ال	=�ة ل*�اعة االل4��ون	ات،  BSC واألداء ال��3ازن  LSSدون فاق� 

وخل*K دراس�ه�ا إلى ع�م ص�ة االف��اض ال%اص ب�أث	� الع3امل ال&	�	ة +��غ	� 
ال�أث	� ال3س	6 ل�Pام  Habidin et al (2016)دراسة الحقة  مع�ل للعالقة ب	�ه�ا. وت%�&�

ل��ة س	�9ا دون  CSFsال�قا�ة االس��ات	9	ة على العالقة ب	: ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
إلى ع�م مع��3ة العالقة ال�&اش�ة  ة�راسالوأداء ال���Pة،  وت%لu ن�ائج  LSSفاق� 

ع�� اق��انه   ح	S ی���: أداء ال���Pةب	: نPام ال�قا�ة االس��ات	9	ة وأداء ال���Pة، 
  . LSS دون فاق����خل س�ة س	�9ا 

ل�3ض	ح ال4	ف	ة ال�ي ت�ه� بها س�ة س	�9ا  اإoار  Corbett (2011)وتق�م دراسة 
، م: خالل business excellence (BX)في ت��	: ن�ائج ت�	= األع�ال  LSSدون فاق� 

، Baldrige Criteria Perfomance Excellance (BCPE)اس�%�ام معای	� "�ال�ر�ج" ل��	= األداء 
ت²دs إلى  LSSو�ق��ح اإلoار أن م�ارسات ال���	: ال��ت&$ة بـ��ة س	�9ا دون فاق� 

ج3دة الع�ل	ات ال�اخل	ة، وج3دة ال���9ات وال%�مات، وت�ت&6 ه?ه ال���	�ات 
ة ، و�ال�الي ت�ه� ال���Pة ت���ا ی�ع�C على درج��BCPE%�لف ف�ات معای	� 

  ت�	=ها، وذل} +�ا ی3ضح ال�Cل ال�الي:  
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  )٦ش9ل (

 

خل ل���/  أداء ال��-�ة LSSس�ة س���ا دون فاق�F  

  

  

  

  

  

  

  
  Corbett (2011)ال�<
ر : 

وo&قا للف�4 اإلدارs ال�عاص� فإن ق	اس ن�ائج أداء ال���Pة R9A أن 
 ��A(McAdam and Bannister, 2001; Mahalliل +ال م: ال39انR ال�ل�3سة وغ	� ال�ل�3سة 

، وأن ه�اك عالقات م�&ادلة ب	: ه?ه ال39انR، ح	S ال��ائج على م��3< واح� (2013,
ودراسة  Evans and Jack (2003)راسة ت�ه� في ت�ق	v ال��ائج األخ�<، وت?+� د

Vukomanovic et al (2007) � = ت��ل ه?ا	��ائج ال���دة في ن�اذج ال�ال� �	أن معای
ال�3ع م: ال�قای	�، وال?�9A sع ب	: +ل م: ال�فاه	� ال�ل�3سة واالق�*ادAة، ج�&ا 

، وفي إلى ج�R مع ال�قای	� غ	� ال�ل�3سة مTل م�3Pر الع�الء أو دافع	ة العامل	:
ل&$اقة األداء  Kaplan and Norton (1996a;2000;2004)نف� ال�	اق ال?s اق��حه +ل م: 

  
ممارسات 

 تحسين العملية

ستة سيجما 
دون فاقد 

LSS ممارسا
ت ستة 
سيجما 
ممارسا

ت 
التصنيع 

"جودة" 
   العمليات
 الداخلية

  جودة""
المنتج 

 /الخدمة

  
 زيادة 
درجة 
تميز 

 المنظمة

معايير 
BCPE  

  ١معيار 
  ٢معيار 
  ٣معيار 
  ٤معيار 
  ٥معيار 
  ٦معيار 
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 sustainableل���ل م�3Pر االس��امة  ةل&$اقا، وخ*3صا مع تBSC ��3$ال��3ازن 

balanced score card (SBSC)الي�وذل} +�ا ی3ضح ال�9ول ال ،:  

  )٧ج
ول (

 SBSC م��ازن م��
امةمعای�$ ت��/ األداء F!"اقة أداء 

 SBSCبطاقة األداء المتوازن المستدامة 
معايير "النتائج" في 

 BCPEنموذج التميز 
معايير "النتائج" في 

  EFQMنموذج التميز 

ن�ائج م%�جات ق3ة   �ع� ال�عل� وال��3
  ن�ائج ال�3ارد ال&���ة  الع�ل

  ن�ائج األداء ال�ئ	�ة  ن�ائج الع�ل	ات  �ع� الع�ل	ات ال�اخل	ة
  ن�ائج الع�الء  ن�ائج الع�الء  �ع� الع�الء
  ن�ائج األداء ال�ئ	�ة  ال��ائج ال�ال	ة  ال&ع� ال�الي

  ن�ائج ال�9��ع  ن�ائج م%�جات الق	ادة  ال&ع� ال&	�ي واالج��اعي

أن االخ�الف ب	: إoار ق	اس األداء  Evan and Jack (2003)و�?+� +ل م: 
في األلفاÍ ال���%�مة، ف�قای	�  BSCو�$اقة األداء ال��3ازن  BCPEفي +ل م: ن�3ذج 

،  BCPEت3ج� في م%�جات فاعل	ة الع�ل	ات في ن�3ذج   BSCالع�ل	ات ال�اخل	ة  في 
في م%�جات ال��+	=  BSCب	��ا ت3ج� مقای	� ال�عل� وال��3 في �$اقة األداء ال��3ازن 

لى اس�%�ام ال�قای	� ال�ال	ة ی²+� عه�ا . ف4ل م�BCPEعلى ق3ة الع�ل في ن�3ذج 
وغ	� ال�ال	ة لإلم�اد ���3Pر شامل لق	اس أداء ال���Pة، وأن أs مقای	� ت��%�مها 

) 2008، وo&قا ل%ل	ل (ه�اال���Pة C�A: ت13ف	ها في ال��3Pر ال��اسR لها في أs م�
وال�ي تق	� االل�=ام �ق3اع� ال&	�ة  ،BCPEفإن مقای	� م%�جات الق	ادة في ن�3ذج 

االس��امة  مقای	�وال�3+�ة وال����عات وال���3ل	ة األخالق	ة والقان3ن	ة وغ	�ها م: 
 s?ات ال�3ق" ال	3ر "خارج آلPة، وت3از< م��P&� م��+ات (قائ�ة) ألداء ال���تع

�امة فهى لها �اع�&اره ال��3Pر األن�R ل�@�	: االس�  Figge et al (2002)اق��ح�ه دراسة
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عوامل النجاح 
 CSFsالجوهرية 

للمدخل المقترح لـتنفيذ 
 "كايكاكو"

  تميز أداء المنظمة

 مبادرات الجودة السابقة 

أوجه أداء قائ�ة وال C�A: ت@�	�ها خالل ال��3Pرات األر�عة األساس	ة ل&$اقة األداء 
  . BSCال��3ازن 

تأث�$ ت!�ى م!ادرات ال��دة ال�ا�قة على ن�اح ت�ف�� "كا:9اك�" في ض�ء  ٥-٢

 
 LSSس�ة س���ا دون فاق

ال39دة ال�ا�قة ق&ل ت3ضح ن�ائج ال�راسة االس�$الع	ة على أن ت&�ي ال��+ات ل�&ادرات 
، ورقا�ة ZD، والع	3ب ال*ف��ة  ISO 9000، مTل األی=وLSSت$&	v س�ة س	�9ا دون فاق� 

،  TQMو§دارة ال39دة ال�املة  SPC/SQCالع�ل	ة اإلح*ائ	ة/ رقا�ة ال39دة اإلح*ائ	ة 
، SS، وس�ة س	�9ا LM، و"كای=ن"، وال�*�	ع دون فاق� TPMوص	انة اإلن�اج	ة ال�املة 

  ، وذل} +�ا Aق��ح ال�Cل ال�الي: LSSعلى ال��ف	? ال�الي ل��ة س	�9ا دون فاق�  ی²ث�

  )٧ش9ل(

تأث�$ م!ادرات ال��دة ال�ا�قة على ن�اح ت�ف�� "كا:9اك�" في ض�ء س�ة س���ا 

 
 LSSدون فاق
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وعلى ال9انR األكاد�Aي رغ� أن ال$ا�ع الق**ى AغلR على ال�راسات 
وم�اخل ال39دة ال�%�لفة،  LSSال�ا�قة ال�ي ت��اول العالقة ب	: س�ة س	�9ا دون فاق� 

على ال�9اح في ت�ف	?ها، ف3فقا لـ  QIإال أنها ت²+� على تأث	� م&ادرات ال39دة ال�ا�قة 
)2006(Maged  لC�A األی=و ISO 9000 ل�9اح م&ادرات ال39دة  اأساسQI :��A ألنه ،

نه �Aه� في ز�ادة إم: +فاءة أن�Pة ال39دة ال���%�مة داخل ال��+ات، ف@ًال ع: 
فإن ت�اؤل هام  Al Najem et al (3013)ال3عي �39دة ال��P	� و§ج�اءات ال�3ث	v، وo&قا لـ 

في ال��+ات ال�34�	ة ع: امCان	ة   LMدون فاق�ی&�ز ع�� اق��اح ت�ف	? ال�*�	ع 
+أساس ل&�اAة رحلة ال���	:، ح	�A Sاع� على ت��	: ال�Pام  ISO 9000اس�%�ام 

أن ال��+ات  Kunnanatt (2007)ال�اخلي للع�ل	ات وم�اق&ة م���3ات ال*	انة. و�=ع� 
 Gotzamani andل�یها ثقافة ج3دة أف@ل، في ح	: �A	�  ISO 9000 األی=و ال�اصلة على

Tsiotras(2001) األی=و إلى أن ISO 9000  3ن ال%$3ة األولى ن�3 إدارةCA أن :C�A
ق� ح�: م: ثقافة االل�=ام �ال39دة ه ، وتPه� دراس�ه�ا أنTQMال39دة ال�املة 

 Ilkay andو   Mallur et al (2011)ال	3نان	ة. و�ال�Tل ت3ضح ن�ائج دراسة في ال��+ات 

Asllan (2012) األی=و ن ال��+ات ال�اصلة علىأ ISO 9000  %�ام أف@ل�ل�یها اس
  م: ال��+ات غ	� ال�اصلة عل	ه. TQMل��ارسات إدارة ال39دة ال�املة 

ت�ت&LM  6أن م�ارسات ال�*�	ع دون فاق�  Chiarini (2011a)وتK&T دراسة 
 ISO 9000 ی=واأل ، ق� 3CAن Kummer and Antony (2008: 1158)، ووفقا لـISO 9000األی=و بـ

، وأن ال��+ات ال�اصلة عل	ه LMه3 األساس أو الل&�ة ق&ل ت�ف	? ال�*�	ع دون فاق� 
ب�ف� ال$��قة ال�ى ت��P بها ش�+ات  CSFsت��P إلى أه�	ة ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

، ف�ق� �أه�	ة اإلدارة العل	ا وال��ر�R وال�عل	�، واالت*االت، LMال�*�	ع دون فاق� 
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ء وال�3ردی: ، وال�ؤ�ة وال�%$	6، وذل} رغ� أن وجه اس�فادتها م�ه وعالقات الع�ال
  فق6 في ت�ف	= ال���	�ات ال�اخل	ة وال�قا�ة وال�ع��� �ال��²ول	ات وال�هام.  

أح� ال��ارسات األساس	ة ل4ل م:   SPCوت�Tل رقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة 
 TQM (Saraph et alو§دارة ال39دة ال�املة  SSوس�ة س	�9ا  LMال�*�	ع دون فاق� 

,1989;Anderson et al ,1995; Ahire et al ,1996; Achanga et al. 2006; Dahlgaard and 

Dahlgaard-Park , 2006; Snee ,2010; AL-Najem et al, 2013) ة	وتع�ف رقا�ة الع�ل ،
ا: الع�ل	ات الف�	ة �أنه SQC+أح� ف�ات رقا�ة ال39دة اإلح*ائ	ة  SPCاإلح*ائ	ة 

، وت�K نPام ال�قا�ة Dale, 1994:5)واألن�$ة ال�ي ت��%�م ل�قابلة م�$ل&ات ال39دة (
ی�3قع أن ی3ج� نPام رقا�ة م%$6 ب	ان	ا م: خالل رس�  SPCاإلح*ائ	ة لل39دة 

ال%�ائ6 ورص�ها ��Cل م��4ر، وت��ی� أس&اب االخ�الف �اس�%�ام ال�9ارب 
لل39دة و§زالة االخ�الفات ال�ي ت�جع لألس&اب ال%اصة،  ال�*��ة واألدوات ال�&عة

ع�ل	ة  و���ح ذل} ل�ه��سي ال39دة ��ع�فة ماذا وم�ى؟ وأی:؟ ��Aث االخ�الف في
اإلن�اج ��	�C�A Sه� على الف3ر ت��ی� س&R ال�غ		� أو ال�غ		� وت*�	ح أs م�اكل 

  .(Omachonu and Ross ,1995:96)ت��أ ق&ل أن ت*&ح غ	� قابلة لل�	$�ة 

�أنه +ل األن�$ة ال���Pة وال�%$$ة  ZDو�ع�ف م�خل الع	3ب ال*ف��ة 
 وال@�ور�ة لل�أك�  �أن ال���ج أو ال%�مة س3ف ی�ضى ال��$ل&ات ال�3ض3عة

في  1962– 1961، وق� ب�ز ه?ا ال��خل عام (Dale, 1994: 8)وال�ع$اة ب�رجة ثقة م�اس&ة 
ق?ائف خال	ة م: الع	3ب لل9	¨ ح	��ا أس�K ب�نام9ا ل��ل	�   Martinش�+ة 

األم��Cي ، فق� أعل�K ه?ه ال��+ة االع��اض على م&�أ ال����3ات ال�ق&3لة لل39دة 
Acceptance Quality Level (AQL)   م�خال ج�ی�ا Kة، وق�مA�	قل�وم�اخل رقا�ة ال39دة ال

لل39دة Aق3م على ال%ل3 م: الع	3ب ت�اما . وتق3م فل�ف�ه على تغ		� +ل م: 
9اهات اإلدارة والعامل	: م: ق&3ل ن�&ة م: ال%$أ إلى ت3قع ال�4ال وال�عي إل	ه. ات
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خالل  Martinوأح� رواد ال39دة وأح� العامل	: ل�< ش�+ة  Crosbyوق� ش�ح ه?ه الفل�فة 
ه?ه الف��ة ، وق�مها في أك�T ال4�R شع&	ة ع: ال39دة وه3 +�اب "ال39دة م9ان	ة"  

Quality is free (Crosby,1979) 3ب ال*ف��ة	ى مفه3م العPو�� .ZD  في إدارة �	ق�ی� +&�ب
+أح�ة م: ن��Pاتها ال�ئ	�ة، ووفًقا ل�ع	ار  SSال39دة، وت�&�اه م�ه9	ة س�ة س	�9ا 

ع	3ب ل4ل مل	3ن ف�صة  3.4، ی�� تع��� الع	3ب ال*ف��ة �أنه SSس�ة س	�9ا 
)DPMO (Dahlgaard and Dahlgaard-Park ,2006; Snee ,2010)( .  

 TQMإدارة ال39دة ال�املة  Dahlgaard and Dahlgaard-Park (2006) دراسة وتع�ف
على أنها ثقافة ال��+ة ل=�ادة رضا الع�الء م: خالل ال���	�ات ال�����ة ال�ي 
�Aارك ف	ها ج�	ع العامل	:. و§لى جانR +3نها ثقافة ت�P	�	ة فإنها فل�فة لإلدارة، 

ثقافة ال��+ات م: ثقافة سل&	ة ودفاع	ة لTقافة  واله�ف م: ه?ه الفل�فة ه3 تغ		�
أو  LSSس�ة س	�9ا دون فاق�  ت�ف	? +ل م:اس�&اق	ة ومف�3حة. ول��ق	v ال�9اح في 

فإن م&ادئها R9A أن ت�Tل ش�وoا م�&قة،  SS أو س�ة س	�9ا LM دون فاق�ال�*�	ع 
ف4ل ه?ه ال��اخل ی�$لR ال�9اح في ت�ف	?ها تغ		� في ثقافة ال��+ة ل	ع�ل ال�9	ع 
داخلها ��Cل اس�&اقي لل�� م: اله�ر، وفي م�اع�ة +ل ع�	ل داخلي أو خارجي، 

  .TQMوهي م&اد{ األساس	ة في إدارة ال39دة ال�املة 

�ع� ال�االت الع�ل	ة ل��+ات ص�اع	ة  Teresco (2008)وتPه� دراسة 
�$�ق م%�لفة، وت3ضح  SSأو س�ة س	�9ا  Lean-Kaizenأم��C	ة ت�ف? "كای=ن دون فاق�" 

على ال�� م: اله�ر، وعادة على  LMما یلي: ی�+= ال�*�	ع دون فاق�  (p:40)ال�راسة 
عادة ، م: ناح	ة أخ�< SSأرض ال�*�ع ع: v��o "كای=ن"، وأول�} ال?ی: A%�ارون 

ما �A�%�م3ن األح=مة ال�3داء، أو األح=مة ال%@�اء للع�ل على م�ار�ع �3oلة 
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ل�ع���، وق	اس، وت�ل	ل، وت��	:،   DMAIC "د�A	اك" األجل �اس�%�ام م�ه9	ة ت��ى
  وم�اق&ة الع�ل	ة وت�+	=ها األساسي على ال�� م: االخ�الفات.

العالقة ب	: "كای=ن"  Dahlgaard and Dahlgaard-Park (2006)وت��اول دراسة 
ومقارن�ها مع   LMب��ل	ل م&اد{ ال�*�	ع دون فاق�  LSS وم�خل س�ة س	�9ا دون فاق� 

وال�ي ت��ل "كای=ن".  TQMوم&اد{ إدارة ال39دة ال�املة   SSخ$3ات س�ة س	�9ا
ه�ا  SSوخ$3ات س�ة س	�9ا  LMو�%لu ال&احTان إلى أن فل�فة ال�*�	ع دون فاق� 

ف4اله�ا ق� ت$3را م: نف� ال9?ور وهي ال��ارسات ال	ا�ان	ة م: نف� األساس، 
، وال�ي ی�ع3ها ال	ا�ان	3ن رقا�ة ال39دة على م��3< ال��+ة TQMإلدارة ال39دة ال�املة 

  . (Dahlgaard and Dahlgaard ,2006, p. 278)، و��Tالن ال&�یل ال	ا�اني لـ "كای=ن" CWQCكCل 

�A��ك مع  SSوس�ة س	�9ا  Lean-Kaizenه?ا ال�ا�6 ب	: "كای=ن دون فاق�" 
  ،" +ای=ن"ف�ق م: ق&ل  SSأنه C�A: ت�ف	? م��وع س�ة س	�9ا  King (2009)ادعاء 

" +ای=ن" تلعR دورا رئ	�ا في ف�ق �أن  Ramakrishnan and Testani (2010)و§دعاء دراسة 
� دراسة ، ومع ذل} ت�	LSSاس��امة م&ادرة ت�3ل ال���Pة إلى س�ة س	�9ا دون فاق� 

Schroeder et al. (2007)  �9ا	ة س�إلى أن سSS  م�خلها S	=ة م: ح	لها س�ات م�
وإل9Aاد صلة م���لة ب	:  ،وال?��A sل "كای=ن" TQMوه	Cلها إلدارة ال39دة ال�املة 

ال3ضع  Kumar and Antony (2008)، تق	� دراسة تق	� دراسة SS"كای=ن" وس�ة س	�9ا 
ال�الي ل�&ادرات ال39دة في ال�²س�ات ال�*�	ع	ة ال*غ	�ة وال��3س$ة ال��9 في 

 SSال��ل4ة ال����ة، و�ق�ر ال&احTان أن ه�اك اخ�الفات في م�ارسات س�ة س	�9ا 
ب	: ال��+ات ال*غ	�ة وال��3س$ة   Lean-Kaizenوال�ي ت��ل "كای=ن دون فاق�"

  . ISO 9000 األی=و وال��+ات ال�اصلة على
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تأث	� ت�ف	? م&ادرات ال���	: ال����� ال�%�لفة مTل  Lee(2002)و�²+� 
على ال�9اح في ت�ف	?  TPMال��خل ال	ا�اني "كای=ن"، أو ال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 

، ح	�A Sعى +ل م�ه� لل�� م: اخ�الفات الع�ل	ة، واإلن�اج غ	� SSس�ة س	�9ا 
ع�ل	ة ال ت��هي أبً�ا وت��ل ت��	: +ال ال�$ابv، وح	S ت��	: ال39دة في +ل م�ه� 

 Singh andم: ال�الئ�ة لالس�%�ام، وت%ف	� م��3< الع	3ب أو األخ$اء. وo&قا لـ 

Singh (2015)  ،: له		�	: رئ	إلى نه9 ���: ال��	���علقة �ال�ال�راسات ال� �	ت�
ي "كاCAاك3 أو ال�هج  األول "كای=ن  o&قا ل�Pام إدارة ال39دة ال	ا�اني ال�قل	�s، والTان

في حالة ت��	: الع�ل	ة، و��� م: خالل ال��ار�ع ال�ى ت�ف? في  kairyo "كار�3" 
، أو ج	�&ا +ای=ن "كای=ن " غارةم�$قة م�+=ة. وه3 ما Aع�ف في ال�راسات ال�ا�قة �

gemba-kaizen: أس	&� +ال ال�ه9�ل�3ا ل. و�ع Kع في ال3ق	*��ل الTات م	? تق�	ف��
 TPM، وال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة ZD، والع	3ب ال*ف��ة  "انكان&"، وJITال���د 

ال�ئ	�ي ل4ل جه3د  فاله�ف والغاء األع$ال. OEEل���	: الفعال	ة ال4ل	ة لل�ع�ة 
 األن�$ة على للق@اء LM م&اد{ ال�*�	ع دون فاق� ه3 ات&اع وأسال	R ال���	:

  .في ال	ا�ان Muda" م3دا"  ��Aى وه3 ما الع�ل، ع�ل	ات إلى ق	�ة ت@	ف ال ال�ي

٣. w�!ه��ة ال�م 

١-٣ w�!ف$وض  ال  

في ضوء أهداف  البحث وما خلص إليه في اإلطار النظري ومراجعة الدراسات 
  السابقة يمكن صياغة الفروض البحثية التالية:

م: ال��3قع أن ی²دs ال��خل ال�ق��ح ل��ف	? ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة   :H1الفرض األول 
 s: ال9?ر	���ات لل	اجلع�ل�ة.  اإلن�P= أداء ال��	اك3" إلى ت�CAكا"  

  :  يندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التاليةو
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ال�=ام  ا9Aاب	ة ب	:مع��3ة و م: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	� :  H11الفرض 
  ��	: ال����� وت�	= أداء ال���Pة.��یS وال��ال� الق	ادة

ا9Aاب	ة ب	:  مع��3ة وم: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  : H12الفرض  
  . ال���ك o&قا ل�$الR الع�الء وال@غ�3 ال��اف�	ة وت�	= أداء ال���Pة

ا9Aاب	ة ب	: مع��3ة و  م: ال��3قع أن ت34ن ه�اك  عالقة تأث	� : H13الفرض 
  . االس��ات	9	ة وت�	= أداء ال���Pةوضع وت�P	� األه�اف 

ا9Aاب	ة ب	: و  مع��3ة م: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  : H14الفرض 
  أداء ال���Pة.  ت�	=و   ال���	:م��وعات ت�P	� ه	Cل 

ا9Aاب	ة ب	: و  مع��3ة م: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	� : 15Hالفرض 
   .وت�	= أداء ال���Pة  JIT�*�	ع في ال3قK ال���د ال

ب	: رقا�ة  ا9Aاب	ةمع��3ة و  ه�اك عالقة تأث	�م: ال��3قع أن ت34ن  : H16الفرض 
  ال39دة م: ال�*�ر وت�	= أداء ال���Pة. 

ا9Aاب	ة ب	: إدارة و  مع��3ةم: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  :H17الفرض 
  ال�3ارد ال&���ة وت�	= أداء ال���Pة. 

ب	:  مع��3ة ا9Aاب	ةو  مع��3ةم: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  :H18الفرض 
  العالقة مع ال�3ردی: وت�	= أداء ال���Pة.

ا9Aاب	ة ب	: و  مع��3ةم: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  : H19الفرض 
   وت�	= أداء ال���Pة."كای=ن" فعال	ات 
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ا9Aاب	ة ب	: و  مع��3ةم: ال��3قع أن ت34ن ه�اك عالقة تأث	�  :H1(10)الفرض 
  وت�	= أداء ال���Pة.  ال��P	�	ة ال�اع�ة Tقافةال

ا9Aاب	ا تأث	�ا مع��3ا و  ال�ي ت�&�اها ال���Pة QI ت²ث� م&ادرات ال39دة :H2الثاني  الفرض
لع�ل	ات ل��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs لال��خل ال�ق��ح في ت�ف	? على ال�9اح 

  "كاCAاك3".اإلن�اج 

   : ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية

ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  ISO 9000 األی=و ی²ث� ال�*3ل على : H21الفرض 
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  ²SPCث� رقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة ت : H22الفرض 
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

ع3امل ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  LMدون فاق�  ال�*�	ع²ث� ی : H23الفرض 
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsال�9اح ال39ه��ة 

ع3امل ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  TQMإدارة الجودة الشاملة ²ث� ت : H24الفرض 
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsال�9اح ال39ه��ة 

ع3امل ال�9اح ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  SSستة سيجما ²ث� ت : H25لفرض ا
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsال39ه��ة 

ع3امل ال�9اح ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  ZDالعيوب الصفرية ²ث� ت : H26 الفرض
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsال39ه��ة 

ع3امل ال�9اح ال39ه��ة ا9Aاب	ا على تأث	�ا مع��3ا و  "كازين"²ث� ت : H27الفرض 
CSFs ح ل��? ل��خل ال�ق	ف��اك3".لCAكا"  
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على تأث	�ا مع��3ا وا9Aاب	ا ²TPMث� ال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة ت : H28الفرض 
  "كاCAاك3".ل��ف	? ل��خل ال�ق��ح ل CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

  خ"ة الق�اس ٢-٣

 ال
راسة وال!�انات ال�"ل�ب ج�عهات�
ی
 م�غ�$ات  ١- ٢-٣

اتساقا مع هدف البحث وفروضه ومما خلص إليه اإلطار النظري ومراجعة 
الدراسات السابقة ، أمكن تحديد نوعية البيانات والمعلومات الالزمة للدراسة الميدانية 
في ثالث متغيرات رئيسية، وينقسم كل متغير  رئيسي إلى متغيرات فرعية، ، وذلك 

  ي:كما يل

: و���ل ث�ان	ة م�غ	�ات ف�ع	ة QIم&ادرات ال39دة ال�ا�قة  المتغير األول: -
) ٣، و(SPC) رقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة ٢، (ISO 9000   ) االی=و ١هي: (

) س�ة س	�9ا ٥، و(TQM) إدارة ال39دة ال�املة ٤، (LMال�*�	ع دون فاق� 
SS)3ب ال*ف��ة ٦، و	الع(ZD)از�: ٧، و+ (KAI)٨، و	ة ) ال*	اج�انة اإلن

 .TPMال�املة 

ال��خل ال�ق��ح ل��ف	? ال��ه9	ة ال	ا�ان	ة لل���	: ال9?رs  المتغير الثاني : -
، و���ل ع��ة م�غ	�ات ف�ع	ة ت�Tل KAIK-CSFsلع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3" 

��یS �ال� الق	ادةال�=ام ) ١ل�$&	قه، وهي: ( CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
ال���ك o&قا ل�$الR الع�الء وال@غ�3 ) ٢، (LED ��	: ال�����وال�

ت�P	� ) ٤، و(SD االس��ات	9	ة) وضع وت�P	� األه�اف ٣، و(CUS ال��اف�	ة
) ٦، و(JIT�*�	ع في ال3قK ال���د ال )٥، و(PDال���	: م��وعات ه	Cل 

 ) ٨، و(HR إدارة ال�3ارد ال&���ة )٧، و( QC رقا�ة ال39دة م: ال�*�ر
 Tقافة) ال١٠، و(KAI"كای=ن" فعال	ات ) ٩، و(SR العالقة مع ال�3ردی:

  . CULال��P	�	ة ال�اع�ة 
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، و���ل س�ة م�غ	�ات ف�ع	ة هي: EXPت�	= أداء ال���Pة  المتغير الثالث : -
) ن�ائج أداء ٣، و(CP) ن�ائج الع�الء ٢، و(FP) ن�ائج األداء ال�الي ١(

، EP) ن�ائج األداء ال&	�ي ٥، و(LDP) ن�ائج ال�عل� وال��3 ٤، و(OPالع�ل	ات 
 .SP) ن�ائج األداء اإلج��اعي ٦و(

  ويوضح  الشكل التالي هذه المتغيرات والعالقات فيما بينها: 

  

  

  

  

  

  

  )٨ش9ل (

  م�غ�$ات ال
راسة والعالقات ف��ا ب��ها
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  أداة الق�اس ٢- ٢-٣

م: األس�لة ال�غلقة ) س²ال، و+لها 203على ( ت� ت*�	� قائ�ة اس�&	ان ت��3< 
وال���دة اإلجا�ة، ح�ى �Aهل على أف�اد الع	�ة ت�9	ل اس�9ا�اته� ب�قة. وت� اس�%�ام 

لق	اس درجة ت3اف� +ل م�غ	�  5-0 �ع� تع�یله إلى س�اسي ل	��اوح ب	: Likertمق	اس 
(Flaherty,1979:12) . الق�� األول s3��A :ة�	القائ�ة إلى أر�عة أق�ام رئ �	وق� ت� تق�
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ال�ي ت�ف?ها ال��+ة مق��ة إلى ف��	: (أ)،  QIعلى ث�ان	ة أس�لة ع: م&ادرات ال39دة 
في ت��یQI  Sو(ب)، وتق	� الع&ارات في الف�ة (أ) درجة أه�	ة م&ادرة ال39دة 
، ب	��ا ت��د LSSع�ل	ات اإلن�اج �ال��+ة في ض3ء ت�ف	? س�ة س	�9ا دون فاق� 

أم ال. والق�� الTاني  QIم&ادرة ال39دة  الع&ارات في الف�ة (ب) هل ت&�K ال��+ة
ل��ف	?  CSFs) ع&ارة تق	� م�ارسات ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 126و���3< على (

)، والق�� الTالS و���3< 134 - 9(األس�لة م:  KAIK-CSFsال��خل ال�ق��ح لـ"كاCAاك3" 
والق�� )، 199-135(األس�لة م:  EXP) ع&ارة تق	� م�< ت�	= أداء ال���Pة 65على (

)، وت��ل ال��غ	�ات 204-200) ع&ارات (األس�لة م: 4ال�ا�ع و���3< على (
  ال��Aغ�اف	ة وال�ي ت�Tل ال&	انات األول	ة ال���دة ل%*ائu الع	�ة.

 content or "face" validity ول��ق	v درجة عال	ة ف	�ا Aع�ف �*�ق ال���3< 
في ال39دة  راسات ال�ا�قةال�+ل م: ت� ت*�	� ع&ارات قائ�ة االس�&	ان ب�اء على 

 ;e.g.; Saraph et al, 1989 ; Anderson et al,1995;  Lee, 2002)) ٦ال�3ض�ة في ج�ول (

Santos-Vijande ,2007 ; Jeyaraman and Teo, 2010, Furlan et al. ,2011a,b; Peng et al ,2013; 

Nawanir et al ,2013 Habidin and Yusof, 2013; 2016) اس أداء ، وال�راسا	ت ال�ا�قة في ق
 ;e.g.; Figge  et al,2002; Glasby ,2002; Evan, 2003; Kaplan and Norton, 2004)ال���Pة 

Amrina and Yusof , 2001; Fan et al,2014; Lin Wu, 2015 )  ،ةعلى خ�� القائ�ة ع�ض ث� 
 SSوع��ة م: ال��%**	: في س�ة س	�9ا  ،م��C	: م: أع@اء ه	�ة ال��ر��

وتع�یل الع&ارات الالزمة لل�أك� م: ص�ق داللة األس�لة ل��غ	�ات  ،م�اق��ه� تف*	ل	او 
  وسه3لة فه�ه م: جانR ال���ق*	: ال��3قع	:. ،ال�راسة، ووض3ح ص	اغة +ل س²ال

 امه��س 154ك�ا ت� ت��9�ها في دراسة اس��شادAة، وس�R ع	�ة م3Cنة م: 
في ح�اب الع	�ة وال�ي  ت� ح�ابها �االع��اد على ��oقة تق��R ال��<

، واخ�&ار ال��اسv ال�اخلي م: خالل  Mendenhall and Reinmouth (1978) : p. 613ق�مها
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ت�ل	ل الفا +�ون&اخ، وم: خالل م�اجعة ق	�ة ألفا ال4ل	ة ل4ل ع�*� ومعامل االرت&ا� 
ال�ي للق3اع� o&قا ال�*�ح وال��3س6 وال�&ای: ت� اس�&عاد الع�اص� غ	� ال���3فاة 

  ).   ١خل*K ال�راسة إلى الع&ارات ال�ي ی3ض�ها مل�v (و ، Nunnally (1978)اق��حها 

  م���ع وع��ة ال
راسة  ٣-٣

في ق$اع ال*�اعات  ی��*� م9��ع  ال�راسة في ال��+ات ال�*��ة +&	�ة ال��9
ت���� م*انعها في ال�ي ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة، و م9ال في اله��س	ة، والعاملة 

ال*�اع	ة، والعاش� م: رم@ان، و�&لغ ع�د ه?ه ال��+ات وذل} o&قا م�$قة م&ارك 
) س&ع ش�+ات ت��ل} 2016لل&	انات ال���*ل عل	ها م: ات�اد ال*�اعات ال�*��ة (

31  {���C	م*�عا، وهي: م3�9عة ش�+ات وم*انع الع��ي، وش�+ة "ف��¨" ال
ال4��ول�4)، وش�+ة لألجه=ة ال��=ل	ة، وال��+ة العال�	ة "آالسCا"، وش�+ة ال�ل�ا (

"ك��از<" لل*�اعات اله��س	ة ، وش�+ة ت���+3 لل*�اعات اله��س	ة، وش�+ة رع 
  (ام&��ال).       

Aع�ل3ن في م*انع ووح�ة ال�عای�ة في ه?ه ال�راسة هى ال�ه��س	: ال?ی:   
، ١مه��سا 769و�&لغ ع�ده� بها، إدار�ة م�اصR  ی�3ل3ن أو  ال��+ات م�ل ال�راسة

، وم: ٢ p =q = .50%، ح	S 5%، وه3 خ$أ ع	�ة 95راسة م��3< الTقة واع�&�ت ال�
ق� ت� ج�ع ال&	انات م: ال���ق*ى و  ا.مه��س 257ث� فإن ح�9 الع	�ة األمTل ��Aل 

م�ه� �$��قة ال�قابلة ال�%*	ة، واح�3ت ��oقة ال�قابلة ال�%*	ة على ثالث م�احل 
� م��s3 القائ�ة، ال��حلة أساس	ة ح�ى C�A: تR�9 األخ$اء ال�ات9ة ع: ع�م فه

                                                 
١

 من واقع البيانات الفعلية للشركات محل الدراسة. 

 pبداية ، هو نسبة، أو نسبة الوحدات يف العينة اليت متتلك بعض اخلصائص أو السمة أو الوقوع يف بعض فئة حمددة  ٢

  .q ((Cochran, 1977, p. 50)-١=( qهي نسبة التكميلية هلا، أي  q. من 1حية أخرى،1-0هي

 



 م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر�           د / أمل م��
 ی�سف خل�ل

٣٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٥١٩                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

األولى: وت� خاللها مقابلة ال���ق*ى م�ه� وت3ض	ح اله�ف م: ال&�S وأه�	�ه 
وأه�	ة أن تع&� اإلجا�ات  ،وش�ح ب�3د القائ�ة وم�ل3التها واله�ف م: اإلجا�ة عل	ها

. وال��حلة یه� إلجاب�ها، ث� ت�ك القائ�ة ل�ال�ي Aع�ل3ن بها تال��+ال3اقع الفعلى لع: 
لTان	ة: وت@��K االت*ال ال�ل	ف3ني ل��ا�عة ال���ق*ى م�ه�، و§زالة الغ�3ض ل�یه� ا

في أs م: ب�3د القائ�ة، وال��حلة الTالTة: وش�لK إج�اء ال�قابلة األخ	�ة مع 
ال�أك� م: تفه�ه� ال*3رة ال4املة للقائ�ة ل�9ع الق3ائ� �ع� ال���ق*ى م�ه� 

% ل	&لغ ع�د 97ل���3فاة وال*ال�ة لل��ل	ل واس�	فائه� لها. و+انK ن�&ة الق3ائ� ا
قائ�ة، و�ع�ض   249الق3ائ� ال��9عة وال���%�مة في ال��ل	ل اإلح*ائي �ال�راسة 

  ال�9ول ال�الي خ*ائu الع	�ة.

  )٨ج
ول (

  الP<ائO ال
:�غ$اف�ة لع��ة ال
راسة
  ال��&ة  ال��4ار  

      ال13	فة

 %1.6 4  م�ی� عام
 %32.9 82  رئ	� ق��
 %65.5 163  مه��س

     الع�� ال�الي (�ال��3ات) :
 %47.4  118  35أقل م:

 %50.6 126 50:  35م: 
50�T2 5  فأك% 

في  LSSع�د ال��3ات ال�ي ت�ف? ف	ها م��وعات س	�9ا دون فاق� 
  ال��+ة:

    

  %26.1 65  ل� ت�ف?
 %2.8 7  أقل م: س�ة

 %27.3 68  س�3ات 3 -1م: 
 %43.8 109  س�3ات 3أك�T م: 
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    األح=مة ال�ى ت� ال�*3ل عل	ها
 %55 137  ال ی3ج�

 %18.1 45  ال�=ام األصف�
 %21.3 53  ال�=ام األخ@�
  %5.2 13  ال�=ام األس3د

 % 4. 1  خ&	� األح=مة ال�3داء
     م&ادرات ال39دة ال�$&قة في ال��+ة

 ISO 9000  248 99.6%   االی=و 
 SPC/SQC  238 95.6%رقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة 

 LM  217 87.1%ال�*�	ع دون فاق� 
 TQM 220 88.4%إدارة ال39دة ال�املة 

 SS 249 100%س�ة س	�9ا 
 ZD 141 56.6%الع	3ب ال*ف��ة 

 %81.1 202  كاز�:
  TPM 240 96.4%ال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 

 : ول ال�اب  ی��ح
  وم� ال�

اإلن�اج ورقا�ة وت3+	�  %) م: أف�اد ع	�ة ال�راسة رئاسة أق�ام34.5ی�3لى ن�&ة (
ال39دة وال*	انة في م*انع ال��+ات م�ل ال�راسة، ب	��ا Aع�ل أغلR أف�اد الع	�ة 

%) م: أف�اد الع	�ة ت=�� 50.6%). و§ن ن�&ة (65.5ك�ه��س	: ف�		: في م3قع الع�ل (
%) م: ال��+ات م�ل ال�راسة ت�ف? م��وعات 43.8س�ة، و§ن ن�&ة ( 35أع�اره� ع: 
 -%) م: واح�27.3م�? أك�T م: ثالث س�3ات، ون�&ة ( LSSدون فاق� س�ة س	�9ا 

%) ه?ه 26.1%) م�? أقل م: س�ة، ب	��ا ال ت�ف? ن�&ة (2.8ثالث س�3ات، ون�&ة (
، BB%) م: أف�اد الع	�ة ق� ح*ل3ا على ال�=ام األس3د 5.2ال���وعات. و§ن ن�&ة (

+ل م*انع ش�+ات  . وت$&MBBv.%) فق6 على خ&	� األح=مة ال�3داء 4ون�&ة(
 ISO 9000، والغال&	ة v&$A األی=و SS%) م�ه9	ة س�ة س	�9ا 100الع	�ة (ن�&ة 

%)، ورقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة 96.4( TPM%)، وال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 99.6(
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SPC/SQM )95.6 و§دارة ال39دة ال�املة ،(%TQM )88.4 ع دون فاق�	*��وال ،(%LM 
%) فق6 ب�$&	v الع	3ب 56.6%)، ب	��ا تل�=م ن�&ة (81.1%)، و"كای=ن" (87.1(

  .ZDال*ف��ة 

 أدوات وأسال�� معال�ة ال!�انات ٤-٣

 R	3ف�ة في ح=مة أسال�ع�دة وال��ات ال��	غ�ل ال�	ت�ل R	على أسال S�&ال ���اع
وأغ�اض  ،، وفي ض3ء o&	عة م�غ	�ات ال�راسة  SPSS  V.21ال��ل	ل اإلح*ائي ل&�نامج

ت�ل	ل واخ�&ار ف�ض	ات ال&�S تق�ر اس�%�ام األسال	R واالخ�&ارات اإلح*ائ	ة 
  ال�ال	ة ل�عال9ة ب	انات ال�راسة ال�	�ان	ة:

 ، وذل} ل�راسةExplanatory Factor Analysis (EFA)ال��ل	ل العاملي االس��4افي  .١

 ال�فاه	� ع�د ت��ی� أداة الق	اس به�ف م3�9عات درجات ب	: ال��&ادلة ال��ا�$ات

 إلى الفق�ات تقل	u على ال��&ادلة، وه?ا Aع�ل ال��ا�$ات ه?ه ل�ف�	� ال&�ائ	ة ال�$ل�3ة

 .(Malhotra and Grover ,1998)لها أساسا وتع� ق	اسها �9A<  ال�ي الع3امل م: اصغ� ع�د

��oقة اخ�&ار ال��اسv ال�اخلي م: خالل ت�ل	ل الفا +�ون&اخ  .٢
(Cronbach,1951)  ح��قا ل�ق&o {وذلNunnally (1978) وال ،A s? ة معامل�	&� أن ق�ع

، مق	اسا لل��اسv ال�اخلي ، وق	�ة معامل االرت&ا� ال�*�ح 60.الفا ال�ي ت=�� ع: 
 . مق	اسا لل��اسv ال�اخلي. 30ال�ي ت=�� ع:

 Pearson Linear Correlationاس�%�ام معامل االرت&ا� ال%$ى ب	�س3ن  .٣

Coefficient ان ل���ع&� ع: ن3ع ودرجة االقA 3ات ال�راسة، وه�	غ�: م	راسة العالقة ب
ال�3ج3دة و�ق	� ال�غای� ب	: ال��غ	�ات، و�?ل} یه	ئ معل3مات مف	�ة ع: م�< 
ت��ك ق	� ال��غ	�ات �oدAا أو ع�C	ا أو ب�ون ارت&ا� م�ا C�Aل داللة على ص�ق 

 ات�اق ال&	انات.
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ل�ع��� الف�وق ب	: أوسا� ، One sample t- test للع	�ة ال3اح�ة اخ�&ار (ت) .٤
ال���ق*ى م: وجهة نQI  �P ال39دة م&ادراته�	ة أل Likert الع	�ة، ووس6 مق	اس

، ل�ع��� الف�وق Independent -samples t- test "ت" للع	�ات ال���قلة، واخ�&ارم�ه�
 ��CSFsة ال���ق*ى م�ه� لع3امل ال�9اح ال39هو�	: تق		�  QIم&ادرة ال39دة ب	: ن3ع 

  .(Cohen, 1988, 14-27)ل�$&	v ال��خل ال�ق��ح 

: ل�ع�فة مع��3ة الف�وق ب	: ال��3س$ات (ANOVA)األحاد<  ت�ل	ل ال�&ای:  .٥
 CSFsلل��+ات م�ل ال�راسة لع3امل ال�9اح ال39ه��ة ال%اصة ل�ق�ی�ات أف�اد الع	�ة 

 v	&$�ال��< ال=م�ى ل Rاك3" وذل} وفقا ل�3�9عات ت*�ف ح�CA? "كا	ف��ل
وذل} �*	اغة الف�ض �ال��+ة م�ل ال�راسة،  LSSم��وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 

 ال�الي:

الف�ض الع�مي:            
k

H   ...: 210 

 =             H1: at least one's different              الف�ض ال&�یل:  

S	ح k  &ارها، و�%�مهي ع�د ال�عال� ال��اد اخ�ة ( ت��	قF  :	على مع��3ة الف�وق ب �Cلل� (
 :Kلفة. فإذا +ان�ال�3�9عات ال�%P.v  <5 ع رف� الف�ض الع�مي وق&3ل	$�ال ن� %

 Kال&�یل، و§ذا +انP.v  >5ق&ل الف�ض ال&�یلA % (Howell,  2010, 363-370). 

في حالة ت9ان� ال�&ای: ل�ع��� مق�ار  Bonfferroni Testاخ�&ار "ب3نف�وني"  .٦
في  LSSاالخ�الفات ب	: ال�3�9عات ال�%�لفة ل���وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 

ل��ف	? ال��خل ال�ق��ح ل��ف	? "كاCAاكCSFs  ،"3تع��� ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
K	&ار  "دون�تي"  واخ Dunnett t-testح معال9ة م3�9عة	�ی s?ك�3�9عة  واح�ة ، وال"

  . (Howell, 2010, 278-280)األخ�< بها ال�3�9عات ج�	ع ومقارنة م�	$�ة"،
الخ�&ار العالقة   simple linear regressionاس�%�ام ت�ل	ل االن��ار ال%$ي ال&�	6  .٧

(م�غ	�ات ع3امل ال�9اح ال39ه��ة لل��خل ال�ق��ح +ل  ال�&اش�ة ب	: ال��غ	�ات ال���قلة
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، ولل��C على ج3دة (م�غ	�ات ت�	= أداء ال���Pة +ل على ح�ة) �عةوال�اعلى ح�ة) 
) الخ�&ار ال�ع��3ة ال4ل	ة ل��3ذج االن��ار، ومعامل �F�%�ام اخ�&ار (Aن�3ذج االن��ار 

، وف	ه ی�� ت��3ل االخ�الفات Adj.R2، ومعامل ال���ی� ال�ع�ل ل�رجات ال���ة R2ال���ی� 
ال���قلة �اس�%�ام معامل ال�*�	ح لإلم�اد ب�ق�ی� إلى ت&ای: وم�اعاة ع�د ال��غ	�ات 

لالس��الل اإلح*ائي ع: مع��3ة  "t"أدق للق3ة ال�ف�	��ة ل�عادلة االن��ار، واخ�&ار
 .(Thomas, 1985:37-38)معامالت االن��ار الف�دAة 

تأث	� ال��خل  ، الخ�&ارStructure Equation Model (SEM) ال�عادالت اله	Cل	ة3ذج ن� .٨
: فهC�A 3: م: ، EXPعلى ت�	= أداء ال���Pة  KAIK-CSFsال�ق��ح لـ"كاCAاك3" 

) إدخال ال��غ	�ات ال4ام�ة وال�ي ی�� ق	اسها م: خالل م²ش�ات واض�ة، ١(
دراسة العالقات الف�ض	ة ال�ي Aق3م ال&احS �اق��احها �االع��اد على ) ٢و(

� 	) ت3ف٤االع�&ار وج3د خ$أ في الق	اس، و(Aأخ? في ) ٣ال�راسات ال�ا�قة، و(
تق�ی� وقK واح� ل4ل العالقات ال�ق��حة في ال��3ذج ال�s�P وت�T	له �$��قة 

��oقة ل��ل	ل ال��غ	�ات  وهpath analysis: 3ال��ار  ) إج�اء ت�ل	ل٥، و(م�4املة
 ال%$	ة العالقات م: ل�3�9عة ال�&&ي ال��ت	R الخ�&ار ت��%�م ال��ع�دة وال�ي

��oقة ال�� األق*ى ل�ق�ی� و���%�م ال&�S  .ال�ف��ضة في ن�3ذج م��د سا�قا
، ول�أك	� ع�م ان��اف ال��ائج maximum likelihood estimation methodاالح��ال 

 chi-square valuesال�قای	� ال�%�لفة لق	�  �A�%�مع: ال�3ز�ع ال$&	عي لل&	انات 
 . (Hair et al, 2011) ��9 الع	�ةول��ود ال%$أ، ح�ى ال ت�أث� ال��ائج �

 ع$ض وت�ل�ل ن�ائج ال
راسة  ٥-٣

  ن�ائج تق��E ص
ق ال!�اء واالت�اق ال
اخلى / الR!ات   ١- ٥-٣

ت�@�: ال%$3ة األولى في ف�u ال&	انات اخ�&ار االف��اضات اإلح*ائ	ة األساس	ة 
وم�<  ال&	انات، ل��ل	ل ال&	انات م�ع�دة ال��غ	�ات، وم: ث� ت� ب�اAة اخ�&ار ت3ز�ع

، وأسف�ت  normality and linearity testsخ$	ة العالقات ب	: ال��غ	�ات ال���قلة وال�ا�عة
ال��ائج ع: أن ب	انات ع	�ة ال�راسة تفى به?ه االف��اضات، ح	S ت�&ع الع	�ة ال�3ز�ع 
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ن عالقات ال�غای� ف	�ا إال$&	عي والعالقة ب	: م�غ	�اتها خ$	ة وم3ج&ة، وه?ا Aع�ي 
Aد�o ها�	ة.ب  

وال%$3ة الTان	ة ل��ل	ل ن�ائج ال�راسة هي تق		� ال%*ائu ال�	3Cم���ة 
ل&	انات ال��غ	�ات، وذل} لل��قv م: ص�ق ال&�اء واالت�اق ال�اخلى لل&	انات، ورغ� 

، ح	S ت� اخ�	ارها content or "face" validityأن مقای	� ال�راسة ت��ل} ص�ة ال���3< 
وال�ي ات&عK اج�اءات م�ه9	ة ق�3ة لل��قv م: م: ال�راسات ال�ا�قة ذات ال*لة، 

ص�ق وم3ث3ق	ة ه?ه ال�قای	� وق�مK ال�ع� ال�	�اني ال4افي لها، فق� اس�%�م ال��ل	ل 
، و�$��قة ال�3Cنات األساس	ة Explanatory Factor Analysis (EFA)العاملى االس��4افى 
Principal Components   &ار ص�ق ال&�اء�إلخ construct validity على ح�ة �	غ�ل4ل م

(Malhotra and Grover ,1998) ل	%�ام عامل ت���ق$ة ق$ع، وت�ف�  0.25، مع اس�+
، م�ا ی�ل على +فاAة ع�د مف�دات ع	�ة (50.)أك&� م:   KMOال��ائج ع: ق	� لق	اس

، 05.)(أقل م:  000.لل�ائ��ة ت�اوBarlett   s  ال�راسة، وق	� ل���3< ال�اللة الخ�&ار
²+� على وج3د عالقة دالة إح*ائ	ا، +�ا ت� االح�فاÍ فق6 ب&�3د  الق	اس ذات وه?ا ی

ع�ًد ال&�3د ال�ي ت�  )٩. و�&	: ج�ول ((Hair et al., 2011) 450.عامل ال���	ل ال Aقل 
ح?فها، وأن ع�ل	ات ت��	ل الع3امل ل�9	ع ب�3د ق	اس ال��غ	�ات ال���ف� بها 

	� على عامل واح� T�Aل أ�عاده، وت�تفع ن�&ة وح�ل +ل م�غ  932.و 464.ت�اوحK ب	: 
% لل��غ	�ات 60.501%% إلى 43.501 وت��اوح م:  40 % ال�&ای: ال�ف�� للعامل ع: 

% لل��غ	�ات ال�ا�عة، م�ا ی�ع� أحادAة درجات 75.586% إلى 48.946 ال���قلة، وم: 
  .  Unidimensionality أداة الق	اس
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  وث!ات درجات الق�اس ن�ائج اخ�!ار أحاد:ة )٩ج
ول (
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 Cronbach)ل�ق		� ث&ات درجات الق	اس  "ك�ون&اخ"ك�ا ت� اس�%�ام  ت�ل	ل ألفا 

، و�ه�ف مع�فة م�s تأث	� +ل ب�� م: ب�3د القائ�ة علي ق	�ة معامل الT&ات (1951
 S	�� %�اج سل�لة م: معامالت ألفا +�ون&اخ�س3اء ارتفاعًا أو ان%فاضًا، فق� ت� اس

�ع� ح?ف ب�3ده، وه3 في ال3قK نف�ه ن3ع م: ال��غ	� T�Aل +ل معامل ق	�ة ث&ات 
�ائج ال���*ل عل	ها ت� ح�اب ق	�ة ص�ق ال��} لل&�3د، ول=�ادة درجة دقة ال�

ل�قارنة ق	��ي ال��3س6 وال�&ای: ل4ل ب�� القائ�ة ال��3س6 وال�&ای: ل4ل ب�� م: ب�3د 
علي ح�ة �ق	� ال�&ای: لل&�� �ع� ح?ف درج�ه، وأA@ا ح�اب معامل االرت&ا� 
ال�*�ح الس�&عاد أs ع�*� م: ع�اص� ال�ق	اس �A*ل على معامل ارت&ا� 

. (Nunnally ,1978). �30	: �اقي الع�اص� ال�ا�عة لل&ع� ال3اح� أقل م: إج�الي ب	�ه و 
وق� أسف�ت ن�ائج ه?ا ال��ل	ل أن ن�&ة ال�&ای: في ق	� +ل ال��غ	�ات ال�ي تف��ها 

ال�ي اق��حها  60.الع3امل ال����+ة أك&� م: ال�� األدنى للق	�ة ال�ع	ار�ة 
Nunnally(1978)،  :	ب Kاس، و�3ضح  956.إلى  845.وت�واح	م�ا ی²+� ث&ات أداة الق

  &�3د ال�ي ت� ح?فها ب�اء على ه?ا ال��ل	ل .ال )٩ج�ول (

   ن�ائج تق��E ال<
ق ال����/� وال
اللي ٢- ٥-٣

 s=		��ال*�ق ال �		ق�ل discriminant validity  ي�اس ال	إلى أن ع�اص� ال�ق �	�A s?ال
ق	� مفه3ما ن��Pا تق	� مفه3ما ن��Pا مع	�ا ت%�لف ع: ع�اص� ال�ق	اس ال�ي ت

 :Cال�راسة، وأم� �	غ�اس ل4ل م	: أ�عاد أداة الق	م*ف3فة االرت&ا� ب uآخ�، ت� ف�
ن ن�&ة +&	�ة م: ن�ائج الق	اس ذات معامالت ارت&ا� ق�3ة أو مع��له إال�3صل إلى 

معه ومع �اقي ال��غ	�ات ال�ا�عة له، وت%�لف مع��3ا ع: ال*ف�، مع ان%فاض 
أ�عاد ال�3�9عة ال�ي ال ت���ي إل	ها، م�ا �A	� إلى أن الع�اص�  االرت&ا� ب	�ها و�	:

ال�%**ة لق	اس ال��غ	�ات أحادAة ال&ع� (أs أن ه?ه الع�اص� تق�ر ��Cل ج�اعي 
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م�غ	� واح�)، و�3ضح ان��اء +ل ع�*� م: ع�اص� ال�ق	اس لل&ع� ال?s ی���ي 
	=. +�ا ت3ج� أدلة إل	ه، وم: ث� ت��ل} ال��غ	�ات م���3ات +اف	ة م: ص�ة ال��	

أخ�< على ال*�ق ال��		=s ح	S ی��قv م�ه إذا معامل ألفا +�ون&اخ ل4ل م�غ	� 
، و+�ا   (Kline, 2005)أعلى م: معامالت ارت&ا� ه?ا ال��غ	� مع ال��غ	�ات األخ�< 

) فإن معامالت الفا ل4ل م�غ	� أعلى م: معامل ارت&ا� ه?ا ١٠( PAه� ج�ول
  <، م�ا Aع�C ال*�ق ال��		=< لل��غ	�ات. ال��غ	� �ال��غ	�ات األخ� 

، وال?�A s	� إلى nomological validity ك�ا C�A: ال��قv م: ال*�ق ال�اللي
 s�Pاألخ�< في ال��3ذج ال� �	قة لل�فاه	&²ات دق��ات ب�	غ�ي تق3م بها ال��ال�رجة ال

(Hair et al. 2006) �	ات، و���	غ�: ال�	ات بo%�ام االرت&ا�١٠ج�ول (. م: خالل اس (
إلى أن االرت&اoات ب	: ال��غ	�ات ال���قلة وال�ا�عة في م���3ات ذات داللة 

  ل&�S.ف�وض ا�3ف� دع�ا لل*�ق ال�اللي لو إح*ائ	ة، 
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  ال��غ�$اتاإلح<اء ال�صفي واالرت!ا� الP"ي ب��  ٣- ٥-٣

) أن م�3س$ات م�ارسات ع3امل ١٠ت3ضح ن�ائج اإلح*اء ال3صفي في ج�ول (
  (3.7338)"كاCAاك3" ت�اوحK ب	:ل��خل ال�ق��ح ل��ف	? ل CSFsال�9اح ال39ه��ة 

، CUL ال��P	�	ة ال�اع�ة لـلTقافة (4.2591)  ، وHRل��ارسات ن�P إدارة ال�3ارد ال&���ة 
، م�ا  �A	� إلى أنه على م��3< (56627.)، و(76250.) و�ان��اف مع	ارs ی��واح ب	:

مع	: فإن ال��+ات ال�*��ة +&	�ة ال��9 العاملة في م9ال ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة 
لـ "كاCAاك3" ب�رجة ت=�� ع:  CSFsت�ف? مع�P م�ارسات ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

ت�اوحK ق	� ال3س6 ب	:  ، فق� EXPأداء ال���Pةت�	= ��ائج لال��3س6 قل	ال. و�ال��&ة  
،  SPل��ائج األداء االج��اعي  (4.4672)إلى  OPلـ��ائج أداء الع�ل	ات  (4.2877)

 sار	= أداء ه?ه ال��+ات ل4ل م�ه�ا،  )(61595.و�ان��اف مع	ائج ت��ع�ي أن نA وه?ا
  ت=�� ع: ال��3س6 قل	ال.
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العل3م فإن تف�	� ق	� معامالت االرت&ا� في  Cohen (1988)وo&قا لـ     
  االج��اع	ة على ال��3 ال�الي:

  :ة ال�$لقة م�	إلى  0.الق.O9  . أ< ارت&ا� sال ت�او 

  :ة ال�$لقة م�	االرت&ا� ال��%ف� . 29.إلى  10.الق sت�او  
  :ة ال�$لقة م�	3س6.  49.إلى  30.الق�االرت&ا� ال� sت�او  
  :ة ال�$لقة م�	االرت&ا� ال 1.00إلى  50.الق sتفعت�او��.  

وت�ل	ل ن�ائج معامالت االرت&ا� ب	: م�ارسات ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
CSFs ?ل	ف��ح ل��9ابيل��خل ال�قAل اC�� هاoاك3" ت3ضح ارت&اCAا+ "  s3مع �ع@ها  وق

م�ا ، (798.)إلى  (569.)، وت��اوح ق	� معامل االرت&ا� م: 01α. =ع�� م��3< مع��3ة 
�ارسات ��Cل +لي. +�ا ت�ت&6 م�ارسات �وج�3	ة ت�ف	? ه?ه الی�ع� االف��اض ع: 

ت�	= أداء ب��ائج  وق3<  " +اCAاكC�� "3ل إ9Aابيـل CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
 (623.)وت��اوح ق	� معامالت االرت&ا� م: ، α= 01.ع�� م��3< مع��3ة  EXPال���Pة 

 CSFsم�ارسات ع3امل ال�9اح ال39ه��ة نف?ت م�ا ی�ل على أنه +ل�ا  (833.)إلى 
  .  EXPأداء ال���Pة  ت�	=زادت ن�ائج ، +ل�ا +ان �$��قة م�4املةلـ"كاCAاك3" 

أداء ال���Pـة  ت�	ـ= ی3ضح ف�ـu عالقـات االرت&ـا� بـ	: مقـای	� ن�ـائجك�ا 
EXP  >3�ل عـالى مـع �ع@ـها ع�ـ� م�ـCتق��&ـا م�ت&$ـة ��ـ �	ـع ال�قـای	مع��3ـة  �أن ج�

01.=α :اوح مـ��ـة  (785.)إلـى   (409.)، وت�Pـ= أداء ال��	ت� �	إلـى أن مقـای �	ـ�A م�ـا
��ـــائج �Aـــ	� االرت&ـــا� اإل9Aـــابي القـــs3 ل وتع��ـــ� علـــى �ع@ـــها، وت�ـــCل مق	اســـا +ل	ـــا، 

+�ـا  ،إلـى دورهـا +�قـای	� قائـ�ةمع �ـاقي أ�عـاد ن�ـائج ت�	ـ= ال���Pـة  LDFال�عل� وال��3 
ن�ـــــائج أداء و  FP رت&ـــــا� بـــــ	: ن�ـــــائج األداء ال�ـــــالياال�Aـــــ	� ضـــــ��ا ان%فـــــاض عالقـــــة 

أعلـــى فـــي  FP، إلـــى أن م�ـــ�3< ن�ـــائج األداء ال�ـــالي CPالع�ـــالء ن�ـــائج و  OPالع�ل	ـــات 
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ـــــات  ،أهـــــ�اف األداء ـــــائج أداء الع�ل	 ـــــائج الع�ـــــالء  OPوأن ن� قـــــ� Aأخـــــ?ان  دور  CPون�
، وتع$ــى هــ?ه االســ���اجات داللــة عــ: ت3افــv العالقــات ال�ــ&&	ة بــ	: ال��غ	ــ� ال3ســ	6

ء ال���Pــة مــع اله	Cــل ال�ــ&&ي ل&$اقــة ق	ــاس األداء ال��ــ3ازن م�غ	ــ�ات ن�ــائج ت�	ــ= أدا
BSC  :ضة +ل م��اف s?على ال��3 الKaplan and Norton,1996a,2004  عل��الـ �	أن مقای

وال�ـــــي تع�&ــــ� بــــ�ورها م��+ـــــات  OPالع�ل	ــــات تع�&ــــ� م��+ـــــات ل�قــــای	�  LDP وال��ــــ3
  ." FP ةوال�ي تع�&� م��+ات لل�قای	� ال�ال	 CP ل�قای	� الع�الء

ن�ائج ت�ل�ل عالقات ال�أث�$ ب�� ال�
خل ال�ق�$ح ل��ف�� ال��ه��ة  ٤- ٥-٣

ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر+ لع�ل�ات اإلن�اج "كا:9اك�" وت��/ أداء 

  ال��-�ة. 

ت�	ـ= أداء ال���Pـة ن�ـائج "كاCAـاك3" و ل��ف	ـ? ل�ق		� العالقة ال�&&	ة ب	: ال��خل ال�ق�ـ�ح 
EXP  الفـــ�ض)(H1 %�ام�ها، تـــ� اســـ�	*ـــل علـــى م*ـــ�اق��انـــات ال�	ـــل §جـــ�اء و  ،ال&	ت�ل

o&قــا ل��ـــ3ذج ، و ال��ــار ل�ــل ال�عـــادالت اله	Cل	ــة ال��=ام�ـــة وتقــ�ی� ن�ــ3ذج العالقـــات
ال��غ	ـ�ات ) ١(فـإن ه�ـاك نـ3ع	: مـ: ال��غ	ـ�ات ه�ـا:  )٨فـي شـCل (ال&�S ال�3ضح 

9ــاح ال39ه��ــة ع3امــل ال� :�ــا ه م�غ	ــ��: أساســ		::  وت�ــ�ل  latent variablesال4ام�ــة
. ه�ــاأث	� ب	�ة تــعالقــو�3جــ�  (EXP)ن�ــائج ت�	ــ= أداء ال���Pــة و  (CSFs)لل�ــ�خل ال�ق�ــ�ح 

وت�ـ�ل سـ�ة ع�ـ� م�غ	ـ�ا T�Aـل ع�ـ�ة :  observed variableال��غ	ـ�ات ال�الحPـة ) ٢و(
وهــي : ال�ــ=ام الق	ــادة �ال��ــ�یS  (CSFs)م�هــا ع3امــل ال�9ــاح ال39ه��ــة لل�ــ�خل ال�ق�ــ�ح 

، (CUS))، وال��ـ�ك o&قـا ل�$الـR الع�ـالء والPـ�وف ال��اف�ـ	ة LEDل��ـ��� (وال���	: ا
، (PD)، وت�Pـ	� ه	Cـل م�ـ�وعات ال���ـ	:  (SD)ووضع وت�Pـ	� األهـ�اف االسـ��ات	9	ة 

، و§دارة ال�ـــ3ارد (QC)، ورقا�ـــة الع�ل	ـــة مـــ: ال�*ـــ�ر(JIT)وال�*ـــ�	ع فـــي ال3قـــK ال��ـــ�د 
، وتأسـ	� الTقافـة (KAI)، وفعال	ات "كـاز�:" (SR) ، و§دارة العالقة مع ال�3رد(HR)ال&���ة 
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، وهـــي : (EXP). وت�Tـــل ســـ�ة م�هـــا ن�ـــائج ت�	ـــ= أداء ال���Pـــة (CUL)ال��P	�	ـــة ال�اع�ـــة 
، ون�ــــائج (OP)، ون�ــــائج أداء الع�ل	ــــات (CP)، ون�ــــائج الع�ــــالء (FP)ن�ــــائج األداء ال�ــــالى 

ـــ�عل� وال��ـــ3  ـــى (LDP)ال ـــ� ، (SP)، ون�ـــائج األداء االج��ـــاعي (EP)، ون�ـــائج األداء ال&	� وت
اس�%�ام م²ش� واح� ن�ج م: ح�اب ال��3س6 ل4ل م�غ	� مالح� ، وذل} ل�قل	ـل عـ�د 

  ، و�3ضح ال�9ول ال�الي ال��ائج:  ال��ارات ال�ي س	�� تق�ی�ها وتقل	ل تعق� ال��3ذج
  )١١( جدول
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:"ر "تنتائج جودة المطابقة و تقديرات المعامالت ومعامل الخطأ واختبا
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 ومن الجدول يتضح:

 :ةت&لغ  جودة المطابقة�	ق )/df²(Chi-square  =1.827  ة�	ع�� ق p.v =.000 ورغ� أن ،
+�²ش� ل39دة   R9A.05 أن ت=�� ع: p.vال�3ص	ة العامة ل�ع�P ال&احT	: أن ق	�ة 

ال�3ف	v غ	� أن ه?ه الق	�ة ت�	ل ألن تق�م ن�ائج مغای�ة ع��ما ی=�� ح�9 الع	�ة 
، وهي تقل ع: df² = (1.827/، و�ال�الي س	�� ت9اهها وخ*3صا ألن ق	�ة ( 200ع:

 ، 3 و 0 تقع ه?ه ال��&ة ب	: �أن Joreskog and Sorbom (1993)، ح	S اق��ح +ل م:   2
إلى ال�$ا�قة األج3د، +�ا أن ق	� م²ش�ات ال�$ا�قة ل��3ذج  ت�	� وأن الق	� األصغ�

 Hu) م�ا �A	� أA@ا إلى ج3دة ال�$ا�قة 900.ت=�� ع: م:  SEMال�عادالت اله	Cل	ة 

and Bentler, 1998, 1999).  ال�قارن v	3ف�ة م²ش� ج3دة ال�	&لغ ق�ف ،CFI  =.987  ،
  TLIل��3 -، وق	�ة م²ش� تاك�IFI   = .987وق	�ة م²ش� ج3دة ال�3ف	v ال��=ای� 

. +�ا ت&لغ ق	�ة ال9?ر ال���	عى ل��3س6 م��عات BBNFI  =.972، وق	�ة اخ�&ار  970.=
م�ا ی3ضح أA@ا أن   08.و 05.وهي تقع في ال��< ال�ق&3ل ب	:  RMSEA  =.058ال%$أ 

  .v	3ف�ال �	ال��3ذج ج  
 ية تشبع المعلمات المقدرة في جانب عوامل النجاح الجوهرCSFs:  : تق�ی�ات ال�عامالت	ت&

عال	ة  معامالت ال��&ع ) أن١١( ج�ولفي  "ت"اخ�&ارات ن�ائج األخ$اء ال�ع	ار�ة و و 
 وذات داللة إح*ائ	ةلل��خل ال�ق��ح ل��ف	? "كاCAاكCSfs  "3ل4ل ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

 S	حp.v=.OOO،  :	ار�ة ب	واح معامالت ال��ارات ال�ع��ادة  749.وت	=ام الق�اللLED ،
ل3ضع وت�P	�  785. ، و CUSولل���ك o&قا ل�$الR الع�الء وال�Pوف ال��اف�	ة 746.و

لل�*�	ع  802.، وPDل��P	� ه	Cل م��وعات ال���	:   835.و SDاأله�اف االس��ات	9	ة 
، HRإلدارة ال�3ارد ال&���ة  687.، و QCلل�قا�ة م: ال�*�ر   766.، وJITفي ال3قK ال���د 

للTقافة  775.، و KAIلفعال	ات "كای=ن"    761.، و SRإلدارة العالقة مع ال�3رد  724.و
م�غ	� +ام: واح� ه3 "ع3امل ت�Tل ه?ه الع3امل  ما ی�ل على أن CULال��P	�	ة ال�اع�ة 
" لل��خل ال�ق��ح ل��ف	? "كاCAاك3"، و�²+� ه?ه ال��	9ة ارتفاع ق	�ة CSFsال�9اح ال39ه��ة 
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له?ه الع3امل، و�الح� أن أق3< الع3امل تف�	�ا هي ت�P	� ه	Cل  R2ال���ی�  معامالت
)، ووضع R2=.643( JIT)، وال�*�	ع في ال3قK ال���د PD )R2=.696م��وعات ال���	: 

)، وأقلها R2=.600)، والTقافة ال��P	�	ة ال�اع�ة (SD )R2=616وت�P	� األه�اف االس��ات	9	ة 
  ).R2=.472ل&���ة (تف�	�ا ه3 إدارة ال�3ارد ا

  ة�P= أداء ال��	ائج ت��ن Rت�&ع ال�عل�ات ال�ق�رة في جانEXP  : ت3ضح تق�ی�ات 
أن معامالت  )١١( ج�ولفي  " ت"اخ�&ارات ن�ائج األخ$اء ال�ع	ار�ة و ال�عامالت و 

وذات داللة اح*ائ	ة  EXPعال	ة ل4ل أ�عاد م�غ	� ن�ائج ت�	= أداء ال���Pة  ال��&ع
 S	حp.v=.OOO :	ار�ة ب	واح معامالت ال��ار ال�ع��ائج األداء ال�الي  599.، وت�ل�

FPائج الع�الء  857.، و�ل�CPات  870.، و	ائج أداء الع�ل�ل�OPعل�  912.، و�ائج ال�ل�
، م�ا EPل��ائج األداء االج��اعي  773.، و EPل��ائج األداء ال&	�ى  702.، وLDPوال��3 

C�Aل داللة على أنها ت�Tل م�غ	� +ام: واح� م�4امل ب	: م3Cناته لق	اس ت�	= أداء 
)، وال�ي ت3ضح أن R2، و�²+� ه?ه ال��	9ة ارتفاع ق	�ة معامل ال���ی� (EXPال���Pة 

كل م�غ	� ل��ائج األداء Aف�� درجة عال	ة م: ال�&ای:، وم�ها ی�@ح أن ن�ائج ال�عل� 
 OP) األعلى في الق3ة ال�ف�	��ة، وأA@ا ن�ائج أداء الع�ل	ات LDP )= .831 R2وال��3 

)R2=.757)  ائج األداء ال�الي�ه3 ن �	358.=) وأقلها تف� R2  .(  
  ةH$اح ال��ه��ة ب�� ع�امل الH$ن�ائج العالقات ال�أث�CSFs / األداء��ون�ائج ت 

EXP : ) ائج في ج�ول�ي األول ع: الف�ض ) ص�ة ١١ت3ضح ال�T�&عالقة الال�	أث� 
، ح	EXP Sل��ف	? "كاCAاك3" ون�ائج ت�	= أداء ال���Pة  اإل9Aاب	ة ب	: ال��خل ال�ق��ح

 CSFsالعالقة ب	:  ع3امل ال�9اح ال39ه��ة  �9ول أنPAه� ت�ل	ل ن�ائج ال��ارات في ال
مع��3ة و�oدAة و��عامل م�ار مع	ارEXP  sلل��خل ال�ق��ح ون�ائج ت�	= أداء ال���Pة 

لعالقات الف�وض الف�ع	ة للف�ض ال&�Tى األول ع: ال�ق		� درجة م*�اق	ة و  .000١.
ت�	= أداء ن�ائج و  CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة +ل عامل م: ال�&&	ة ال�&اش�ة ب	: 

، و�3ضح اإلن��ار ال&�	6 معادالتم: ، فإنه ت� إج�اء س&عة م3�9عات EXPال���Pة 
  :هاال�9ول ال�الي أه� ن�ائ9
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  )١٢جدول (
كمتغيرات تابعة، (كل على حدة) أهم نتائج االنحدار الخطى بين نتائج تميز أداء المنظمة

  لـ"كايكاكو" (كل على حدة) كمتغيرات مستقلة CSFs عوامل النجاح الجوهرية وممارسات
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 وم� ال�
ول ال�اب  ی��ح 

 �+²ائج  ت�ة الن��ار ص�ة الف�وضان	الف�ع  �	ل عامل م: ال%اصة �عالقة تأث+
"كاCAاك3" على ن�ائج ت�	= أداء ل��خل ال�ق��ح ل��ف	? لـ CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

ل�أث	� ال�=ام  امالت االن��ار الف�د< معمع��3ة  ال��ائج ف�Pه� ، EXP ال���Pة
وضع ، و CUSال���ك وفقا ل�$الR الع�الء وال�Pوف ال��اف�	ة ، و LEDالعل	ا الق	ادة 
 �	Pة  األه�افوت�	9	ات��االسSD ل م��وعات، وC	ه �	P: ت�	���ال PD ع ، و	*��ال

لعالقة ، واHR§دارة ال�3ارد ال&���ة ، و QCال�قا�ة م: ال�*�ر ، و JITفي ال3قK ال���د 
على +ل م: ن�ائج األداء ال�الي  CULالTقافة و  ،KAIفعال	ات "كای=ن" ، و SRمع ال�3رد 

FP ائح الع�الء�ون ،CPائج أداء الع�ات، ون	ل� OP3عل� وال���ائج ال�ون ،LDP  ائج�ون ،
ت�	= أداء ال���Pة ن�ائج ، و§ج�الي SP، ون�ائج األداء االج��اعي EPاألداء ال&	�ي 

EXP ة العالقة.ت.، و�إشارة م3ج&ةAد�o إلى �	� 

  =ام�الل �	ادةأن أق3< عالقات تأث	الق LED  ائج الع�الء�على نCP Adj.R2=.494)  ،(
ولل���ك وفقا ل�$الR الع�الء  .)(LDP Adj.R2=.467ن�ائج ال�عل� وال��3 على و 

ن�ائج ال�عل� على و )، (CP Adj.R2=.484على ن�ائج الع�الء  CUSوال�Pوف ال��اف�	ة 
على ن�ائج ال�عل�  SDالس��ات	9	ة األه�اف ا ). ول3ضع وت�P	�LDP =.467)2Adj.Rوال��3

)، ول��P	� 2Adj.R(OP =.517ن�ائج أداء الع�ل	ات على و ، Adj.R)LDP =.366)2وال��3 
ن�ائج على ) و  LDP =.577)2Adj.Rعلى ن�ائج ال�عل� وال��PD  3 ال���	:ه	Cل م��وعات 

على ن�ائج ال�عل�  JIT). ول��P ال�*�	ع في ال3قK ال���د OP =.529)2Adj.R الع�ل	ات
)، ول�قا�ة ال39دة م: 2Adj.R(OP =.517ن�ائج أداء الع�ل	ات على ) و 2Adj.R(565.=وال��3 

ال�عل� وال��3 على ن�ائج )، و OP =.517)2Adj.R على ن�ائج أداء الع�ل	ات QCال�*�ر 
Adj.R2=.473) وإلدارة ال�3ارد ال&���ة ،(HR  ات	ائج أداء الع�ل�على نOP Adj.R2=.380) ،(

على ن�ائج  SRلعالقة مع ال�3رد إلدارة ا)، و (Adj.R2=.427ال�عل� وال��3 على ن�ائج و 
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)، ولفعال	ات (Adj.R2=.465ال�عل� وال��3 على ن�ائج )، و (CP Adj.R2=.388رضا الع�الء 
ال�عل� وال��3 على ن�ائج )، و (OP Adj.R2=.449على ن�ائج أداء الع�ل	ات  KAI"كای=ن" 

Adj.R2=.491)قافةTولل .(  ة ال�اع�ة	�	P��الCUL  ائج الع�الء�على نCP Adj.R2=.456) ،(
   ).(Adj.R2=.493ال�عل� وال��3 لى ن�ائج عو 

 ن�ائج ت�ل�ل تأث�$ م!ادرات ال��دة ال�ا�قة على ال��اح في ت�ف�� "كا:9اك�" ٥- ٥-٣

) أن أك�T ثالث م&ادرات ٨ی3ضح ت�ل	ل ال%*ائu ال��Aغ�اف	ة لع	�ة ال�راسة ��9ول (
%) هي على SS )100ت�&�اها ال��+ات ال%اضعة لل�راسة �9انR س�ة س	�9ا  OIج3دة 

%)، ورقا�ة 96.4( TPM%)، وال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة ISO 9000 )99.6ال��ت	R األی=و 
 TQM%)، یل	ها +ل م: إدارة ال39دة ال�املة SPC/SQM )95.6الع�ل	ة اإلح*ائ	ة 

%)، ب	��ا تل�=م ن�&ة 81.1%)، و"كای=ن" (87.1( LM%)، وال�*�	ع دون فاق� 88.4(
 أن ، و�ف��ض ال&�S أن ه?ه ال�&ادرات ZD:C�Aلع	3ب ال*ف��ة %) فق6 ب�$&	v ا56.6(

خالل اخ�&ار "ت"  م: الف�ض	ة ه?ه وتق	� ت�ف	? ال��خل ال�ق��ح لـ"كاCAاك3"، على ت²ث�
  8 - 1لألس�لة م:  ج�عها ت� ال�ي وذل} لل&	انات One Sample T- Testللع	�ة ال3اح�ة  

 QIوس6 ل�&ادرات ال39دة  الف�ق ب	: أك&� (الف�ة (أ)) في قائ�ة االس�&	ان، وذل} الخ�&ار
ال���%�مة وم�3س$ات م&ادرات ال39دة األخ�s، و�3ضح ال�9ول ال�الي ال��ائج 

  عل	ها: ال���*ل
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  )١٣ج
ول (

ال��Pلفة ون�ائج ال�س� واالن�$اف ال�ع�ار� ل�ق��E الع��ة ل
رجة أه��ة م!ادرات ال��دة 

اخ�!ار "ت"

  
  : وم� ال�
ول ال�اب  ی��ح

 ة هي�P%�مة �ال���3س$ات م&ادرات ال39دة ال���(4.69)، و(4.47) ، و(4.69) أن م ،
، ورقا�ة الع�ل	ة ISO 9000ل4ل م: االی=و  (4.61) و (4.38)، و(4.43) ، و (4.69)، و (4.43)و

، وس�ة س	�9ا TQMة ال39دة ال�املة ، و§دار LM، وال�*�	ع دون فاق� SPCاإلح*ائ	ة 
SS 3ب ال*ف��ة	والع ،ZD ة ال�املة	اج�انة اإلن	و"كاز�:"، وال* ،TPM 3الي على�ال .

 ه3 ال���%�مة �ال��+ات م�ل ال�راسة QIم&ادرات ال39دة  ج�	ع م�3س6 وأن م�3س6
مع��ل  تأث	��ال���Pة ل�یها  ال�ا�قة ال39دة ب�امج أن ، م�ا Aع$ى داللة على(4.548) 
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moderate ? ن9اح على	ت�ف �Pاك3"، وأن معCAح لـ"كا��م�ل  ال��+ات ال��خل ال�ق
ال�&ادرات  إلى ال4&	�ة p.v ق	�ة ال&�امج. وت�	� ه?ه م: أك�T أو ال�راسة ت�&�ى واح�

 ISOوم: ث� ی�@ح أن األی=و  "كاCAاك3"، ت�ف	? ال��خل ال�ق��ح لـ على ال�أث	� ال�ي لها

 ISOب	: وس6 األی=و  ف�ق  ی3ج� ال أنه مالحPة )، و��C:5.69أك&� وس6 ( ل�Aه 9000

للTالثة  p.v ، وأن ق	�ةSSوس�ة س	�9ا  LMووس6 +ل م: ال�*�	ع دون فاق�  9000
 ال�قائv هي ه?ه على ال���ت&ة على ال�3الي، واآلثار 910.، و906.و 987. وت&لغ عال	ة

، وال�*�	ع دون  ISO 9000ج األی=و أن +ل م: ب�نام Aع�ق�ون  ال���ق*ى م�ه� أن
+��خل  LSSت�ف	? س�ة س	�9ا دون فاق�  ن9اح في �Aاع� SSوس�ة س	�9ا  LMفاق� 

 ل���یS الع�ل	ات اإلن�اج	ة "كاCAاك3" . 

 Independentول�أك	� ه?ه ال��	9ة ی�� اج�اء اخ�&ار "ت" للع	�ات ال���قلة 

sample T test  3س6 ع3امل ال�9اح ال39ه��ة�ة م�اواة م	ف�ض uوذل} لف� ،CSFs 
، QIلل��خل ال�ق��ح ل��ف	? "كاCAاك3" ب	: ال��+ات ال�ي ت$&v م&ادرات ال39دة 

، و��� اخ�&ار ه?ه الف�ض	ة م: خالل QIوال��+ات ال�ي ال ت$&v ه?ه ال�&ادرات 
قائ�ة االس�&	ان، و�3ضح (الف�ة (ب)) في  8-1ب	انات ال�ي ت� ج�عها لألس�لة  م: 

  ال�9ول ال�الي ال��ائج ال���*ل عل	ها:

  ن�ائج اخ�!ار "ت" للع��ات ال���قلة )١٤ج
ول (
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  وم� ال�
ول ی��ح :

  &ار�ائج م: اخ�ت3ضح نLevene's test  ع دون فاق�	*��ل4ل م: ال LM F=3.872 050.و 

= p.v�9ا	ة س�وس ، SS  S	حF= 6.607 011.و = p.v  ،او��م �	: غ	��	أن ت&ای: الع
وم: ث� C�A: إج�اء اخ�&ار "ت" للع	�ات ال���قلة وح�اب ق	��ها ل4ل م�ه�ا، وتPه� 

، وأن ق	�ة LM p.v= .548ل�&ادرة ال�*�	ع دون فاق�  -t= - .601ال��ائج أن ق	�ة  
t=0.088  �9ا	ة س�ل�&ادرة سSS و p.v=0.930 ة ونق&ل	ة ال�&�ئ	و�?ل} ن�ف� الف�ض 

 CSFSال&�یلة ل4ل م�ه�ا، وه?ا Aع�ى أنه ی3ج� ف�ق في تع��� ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
أو  LMلل�9اح في ت�ف	? "كاCAاك3" ب	: ال��+ات ال�ي ت$&v م&ادرة ال�*�	ع دون فاق� 

  . SSم&ادرة س�ة س	�9ا 

على ع3امل  LSSوالخ�&ار تأث	� ت�ف	? م��وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 
لل��خل ال�ق��ح ل��ف	? "كاCAاك3" ت� إج�اء ت�ل	ل ال�&ای:  CSFs ال�9اح ال39ه��ة

، وذل} ل�قارنة م�3س$ات ال��< ال=م�ى ل�$&	One Way "ANOVA" v األحاد< 
�ال��+ات م�ل ال�راسة (ال��غ	� ال���قل) في  LSSم��وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 
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) و�3ضح ال�9ول ال�الي لـ "كاCAاك3" (ال��غ	� ال�ا�ع CSFsع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
         ن�ائ9ه.

  )١٥ج
ول (
  One Way ANOVA ن�ائج اخ�!ار ت�ل�ل ال�!ای� األحاد� 

  

  :وم� ال�
ول ال�اب  ی��ح

  ":	ف	ة إح*اء "ل�	ه� قPت Levene Statistic =3.349 ة�	وق ،p.v = 0.02  :&ای�ت9ان� ال
ع�م ت�اوp.v= 0.003  s، وق	�ة F= 4.732ب	: م�3س6 ال�3�9عات، وتPه� ق	�ة 

، أs أنه ی3ج� ف�وق في α=.O5ال��3س$ات ب	: ال�3�9عات ع�� م��3< مع��3ة 
o&قا لل��< ال=م�ى ل��ف	? م��وعات  CSFsتع��� أف�اد الع	�ة لع3امل ال�9اح ال39ه��ة 

في م*انع ال��+ات م�ل ال�راسة، ول�ع��� مق�ار  LSSس�ة س	�9ا دون فاق� 
 Post Hoc Testsی�� إج�اء اخ�&ارات ال�قارنة ال&ع�Aة  االخ�الفات ب	: ال�3�9عات

  و�3ضح ال�9ول ال�الي ن�ائ9ها.  

  )١٦ج
ول (

واخ�!ار  Bonferroni إلخ�!ار ب�نف$ونى"  Post Hoc Tests رات ن�ائج اخ�!ا

  Dunnett t"دون�Y تى" 
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 :وم� ال�
ول ال�اب 

  "&ار "ب3نف�ونى�ائج اخ�ت3ضح ن Bonferroni  9ه إلى�3س$ات ت�: ال�	أن الف�وق ب
) وه�ا م3�9ع�ى ال��+ات ال�ي ت$&v م��وعات س�ة س	�9ا ٤) و (٣ال�3�9عة (
في م*انعها م�? واح�  إلى ثالث س�3ات أو أك�T، مقابل ال�3�9عة  LSSدون فاق� 

م�? أقل م:  LSS) ال�ي o&قK ٢أو ال�3�9عة ( LSS) وال�ى ل� ت$&v م��وعات ١(
ع��  - 2875.) = 3) �ال�3�9عة (١&لغ ق	�ة ال��3س6 ل�قارنة ال�3�9عة (س�ة، ح	S ت

.003=p.v) 3س6 ل�قارنة ال�3�9عة�ة ال��	003.ع��   28758.) = 4) �ال�3�9عة (٣، وق 
= p.vK	&ار "دون�ائج اخ�تى"  ، و�²+� ذل} نDunnett t (2-sided)  ه� مع��3ةPA s?وال

 -28758.-) (ك�3�9عة م�	$�ة) ���3س6= ٤) وال�3�9عة (١الف�ق ب	: ال�3�9عة (
، p.v= 027.، و-21365.-) ���3س6 = ٤)، وال�3�9عة (٣، و�	: ال�3�9عة (p.v=002.و
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له تأث	� قLSS  >3م�ا Aع$ى داللة على أن ت�ف	? م��وعات س�ة س	�9ا دون فاق� 
  ال��خل ال�ق��ح لـ "كاCAاك3.  على ال�9اح في ت�ف	?

   



 م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر�           د / أمل م��
 ی�سف خل�ل

٣٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٥٥١                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 اس���اجات ال!�w وت�ص�اته .٤
 s: ال9ــــ?ر	ــــ���ــــة لل	ا�ان	ــــة ال	ال��ه9 vــــ	$&�ــــة مــــ�خال ل	T�&هــــ?ه ال3رقــــة ال Kحــــ��اق
لع�ل	ات اإلن�اج "كاCAاك3 في ال���Pات ال*�اع	ة �A��� إلى اس�%�ام +ل مـ: أن�Pـة 

�$��قــــة م�3از�ــــة، واف��ضــــK ال3رقــــة ع�ــــ�ة  SSوســــ�ة ســــ	�9ا  LMال�*ــــ�	ع دون فاقــــ� 
ت�ـه� فـي ال�9ـاح فـي ت�ف	ـ? هـ?ا ال�ـ�خل، وت�قـv ت�	ـ=ا فـي  CSFsع3امل ن9اح ج3ه��ة 

ــــادة �ال��ــــ�یS وال���ــــ	: ال��ــــ���، وال��ــــ�ك o&قــــا  أداء ال���Pــــة، وهــــي: ال�ــــ=ام الق	
Pــ	� ل�$الـR الع�ــالء والPــ�وف ال��اف�ــ	ة، ووضـع وت�Pــ	� األهــ�اف االســ��ات	9	ة، وت�

ه	Cــــل م�ـــــ�وعات ال���ـــــ	: ، وال�*ـــــ�	ع فـــــي ال3قـــــK ال��ـــــ�د، ورقا�ـــــة الع�ل	ـــــة مـــــ: 
ال�*ـــــ�ر، و§دارة ال�ـــــ3ارد ال&�ـــــ��ة، و§دارة العالقـــــة مـــــع ال�ـــــ3رد، وفعال	ـــــات "كـــــاز�:"، 
وتأس	� الTقافة ال��P	�	ة ال�اع�ة. +�ا اف��ضK ال3رقـة ال&�T	ـة وجـ3د تـأث	� ل�&ـادرات 

 تواخ�&ـ� ���Pة على ال�9اح في ت�ف	? ال�ـ�خل ال�ق�ـ�ح، ال39دة ال�ا�قة ال�ى ت$&قها ال
+&	ـ�ة ال�9ـ� العاملـة  ال��+ات ال�*ـ��ةفي ص�ة ه?ه االف��اضات في ال3اقع الع�لي 

ص�ة الفـ�وض  ق� أی�ت ن�ائج ال�راسة ال�	�ان	ةفي م9ال ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة، و 
ة وال�3صـ	ات لل&�ـ3ث ال&�T	ة، وأسـف�ت عـ: م3�9عـة مـ: الـ�الالت  الع�ل	ـة و العل�	ـ

  ال���ق&ل	ة تع�ضها ال�قا� ال�ال	ة: 

 ال��ام�� الع�ل�ة ١-٤

ال�*��ة  ��+اتی3ضح ت�ل	ل ن�ائج اإلح*اء ال3صفي في ال�راسة ال�	�ان	ة أن ال
 مــ: ال�=�ــ�ك&	ــ�ة ال�9ــ� العاملــة فــي م9ــال صــ�اعة األجهــ=ة ال��=ل	ــة ت��ــاج إلــى 

سـ��ع�C علـى ن�ـائج ت�	ـ=  "كاCAاك3"، وال�يم�ارسات  ت�ف	?ٍ  م��3<  ل���	: ال9ه�
 أداء ال���Pة، وت��Tل ال9ه3د األساس	ة ال�ي R9A أن ت3ل	ها ع�اAة فائقة في :  

 :  اإلدار�ــة ال��ارســات	ــ���ــل م�ــ�وعات الC	ــار ه	�واخ �	ــP��ال%اصــة بPD فهــي ،
�Tل العامل األكTة  ت��	@ح ذل} م: ق�اك3" ، و�CA? "كا	ة في ت�ف	أه�R2  ائج�في ن
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%، وق	�ـــة معامـــل االن�ـــ�ار ال�ع	ـــارs وال�ـــى ت&لـــغ 69.6ت�ل	ـــل ال��ـــار وال�ـــى ت&لـــغ 
م�ـ�وعات اخ�	ـار ) فـإن ١(مل�ـEFA  v) ، وo&قا لق	�ة معامالت ال��ـ&ع فـي 835.(

، ب�ـــاء علـــى دراســـات  (816.)لل�ـــ�+ةســـ��ات	9	ة ت�قـــv األهـــ�اف االال�ـــي  ال���ـــ	:
ورقا�ــة ال�ــ�<  (808.) واضــ�ةت��ــ	:  أهــ�اف، وتأســ	� (830.)ال9ــ�و< االق�*ــادAة 

) ت�Tل أه� ال��ارسات اإلدار�ة، وأن االخ�	ار ال�ل	� 822.ال=م�ى له?ه ال���وعات (
v:   ف��ـــ	ـــ���ـــةم�ـــ�وع ال	لـــ3ن +ـــل جـــ=ء مـــ: الع�لT�A :ـــ?ی ال�ـــ�اد  مـــ: األفـــ�اد ال

ــــــاح (815.ت��ــــــ	�ها ( ــــــة واالنف� ــــــ=ون �ال��ون ــــــ?ی: ی��	 ــــــ3ف	� ال3قــــــK 838.)، وال )، وت
)، وت��یــ� ال��ــ�3ل	ات ب3ضــ3ح ل4ــل شــ%u فــي ف��ــv الع�ــل 824.ال��اســR لهــ� (

 اإلدار�ة. ) هي ع3امل أخ�< هامة في ال��ارسات834.(

  ال��ـ�د Kع فـي ال3قـ	*ـ��ة ال�Pل أنTت�JIT  ?ـ	ـة فـي ت�ف	ـ� أه�Tـاني األكTالعامـل ال
ن�ـ�ار % ، وق	�ـة معامـل اال64.3وال�ـى ت&لـغ  R2"كاCAاك3" ، و��@ح ذل} مـ: ق	�ـة 

) ، و§ن أهـــ� ال��ارســـات هـــي ت*ـــ�	� الع�ل	ـــات ل=�ـــادة 802.ال�ع	ـــارs وال�ـــى ت&لـــغ (
أمــــاك: وأدوات الع�ــــل  الق	�ــــة ال�@ــــافة للع�ــــالء، ونPــــام خالAــــا ال�*ــــ�	ع ب��9	ــــع

vف��ت@�: ال S	�� ���ـة  ال��	ـاج فالع�ل�اإلن Rـام سـ�P9ـات، ون�ل�3�9عـة ال��
لل�عــ�ات  TPM اإلن�اج	ــة ال�ــاملة *ــ	انةح�ــR ال$لــR ال�ــالي للع�ل	ــة القادمــة، وال

 EFAوأمــاك: الع�ــل، ح	ــS ت&لــغ ق	�ــة معــامالت ال��ــ&ع لهــ?ه ال��ارســات فــي ن�ــائج 
 ) على ال�3الي.707.) و(753.) و(755.) و(755.(

  ة	9	ات��األه�اف االس �	Pل وضع وت�T�ASD  ?ـ	ة فـي ت�ف	أه� �Tاألك SالTالعامل ال
%، وق	�ــة معامــل االن�ــ�ار 61.6وال�ــى ت&لــغ  R2"كاCAــاك3"، و��@ــح ذلــ} مــ: ق	�ــة 

ـــي ت&لـــغ ( ـــا لق	�ـــة معـــامالت ال��ـــ&ع فـــي ن�ـــائج 785.ال�ع	ـــارs وال� ـــإن   EFA) وo&ق ف
) ، وأهـــ�اف ال9ـــ3دة وع�ضـــها �$��قـــة واضـــ�ة 817.تأســـ	� اســـ��ات	9	ة لل���ـــ	: (

) وت�C	ل س	اسات ال39دة +�ا�ة و�3ض3ح ض�: ال%$ـة االسـ��ات	9	ة لل�ـ�+ة 852.(
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) ووضــع مقــای	� جــ3دة أداء ت�فــv مــع أهــ�اف ال%$ــة اإلســ��ات	9	ة وت3صــ	ل 846.(
  ) م�ارسات إدار�ة هامة ل�9اح ال��ف	?.789.ذل} للعامل	: (

  ـــــة ال�اع�ـــــة	�	P��قافـــــة الTـــــل الTت�CUL ) ـــــي تقـــــ3م علـــــى ال��ونـــــة واإلبـــــ�اع�808.ال (
م: �Aـ�%�م لى إ �ال��+ة  ی��P العامل) وال�ي  789.واالن@&ا� وال�قة في الع�ل (

)، و��عــاون  العــامل3ن  مــع 816.اح�	اجاتــه (�قابلــة م%�جــات آدائــه +ع�	ــل �Aــعى ل
) 776.) و��&ــادل3ن ال�عل3مــات ال�ف	ــ�ة مــع �ع@ــه� 3oاع	ـــة (778.�ع@ــه� الــ&ع� (

ـــع 773.) ، وخـــارج اله	Cـــل ال��P	�ـــى (772.و��3اصـــل3ن معـــا داخـــل ( )  العامـــل ال�ا�
%، وق	�ة 60وال�ى ت&لغ  3R2"، و�Pه� ذل} م: ق	�ة األك�T أه�	ة في ت�ف	? "كاCAاك

  ). 775.معامل االن��ار ال�ع	ارs وال�ي ت&لغ (
  ـــات مـــ: ال�*ـــ�ر	ـــل رقا�ـــة جـــ3دة الع�لTت�QC  ـــة فـــي	ـــ� أه�Tالعامـــل ال%ـــام� األك

%، وق	�ــــة معامــــل االن�ــــ�ار  R2 58.7ال�9ــــاح فــــي ت�ف	ــــ? ""كاCAــــاك3"، ف�&لــــغ  ق	�ــــة 
) sار	قا ل761.ال�ع&oائج ) ، و��EFA  ات/ال�عـ�ات داخـل ال�*ـ�ع	فإن خ@3ع الع�ل

) ، 746.)، واســ�%�امها فــي تع��ــ� وم�ــع م�ــاكل ال9ــ3دة (753.لل�قا�ــة اإلح*ــائ	ة (
ـــــة ق&ـــــل بـــــ�ء خـــــ6 ال��ـــــ�ج ( .)، وان��ـــــار خـــــ�ائ6 ال�قا�ـــــة 780ودراســـــة قـــــ�رة الع�ل	

.)، 823اإلح*ــائ	ة ال�ــي تPهــ� معــ�الت اإلن�ــاج ال�ع	ــR فــي +ــل أرجــاء ال�*ــ�ع (
ب	انــات .)، واســ�%�ام 741( ع�ل	ــةالل�ــ� مــ: ت&ــای: ل �ــ�%�م األســال	R اإلح*ــائ	ةوت
)، وت�&ــع م�ــاكل ال9ــ3دة مــ: م*ــ�رها ومعال9�هــا 776.( داءلل�قا�ــة علــى األ9ــ3دة ال
)، وتأســ	� نPــام رقا�ــة م�ئــي +ــإج�اء أو آل	ــة ت9عــل م�ــاكل ال9ــ3دة واضــ�ة 737.(
ــا ال�عل3مــات عــ774.( ) ، م�ارســات هامــة فــي 699.الي ال4فــاءة ()، ونPــام ل�3�4ل3ج	

 ن9اح ال��ف	?.

   "ــات "كــای=ن	ــل فعالTت�KAI  ــة فــي	ــ� أه�Tــة العامــل ال�ــادس األك	ــة وال�9اعAالف�د
ـــارR2 58) sت�ف	ـــ? "كاCAـــاك3"، ف�&لـــغ  ق	�ـــة  ) 761.%، وق	�ـــة معامـــل االن�ـــ�ار ال�ع	
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إلدار�ـــة ال�ـــي أن أهـــ� ال��ارســـات ا EFAوت3ضـــح ق	�ـــة معـــامالت ال��ـــ&ع فـــي ن�ـــائج 
R9A ال��+	= عل	ها هي تفع	ـل م�ارسـات مل4	ـة الع�ل	ـة �ـأن �Aـع� العـامل3ن �ـأنه� 

 : أع@ــاء الفــ�ق مــ: ت�ف	ــ?	�Cــ) ، وت818.ا (s ی�3لــ3ن ت��ــ	�هلــ?اأصــ�اب الع�ل	ــة 
) ، وتأس	� م��ه�فات أداء واض�ة ل�ـا 9AـR 795.( ال���	�ات �الع�ل	اتوم�ا�عة 

) ، وتأســ	� ه	Cــل واضــح 808.األهــ�اف ال�$ل�3ــة (أن ت�9ــ=ه فــ�ق الع�ــل ل�قابلــة 
) ، ووجـ3د 808.ل��6 األف4ار واالق��احات ال�9ی�ة مع ال%$6 االس��ات	9	ة لل��+ة (

ل�قارنــة أداء ن�Pهــا وع�ل	اتهــا �ال���Pــات األف@ــل ل9لــR  �ال�ــ�+ة مــ�خل نPــامي
 ) ، ووجــــ3د ه	Cــــل واضــــح لع�ل	ــــات ال�ــــ�+ة771.( األداء �Sی�ــــأف4ــــار ل���ــــ	: وت

 وم3ثقــــةواضــــ�ة ضــــ3ا�6 وآل	ـــات و  م%�جـــاتو مــــ�خالت و ق3اعـــ� م�ــــ�دة ب3ضـــ3ح �
).738.( 

  :	ــ���وال Sــ�ی��ــادة �ال	ــ=ام الق�ــل الT�ALED  ــ?  العامــل ال�ــا�ع فــي	ال�9ــاح فــي ت�ف
%، وق	�ــة معامــل االن�ــ�ار 56.1وال�ــى ت&لــغ  R2و��@ــح ذلــ} مــ: ق	�ــة . "كاCAــاك3"

�ـ3ارد الالزمـة الق	ـادات لل تـ3ف	�فـإن  EFA)، وo&قـا لــ��ائج 749.ال�ع	ارs وال�ي ت&لغ (
 العل	ــا اإلدارة ) ، وال�ــ=ام740.( اإلدار�ــة .)، والق	ــادة767ال9ــ3دة (ل��ــ�وعات ت��ــ	: 

دوره فــي ت��ــ	: أداء ، و )742.( MBB األســ3د )، واخ�	ــار خ&	ــ� ال�ــ=ام738.�ــال�غ		� (
فــي م�ارســات الق	ــادة وال�ــي 9AــR أن  أه�	ــة األكTــ� هــى الع�اصــ� )762.(ال�ــ�+ة 

)، وتأسـ	� 720.(ت�3لى ب�ف�ها اخ�	ار وت��ی� أول	ات م��وعات ال���ـ	: ورقاب�هـا 
)، ومـ: األه�	ـة 738.(الTقافة ال��P	�	ة القائ�ة على اإلج�اع على أه�اف ال���	: 

 هـافـي +افـة ت*ـ�فاتها ومعامل�األخالقـي  القـ�وة فـي االل�ـ=امأA@ا أن تقـ�م الق	ـادات 
  ) 676.(، وت�3اج� �اس���ار في م3اقع الع�ل )677.(

   ة	اف�ـــ��ـــ�وف الPـــل وال	الع� Rـــ�ك وفقـــا ل�$الـــ��ـــل الT�ACUS  ـــام: فـــيTالعامـــل ال
%، وق	�ـة R2 55.6درجة األه�	ة  في ال�9ـاح فـي ت�ف	ـ? "كاCAـاك3"، ح	ـS ت&لـغ ق	�ـة 
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 sــار	قــا )، و§ن أهــ� ال��ارســات اإلدار�ــة ل746.(معامــل االن�ــ�ار ال�ع&o هــ?ا العامــل
هي م�ار+ة الع�الء في اق��اح ال���9ات وال%�مات ال�ال	ـة وال��ـ�ق&ل	ة  EFAل��ائج 

الح�	اجـــــات وت3قعـــــات  ال���9ـــــات قـــــای	� لل�أكـــــ� مـــــ: مقابلـــــة ، وتأســـــ	� ال�)838.(
وحــ?ف األن�ــ$ة ال�ــي ال  ل4ــل ع�ل	ــة الق	�ــة خ��$ــة تــ�فv، وان�ــاء )840.( الع�ــالء

، وت*�	� األج=اء ال�3Cنة ل���9ات ال�ـ�+ة ب�ـاء علـى )820.(ت@	ف ق	�ة للع�الء 
) وأن ی��	ـــــ= ت*ـــــ�	� ع�ل	ـــــات ال�ـــــ�+ة �امCان	ـــــة تع�یلـــــه 809.(مـــــ�خالت الع�ـــــالء 

 ) .786.( واالس�9ا�ة ال���عة ل�غ	� اح�	اجات الع�الء

  ـــل إدارة العالقـــة مـــع ال�ـــ3رد ال��ت	ـــR ال�اســـع فـــي درجـــات األه�	ـــة لع3امـــل  SRت��
، وق	�ــة معامــل االن�ــ�ار R2   %52.4ال�9ــاح فــي ت�ف	ــ? "كاCAــاك3" ح	ــS ت&لــغ ق	�ــة 

) sـــار	ـــائج )724.ال�ع�قـــا ل�&oو ،EFA   :ـــ�ة مـــع ال�ـــ3ردی	ـــل ت4ـــ�3: العالقـــات ال9T�A
، وال�ـــــــي ت�ـــــــ�ح لل�ـــــــ�+ة �إ9Aـــــــاد االح�	اجـــــــات وال�ـــــــ3ارد )763.و�3oلـــــــة األجـــــــل (

�3�4ل3ج	ـــا ال��یTـــه ق&ـــل م�اف�ـــ	ها، وال�ـــي تقـــ3م علـــى ال��ـــار+ة فـــي حـــل م�ـــاكل وال
.)، 800( ، وت�Tل ال39دة ال�ع	ار األول لل��+ة في اخ�	ار ال�ـ3ردی: .)821ال39دة (

) هـي أهـ� 717.ح	T�A Sل ال�%لu م: اله�ر وتقل	ل ال�4لفة غاAـة م�ـ��+ة ب	�ه�ـا (
 قة مع ال�3رد ل�9اح ت�ف	? "كاCAاك3".ال��ات ال�ي R9A ت3اف�ها في إدارة العال

 ــل إدارة ال�ــ3ارد ال&�ــ��ةTت� HR  Sــ	ــة، ح	ــ� فــي درجــة األه�	العاشــ� واألخ Rــ	ت��ال
ــــغ ق	�ــــة  ، وo&قــــا ل��ــــائج  )687.وق	�ــــة معامــــل االن�ــــ�ار ال�ع	ــــارR2  %47.2 ) sت&ل

 )856.فــإن مCافـأة العــامل	: ع�ـ� تعل�هــ� ل�هـارات ج�یــ�ة ( EFAمعـامالت ال��ــ&ع فـي 
ق	ـاس األداء وع�الـة نPـام ) 812.( ور�6 ن�P ال�3اف= وال�ق�ی� ب���: األداء الفعلـى

ت�Tــل م�ارســات إدار�ــة أساســ	ة 9AــR ت3اف�هــا  )773.( ق الع�ــلو لفــ� ســ3اء لألفــ�اد أ
ل�9ــاح ت�ف	ــ? "كاCAــاك3". وأن نPــ� ال�ــ�ر�R وت��	ــة العــامل	: وال�ــى یــ�� مــ: خاللهــا 

فـــي تع��ـــ� أنـــ3اع الفاقـــ�، و حـــل ال��ـــCالت، تـــ�ر�R العـــامل	: إلك��ـــاب ال�هـــارة 
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) ، وال��ر�R على  ال�هارات الق	ادAة، و§دارة ال���وع، وعلـى 803.وت��	: ال39دة (
) vوخـ�ائ6 741.الع�ل +ف�� ،s4ـ�ار�ـل ال�ـ�رج الTة (م	اإلح*ـائ R	وعلى األسال ، (

)، ومــ�ح ال&ــ�امج ال��%**ــة 699.ال�قا�ــة، وت*ــ�	� ال�9ــارب، وت�ل	ــل االن�ــ�ار) (
(ال�ـــ=ام األصف�/األخ@�/األســـ3د) ل4ـــل العـــامل	: فــــي  LSSفـــي ســـ	�9ا دون فاقـــ� 

)، وحـــS ال�13فـــ3ن فـــى م%�لـــف ال��ـــ��3ات علـــى ت�ـــ�یS معـــ�ف�ه� 710.ال�ـــ�+ة (
) هــي م�ارســـات أساســ	ة ل�9ـــاح 803.�ال�قــ�م الـــ?�A sــ�ث فـــي م9ــال ت%**ـــه� (

 ت�ف	? "كاCAاك3".

  &ار�ائج اخ�ه� نPات "ت" أن ب�نامج األی=و تISO 9000 �9ا	ة س�وس ،SS ع	*ـ��وال ،
 ال&ـ�امج "كاCAـاك3" عـ: األكTـ� أه�	ـة فـي ال�9ـاح فـي ت�ف	ـ? ال�ـأث	� لها LMدون فاق� 

األخــ�<، +�ــا تPهــ� ن�ــائج اخ�&ــار  "بــ3نف�وني"، و"دونــK تــي" أن ت�ف	ــ? م�ــ�وعات 
أث	� قــ3< علــى ال�9ــاح فــي ال�ــ�+ات م�ــل ال�راســة لــه تــ LSSســ�ة ســ	�9ا دون فاقــ� 

 .في ت�ف	? "كاCAاك3

  3عل� وال��ـــ�ـــائج الـــ�ـــل نTـــائج ت��إدارة ال� Rوعلـــى جانـــLDP  ـــ= أداء	ت� �	أهـــ� مقـــای
) ، 912.وق	�ة معامل االن��ار ال�ع	ـارR2   %83.1 ) sح	S ت&لغ ق	�ة  EXPال���Pة 

) ، T�A ).837ــل ت��ــ: ال�3�4ل3ج	ــا ال�9یــ�ة EFAوo&قــا ل��ــائج معــامالت ال��ــ&ع فــي 
) ، وال���ـــ	: 808.) ، وت��ـــ: ال���9ـــات ال�ال	ـــة (810.وoـــ�ح ال���9ـــات ال�9یـــ�ة (

األه�	ــــة  OPأهــــ� م²شــــ�اتها. وت��ــــل ن�ــــائج أداء الع�ل	ــــات  801.ال�ــــ�ر�9ى للع�ل	ــــات
وق	�ــــة معامــــل  R2   %75.7ف�&لــــغ ق	�ــــة   EXPفــــي مقــــای	� أداء ال���Pــــة  الTان	ــــة

) sـــار	ـــائج 870.االن�ـــ�ار ال�ع�قـــا ل�&oو ، (EFA  :9ـــات عـــ�ال�� �	ـــل ســـ�عة ت�ـــلTت�
)، وان%فـــــاض 759.)، وال�عـــــ�ات (786.( )، وت=ایـــــ� ان�اج	ـــــة الع�الـــــة790.( ال��اف�ـــــ	:

ال�3قــف)  -ف�ــل الع�ل	ــة -اعــادة الع�ــل -ال%ــ�دة  -ت4لفــة الف�ــل الــ�اخلى (الع	ــ3ب
الف�ـل ال%ــارجي )، وان%فـاض ت4لفــة 738.()، وجـ3دة ال��ــ�ج مقارنـة �ال��اف�ــ	: 770.(
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) أهـــ� م²شـــ�اتها. وت��ـــل ن�ـــائج 714.(ال�&	عـــات ال�فقـــ3دة)  -ال�ـــ�دودات -(ال�ـــCاو< 
  R2ح	ـS ت&لـغ ق	�ـة  EXP األه�	ة الTالTة فـي مقـای	� ت�	ـ= أداء ال���Pـة CSالع�الء 

 %73.4  sــــار	ــــة معامــــل االن�ــــ�ار ال�ع�	ــــائج ، ) 857.(وق T�Aــــل والء  EFAوo&قــــا ل��
) أهــ� م²شــ�اتها. وت��ــل ن�ــائج األداء 802.(عــ�ل االح�فــاÍ بهــ� ) ، وم819.(الع�ــالء 

ح	S ت&لـغ ق	�ـة  EXP األه�	ة ال�ا�عة في مقای	� ت�	= أداء ال���Pة SPاالج��اعي 
R2   %59.7  sار	ة معامل االن��ار ال�ع�	ـائج 773.(وق�قـا ل�&oو ،(EFA  >3�فـإن م�ـ

ـــ3ف	� )، وت��ـــ: م�ارســـات ال�3 854.(ال*ـــ�ة وال�ـــالمة ال�ه�	ـــة 1ـــف مـــ: ح	ـــS  ت
ـــ13	في  فـــ�ص الع�ـــل، وال��ـــاواة بـــ	: العـــامل	:، وت�ـــ3ع القـــ3< العاملـــة وال�$ـــ��3 ال

األه�	ـة ال%ام�ـة فـي مقـای	�  EP ) أه� م²شـ�اتها. وت��ـل ن�ـائج األداء ال&	�ـي820.(
وق	�ــــة معامــــل االن�ــــ�ار  R2   %49.5ح	ــــS ت&لــــغ ق	�ــــة  EXPت�	ــــ= أداء ال���Pــــة 

 sــــار	ــــائج 702.(ال�ع�قــــا ل�&o وأهــــ� م²شــــ�اتها (EFA  ــــاتAهــــى ان%فــــاض ن�ــــ&ة ال�فا
)، وت$ــ��3 ال���9ــات صــ�Aقة 856.)، وال�لــ3ث ال�ــاتج عــ: االن&عاثــات (866.(ال%$ــ�ة 
ال��ت&ـة ال�ادسـة واألخ	ـ�ة فـي األه�	ـة  FP). وت��ل ن�ائج األداء ال�الي 812.(ال&	�ة 

ـــــ= أداء ال���Pـــــة  ـــــغ ق	�ـــــة  EXPل�قـــــای	� ت�	 ـــــS ت&ل وق	�ـــــة معامـــــل  ،R2  %35.8ح	
 sــــار	ــــائج )599.(االن�ــــ�ار ال�ع�قــــا ل�&oو ،EFA  ــــل ت=ایــــ� معــــ�ل ن�ــــ3 اإلیــــ�اداتT�A

) أهــ� 893.)، ومعــ�ل العائــ� علــى االســ��Tار (900.(  )، ومعــ�ل ن�ــ3 اإلیــ�ادات932.(
 م²ش�اتها. 

وت�ـــ�د ال��ــــائج ال�ـــا�قة م�ــــاور ال���ـــ	: فــــي الـــ��P اإلدار�ــــة لل�ــــ�+ات 
لة في ص�اعة األجه=ة ال��=ل	ة وأول�3اتهـا، وال�ـي C�Aـ: مـ: خاللهـا ال*�اع	ة العام

 s: ال9ـــــ?ر	ـــــ���ـــــة لل	ا�ان	ـــــة ال	ـــــ? ال��ه9	ف��ل vخ��$ـــــة ال$��ـــــ �	لل�ـــــ�ی��: تأســـــ
نPــام  فــي تغ		ــ� أو ت�ــ�یS أs مــع ال�ــال هــ3 و+�ــالع�ل	ــات اإلن�ــاج "كاCAــاك3". 

s���3قع أن ال�3اجهه اإلدارة الع�ل ف�: ال��سـ s?ـ�،  هـي األولـى الـ		غ�مقاومـة ال
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R&�� 9ح. و�?+�  ع�م�	ان �أن األسل3ب ال�9ی� س�Aالفه� أو ع�م اإل(Nohira and 

Berkley,1994)  ،ــ�		غ�علــى مقاومــة ال Rغلــ�ثالثـة أعــ�اض ت9عــل اإلدارة تف�ــل فـي ال
اإلدارة لف�ـــل ال�ـــ�خل أو األف4ـــار ال�9یـــ�ة، وهـــ?ا االت9ـــاه  العـــ�ض األول هـــ3 ت3قـــع

A$لــv عل	ــه " إذا لــ� �A*ــل عل	هــا صــ�	�ة مــ: هــ?ه ال�ــ�ة، دع3نــا ن�*ــل عل	هــا 
أف@ل هـ?ه ال�ـ�ة،" فـاإلدارة ت�3قـع ف�ـل م�ارسـة ال�ـ�خل وتفقـ� رؤ��هـا لل4	ف	ـة ال�ـي 

 proliferationار  ت��Cل الف�4ة بها وتع�ل، م�ا ی²دs إلى ت%&$ها وس6 ت4اث� األف4

of ideas �9 ال��ی�ون أنف�ه� �ال هـ�ف و�=�ـ� خـ3فه�A اف�ة��ة األف4ار ال��T+ ومع ،
مــ: عــ�م قــ�رته� علــى ت�ف	ــ? ال�ــ�خل ال�9یــ�، واإلح&ــا� ال�ــاتج مــ: هــ?ا ال�ــ	�ار�3 

 ن4هــة ال�ــه�ســ3ف Aقــ3د إلــى ال��ــ3ذج الTــاني مــ: األعــ�اض وهــ3 مــا A$لــv عل	ــه" 
flavor of the month " ـه ال�ـ�ی�ون +ـل ف4ـ� ج�یـ� علـى	یـ�< ف s?ار�3 الـ�	وهـ3 ال�ـ ،

أنـــه هـــ3 الـــ?s ســـ	²دs إلـــى إن9ـــاح الع�ـــل، وفـــي هـــ?ه ال�الـــة ســـ3ف تف�ـــل بـــ�امج 
ال���ــ	: ألن العـــامل	: لـــ: ی����ـــ3ا لل�$&	ــv فـــال%&�ة عل�ـــ�ه� أن االن�Pـــار ســـ3ف 

عـ�ض 9Aعل اإلدارة تع�ل ع: ف�4ها ال�9ی�، و�²دs ذلـ} أA@ـا إلـى ال�ـق�3 فـي ال
الTالــــS وهــــ3 الــــ?هاب وراء +ــــل ف4ــــ�ة ج�یــــ�ة، وســــ3ف ت&ــــ�ر اإلدارة ذلــــ} �إجا�ــــات 
��	$ة مTل " ل	� م: ال�هل تغ		� عق3د م: ال��ارسات ال%اo�ة"،  فـإذا ت�ـاءل�ا 
ع: ق*u ال�9اح في ت�ف	? م&ادرات ال���	: فإن ذل} ی�جع إلـى اإلدارة ال3اقع	ـة 

ــــ�ة ل%*ــــائu ال�ــــي اســــ�%�م ال�ــــ�ی�ون ف	هــــا بــــ�اع�ه� فــــي ت 4		ــــف األف4ــــار ال�9ی
م��Pــاته�، و3oع3هــا  ل�قابلــة ال�3اقــف ال%اصــة، واســ�%�م3ا م�غ	ــ�ات إدار�ــة مTــل 
 R�9�ائج م: ال��خل ال�9ی� ل�ن v	ق��ب K��، فاإلدارة اه�		غ�= ال	ق�ی� في ت�ف�ال

  الف�ل. 

فـــي ت�ف	ـــ?  ال�ـــ�+ات ال*ـــ�اع	ة مـــ: ك�ـــا قـــ� ال ی�غـــR ال�ـــ�ی�ون فـــي الع�یـــ�
ال4&	ــ�ة ال�ــي ت�فــv  االســ��Tارات فــي ی�غ&ــ3ن  ال ���ــ	: ال9ــ?رs لــألداء، ألنهــ�ال بــ�امج
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R: علــى تــ�ر�	ــ�ة العــامل�:، وخ*3صــا مــع ت3قعهــا لف	ــ���ال�9یــ�ة لل R	علــى األســال 
ف$&قــا لـــ  .ال��ــ�یS ل��ــار�ع مل�3ســة ن�ــائج ال�ــ�ر�R و1هــ3ر نهاAــة بــ	: �3oلــة  زم�	ــة

Snee (2010)  :ــ�دد ال�ــ�ی���: ی	ــ?ی	ف��3<  مــ: ال�ــ�اح األوســ6 فــي ال��ــ�ودفــع بــ�امج اق 
ال�²جــل، و§ن ال�ــل  وال�ــ�دود العال	ــة ال�ــ�ر�R ت4ــال	ف مــع LSSســ�ة ســ	�9ا دون فاقــ� 

 ال�ق	ق	ـة، ال���ـ	: وم�ـار�ع ال�ـ�ر�R بـ	: ال�9ع ال?+ى لل�غلR على ه?ه ال��Cلة ه3
Rر���ة على القائ� فال	ق	قـ�م ال��ار�ع ال�قA ـا مـ: عـ�داAج أوال. ال�=ا�ـائج ، ی�ـ�ـة ن	مال 

 ال�ق	ق	ـة ال��ـار�ع ال��ـار+3ن فـي Aأخـ? ال�ـ�ر�R، وثان	ـًا، ت4ال	ف تغ$ى وأع�ال ف3ر�ة
 ال�ــ�ر�R م�ــار�ع ر�ــ6 خــالل مــ: ل�9احهــا، والTالــS، أك&ــ�، و��Cســ3ن oاقــاته� �A�9ــة

  ت��	: أداء.  إلى ال��ر�R ت��3ل ی�� الع�ل، �أول�3ات

، وســـ�ة ISO 9000ك�ـــا Aع�&ـــ� تأك	ـــ� ن�ـــائج اخ�&ـــارات "ت" �ـــأن ب�نـــامج األیـــ=و 
ـــ�  SSســـ	�9ا  ـــأث	� لهـــا LMوال�*ـــ�	ع دون فاق ـــة فـــي ال�9ـــاح فـــي ت�ف	ـــ? ال� ـــ� أه�	 Tاألك 

لألســ&اب  ن�	9ــة مق&3لــة م�$ق	ــا و��جــع ذلــ} م&ــادرات ال9ــ3دة األخــ�<،  "كاCAــاك3" عــ:
  ال�ال	ة:  

ق3اع� م��دة 	Cل واضح لع�ل	ات ال��+ة �ب3ج3د ه A ISO 9000ع�ى األی=و -
 األدوات أح� وم3ثقةواض�ة ض3ا�6 وآل	ات و  م%�جاتو م�خالت و ب3ض3ح 
 .SS ب�نامج س�ة س	�9ا في أs األساس	ة

اله�ر وال���	:  م: ال�%لu هي LM األساس	ة لل�*�	ع دون فاق� ال�فاه	� -
 س�ة  مفه3م م: ج=ء أA@ا ال����� لل�%لu م: أخ$اء الع�ل	ات، وه?ا

  وال�ي ته�ف إلى ال�� م: اخ�الفات الع�ل	ة.    ،SSس	�9ا 
وســــ�ة  LMوال�*ـــ�	ع دون فاقـــ�  ISO 9000األیـــ=و  و��ـــا أن الTالثـــة بـــ�امج :

 اب�4ـار الع�ل	ـة، ل�9اح مه�3ن  ال���ق*ى م�ه� أنه� م��ا�$3ن، و�ع�ق�  SSس	�9ا 
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:C�	ة دم9ها ف	ـ?ه�ا +�ـ�خل في ح=مة واحـ�ة و  لل��ی��: في ال��+ات ال*�اع	ت�ف
م�4امل ل���یS الع�ل	ات اإلن�اج	ة وجعلها أك�T تف�دا ، و�ع&ـارة أخـ�s ت�ف	ـ? نـاجح 
ـــ "كاCAــاك3" وهــ3 مــا ی�فــv مــع ال�ــ�خل ال�ق�ــ�ح �ال�راســة. و�²+ــ� هــ?ه ال��	9ــة مــا  ل
ت�ــف� ع�ــه ن�ــائج اخ�&ــار  "بــ3نف�وني"، و"دونــK تــي" مــ: أن ت�ف	ــ? م�ــ�وعات ســ�ة 

ي ال��+ات م�ل ال�راسة لـه تـأث	� علـى ع3امـل ال�9ـاح فـي ف LSSس	�9ا دون فاق� 
+�ا Aع�&� تأك	� ن�ائج ال�راسة ال�	�ان	ة على أن أه� مقـای	� ت�	ـ= ت�ف	? "كاCAاك3"، 

أداء ال���Pــة، هــى ن�ــائج الــ�عل� وال��ــ3 وال�ــي ت�ــ�د القــ�رات االب�4ار�ــة لل���Pــة، 
�اخل	ـة، ن�	9ـة مق&3لـة م�$ق	ـا ون�ائج أداء الع�ل	ات وال�ـي ت3ضـح +فـاءة ع�ل	اتهـا ال

C�A: أن �A�ف	� م�ها م�ی�و ال��+ات ال*�اع	ة،  فاألول �Aـ�د قـ�رة ال�ـ�+ة علـى 
ت�		ــ= م��9اتهــا عــ: م�اف�ــ	ها، والTــاني �Aــ�د قــ�رتها علــى ت%فــ	� ال�4لفــة، و§ن�ــاج 
م��9ــات ذات جــ3دة و��ــ�عة عال	ــة، ومــ: ثــ� ق	ــاس قــ�رتها علــى ال�فــ3ق علــى أداء 

  م�اف�	ها.

R9ـــA ـــات و�*ـــفة عامـــة�P3ل3ن عـــ: إدارة ال���ة  أن یـــ�رك ال��ـــ	ال*ـــ�اع
لـ: یـ�9ح ت�ق	ـv ال���ـ	:  العل	ـا اإلدارة وم�ـار+ة ال4امل ال�ع� دون  ال�*��ة أنه م:

ــاته� اإلن�اج	ــة،  وال ق	ــامه� ب��ــ9	ع م�ــ�وعات  ذلــ} م9ــ�د Aع�ــي ال9ــ?رs ألداء ع�ل	
ال�9ـاح،  مـ: اح��ـاالت ت=�ـ� ال�ـي ءكـل األشـ	ا ضـ�ورة فعـل إن�ا Aع�ي اب�4ار الع�ل	ة،

ــــة ــــة ال�ــــ3ارد وت%*ــــ	u العق&ــــات، و§زال  ال��ــــ�ز ال�قــــ�م واســــ�ع�اض وال&�ــــ��ة، ال�ال	
م&اشـ�ة  القـادة ی�ـ3لى +&ـار وأن وال�قـ�ی� وال�Cافـآت لل��ـ�وعات ال�اج�ـة �ان�Pام عل�ـا،

   ال��ف	? وال��افPة على جه3د ال���	:.  على مه�ة اإلش�اف

  ال��ام�� العل��ة  ٢-٤
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 PIت�فـــv ن�ـــائج  ال�راســـة ال�	�ان	ـــة مـــع ال�راســـات ال�ـــا�قة فـــي م9ـــال اب�4ـــار الع�ل	ـــة 
 e.g. Harrington ,1991; Harrington ,1995; Harry and)و§عـــادة ه��ســـة الع�ل	ـــات 

Schroeder,2000; Hertog et al, 2010; Tepic et al, 2013; Peng et al, 2013; Saunila and Ukko, 

2013; Saunila,2014) ـــة األولـــى هـــي إلدارة م�ـــ�وعات	ـــي أكـــ�ت علـــى أن األه��وال ،
ـــــة  ـــــي ع�ل	 ـــــع ف ـــــإلدارة ال�اج�ـــــة لل��ـــــار�ع Aق ـــــار ال���ـــــ	: وأن العامـــــل األول ل اخ�	

فـي ال3اقـع  لل�ـ�+ة، فال���ـ	:سـ��ات	9	ة ت�قـv األهـ�اف االال�ي  م��وعات ال���	:
، وقـ� ذ+ـ� ذلـ} project by projectك�3�9عة مـ: ال��ـ�وعات ال���ا�عـة  الع�لي ��Aث

ال$�3ـــل  ال�ـــ�< علـــى ناجً�ـــا CAـــ3ن  لـــ: ال���ـــ	: وأكـــ� أن  Juranرائـــ� ال9ـــ3دة  ســـا�قا
 ت�ــK "�ــار��3" والــ?s وم�اجع�ــه، وم&ــ�أ وت�ف	ــ?ه ال��ــ�وع اخ�	ــار  ت��ــ	: نPــام بــ�ون 

   .(Juran, 1988)لع�لة اإلخ�	ار  أساس	ة ق&له Aق�م ن��Pة م: ص	اغ�ه

ك�ـا أن تأك	ــ� ن�ـائج ال�راســة ال�	�ان	ــة أن الف3ائـ� ال�ال	ــة ال�ـى �Aققهــا ال��ــ�وع  
ــــار م�ــــ�وعات  ــــى دراســــات ال9ــــ�و< االق�*ــــادAة 9AــــR أن ت4ــــ3ن أســــاس إخ�	 ــــاء عل ب�

هــى اللغــة ال�ــي لغــة ال�ــال �ــأن  Juranال��ــ�یS، ی�فــv أA@ــا مــع مــا ی²+ــ�ه رائــ� ال9ــ3دة 
ق	ـ	� اق�*ـادAة اإلن9ـاز وق	ـاس ن�ـائج ال9ـ3دة العال	ـة ل�  ها%�م�ـ�تت�فه�ها اإلدارة العل	ا و 

�ـ�%�م إلق�ـاع اإلدارة العل	ـا ب��ف	ـ? ال�ـي 9AـR أن تلغة هي ال ةت4لفة ال39د، و وال��%ف@ة
فـي ع�ل	ـة  Snee (2010) . +�ـا ی3ضـح  (Juran and Gyrna ,1993 :p. 91) م��وعات ال���ـ	:

، ورقا�ــة ال�ــ�< ال=م�ــى واضــ�ة ت��ــ	: أهــ�افاخ�	ــار ال��شــ�	: ال��اســ&	:، وتأســ	� 
ق�3ــة م²داهــا أن ی�4ــ3ن  أساســ	ة ن��Pــة LSSلــ�< ســ�ة ســ	�9ا دون فاقــ�  لل��ــ�وع ، أن

ح�ـــى C�Aـــ: ت�ق	ـــv أق*ـــى  أع@ـــاء ســـ�ة إلـــى أر�عـــة مـــ: األمTـــل ال��ـــ�وع ف��ـــv ح9ـــ�
 ســـ�ة إلـــى ثالثـــة غ@ـــ3ن  فـــي لل��ف	ــ? قابلـــة ال��ـــار�ع ت4ـــ3ن  أن اســ�فادة م��Cـــة، و��&غـــي

 Sــ	فقــ�أشــه� حA ــة �ال��ــار�ع عــادة مــا�Pــام داخــل  ال����مــ�تها عــ: ع�ــ�ما ت=�ــ� االه 
   أشه�. س�ة
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وت�3افv أA@ا ن�ـائج ال�راسـة ال�ـي أكـ�ت علـى أه�	ـة ب�ـاء ب�	ـة ت��	ـة ت�P	�	ـة 
ع�اصـ�  أر�عـة وأن ت�@�: ه?ه ال&�	ـة �Cفاءة، ل�ع� م��وعات ال���یS وت�ف	?ها ق�3ة،

ــــاء ثقافــــة ت�P	�ــــة داع�ــــة١هــــى: ( ــــ�عل� ال��ــــ���  ) ب� ــــة واإلبــــ�اع وال ــــى ال��ون تقــــ3م عل
) نPـام ق	ـادة Aع�ـل علـى إدارة ٢واالن@&ا� وال�قة وال�3اصل الفعال في ب	�ـة الع�ـل،  و(

وت�ـــ3لى اإلدارة العل	ـــا ب�ف�ـــها اخ�	ـــار وت��یـــ� أول	ـــات ، �ـــ3ارد الالزمـــةال�غ		ـــ� وتـــ3ف	� ال
لقائ�ـــة علـــى اإلج�ـــاع علـــى م�ـــ�وعات ال���ـــ	: ورقاب�هـــا وتأســـ	� الTقافـــة ال��P	�	ـــة ا

ودوره فــــي ت��ــــ	: أداء  MBB األســــ3د اخ�	ــــار خ&	ــــ� ال�ــــ=ام ، و��Tــــل أهــــ�اف ال���ــــ	:
تأس	� عالقات ق�3ة وداع�ة مع ) ٣م�ارسات اإلدارة العل	ا، و( هام في ع�*� ال��+ة

ونPـ� ) إدارة م3ادر ����ة ت%$ـ6 نPـ� حـ3اف= وتقـ�ی� وتق	ـ	� أداء فعالـة، ٤ال�3ردی:، و(
 األ�عـاد تـ�ا�6 +ـل مـ:مع ال�راسات ال�ي ت²+� أه�	ة  R وال�$��3 ال?اتي للعامل	:.لل��ر�

، وت3صـي أن و��ا C�Aل نPام إدارة جـ3دة م�4امـل ،�$��قة م�&ادلةو  االج��اع	ة وال�ق�	ة
ی�+ــــ= ال�ــــ�ی�ون جهــــ3ده� علــــى ت%$ــــ	6 وت�ف	ــــ? وت��ــــ	: +ــــل الــــ��P ال�ل�3ســــة وغ	ــــ� 

 ,.e.g: Andeson et al,1995; Calvo-Mora et al)ال�ل�3سة إذا ه�ف3ا إلـى  م��Pـة عال	ـة ال9ـ3دة 

2005; Bou-Llusar et al., 2009) .،  

أقـل م�ه9	ـة و  ��قـة"كاCAـاك3" �$ �ف	ـ?C�Aـ: تك�ا ت�3افv ن�ائج ال�راسة عـ: أنـه 
خ$	ــة فــي ع�ل	ــة دور�ــة م�*ــاع�ة، وذلــ} مــ: خــالل سل�ــلة مــ: ال���ــ	�ات ال*ــغ	�ة 

ـــ�� ت�ف	ـــ?ها خـــالل "كـــای=ن" ، وذلـــ} فـــي ضـــ3ء ت$&	ـــv م&ـــاد{ وأن�Pـــة  الPـــاه�ة وال�ـــي ی
، و+ــل فــي مــ�ة یــ�� اك��ــاف ن$ــاق  لل���ــ	: أو أف4ــار لل��ــ�یLM Sال�*ــ�	ع دون فاقــ� 

، مـــع ن�ـــائج ال�راســـات ال���9&	ـــة ال�ـــي الـــ�عل� ال��P	�ـــي ع� ت$&ـــv فعال	ـــات "كـــای=ن" و�ـــ�
 الهــــ�ف ت�ق	ــــv فـــي قــــs3  مـــ�خل  LM ال�*ــــ�	ع دون فاقـــ� م�ارســـات ت²+ـــ� علــــى أن

 Fullerton and Wempe (2009), Singh et al. (2010)ـ ل 3فقاف .الع�ل	ات م��3<  في االس��ات	9ي

and Taj and Morosan (2011)،  ـ? ز�ـادةفإن	ع دون فاقـ� م�ارسـ ت�ف	*ـ��ات الLM  >إلـىیـ²د 
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 .Fullerton and McWatters (2002) and Rahman et al ، وo&قـا لــOPأداء أف@ـل للع�ل	ـات 

�ع�ل	ـات اإلن�ـاج،  أكTـ� �ـCلیـ�ت&LM  � 6 ال�*ـ�	ع دون فاقـ� م�ارسـات ت�ف	?فإن  ,(2010)
 عCــ�ت OP م²شــ�ات أداء الع�ل	ــات ال��ــغ	ل	ة أنأA@ــا  Nawanir et al (2013) �عىك�ـا یــ
ــــا ــــاج �Pــــامل ال�اخل	ــــة ال%*ــــائu �عــــ� فعلً	 ــــ?sو  اإلن� ــــأث� ال  ال�*ــــ�	ع ���ارســــات ی�

 . +�ا ت�3افv أA@ا مع ن�ـائج ال�راسـات ال�ـي ت²+ـ� علـى أه�	ـة فعال	ـات "كـای=ن"ال�$&قة

Gemba-Kaizen  ـات	: أداء الع�ل	فـي ت��ـ(e.g. Sua´rez-Barraza et al ,2012; Ramakrishnan 

and Testani,2010; Arya et al ,2013).  

ك�ـــا ی�3افـــv تأك	ــــ� ن�ـــائج ال�راســـة ال�	�ان	ــــة علـــى تـــ�ا�6 +ــــل ع3امـــل ال�9ــــاح 
وت�ــCل	ها لعامــل +امــا واحـــ� T�Aــل ال�ــ�خل ال�ق�ــ�ح ل��ف	ــ? "كاCAـــاكCSFs  ،"3ال39ه��ــة  

�ـا�قة ال�ـي ت²+ـ� علـى أن و�3ث� ا9Aاب	ا في ت�	= أداء ال���Pة، مع ن�ائج ال�راسـات ال
تــ²ث�  TQMال��ارســات اإلدار�ــة ال��4املــة للع3امــل ال�اســ�ة فــي إدارة ال9ــ3دة ال�ــاملة 

، ومـــع ن�ـــائج ال�راســــات �o(Santos-Vijande, 2007)دAـــا علـــى م%�لـــف م²شــــ�ات األداء 
بــــ	: معــــای	�  EFQM ل��	ــــ=اال�ــــ&&	ة فــــي ن�ــــ3ذج ة العالقــــ ل���9&	ــــة ال�ــــي ت²+ــــ� علــــىا

وأA@ـا  ,(e.g. Calvo de Mora et al,2005; Bou-Llusar et al., 2005) ومعـای	� ال��ـائجال���Cـات 
بـ	:   BCPEمع اس���اجات ال�راسات ال�ا�قة ال�ي ت²+� على وج3د عالقـات فـي ن�ـ3ذج 

  e.g. Wilson and Collier, 2000; Goldstein and) معـای	� الع�ل	ـات ومعـای	� ن�ـائج األداء 

Schweikhart,2002)  ،ـائج ع$ي +�ا ت�ـائج ال�راسـاتهـ?ه ال��مـع ن vفـ�دالالت واضـ�ة ت 
ال�ي أم�ت ب��ع	� إح*ائي للعالقة ب	: م�ارسات ال39دة ال�%�لفـة فـي الـ��P  ال�ا�قة

مقای	� األداء �	: الق	ادAة واالس�	�ات	9	ة وفي ال�3ارد ال&���ة وال��+	= على الع�الء و 
، (e.g. Bou-Llusar et al., 2005;2009)ضـا الع�ـالء ال�ال	ـة وغ	ـ� ال�ال	ـة وال�ـي ت�@ـ�: ر 

ال�ي أك�ت علـى أن ت��ـ	: ال��ارسـات ال�اخل	ـة للع�ـل سـ	ق3د  ال�ا�قة ومع ال�راسات
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-e.g. Anderson et al,1995; Evan and Jack,2003; Santos)ت��	: ن�ائج الع�ل ال%ارج	ـة إلى 

Vijande, 2007).  

R ن�ـائج ت�	ـ= أداء ال���Pـة، ف��3افـv ك�ا ی3ج� اسـ���اجات م�ـابهة فـي جانـ
ن�ـــائج ال�راســـة ال�	�ان	ـــة عـــ: تـــ�ا�6 +ـــل مقـــای	� ن�ـــائج ت�	ـــ= أداء ال���Pـــة وت�ـــC	لها 
لعامـل +ـام: واحـ� ی3ضـح  ال�3افـv ب	�هـا، مـع ال�راسـات اإلدار�ـة ال�ـي ت²+ـ� أه�	ــة أن 

 ;Evan, 2003)ة �Aــ�ل ق	ــاس ن�ــائج األداء +ــال مــ: ال39انــR ال�ل�3ســة وغ	ــ� ال�ل�3ســ

Kaplan and Norton,1996; 2004)  ، ــاس األداء مــع دراســاتو	ــي ت²+ــ� علــى ق�ــة  ال	أه�
 e.g. Amrina and Yusof , 2001; Fan et al,2014; Lin)إضافة أ�عاد االس��امة في ق	اس األداء

Wu, 2015)   . ـائج الت²+ـ� ك�ـا�ـائج أن عالقـات ن�ة األداء �	ـة العالقـات ال�ـ&&��P&ـع ن�ت
رت&ا�  ت�ل	ل اإلت3ضح ن�ائج ،  ح	Kaplan an Norton (1996,a) S ال�ي أك� عل	ها BSCفي 

مقای	� قائ�ة، وأن ن�ـائج أداء الع�ل	ـات ون�ـائج  مقای	� ال�عل� وال��3أن ل&	انات على ل
   . الع�الء Aأخ?ان دور ال��غ	� ال3س	6 ب	�ها ون�ائج األداء ال�الي

  الق��د وال!��ث ال���ق!ل�ة ٣-٤

األكاد�A	ـة مـ: خـالل  ال�ع�فـة فـي ال��ـاه�ة �*فة عامة حاولK هـ?ه ال3رقـة ال&�T	ـة 
تفهـ� أساسـ	ات ال�ــي ت&�ـى عل	هـا ال��ه9	ــة ال	ا�ان	ـة لل���ـ	: ال9ــ?رs لع�ل	ـات اإلن�ــاج 
"كاCAــاك3"، و+	ف	ــة ت�ف	ــ?ها فــي إoــار ثقــافي م%�لــف عــ: الTقافــة ال	ا�ان	ــة ال�ــى ن�ــأت 

ت�ققها م: خـالل ت4امـل أن�Pـة ال�*ـ�	ع دون فاقـ�  +	ف	ةج?ورها م�ها، وذل} ب�ق*ي 
LM  �9ا	ة ســـ�ـــة ســـ	وم�ه9SSـــف�Cع�اض ، و��ـــاك3"  ال�راســـات ال�ـــا�قة اســـCAعـــ: "كا

 ن�رة وأن ه�اك ال��9	ات، م�ع�دة وال��+ات ال4&	�ة على ال��+ات م��ودی�ها �ال4امل
دراســــة  إلــــى وال��3ســــ$ة �A�ــــاج ال*ــــغ	�ة ال�ــــ�+ات فــــي ال3ضــــع حــــ3ل ال�ع�فــــة فــــي

فـي ال�9ــال  ت�ف	ـ? "كاCAـاك3" بـ	: ال��		ـ= فـي +	ف	ــة ك�ـا C�Aـ: ال&�ـS أA@ـا م�ـ�ق&ل	ة،
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ك�ا C�Aـ: أن ت3جـه ع�اAـة ال&�ـ3ث ال��ـ�ق&ل	ة إلـى دراسـة تـأث	�  وال%�مى،  ال�*�	عى
ح9ـ� ال�ــ�+ة ونـ3ع مل4	�هــا ونــ3ع ال��ـ�ج علــى ال�9ـاح فــي ت�ف	ــ? "كاCAـاك3"، +�ــا C�Aــ: 

فــي هــ?ه ال3رقــة  CSFsدار�ــة ال�ق��حــة لع3امــل ال�9ــاح ال39ه��ــة اســ�%�ام ال��ارســات اإل
ـــــأث	�  ال&�T	ـــــة لل�قارنـــــة ال��جع	ـــــة بـــــ	: ال*ـــــ�اعات أو األق$ـــــار ال�%�لفـــــة ل�ع��ـــــ� ت

  االخ�الفات الTقاف	ة.

 �عـــ� ك�ـــا بـــ?لK هـــ?ه ال3رقـــة  ال3رقـــة ال&�T	ـــة جهـــ3دا ت�مـــي إلـــى ت3ضـــ	ح
 ال��ــا�ه أوجــه عــ: األكــاد�A		: وال��ف	ــ?ی	:،بــ	:  ن�ــ&	ا م�ــ��ك كــان والــ?s االرت&ــاك،

، وال4	ف	ـة  SSوم�ه9	ـة سـ�ة سـ	�9ا  LMواالخ�الف ب	: +ل أن�Pـة ال�*ـ�	ع دون فاقـ� 
ال�ي ی�� بها ت�ق	v ال�4امل ب	�ه�ا على ن�3 فعال. وفي هـ?ه ال�اح	ـة أخـ�< C�Aـ: أن 

�ة وغ	ــ� ال�&اشــ�ة ت3جــه ال&�ــ3ث ال��ــ�ق&ل	ة ع�ای�هــا إلــى دراســة العالقــة ال�ــ&&	ة ال�&اشــ
، و�	�هـــا و�ـــ	: LSSل�ـــ�خل ســـ�ة ســـ	�9ا دون فاقـــ�  CSFsبـــ	: ع3امـــل ال�9ـــاح ال39ه��ـــة 

ن�ــائج ت�	ــ= أداء ال���Pــة، +�ــا C�Aــ: أن ت3جــه إلــى دراســة ع3امــل الف�ــل ال�ــي ت�ــ3ل 
  دون ال�9اح في ت�ف	?ها في ال��+ات ال*�اع	ة ال�*��ة. 

�راســـة إلجــ�اءات م%�لفــة لل��قــv مـــ: وأخ	ــ�ا 9Aــ�ر اإلشــارة أنـــه رغــ� ات&ــاع هــ?ه ال
ـــــاس ت@ـــــ��K دراســـــة اس��شـــــادAة ومقـــــا�الت  ـــــات الـــــ�اخلى ألداة الق	 &Tة وال	ال*ـــــالح

ال�راسة إلى  ش%*	ة واخ�&ارات اح*ائ	ة ل4ل درجات أداة الق	اس. إال إن اس��اد ه?ه
sعلى ال�أ ���ة تع	عة ذات	&o انات ذات	ب ،sلـ3 مـ: الفـ�د%A ال s?ـ=  �عـ� والـ	��ال

ق	�ا ��T	ا علـى ن�ائ9هـا، وم�$ق	ـا فـإن ت3جـه ال&�ـ3ث ال��ـ�ق&ل	ة ل�$&	ـv ن�ـ3ذج  A@ع
علـــى م��Pـــات صـــ�اع	ة أخـــ�< C�Aـــ: مـــ: ال��قـــv مـــ: صـــ�ق إدارك  ال�راســـة

    ال���ق*ى م�ه�، وال��قv م: ص�ة ن�ائج ال�راسة وتق		� ع�3م	�ها. 
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  في ال���	: ال9?رs لع�ل	ات اإلن�اج  CSFsال&�� الTاني : ع3امل ال�9اح ال39ه��ة 
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ب�اء على خ&�ت}، ما م�< ت3اف� ه?ه ال��ارسات ���+�}، ب�جاء تPل	ل ال%ل	ة ال�ي تع&� 
) ع�م ت3اف� ه?ه ال��ارسة �ال��ة ، و�ع�ي 0ع: أف@ل وصف  ل�أA} ،  ح	A Sع�ي رق� (

  ) أنها م�3اف�ة ت�اما  5ال�ق� (

 دع� وال�=ام الق	ادة (أ)
ن�ائج 
ت�ل	ل 
 العاملي

ن�ائج 
ت�ل	ل 

 الفا

T�Aل سل3ك الق	ادات العل	ا ن�3ذجا لل�ع3ر �ال���3ل	ة   .٩
 935. 671. وال�ع� ال����� للق@اء على اله�ر داخل ال��+ة.

 تق�م ق	ادات ال��+ة الق�وة في االل�=ام األخالقي في +افة  .١٠
 934. 677.  ت*�فاتها ومعامل�ها.

ی�ق&ل +ل ال��ی��: ��*انع ال��+ة م��3ل	�ه� ع:   .١١
 934. 715. ال39دة.

��A م�ی�ون ال��+ة �الق	ادة ال�%*	ة ل���	: ج3دة   .١٢
 933. 740.  ال���9ات والع�ل	ات.

ت�9ع ق	ادت�ا العل	ا ت@ام: العامل	: في ت��	:    .١٣
 936. 634.  الع�ل	ات.

�أنف�ه� العامل	: على ت��	: الع�ل	ات  ی�رب ال��ی�ون    .١٤
 -- 460.  ال�ي ی²دونها.

االدارة ماه�ة فى ال3ص3ل الى االج�اع على أه�اف و    .١٥
 934. 735.  م�ار�ع ال���	:.

 935. 676.  دائ�ا ما ت�3اج�  الق	ادات في م3اقع الع�ل.   .١٦

ت�*�ف اإلدراة �$��قة ت9عل العامل	: Aق&ل3ا ال�غ		�    .١٧
 933. 738.  تلقاء انف�ه�.3oاع	ه وم: 

ت@ع اإلدارة العل	ا األه�اف االس��ات	9	ة ل���	: ج3دة    .١٨
 934. 702.  الع�ل	ات وال���9ات.

تع�ل الق	ادات على ت3ف	� ال�3ارد الالزمة ل���وعات    .١٩
 932. 776. ت��	: ال39دة.

    ت�3لى اإلدارة العل	ا ب�ف�ها :   .٢٠

  
 934. 695.  اخ�	ار وت��ی� أول	ات م��وعات ال���	:.

 933. 703.  ال��اجعة ال�ور�ة لل���وعات .
 933. 709.  خ$ة لل�قا�ة الفعالة على أداء ال���وعات.
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 933. 720.  رقا�ة ج�ولة ال���وعات.

تPه� وت4افئ الق	ادات عل�ا ن9احات األف�اد وال�3�9عات    .٢١
 935. 654.  في أن�$ة ت��	: ال39دة.

م��وعات س	�9ا دون فاق�  ت²م: اإلدارة العل	ا �أن    .٢٢
 937.  562.  وس	لة أساس	ة ل�=ای� االر�اح.

ی�3لى +&ار ال���3ل	: �ال��+ة مه�ة �$ل م��وعات    .٢٣
   --  .LSS Championس	�9ا دون فاق� 

 Master Black Beltی�� اخ�	ار خ&	� ال�=ام األس3د    .٢٤
 933. 742.  ب�اء على ال4فاءة وال%&�ة العال	ة.

�فعال	ة  �AMBB / BBه� س	� وح�لة ال�=ام األس3د     .٢٥
 933. 762.  في ت��	: أداء ال��+ة.

   ال���ك o&قا ل�$الR الع�الء وال@غ�3 ال��اف�	ة (ب)

ه�اك مقای	� وم²ش�ات دور�ة لق	اس رضا الع�الء ع:   .٢٦
 923. 721. ج3دة م��9ات وخ�مات ال��+ة.

الس�ف�ارات وشCاو< ه�اك اج�اءات لل��ا�عة الفعالة   .٢٧
 924. 701.  الع�الء.

ی�� ت��	: الع�ل	ات ب�اء على اق��احات أو شCاو<   .٢٨
 921. 744.  الع�الء.

�Aارك ع�الؤنا في اق��اح ال���9ات وال%�مات ال�ال	ة   .٢٩
 915. 838. وال���ق&ل	ة.

ی�� ت*�	� األج=اء ال�3Cنة ل���9ات ال��+ة ب�اء على   .٣٠
 917. 809. م�خالت الع�الء.

ت�س� خ��$ة ت�فv الق	�ة ل4ل ع�ل	ة وت�?ف األن�$ة   .٣١
 916. 820. ال�ي ال ت@	ف ق	�ة للع�الء .

ت²س� ال�قای	� لل�أك� م: مقابلة ال���9ات الح�	اجات   .٣٢
 915. 840. وت3قعات  الع�الء.

ی�� ت%$	6 اس��ات	9	ة ال��+ة، وت��ی� م��وعات   .٣٣
 920. 758.  ت��	: األداء ب�اء على اح�	اجات الع�الء.

ی��	= ت*�	� ع�ل	ات ال��+ة �امCان	ة تع�یلها   .٣٤
 918. 786.  واالس�9ا�ة ال���عة ل�غ	� اح�	اجات الع�الء.

 920. 748.ن�: ن��د الع�الء ال�9د و الف�ص ال9	�ة فى ال�3ق    .٣٥
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  �االع��اد على نPام معل3ماتى ج	�.
    االس��ات	9	ةاأله�اف وضع وت�P	�  (ج)

اس�	�ات	9	ة واض�ة ومعل�ة ل�$اق ه�اك أه�اف   .٣٦
 915. 817. ال���	�ات ال�ي ت�غR ال��+ة في إن9ازها .

ت��� األه�اف االس�	�ات	9	ة لل��+ة ���3ل +ل أص�اب   .٣٧
 918. 776. ال�*ل�ة.

ی�� ت�C	ل س	اسات ال39دة +�ا�ة و�3ض3ح ض�: ال%$ة   .٣٨
 914. 846. االس��ات	9	ة لل��+ة.

 913. 852. �$��قة واض�ة. ت²س� أه�اف ال39دة وتع�ض  .٣٩

ی�� ت3ص	ل أه�اف وس	اسات ال39دة ب3ض3ح إلى   .٤٠
 917. 789. العامل	:.

ت��د أول�3ات األه�اف o&قا ل�رجة م�اه��ها في ت=ای�   .٤١
 922. 691. الق	�ة ال�@افة للع�الء.

ت�فv مقای	� ج3دة األداء مع أه�اف ال%$ة   .٤٢
 913. 846. اإلس��ات	9	ة.

�Cافة أق�ام ال��+ة في ص	اغة ال�A 6$%ارك العامل3ن   .٤٣
 923. 692.  ال��ف	?Aة .

ی�� ت3ف	� ال�3ارد واإلمCانات الالزمة إلن9از م��ه�فات   .٤٤
 918. 758.  األداء.

تق3م اإلدارة العل	ا �ال��+ة �ع�ل	ة م�اجعة شاملة ر�ع    .٤٥
 923. 682.  س��3ة ألداء ع�ل	ات ون�P ال��+ة.

   ت�P	� ه	Cل م��وعات ال���	: (د)

ی�� اخ�	ار م��وعات ال���	: ال�ي ت�قv األه�اف   .٤٦
 941. 816. االس��ات	9	ة لل��+ة.

ت��د م�ار�ع ال���	: ب�اء على دراسات ال�9و<   .٤٧
 940. 830.  االق�*ادAة.

 941. 808.  أه�اف م��وع ال���	: واض�ة إلى +ل م: �Aارك ف	ه.  .٤٨

T�Aل3ن ی�ألف ف��v  م��وع ال���	: م: األف�اد ال?ی:   .٤٩
 941. 815.  كل ج=ء م: الع�ل	ة ال��اد ت��	�ها.

٥٠.   K: و���ح له� �ق@اء وق	ی�ع� ال��ی�ون ال��ش�
 940. 824.  م�اسR في م�ار�ع ال���	:.
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 940. 838.  ی��	= ال��ش�3ن �ال��ونة واالنف�اح.  .٥١

٥٢.  

Aفه� ال��ش�3ن ج	�ا أدوات +ل م�خل م: دون فاق� 
Lean  �9ا	ه س�وسsix sigma  v6 ت�ف	ل: ت%$Tم)

، ت�ل	ل ال�&SIPOC Rالق	�ة، اإلدارة ال��ئ	ة م6$% 
  واألث�، ت�ل	ل �ار��3،  ..، الخ).

.634 .945 

ی�� ت�ف	? م��وعات ال���	: �ات&اع خ$3ات م�ه9	ة   .٥٣
 DMAIC .  .637 .945د�A	اك 

٥٤.   vفي ف�� u%ات ب3ض3ح ل4ل ش	3ل�ت��ی� ال�� ��ی
 940. 834.  الع�ل.

م: ات�ام ال���وع في غ@3ن أر�عة إلى س�ة  ی�� ال�أك�  .٥٥
 940. 822.  أشه�.

٥٦.  
+ل م�حلة م: م�احل  LSSی�اجع �$ل س	�9ا دون فاق� 

ل@�ان سالسة ت�غ	ل  DMAICم�ه9	ة د�A	اك 
  ال��ار�ع.

.715 .943 

 941. 787.  ی�� االح�فاÍ �ال�قار�� ع: +ل م��وع ت��	:.  .٥٧

ال39دة في ی�� ع�ض ق*u ن9اح م��وعات ت��	:   .٥٨
 943. 728.  أماك: الع�ل.

ی�� ن�� ال���	�ات ال��ققة إلى األق�ام األخ�<    .٥٩
 943. 723.  �ال��+ة.

   JITال�*�	ع في ال3قK ال���د  (ه)

٦٠.   Kاجات ال��+ة في ال3ق	�3ر�� اح�ق3م ال�3ردون بA
 874. 543. ال���د.

 �A  .661 .873�ل� الع�الء oل&	اته� م: ال��+ة في ال3قK ال���د.  .٦١
 C�A  .775 .867: ت*�	� الع�ل	ات م: ت=ای� الق	�ة ال�@افة للع�الء.  .٦٢

C�A: ت*�	� الع�ل	ات م: خف� وقK االع�اد،   .٦٣
 869. 744.  والق@اء على ال3قK ال@ائع / ووقK االن�Pار.

ی�� ت*�	ف ال���9ات في م3�9عات ح�R م�$ل&ات   .٦٤
 872. 694. ال��غ	ل ال��اثلة.

الع�ل ��	S ت@�: ال��فv ال�����  ت�9ع أماك: وأدوات  .٦٥
 868. 775. ل�3�9عة ال���9ات.

 867. 753.اإلن�اج في الع�ل	ة هي ح�R ال$لR ال�الي للع�ل	ة   .٦٦
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 القادمة.
 875. 493. ی�� الع�ل على خف� ح�9 ال�فع في م*�ع�ا.  .٦٧
 872. 630.  ل�قا�ة الع�ل	ات. Kanbanت��%�م �$اقة +ان&ان   .٦٨
 870. 645.  لل��افPة على ب	�ة الع�ل. S'5ت��%�م ال�اءات ال%��ة   .٦٩
  A  .562 .870عالج الف�ى ال3اح� الع�ی� م: ال�هام في مCان الع�ل.  .٧٠

�A�%�م ال�*�ع اآلالت ال�ي ت��$	ع أداء أك�T م:   .٧١
 872. 500.  ع�ل.

ع�� ت3قف آلة ن��$	ع اس�%�ام أن3اع آالت أخ�< إلن9از   .٧٢
 878.   نف� ال�هام.

٧٣.   
ل�ع�ات�ا  TPMن�: ن²+� على ال*	انة اإلن�اج	ة ال�املة 

وأماك: الع�ل +اس��ات	9	ة ل��ق	v ال39دة واالل�=ام 
  �اإلن�اج في ال3قK ال���د.

.707 .870 

   رقا�ة ال39دة م: ال�*�ر (و)

ت%@ع الع�ل	ات/ال�ع�ات داخل ال�*�ع لل�قا�ة   .٧٤
 896. 753. اإلح*ائ	ة.

 895. 780.  الع�ل	ة ق&ل ب�ء خ6 ال���ج. �9A< دراسة ق�رة  .٧٥

ل�ع��� وم�ع  SPCت��%�م رقا�ة الع�ل	ة اإلح*ائ	ة   .٧٦
 896. 746.  م�اكل ال39دة.

ن�: ن�ف? نPام رقا�ة م�ئي +إج�اء أو آل	ة ت9عل م�اكل   .٧٧
 895. 774. ال39دة واض�ة.

��Aح العامل3ن ال�ل$ة ل3قف خ6 اإلن�اج ع�� ح�وث   .٧٨
 912. 464. م�اكل �ال39دة.

ت��	= ال�اك	�ات وال�ع�ات في م*انع�ا �امCان	ة ال�3قف   .٧٩
  ---   اآللي ع�� ح�وث خ$أ.

 895. 741. ت��%�م األسال	R اإلح*ائ	ة لل�� م: ت&ای: الع�ل	ة.  .٨٠

٨١.  
 –ن��%�م ال�س3م ال&	ان	ة (مTل: ن�3ذج عPام ال��Cة 

...الخ) ل�ع��� األس&اب ال�ق	ق	ة -ت�ل	ل �ار��3 
 لل��اكل.

.609 .902 

ت���� خ�ائ6 ال�قا�ة اإلح*ائ	ة ال�ي تPه� مع�الت   .٨٢
 892. 823. اإلن�اج ال�ع	R في +ل أرجاء ال�*�ع.

 898. 737.ع��ما ت4��ف م�اكل لل39دة ، ن��C: م: ت�&ع م*�رها   .٨٣
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  ومعال9�ها دون الT4	� م: اعادة الع�ل.

ی�� م�اجعة ب	انات ال39دة في االج��اعات  ال�ور�ة   .٨٤
 896. 776.  لل�قا�ة على األداء.لألق�ام 

٨٥.  
ت��%�م اإلدارة العل	ا وال3س$ى ب	انات ال39دة (ت4لفة 
ال39دة، ومع�ل ال�ف�، ون�&ة األخ$اء ..، الخ) في 

  ات%اذ الق�ارات وال�%$	6 وال�قا�ة.
.491 .906 

ال�عل3مات ع: مقا�A األداء ون�ائج م��وعات ت��	:   .٨٦
 900. 642.  ال39دة م�احة لل�9	ع.

 898. 699.  كفاءة ت3�4ل3ج	ا ال�عل3مات ال���%�مة �ال��+ة عال	ة.   .٨٧
    إدارة ال�3ارد ال&���ة (ز)

 922. 691. فاعل	ة نPام تق		� األداء.  .٨٨
 918. 773.  ع�الة ق	اس األداء س3اء لألف�اد أو لف�ق الع�ل.  .٨٩
 916. 812.  ت�ت&6 ن�P ال�3اف= وال�ق�ی� ب���: األداء الفعلى.  .٩٠
 911. 856.  مCافأة العامل	: ع�� تعل�ه� ل�هارات ج�ی�ة.ی��   .٩١

تقام اح�فاالت للف�ق واألف�اد ال?ی: أن9=وا ت���ًا في أداء   .٩٢
 915. 776. الع�ل	ات ال�ي Aع�ل3ن بها.

��Aح العامل3ن ت�ر�&ا م����ا على إن9از ال�هام ال��ع�دة   .٩٣
 917. 775.  في ع�ل	ة اإلن�اج.

إلك��اب ال�هارة في تع��� أن3اع ی�� ت�ر�R العامل	:   .٩٤
 916. 803. الفاق�، و حل ال��Cالت ، وت��	: ال39دة .

ی�رب العامل3ن على ال�هارات الق	ادAة، و§دارة ال���وع،   .٩٥
.v917. 741.  وعلى الع�ل +ف�� 

٩٦.  
ی�رب العامل3ن على األسال	R اإلح*ائ	ة (مTل ال��رج 

وت�ل	ل  ال��4ارs، وخ�ائ6 ال�قا�ة، وت*�	� ال�9ارب،
 االن��ار).

.699 .919 

٩٧.  
 LSSت��ح ال&�امج ال��%**ة في س	�9ا دون فاق� 

(ال�=ام األصف�/األخ@�/األس3د) ل4ل العامل	: في 
  ال��+ة.

.710 .924 

ج�	ع ال�13ف	: فى م%�لف ال����3ات �Aاف3Pن على   .٩٨
 914. 803.  ت��یS مع�ف�ه� �ال�ق�م ال?s ح�ث في م9ال ت%**ه�.

    العالقة مع ال�3ردی:إدارة  (ح)
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T�Aل ال�%لu م: اله�ر وتقل	ل ال�4لفة غاAة م���+ة ب	:   .٩٩
 826. 717. ال��+ة وم3ردیها.
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 855. 566. ت�3اج� م%ازن ال�3ردی: ال�ئ	�	: ل�ی�ا على مق��ة م: م*انع�ا..١٠٠
  -- ت�%? اج�اءات فعالة ل�قل	ل ع�د ال�3ردی: ل4ل ص�ف..١٠١
 817. 800. األول في اخ�	ار م3ردی�ا.ت�Tل ال39دة ال�ع	ار .١٠٢
 828. 763.  ت�ت&6 ال��+ة �عالقات �3oلة األجل مع م3ردیها..١٠٣
 814. 821.  ت�ل م�اكل ال39دة عادة �االش��اك مع ال�3ردی:..١٠٤
 �A  .694 .825��ك ال�3ردون في ت*�	� ال���9ات ال�9ی�ة..١٠٥

١٠٦.
االح�	اجات و العالقات ال9	�ة مع ال�3ردی: ت��ح ل�ا �إ9Aاد 

  ال�3ارد و ال�3�4ل3ج	ا ال��یTه ق&ل م�اف�	�ا.
.837 .807 

    فعال	ات "كای=�:" (�)

١٠٧.
ی3ج� ه	Cل واضح لع�ل	ات ال��+ة �ق3اع� م��دة ب3ض3ح ، 

  وم�خالت وم%�جات وض3ا�6 وآل	ات واض�ة وم3ثقة.
.738 .923 

 924. 737.  الع�ل	ات.ی�فه� العامل3ن ل�ی�ا أه�	ة ال���	: ال����� ألداء  .١٠٨

١٠٩. 

ی��P العامل3ن في ف�ق ع�ل (دوائ� ال39دة، ح�الت +از�:، و��امج 
االق��احات ،... الخ) ل���	: ال���9ات والع�ل	ات أو ل�ل م�اكل 

  ال39دة.
.508 -- 

١١٠. 
ت²س� م��ه�فات أداء واض�ة ل�ا R9A أن ت�9=ه ف�ق الع�ل 

  ل�قابلة األه�اف ال�$ل�3ة.
.808 .921 

 920. 811.  العامل3ن �أنه� أص�اب الع�ل	ة ال?s ی�3ل3ن ت��	�ها.�Aع�  .١١١
 A  .680 .927فه� العامل3ن +	ف	ة ت$&	v  فعال	ات +ای=ن ل���	: أداء الع�ل	ات. .١١٢
 927. 680.  ت�اع� فعال	ات +ای=ن العامل	: على الع�ل معا ل���	: األداء. .١١٣

١١٤. 
+ل  أث�اء جل�ات ف�ق الع�ل نع�ل جاه�ی: لل�*3ل على أراء

  ال��ار+	: وأف4اره� ق&ل ات%اذ الق�ار.
.757 .922 

 925. 692.  ت�ل +T	� م: م�اكل ال39دة م: خالل اج��اعات ف�ق الع�ل. .١١٥

١١٦. 
C�A: أع@اء الف�ق م: ت�ف	? وم�ا�عة ال���	�ات �الع�ل	ات ال�ي 

  ی�3ل3نها.
.795 .921 

 924. 717.  ی3ج� ن�P م%$$ة ل�لقي اق��احات العامل	: وتق		�ها. .١١٧
 920. 808.ی3ج� ه	Cل واضح ل��6 األف4ار واالق��احات ال�9ی�ة مع ال6$%  .١١٨
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  االس��ات	9	ة لل��+ة.

١١٩. 
ال��+ة لها م�خل نPامي ل�قارنة أداء ن�Pها وع�ل	اتها �ال���Pات 

  األف@ل ل9لR أف4ار ل���	: وت��یS األداء.
.771 .922 

    الTقافة ال��P	�	ة ال�اع�ة (ك)

١٢٠.
ت��	: األداء ال CA��ل أب�ا ، وه�اك دائ�ا م9اال ن�: نع�ق� أن 

 لل���	: اإلضافي.
.672 .936 

 935. 688. االخ�	ار ب	: ال&�ائل ی&�ى على ال�قائv وال�عل3مات ال4اف	ة..١٢١

١٢٢.
ه�اك ت�9	ع دائ� للعامل	: ل���ل ال���3ل	ة ل�$��3 ال�ل3ل الفعالة 

 ل��اكل ال39دة.
.669 .935 

 932. 808.  واإلب�اع للغاAة.ن�: نق�ر ال��ونة .١٢٣
 3�A  .789 .932د االن@&ا� واالل�=ام وال�قة ب	�ة الع�ل..١٢٤

١٢٥.
ی��P العامل �ال��+ة  إلى م: �A�%�م م%�جات آدائه +ع�	ل 

  �Aعى ل�قابلة اح�	اجاته.
.816 .931 

١٢٦.
Aع$ى العامل3ن ال�عل3مات ال�ف	�ة ل&ع@ه� ال&ع� 3oاع	ة o&قا 

  الل�=امه� ن�3 ال��+ة.
.776 .933 

 933. 773.  االت*ال ب	: ال�13ف	: سهل و م�ن خارج االoار ال��P	�ى. .١٢٧
 933. 772.  االت*االت ال�اخل	ة شفافة وواض�ة ت�اما..١٢٨

١٢٩.
العامل3ن Aع�ل3ن مع �ع@ه� ال&ع� ل3ق�3o Kل م�ا  ی²+� على 

  انه� م�عاون	: ج	�ا.
.778 .932 

١٣٠.
اس�	عاب اف@ل ال$�ق العامل3ن قادرون على ات%اذ ال�&ادرات و 

  ألداء ع�له�.
.594 .937 

 938. 596.  ت�3د روح م: ال�3ار و ق&3ل االراء ال��عارضه +ل ان�اء ال��+ة..١٣١
 933. 767.  ی�� نقل واتاحة مع�فة أs ف�د الى �اقى العامل	: ..١٣٢
 935. 704.  ع�� ال@�ورة ی&قى العامل3ن وقK اضافى خارج ساعات الع�ل..١٣٣
 933. 780.  م��3< والء  العامل	: لل��+ة م�تفع.ن�: نع�&� .١٣٤
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  د

  ال!�
 الRالw:  أداء ال��-�ة 

ما م��3< ال���	: ال?s ح�ث على أداء ال���Pة خالل الTالث س�3ات األخ	�ة     
) ع�م 0؟ 1لل  ال%ل	ة  ال�ي تع&� ع: أف@ل وصف  ل�أA}، ح	A Sع�ي رق� (

 أنه ی���: ت�اما.) 5ت��: األداء �ال��ة، و�ع�ي ال�ق� (
    ن�ائج األداء ال�الي (ل)
 937. 847. ی�=ای� هام¨ ال��ح.  .١٣٥
 925. 893.  ی�=ای� مع�ل العائ� على االس��Tار.  .١٣٦
 916. 932. ی�=ای� مع�ل ن�3 اإلی�ادات.  .١٣٧
 931. 900.  ی�=ای� مع�ل ن�3 ال�&	عات.  .١٣٨
 932. 899. ی�=ای� ال��فv ال�ق�<.  .١٣٩
 ---  730.  م�اف�	�ا.ی�=ای� مع�ل ال��ح ع:   .١٤٠
    ن�ائج أداءالع�الء (م)
 911. 679. ع�الؤنا راض3ن ع: ال39دة ال4ل	ة ل���9ات�ا.  .١٤١
 907. 758.  ع�الؤنا راض3ن ع: وقK مهلة ال��ل	�.  .١٤٢
 909. 723.  ع�الؤنا راض3ن ع: ال�ع� ال��اف�ي ل���9ات�ا  .١٤٣
 907. 768. ع�الؤنا راض3ن ع: س�عة االس�9ا�ة الس�ف�ارته�.  .١٤٤
 904. 819. ی���: والء الع�الء.  .١٤٥
 905. 802. ی���: مع�ل االح�فاÍ �الع�الء.  .١٤٦
 ---  492. ی�%ف� ع�د شCاو< الع�الء.  .١٤٧
 911. 703. ی�%ف� ع�د ال�$ال&ات �ال@�انات.  .١٤٨
 906. 788.  ی�%ف� ع�د ال���ات ال��ت9عة ن�	9ة ل�داءة ال39دة.  .١٤٩
 907. 752.  ت�ل	�ها.ی�%ف� ع�د ال$ل&	ات ال��أخ�ة ع: م	عاد   .١٥٠
 909. 719.  ت�=ای� ال�*ة ال�3ق	ة.  .١٥١
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 916. 592. ی�=ای� ن�3 ح*��ا ال�3ق	ة ع:  م�اف�	�ا.  .١٥٢
    ن�ائج أداء الع�ل	ات (ن)
 939. 656. ی��اقu ع�د ال���9ات ال�ى ال تقابل ال�3اصفات.  .١٥٣

١٥٤.  
ت��اقu األن�$ة ال%اصة �اصالح ال���9ات ال�ع	&ة (اعادة 

 الع�ل).
.721 .937 

 938. 692. ت��اقu ال���9ات ضع	فة ال39دة (ال%�دة).  .١٥٥

١٥٦.  
ت�=ای� ن�&ة ال���9ات ال�ى تقابل م3اصفات الف�u ال�هائي م: 

 أول م�ة.
.723 .938 

 937. 738. ن�: ل�ی�ا م��ج عالى ال39دة مقارنة ���اف�	�ا.  .١٥٧
 938. 684. ن�: ل�ی�ا خ�مة م�ف3قة مقارنة ���اف�	�ا.  .١٥٨
 938. 684. دوران ال�%=ون. ی�=ای� مع�ل  .١٥٩
 938. 709. ی�%ف� مع�ل م%=ون ال&@ائع ال�هائ	ة.  .١٦٠
 939. 617. ی�%ف� مع�ل م%=ون ال�3اد ال%ام.  .١٦١
 938. 706.  ت�=ای� الق�رة على ت�ل	� ال���9ات في م3ع�ها.  .١٦٢
 936. 790.  ن�: قادرون على ت�ل	� ال���9ات أس�ع م: ال��اف�	:.  .١٦٣
 937. 768.  الع�الة.ت�=ای� ان�اج	ة   .١٦٤
 937. 759.  ت�=ای� ان�اج	ة اآلالت.  .١٦٥
 938. 684.  ان�اج	ة الع�الة ل�ی�ا أعلى م: ال��اف�	:.  .١٦٦
 938. 676.  ان�اج	ة اآلالت ل�ی�ا أعلى م: ال��اف�	:.  .١٦٧
 940. 569.  ت��اقu ت4لفة ت*�	ع ال3ح�ة.  .١٦٨
 940. 590.  ت4لفة ت*�	ع ال3ح�ة ل�ی�ا أقل م: ال��اف�	:.  .١٦٩

١٧٠.  
 -اعادة الع�ل -ال%�دة  - ت�%ف� ت4لفة الف�ل ال�اخلى (الع	3ب

  ال�3قف). -ف�ل الع�ل	ة
.770 .936 

١٧١.  
 -ال��دودات -ت�%ف� ت4لفة الف�ل ال%ارجي (ال�Cاو< 

  ال�&	عات ال�فق3دة).
.714 .938 

    ن�ائج ال�عل� وال��3 (س)
 921. 778. ی���: ع�د االب�4ارات ال�9ی�ة.  .١٧٢



 م
خل مق�$ح ل�"!�  ال��ه��ة ال�ا�ان�ة لل����� ال��ر�           د / أمل م��
 ی�سف خل�ل

٣٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٥٧٩                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 919. 810. ال���9ات ال�9ی�ة في األس3اق.ی���: �oح   .١٧٣
 928. 679.  ت��یS ت*�	� الع�ل	ات �*3رة +املة.  .١٧٤
 920. 779.  تأس	� ال�3�4ل3ج	ا ال�9ی�ة في ن�ا� ال��+ة.  .١٧٥
 919. 808. ت���: خ*ائu ال���9ات ال�ال	ة.  .١٧٦
 919. 801.  ی�=ای� ال���	: ال��ر�9ى للع�ل	ات.  .١٧٧
 917. 837.  ال�ال	ة.ت���:  ال�3�4ل3ج	ا   .١٧٨
 924. 759. ت�=ای� ج3دة ال�$��3 ال�ه�ى للعامل	:.  .١٧٩
 ---  496. ت�=ای� ج3دة ت��	ة ال�هارات الق	ادAة للعامل	:.  .١٨٠
 ---  641.  ی�=ای� م�3س6 ع�د االق��احات ال�ق�مة م: +ل عامل.  .١٨١
 ---  597.  ی�=ای� م�3س6 ع�د االق��احات ال�ي ت� ت�ف	?ها.  .١٨٢
 924. 755. األس3اق ال�9ی�ة.ی���:  ن�3   .١٨٣
 924. 723.  ی�=ای� م��3< ال�ضا ال13	فى.  .١٨٤

    ن�ائج األداء ال&	�ي (ع)
 908. 807.  ی�%ف� اس�هالك ال�3ارد (م3اد خام، oاقة، أراضي، م	اة)  .١٨٥
 909. 803.  ت�%ف� ن�&ة ال�فاAات ال*ل&ة.  .١٨٦
 902. 866.  ت�%ف� ن�&ة ال�فاAات ال%$�ة.  .١٨٧
 903. 856.  ال�اتج ع: االن&عاثات.ی�%ف� ال�ل3ث   .١٨٨
 912. 812.  ی�=ای� ت$��3 ال���9ات ص�Aقة ال&	�ة.  .١٨٩
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Abstract 
In today’s business environment characterized by the fierce global 
competition and the fast-paced changes, production fuctions should be 
on the highest level of innovativeness and efficiency in order to meet 
the growing expectations of customers. It should be able to constantly 
generate and develop knowledge, create new technology and develop 
new processes which make their production systems more "unique", 
difficult for competitors to imitate or to substitute. Thus, production 
functions of manufacturing companies must have a capacity of 
undertaking not only incremental improvement "Kaizen" but also 
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large-scale improvement that is of an innovative nature called 
"Kaikaku". 

In essence, Kaikaku is a concept of a japanese approach 
concerned with the radical change of production activities, it can be 
recognized through hundreds of small improvements from Kaizen 
activities, Six Sigma approach methodolegy or Lean Manufacturing 
systems. There is still a limited understanding about the essence of 
Kaikaku concept as well as lack in the literature to propose an 
executable framework for it. Therefore, the purpose of this research is 
to address this gap by introducing and explaining its concept and to 
propose a complementary gateway that serves as enabler to facilitate 
its implementation with both Six sigma methodology and Lean 
Manufacturing Systems. The study examines the overall impact of 
Kaikaku on large-sized Egyptian industrial companies that are 
specialized in household appliances. 

General conclusions of the research revealed that Kaikaku can 
be implemented on series of consecutive six sigma projects that aim to 
improve the production activities. This objective cannot be achieved 
without improvement of current project selection system and careful 
review and execution. The choicing process of appropriate candidates 
and assiging roles for project leader, master black belt (MBB), black 
belt (BB) and green-belt (GB) cannot be neglegted and execution and 
control the duration of the projects should be based on DMAIC 
methodology. 

Furthermore, Kaikaku can be implemented through a less 
linear and systematic but more cyclic and emergent process which can 
be seen as a series of unfolding smaller improvement that are executed 
by Kaizen activities through lean thinking and lean munfacturing 
systems, just in time (JIT), cellular manufacturing, kanban, 5S's and 
total productive maintanance (TPM).The radical or gradual 
improvements sould be supported from statistical process control 
(SPC) and visual control (VC).  
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The implementation of this proposed approach  should be 
based on the following critical succss factors: (1) Moving according to 
customer demands and competition, (2) Restructuring the 
organization, (3) Providing the necessary financial and human 
resources,(4) Establishing supportive culture and (5) High 
commitment of senior management on the strategic level of the 
organization. 

This research can be considered as extension of management 
studies in the field of process innovation and lean six sigma's critical 
success factors. The result of the study can be helpful for managers 
and practitioners in industrial Egyptian organizations to define critical 
areas of change that enable production systems to achieve excellent 
performance. 

Keywords Kaikaku , Proccess Invovation , Continuous 
improvement , Kaizen, Quality initiatives , Lean manufacturing , 
Six Sigma, Lean Six Sigma ,Critical success factors, Business 
Excellence 

  

 


