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 ملخص البحث
تممم التركيممز ذمما وممة  الورقممة ملممى تراسممة مسممتو  تنبيممو واسممتخداد تةنيمماو ومتنلبمماو ا تارة  ممال وتة ال مماملة ذمما مصممان  

بتنبيممو مبمماتت ومتنلبمماو ا تارة  ممال وتة ال مماملة ذمما مملياتهمما ا نتاجيممة  ا سمممنا الليبيممة  مممرة معرذممة مسممتو  ال يمماد 
وممدذا الورقممة لدراسممة مسممتو  ال يمماد بتنبيممو المتنلبمماو ائساسممية والمبمماتت التمما تعممزز ن مما  ا تارة  ممال وتة ال مماملة ذمما 

ر كمما المسممتوياو ا تاريممة العليمما بهممدت تحسمميت مسممتوياو ائتاي  وكعينممة لهممة  الدراسممة تممم ا تيمما  مصممان  ا سمممنا الليبيممة
وكمممةلل المهندسممميت عوق العمقمممة  ممم مور ا نتممما     ا ضممماذة لرءسممماي ائقسممماد  وممممدراي ا تاراو  لهمممة  المصمممان  ممممت ممممدراي

 لصمما نتمماحل تحليمما بياناتهمما  لممى وجمموت  اسممتبيا وال مموتة وممليمماو الصمميانة   ولتحةيممو وممةا الهممدت  تممم تصممميم اسممتمارة 
ومحدوتيمة المعرذمة   ا مستو  ممارسة وتنبيو تةنياو ا تارة  ال وتة ال املة ذا مصان  ا سممنا الليبيمة نخفاة كبير ذ

لمى وجموت  عمل المعوقماو  ضماذة    سس ومتنلباو التنبيو  ومحدوتية الدمم مت قبا قناع الصنامة بت م ي  التنبيمو  
وكنتي مة لمةلل اقتر ما الدراسمة ملمى متخمةق الةمرار ذما  .التا تحول مت علل التنبيو ذا المصان  الم مولة بهمة  الدراسمة

بوض  استراتي ية لك م  وتحليما المعوقماو التما تمنم  ممت تنبيمو   مصان  ا سمنا الليبية  ضرورة اتخاع  جراياو ذورية
لرقما  كاذمة التحسيت واو التنوير  ئجاوكةلل العما ملى وض  قرار برامل التدريب والتنوير لكاذة العامليت   وة  التةنياو
 .وبما يتماشى م  السياساو وائودات المرسومة لمصان  ا سمنا الليبية  المستوياو

 ا تارة  ال وتة ال املة  تحسيت ائتاي  مصان  ا سمنا الليبية. الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة

وكةلل معدالو   مفاهيم وتةنياو ا تارة  ال وتة ال املة ماتة ما تساوم ذا رذ  مستوياو ا نتا 
ا نتاجية   كا ماد   امتباروا أ د أوم ركاحز ومباتت ائنظمة الحديثة ذا م ال  تارة العملياو 

الةق يعتبر ال وتة  (Just-In-Timeالصناعية  كاذة مستوياتها  والتا مت بينها نظاد ا نتا  اآلنا )
ا تارة  ال وتة ال املة  تنبيو مفاهيم وتةنياو أق أ  المؤسسة التا ال تواكب. [1]مت أوم ركاحز  

(Total Quality Management)  الن اط ساضعة بيت مثيمتها ذا نفماتة ما تكو  لها سمعة متو 
  كما يةود تنفية أنظمة ا تارة  ال وتة ال املة بدمم وإقحاد مدة مفاهيم مت ش نها تعزيز كاذة [2]

ة مت سلسلة متواصلة ومترا نة  عضها ببعل  نسعى   كا أو والتا وا عبار  [ 3] مستوياو ائتاي
 .[4]   آ ر  لى تحةيو ائودات المرجوة  كا كفاية وذعالية

كما يتضح مت  مل ما وو متا  ذا متا عة وةا النمو المتسارع أ  المؤسساو الناجحة تعتمد   كا 
كيزة مت أوم الركاحز التا تضعها نصب كر   أساسا ملى تنبيةاو مفاهيم وتةنياو ا تارة  ال وتة ال املة

  وبةلل [5] وضما  الوض  المرموق بيت مناذسيها ذا سوق العما  أمينها ذا تحةيو أوداذها المرسومة
تضمت تنفيةا لكاذة مملياتها  صورة  تحةو ما وض  لها وما وو منلوب مت  ملها  ائمر الةق يمكت 

وير المستمر لكاذة مكوناو المؤسسة سواًي كانا مؤسسة مت  مله  رساي قوامد ثةاذة التحسيت والتن
وا ر الةر  أ  ولعا مت المفيد ذا وةا السياق ا شارة  لى أنه ظهر ذا [7[ ]6]صناعية أو  دمية 

  والةق كا  له الدور ائبرز ذا [8] السابو أسلوب  تارة ال وتة ال املة ذا م ال الهندسة الصناعية
ؤسساو  والتا مت بينها المؤسساو اليا انية التا اتبعا ذلسفة ذا  تارة ن ا  وتميز العديد مت الم

مملياتها الصناعية مبنية ملى التركيز ملى الوصول  لى مستوياو ال وتة العالية ذا كاذة مخرجاو 
[  ويرجح البا ثو  والعلماي  لى أ  سبب النهوة اليا انا وسينرة المنت او 9مملياتها الصناعية ]

ساسا  لى تنبيو تةنياو ومفاهيم  تارة أملى  صة كبيرة ذا ائسواق العالمية يرج    كا اليا انية 
 [. 10ال وتة ال املة ]

ومليه  ذإ  وة  الورقة تهدت  لى قياس مستوياو التنبيو الفعلا لمفاهيم وتةنياو ا تارة  ال وتة ال املة 
ى مواطت وأوجه الةصور ذا تنفية تلل  ةناع صنامة ا سمنا الليبية  وبالتالا التعرت مت قرب مل

 ما يتناسب م  بيئة العما   وتنبيةها ذا كاذة العملياو الصناعية استخدامهاالتةنياو  وإبراز الحاجة  لى 
يواكب تلل و   ما يتمحم ذا م ال صنامة ا سمنا  وبالتالا محاولة تحسيت وتنوير مستوياو ائتاي 

 الحديثة.المفاهيم والتةنياو  النرق 
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 :م اإلدارة بالجودة الشاملةيهامف

ا تارة  ال وتة ال املة تعتبر أساسًا للتحسيت والتنوير المستمر تا ا المؤسساو ذا مختل  أوجه 
   يث ترتكز [11] الن اطاو والعمقاو  وتكو  مت أوم  اوتماماو ومسؤولية كا ذرت ذا تلل المؤسسة

 يتنلب م اركة كاملة لكاذة العامليت  وتعاو  فيما بينهم   كا ذعالملى ذهم الحاجياو والتوقعاو مما 
وتعرت ا تارة  ال وتة  [.13] ائتواو ا  صاحية عاو العمقة   مور ضبط ال وتة واستخداد  [12]

نها ذا أال املة أيضًا ملى أنها نهل لتحسيت الةدرة التناذسية والفعالية والمرونة ذا المؤسسة   كملها  و 
اس وسيلة لتخنيط وذهم كا ن اط مت أن نة ومملياو العملية الصناعية  و ي ب أ  يعما كا جزي ائس

مت العملية الصناعية   كا صحيح مت أجا تحةيو نفس ائودات المرسومة مت قبا ا تارة العليا  كما 
د الضاح  مت  مل والتا مت بينها ال ه  تهدت ا تارة  ال وتة ال املة  لى التخلص مت كا أنواع الفواقد

ائساليب والتةنياو ذا أق  قحاد وم اركة ال مي  ذا مملياو التحسيت  وبةلل يمكت تنبيو تلل 
 .[14] سواًي كانا تعما ذا الصناماو التحويلية أو ذا م االو الخدماو العامة  مؤسسة

ائودات الرحيسية  رحيسية ت ما تحديد  تملى مدة مبات التركيزا تارة  ال وتة ال املة ذا  ساسائ
التركيز ملى الزبو  الدا لا والخارجا  ال ياتة بتحفيز وتنظيم الخبراو ذا م ال العما  م اركة كاذة 

[   يث يتم علل  من  وقوع ائ ناي بداًل 15العامليت  والتركيز ملى العملياو وليس ملى النتاحل ذةط ]
ملى التحسيت والتنوير المستمر ذا كاذة مرا ا  عد وقومها ومحاولة تصحيحها  والتركيز  اكت اذهامت 

الةراراو  االستنات ملى الحةاحو  وبناي ممقاو متينة ومدروسة   كا  اتخاعالعملية الصناعية  وكةلل 
 . [2لمتنلباو العملية الصناعية ]ملما م  كاذة المورتيت  سواًي  كانوا مورتيت للخدمة  أو مورتيت 

( استخدد أربعة م ر Edward Demingأ  راحد و بير ال وتة العالما )كما ت در ا شارة ونا  لى 
نةنة كمنهل لكيفية تنبيو ا تارة  ال وتة ال املة  واستناتا ملى تلل النةاط  وذا ضوي المباتت الرحيسية 

بيت  لإلتارة  ال وتة ال املة يمكت بناي برنامل ذعال لتنبيةها يةود أساسًا ملى مدة مفاهيم ومتنلباو  ومت
أ  المستفيد مت المنتل أو مت  استراتي يةتلل النةاط التوجه نحو الزبو  وذهم متنلباته بت سيد ذكرة أو 

الخدمة المةدمة وو أساس العما ذا المؤسسة  وم اركة وتمكيت العامليت ذا كا  نوة مت  نواو 
المرجعية  ا نتا   وكةلل تبنا ذلسفة التحسيت والتنوير المستمر  واستخداد المةارنة

Benchmarking)[.12[  ]3] (  وضرورة تدريب العامليت ملى استخداد ائتواو السبعة لضبط ال وتة  
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 الدراسات السابقة ذات الصلة: 
ركممزو العديمممد ممممت البحمممول العلميمممة ملمممى بمممرامل ا تارة  ممال وتة ال ممماملة لمممما لهممما ممممت تور كبيمممر ذممما 
ممليمماو تحسمميت واقمم  المؤسسممة  معرذممة وتحديممد ائ نمماي قبمما وقومهمما  وكممةلل للحممد مممت التكممالي  والفواقممد 

ا العمليماو ا نتاجيمة  وميتهما ذمأ و    نوامها  يا تم ن ر العديد مت الدراسماو  مول ا تارة  مال وتة ال ماملة
  تناولما تعزيمز  تارة ال موتة ال ماملة لةنماع المنفط ذما ليبيما  [2]ومت تلل الدراساو  تراسة مموة صمالح 

تممم ذيهمما  لةمماي الضمموي ملممى المتنلبمماو ائساسممية لن مما  وتعزيممز ا تارة  ممال وتة ال مماملة بهممدت قيمماس مممد  
مممنهل الوصممفا والكممما ليةممدد تحلمميًم وتةويمممًا للف مموة ملممى ال االسممتناتتنبيممو وتوثيممو المتنلبمماو   يمما تممم 

  شمممركة أ ا النتممماحل المتحصممما مليهممماالةاحممممة بممميت متنلبممماو التنبيمممو وبممميت الواقممم  والنظممماد الحمممالا  وكانممم
ونترشمال تنبمو وتوثمو متنلبماو ا تارة  مال وتة ال ماملة بنسمب وترجماو متفاوتمة  وممت أومم مما أوصما  ممه 

وتحسميت تنبيمو متنلبماو ومناصمر ا تارة  مال وتة ال ماملة ذما ال مركة محما  الدراسة ضرورة تمم وتفعيما
الدراسة   كا ماد  وكةلل ضرورة تبنا ا تارة العليا تنبيو متنلباو ومباتت ا تارة  مال وتة ال ماملة ممت 

ا كمما أجريم  مل اتخات  جراياو مملية لبداية التنبيو والتخلص مت المعوقاو التا تحول تو  التنبيمو.
مختلم  تارة  مال وتة ال ماملة ذما وميمة ائتواو المسمتخدمة ذما ا أ  لمى  يضما   [  ومدذا13تراسة أ ر  ]

أنواع المؤسساو سواًي كانا صناعية أو  دمية   يث تحدت تلل ائتواو الم اكا المتعلةة  ال وتة وإي ات 
  ممت بدايمة العمليمة ا نتاجيمة  لمى وعلمل لمراقبمة ال موتة وتحسميت أتاي ممليماو ا نتما  الحلول المناسمبة لهما

نهايتهمما بهممدت تحةيممو التميممز والمناذسممة  وكانمما أوممم النتمماحل أنممه مممت الضممرورق جممدًا تنبيممو جميمم  أتواو 
واسمممممتخداد ائسممممماليب   ائ نممممماي وإصمممممم ها الكت ممممماتمراقبمممممة ال ممممموتة تا ممممما كاذمممممة العمليممممماو الصمممممناعية 

[ 15 ممر  أجريمما ملممى ال ممركاو الصممناعية الليبيممة ]ا  صمماحية ذمما كاذممة ممليمماو التحليمما. وذمما تراسممة أ
التحسيت والتنوير ذا الم مال الصمناما  تة لمباتودذا للتحةيو مت مد  معرذة واستخداد ال ركاو الليبي

ممدراي ذما شمركاو صمناعية ليبيمة الومدت مت المةابمو م  ممدت ممت العمامليت و  استبيا امتماتًا ملى  جراي 
ظمممر والمفممماهيم معهمممم  ومناق مممة تنفيمممة ا تارة  مممال وتة ال ممماملة والتملمممب ملمممى وتحليممما وجهممماو الن  مختلفمممة

لليبيمة  معوقاو التنفية   مرة تعزيز التفاوم وتفسير للةضايا الراونة ذا أنظمة  تارة ال وتة ذا ال مركاو ا
ت ذممما ال مممركاو الصمممناعية الليبيمممة لمممديهم معرذمممة منخفضمممة  مممول ذواحمممد ا تارة يوكانممما النتممماحل أ  المممموظف

نمممه لمممم يمممتم تنفيمممة ا تارة  مممال وتة ال ممماملة ذممما أللمممب شمممركاو الصمممناماو الليبيمممة  كمممما أو  مممال وتة ال ممماملة  
 ل وتة ذا ليبيا.مخصصة ئمور ااستنت ا وة  الدراسة أنه ال توجد برامل جواحز وطنية 

 :ة في هذه الدراسةالمنهجية المتبع

التحليلا   يث جمعا كاذة البياناو  استخداد نموع   تم ذا وة  الدراسة استخداد المنهل الوصفا
استبيا  تم تصميمه  صيصًا لهة  الدراسة وتم تحكيمه مت قبا المختصيت ذا الم اليت الهندسا 
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ملى جزحييت  االستبيا  تو  نسخة ورقية ذا مصان  ا سمنا الليبية  ا 85وا  صاحا  تم توزي  مدت 
والمتمثلة ذا مدراي   تم التركيز ذا ال زي ائول ملى تحديد مستو  مسؤولياو المستهدذيت بهة  الدراسة

المصان  ومدراي ا تاراو ورءساي ائقساد والمهندسيت ورءساي الو داو ذا كاذة مصان  ا سمنا الليبية  
علةة  مد  تنبيو  تارة ال وتة ال املة بتلل المصان  مت  يا أما ال زي الثانا ذركز ملى التةنياو المت

مملياو الضبط  استخدادمستو  استخداد أنظمة ائيزو  ومستو  استخداد المةارنة المرجعية  ومستو  
شبكة اتصاالو تا لية و ارجية ذا بيئة العما    واستخدادا  صاحا  وكةلل استخداد تحليا التكالي  

 . االستبيا ( كم ياس لمستو  ا جا ة ملى تساءالو Likert Scaleوتم استخداد م ياس ليكرو )

 :تحليل البيانات ومناقشتها

اتضممح مممت تحليمما البيانمماو أ  االسممت ا ة مممت قبمما كاذممة المسممتهدذيت بهممة  الدراسممة كانمما ذمما مسممتو  
ر الةق ي ير  لى أ  كاذمة العمامليت  مصمان  ا سممنا الليبيمة  وملمى رأسمهم المسمؤوليت ذما مال جدًا  ائم

لتمزاد و مب العمما واالراتة ا المسماومة ملمى ترجمة ماليمة ممت ا ا تارة العليا  إتارة ال مركة ائوليمة لإلسممن
حممرع ملممى تمكمميت سمممنا الليبيممة  ائمممر الممةق اتضممح جليممًا مممت  مممل ال العاليممة للرقمما  ةنمماع صممنامة ا

الم اركيت ال ياد بتنبيو  نص البا ثيت مت كاذة البياناو المنلوبة وبكا تقة ومهنية.  يث أكد أكتر مت 
سمنا الليبية  أما  اقا الم اركيت ذةد توزما  جا اتهم  ما  عمدد م ال صنامة ا ذا  تارة ال وتة ال املة 

 .لنظاد تا ا مصانعهمتنبيو وةا ا الدراية  التنبيو أو الت كيد ملى مدد

أما فيما يخص تحليا مستو  تنبيو تةنياو ومتنلباو ا تارة  ال وتة ال املة كما يراوا الم اركو  بهة  
الدراسة  ذكانا أوم النتاحل المتحصا مليها وذةًا لما وو وارت  ال داول التالية   يث يتبيت مت ال دول رقم 

% يرو  وجوت ضع  ذا تنبيو نظاد ائيزو تا ا المصان   وبصورة مامة ذإ  32   والا أ( 1)
مستو  ائتاي لنظاد ائيزو كا  ذا مستو  منخفل  مما يدل ملى وجوت ضع  واضح ذا تنبيو 

 .المو دة لل وتةمعايير ائيزو وذةًا للمواصفاو 
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 ( يوضح مستوى تطبيق نظام األيزو1الجدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% مت الم اركيت يرو  وجوت ضع  كبير ذا ن ر وظاح  50( أ   والا 2ال دول ) متكةلل يتبيت 
%  ذا  يت أ  14لم تت اوز نسبتهم  لمفاهيملتلل اال وتة تا ا المصان   بينما مت يرو  وجوت ن ر 

( QFDالمستو    كا ماد كا  منخفضًا جدًا  م  ا شارة  لى مدد المعرذة  طمقًا  مد    الة نتاحل )
كيفية  معرذة القد يكو  نتي ة لعدد   االنخفاة  وبصورة مامة ذإ  وةا قسم التصميم والعملياو لى 

 اتضحوترجمة تلل الرغباو  لى  واع تصميم منتو  مستهدت  كما أنه   تحديد رغباو مستهلكا المنتل
واو المهمة ( ك  د ائتQuality House ofمدد وجوت تراية  المخنط البيانا لما يعرت ببيا ال وتة )

% يرو  وجوت 64والا  أ   (3ل دول )بينما يتضح مت ا   كا ماد. .ال وتةالرقا  مستوياو ذا م ال 
% مت الم اركيت مت كاذة 11المةارنة المرجعية  بينما ذا  دوت برامل تنبيو معرذة و ضع  ذا 

أذاتو النتاحل ذا وةا ال انب أنه ال وجوت  يث  .تراية بهة  التةنياو وائساليب المصان  يرو  أنهم ملى
أو تفاتق  دول أق م اكا  ئجا التنوير  ئق مسح ميدانا للمستفيديت مت المنت او لتحديد أق أذكار

قد تكو  ظهرو ذا أق مر لة مت مرا ا العملية ا نتاجية  أو مناق ة تةييم للمناذسيت ذا نفس الم ال  
ذا استخداد أساليب المةارنة المرجعية ومدد ال ياد  إجراياو منظمة واضح وجوت تواض    لىمما ي ير 

ا مرجعيًا م  المؤسساو ائ ر   مرة تحسيت ائتاي ل ياس أتاي العملياو والخدماو والمنت او ومةارنته
 ومحاولة الوصول للتفوق والتميز. 

 

   

كما يرونه المشاركون في الدراسة المستوى 
 مجال نظام األيزو )%( 

 ضعيف متوسط عالي المستوى 
 ا تارة  ملتزمة بتنبيو معايير اآليزو. 21.2 43.5 35.3 منخفل

  .معلوماوالمد  استخداد نظاد اآليزو ذا توثيو  20.0 45.9 34.1 منخفل
منخفل 
 جداً 

 مد  استخداد تليا ال وتة لتوضيح مفاهيم اآليزو. 37.7 40.0 22.3

 .د  الدراية  ا تياجاو المستهلكيتم 29.4 35.1 35.5 منخفل
منخفل 
 جداً 

 مستو  التزاد المزوتيت بتنبيو معايير اآليزو. 51.8 34.1 14.1

 المستوى العام 32.08 39.72 28.2 منخفض
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 (QFD( يوضح مستوى تطبيقات وظائف الجودة )2)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لمقارنة المرجعيةااستخدام  ( يوضح مستوى 3الجدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال نشر وظيفة الجودة   المستوى كما يرونه المشاركون في الدراسة 
 (Quality Function Deployment)  ضعيف متوسط عالي المستوى 

 متعدتة الحرع ملى استخداد م موماو العما المد   55.3 36.5 8.2 منخفل 
 .عملياوالمد  مراماة متنلباو ال وتة مند تصميم  29.4 45.8 24.8 منخفل
 مرا ا التصني .  مل مد  تلبية  اجياو المستهلكيت  40.0 38.8 21.2 منخفل 
 ذا تحديد المفاهيم الهندسية   بيا ال وتة  مد   ستخداد  60.0 31.8 8.2 منخفل 
  لى قسم التصميم والعملياو. (QFDمد    الة نتاحل ) 65.9 29.4 4.7 ال يوجد
 معلوماو ملى ويئة رسوماو بيانية.المد  ضما  توثيو  45.8 37.6 16.6 منخفل 
 المستوى العام 49.40 36.65 13.95 منخفض 

 المستوى كما يرونه المشاركون في الدراسة 
 المرجعيةمجال المقارنة 

 (Benchmarking)  المستوى 
 عالي
% 

 متوسط
% 

 ضعيف
% 

 مستو  تنبيو مملية التةييم الةاتا المستمر. 60.0 27.1 12.9 منخفل ً 
 .تةييم العملياو مةارنة  المناذسيت ذا الم المستو   61.1 27.1 11.8 منخفل ً 
 المناذسيت ذا م ال صنامة ا سمنا. مستو  تحديد 58.8 24.7 16.5 منخفًل 
 . منت اوالمستو  ال ياد  مسح ميدانا للمستفيديت مت  75.3 17.6 7.1 ال يوجد
 .لمةتر او المةدمة مت العامليتلمستو  االست ا ة  62.4 28.2 9.4 منخفًل 
  .تاراوا قساد  و ائمستو  تنبيو برامل التنوير ذا  61.2 27.3 11.5 منخفل ً 

 لمناق ة تةييم المناذسيت.  انتظادالمسؤولو  ي تمعو   69.4 21.2 9.4 يوجدال 
 العاممستوى ال 64.04 24.74 11.22 منخفض 
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  نهم يرو   ا% مت الم اركيت ذا الدراسة أذاتو 63( يتضح أ   والا 4بينما مت  مل نتاحل ال دول )
مملياو الضبط ا  صاحا تا ا المصان   كما اتضح كةلل مدد وجوت  استخدادتواض  كبير جدًا ذا 

 . Six Sigmaساليبألبرامل و  استخدادأق 
 

 (SPC( يوضح مستوى استخدام عمليات الضبط اإلحصائي )4الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 عدد وجوت برامل التدريب ملى مملياو التحليا البيانا للمختصيت  عملياو التحليا كةلل وأذاتوا 
ذا المستوياو قد يكو  نتي ة لتواض  مستوياو المعرذة   ساليب ا  صاحا  ووةا االنخفاة الواضح 
لتحديد ما  عا كانا مخرجاو العملية الصناعية منا ةة لعملية   الضبط ا  صاحا للعملياو الصناعية

ائساليب  استخدادها مت طريو ثلى ائ ناي والعيوب ذا أماكت  دو التصميم  وبالتالا الوصول  
والمةارنة م  المعايير النمنية لمحاولة   او تنفية مرا ا العملية الصناعيةا  صاحية ذا قياس أتو 

  التصحيح ومعال ة االنحراذاو.

أ   والا نص  الم اركيت ذا وة  الدراسة يرو  وجوت ضع  ذا  كا وضو   لى ( يوضح 5ال دول )
تحليا مما يدل ملى وجوت ضع  ذا استخداد التةنياو الحديثة ذا  استخداد برامل تحليا التكالي  

شبكاو  استخدادللرقا  مستوياو معينة لل وتة. بينما فيما يخص مستو   الوصول وبالتالاالنفةاو 
  مت يرو  أاتضح   خارجية للتواصا فيما بيت العامليت ذا كاذة المصان الدا لية و التصاالو اال

م يت اوز  مس مدت الم اركيت  وتراو  مستو  تحليا البياناو فيما بيت المنخفل  فامليتها ولو جزحيًا ل
ووجوت ذ وة كبيرة   والمنخفل جدًا  ووةا قد يكو  نتي ة لضع  التواصا بيت العامليت تا ا المصان 

 المشاركون في الدراسة  اهالمستوى كما ير 
 (SPCمجال استخدام عمليات الضبط اإلحصائي )

 المستوى 
 عالي
% 

 متوسط
% 

 ضعيف
% 

  .ال وتة لكا المعلوماومد  تنبيو نظاد توثيو  42.4 40.0 17.6 منخفل ً 
  .برامل التحليا ا  صاحا استخدادمد   61.2 28.2 10.6 منخفل ً 
 Six Sigma  برامل  استخدادمد   83.5 15.3 1.2 ال يوجد
 عة استمرارية العملياومد  استخداد النماع  البيانية لمتا  58.8 31.8 9.4 منخفًل 
 ملى برامل التحليا البيانا. يوجد تدريب 70.6 24.7 4.7 ال يوجد
 المستوى العام 63.30 28.0 8.70 منخفض  
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مما يتسبب ذا مدد الدراية الكافية  الم اكا والمعوقاو تا ا وة    بيت ا تاراو العليا والعامليت
 المصان .

 ( يوضح  مستوى استخدام برامج تحليل التكاليف5الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في المصانع شبكة اتصاالت داخلية وخارجية استخدام( يوضح  مستوى 6الجدول رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجال تحليل التكاليف المستوى كما يرونه المشاركون في الدراسة 
(Quality Costs)  المستوى 

 عالي
% 

 متوسط
% 

 ضعيف
% 

 تكالي  ال ياد  عملياو ال تضي  أق قيمة للمنتل. تراسة   61.2 29.4 9.4 منخفل جداً 

  .مير المنا ةةالتكالي  الموات  متباراال عيت  ةمستو  ائ  41.2 44.7 14.1 منخفل جداً 

 تكالي  مملياو  ماتة الضبط لآلالو والمعداو.  تراسة 28.2 51.8 20.0 منخفل

 منال.تكالي  أتواو الفحص والك   مت ائ تراسة 40.0 44.7 15.3 منخفل جداً 

 عامليت.تظلماو الزباحت والتكالي  متا عة شكاو  و  تراسة 50.6 38.8 10.6 منخفل جداً 

 العاممستوى ال 44.24 41.88 13.88 منخفض   

 المشاركون  اهالمستوى كما ير 
 مجال استخدام شبكة اتصاالت داخلية وخارجية

 المستوى 
 عالي
% 

 متوسط
% 

 ضعيف
% 

  .ا تاراومد  استخداد شبكة اتصاالو بيت  27.1 34.1 38.8 منخفل
 .والعامليت مد  استخداد شبكة اتصاالو  بيت المدراي 28.2 43.5 28.3 منخفل
 .ت جمي  العامليتبي استخداد شبكة اتصاالومد   36.5 51.8 11.7 منخفًل 
 وقن  الغيار المزوتيت  الموات  استخداد شبكة اتصاالو م 38.8 50.6 10.6 منخفل ً 
 مد  استخداد شبكة اتصاالو م  جمي  الزباحت  56.4 34.1 9.5 منخفل ً 
 المستوى العام 35.5 42.2 22.3 منخفض   
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ليوضح المستو  العاد الستخداد  (7رقم ) ووضو ًا  تم وض  ال دول ولكا تكو  الصورة أكثر شموالً 
تم ذا وةا ال دول وض   مصة النتاحل   تةنياو ا تارة  ال وتة ال املة تا ا مصان  ا سمنا الليبية

مت ال داول السا ةة ذا جدول واضح لكا تكو  الصورة أكثر شمولية ووضو ًا   يا يتضح أ  ما 
مستو  تنبيو وة  التةنياو  بينما  والا  % مت الم اركيت ذا الدراسة يرو  ضع  ذا50يةارب مت 

الستخداد وة  التةنياو  ووةا يدل ملى وجوت ووضو  م اكا ذا تنبيةها تا ا  اً % ذةط يرو  وجوت16
وة  المصان   كما يتضح أ  كا التةنياو التا تم التركيز مليها ذا وة  الدراسة  والتا تم عكروا ذا كاذة 

 1.10تراو  ذيها المتوسط الحسابا فيما بيت  تواض    مواذةة محصلا ملى مستو ال داول السا ةة ت
 منه ية وة  الدراسة. ليه ذا شارة نةاط وذةًا لما تم ا  5 م ياس ليكرو المتكو  مت  1.91و
 
 

  ( يوضح المستوى العام الستخدام تقنيات اإلدارة بالجودة الشاملة في مصانع اإلسمنت الليبية7الجدول رقم )

 

 

 

 

 
مستوى 
 الموافقة

 

المتوسط 
 الحسابي

5:1 

 كما يرونه المشاركون  المستوى 

أعلى  تقنيات اإلدارة بالجودة الشاملة
 نسبة

 عالي
% 

 متوسط
% 

 ضعيف
% 

 .م ال نظاد االيزو 32.08 39.72 28.2 متوسط 1.91 منخفل

 . QFD ))  ال وتة اح ن ر وظ 49.40 36.65 13.95 ضعي  1.35 منخفل

 .م ال المةارنة المرجعية 64.04 24.74 11.22 ضعي  1.16 منخفل

 (SPC)الضبط ا  صاحا  استخداد  63.30 28.0 8.70 ضعي  1.10 منخفل

 .نواع التكالي أبرامل تحليا    44.24 41.88 13.88 ضعي  1.50 منخفل

 35.5 42.2 22.3 متوسط 1.71 منخفل
م ال استخداد شبكة اتصاالو تا لية 

 .و ارجية

 48.39 35.66 15.95 ضعيف 1.45 منخفض
المستوى العام لمتطلبات اإلدارة بالجودة 

 الشاملة 
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 :االستنتاجات والتوصيات

تةنياو ومتنلباو ا تارة  ال وتة ال املة  مصان  ا سمنا  استخدادتبيت مت النتاحل أ  ترجة مستو  
 تية:اآلاالستنتاجاو  مليهاالليبية كانا ذا مستو  متواض  والتا تلا 

  أوضحا الدراسة وجوت ضع  وانخفاة ذا مستو  استخداد تةنياو ا تارة  ال وتة ال املة  ائمر
ذا شركاو ةلل النظاد الفعال لتنبيو الساليب أ  سس وذواحد و الةق قد يكو  نتي ة لمحدوتية المعرذة 

 ا سمنا الليبية.
 بًا ذا مدد تنبيو ا تارة  ال وتة ال املة ذا شركاو أشارو الدراسة  لى وجوت معوقاو قد تكو  سب

وتفاتق  معوقاو ال بد مت ال ياد بدراستها وتحليلها والوصول ئسبابها  امتبارواا سمنا الليبية 
 ثيروا مستةبًم. وجوتوا وت

  اتضح كةلل مدد وجوت أق تمم مت قبا ا تاراو العليا بت  ي  تنبيو ا تارة  ال وتة ال املة ذا
 مصان  ا سمنا الليبية.

  ذا مستوياو المصان  أو لد  المورتيت  سوايً نخفاة ذا مستو  تنبيو معايير ائيزو اوجوت اتضح
لمستلزماو الت ميا والصيانة  وكةلل ضع  ذا توثيو جمي  معلوماو العما ومدد التزاد المزوتيت 

  الموات وقن  الغيار بتنبيو معايير ائيزو.
 وجوت انخفاة ذا اس( تخداد وممارسة تةنياو ن ر وظاح  ال وتةQFD ومدد وجوت أق ترجمة )

 House Of) سم بيا ال وتة امخنط البيانا المعروت  ال استخدادووجوت ضع  ذا   لةلل
Quality). 

  أضع  وانخفاة استخداماو( سلوب المةارنة المرجعيةBenchmarking وعلل  عدد وجوت أق )
أتاي العملياو والخدماو والمنت او وائن نة ومةارنتها مرجعيًا م   جراياو منه ية منظمة ل ياس 

 المناذسيت.
 استخدادنخفاة ذا اوجوت  أيضاً  اتضح ( أسلوب مملياو الضبط ا  صاحاSPC  ذا مصان )

وبالتالا الوصول   عا كانا المخرجاو منا ةة لتصميم المنتل النهاحا ا سمنا الليبية  لتحديد فيما 
 ماكت  دوثها وبالتالا تفاتق  دوثها مستةبم.أا  لى العيوب ذ

  بنفةاو ائ ناي التا  ق ما يسمىأ  نواع التكالي أكاذة نخفاة ذا م ال تحليا اتبيت أيضًا وجوت
 مملياو التخنيط للعملية ا نتاجية. ترتكب ذا
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 ة فيما أوضحا الدراسة كةلل وجوت ضع  التواصا بيت ا تاراو والعامليت ومدد وجوت ئق هيكلي
الدا لية والخارجية تا ا المصان  وبيت مختل  العامليت ذا المصان   االتصاالويخص شبكة 

 المختلفة.

 وبعد استخمع أوم النتاحل مت  مل مرا ا وة  الدراسة تم اقترا  التوصياو التالية:

 العامليت اوؤسسل مي  م ضرورة قياد مصان  ا سمنا الليبية  ةرار وض  برامل التدريب والت ويا  
 ما يضمت ن ر مفاهيم ومباتت ومتنلباو ا تارة  ال وتة ال املة تا ا وةا الةناع وجعلها مسؤولية 

 ال مي .
   ومفاهيم ا تارة  ال وتة  وتةنيا استخدادضرورة ال ياد بدراسة أسباب المعوقاو التا تحول تو

 خبراي لتعزيز الحلول لهة   االستعانةوكةلل   والعما ملى ك فها وإي ات الحلول المناسبة لها  ال املة
 المعوقاو.

  ضرورة ال ياد بوض  قراراو  إت ال برامل ا تارة  ال وتة ال املة ذا جمي  مرا ا العملياو ا نتاجية
 سمنا الليبية.م  أودات واسترات ياو صنامة ا  يتماشى ما 

  يب والت ويا والتعري  بها لكاذة ضرورة ال ياد بتبنا استخداد أنظمة ائيزو ضمت  نط التدر
للمعايير  تاي وذةاً ملى مستو  جوتة يضمت ائ والتعري    وميتها وكيفية المحاذظة  العامليت
 العالمية.

  استخدادضرورة قياد مصان  ا سمنا الليبية بتدريب كاذة العامليت ملى ائتواو السبعة لل وتة و 
ائ ناي وإصم ها ومحاولة تفاتق  دوثها  كت اتال  ائساليب ا  صاحية ذا مملياو التحليا

 مستةبم.
  لةاو ال وتة   استخداد ياد الضرورة (Quality Circles لعما  لةاو نةاش تعنى ذيها لكاذة )

ياو ا نتا  وال وتة راحهم ومةتر اتهم لحا الم اكا فيما يخص مملآالعامليت الحرية بوض   شراحح
 نوير والتحسيت المستمر.والت
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