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  بمحافظة حضرموتــ الغويزي ــ  ماكسالمكال لتعليب األمصنع  في قير الرشيكممارسات التـف
 من وجهة نظر الموظفين 

 إبراىيم عوض ربيع باسباع                                                                                       
 كلية العلوم اإلدارية مدرس بقسم إدارة األعمال،                                                                                              

  جامعة حضرموت                                                                                                            

  الملخص:
 اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف شلارسات التفكري الرشيق  مستوى هدفت ىذه الدراسة معرفةاست

ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني بأبعادىا الثالثة )
. اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي دلالءمتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت السلوكيات الرشيقة(

ن رلتمع و  تك(. SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي ) اأداة جلمع البيانات، وعوجلت إحصائيً  االستبانة
، ارمسيً  ا( موظفً (279البالغ عددىم  ،الثابتني الرمسيني ادلكال لتعليب األمساكموظفي مصنع مجيع الدراسة من 

منها ( استبانة 118) وكانت( استبانة، 120على عينة عشوائية ميسرة منهم بلغت ) تومت  توزيع االستبانا
توصلت الدراسة إىل أن مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع قيد الدراسة من ليل. صاحلة لغايات التح

داللة إحصائية يف  ياختالف ذ وجهة نظر ادلوظفني جاءت متوسطة بأبعادىا الثالثة، وتبني  عدم وجود
، العمر، النوع) عزى دلتغرييمن وجهة نظر ادلوظفني  الدراسةقيد صنع ادلمستوى شلارسات التفكري الرشيق يف 

ي )ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي(. دلتغري  يعزى داللة إحصائية واختالف ذ يف حني يوجد سنوات اخلربة(،
؛ لتفكري الرشيق يف ادلصنع، وجعلها ضمن الثقافة العامة السائدة فيوثقافة منهج اوشلا أوصت بو الدراسة نشر 

 بادلصنع.  سرتاتيجيداري واالعلى ادلستوى التشغيلي واإلادلتحققة منو تحسينات المنافع و لل ظرًان
  .مصنع ادلكال لتعليب األمساك الغويزي، التفكري الرشيق :الكلمات ادلفتاحية

 :اإلطار العام للدراسة
  :مقدمة :أوًل 

 ،عمل فيو منظمات األعمال يف الوقت الراىننتيجة للتطورات والتغيريات اذلائلة يف احمليط البيئي اليت ت
للحفاظ على ادلوقع التنافسي  اا ضروريً أمرً ف مع ىذه ادلتغريات أصبحت ادلرونة والسرعة والقدرة على التكي  

)فريوز  ذكر .تتوافق مع ىذه التوجهات وادلتغريات ،شلا تطلب األمر اعتماد تقنيات ومفاىيم معاصرة، للمنظمة
التطورات اذلائلة اليت شهدهتا بيئة األعمال احلديثة تعاظم دور إدارة أن يف ظل 574)  ص، 2019وآخرون، 

اليت ال ربقق أىداف ادلؤسسة بالسرعة والكفاءة  ،ادلوارد البشرية من خالل ترك ادلمارسات التقليدية الروتينية
واستبداذلا دبمارسات  ، السريعيف عصر يتسم بالديناميكية والتغيري اىا بطيئً ءشلا جيعل أدا ،واجلودة ادلطلوبة

يف سعيها لتحقيق األىداف ادلرجوة يف  اأكثر إبداعً و  ،وأكثر رشاقة ،وآليات عمل جديدة ذبعلها أكثر استجابة
)الشامسي  من أىم ادلداخل اليت تسعى لتحقيق ذلك مدخل التفكري الرشيق. وأشار ولعل   ،عصر التنافسية
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 10000على أكثر من  Deloitteأجرتو شركة ديليوت  اطالعً أن ىناك است إىل (4، ص2019وآخرون، 
" أمران  الرشاقة والتعاون من ادلستجيبني أن " %94صر ح  ،دولة 140من قادة ادلنظمات وادلوارد البشرية يف 

 .حامسان لنجاح مؤسساهتم
 

 :الدراسة منهجية :ثانًيا
ة جلعل ادلنظمة سريعة االستجابة للتغريات حد االذباىات ادلعاصر أيشكل التفكري الرشيق  :مشكلة الدراسة .1

، والتعل م ،واإلبداع ،اليت ربدث يف البيئة ادلعقدة ادلضطربة غري األكيدة بفضل قدرات عالية على االستباق
من خالل ربقيق الكفاءة يف حسن استخدام  يقود التفكري الرشيق ادلنظمة إىل وضع تنافسي أفضل إذ

اليت تقوم هبا ادلوارد البشرية يف  ،يف أداء ادلهام واألعمال واألنشطة نيالالزمادلوارد بتوفري اجلهد والوقت 
أن  (146، ص2018)ادلعموري وآخرون، ر من أجل تقليل الضياع واذلدر يف موارد ادلنظمة. ذك ؛ادلنظمة

يف ادلؤسسات  وإزالتها والفاقد احلاصل ،واذلدر ،التفكري الرشيق ظهر ليعمل على زبفيض الضياعات
فجاء التفكري الرشيق كي حيقق االستغالل  ،واليت أثقلت كاىل تلك ادلؤسسات ،اإلنتاجية واخلدمية وغريىا

وحيقق رؤية واضحة دلستقبل ادلؤسسة. ومن ىنا ميكن بلورة  ،األمثل للموارد ادلادية والبشرية وادلعلوماتية
  :مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية

دبحافظة حضرموت  -الغويزي  - اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  الرشيق شلارسـات التفكريمستوى ما  -1
  :اآلتيةالفرعية األسئلة عدد من تفرع يومنو  ؟ من وجهة نظر ادلوظفني

 ؟ ظر ادلوظفنيـهة نـمــــن وجاك م/حضرموت صنع ادلكال لتعليب األمسـميف ــهارات الرشيقة ـادلـ توىـمسما  -
 ؟ مــــن وجهة نظر ادلوظفنياك م/حضرموت لتعليب األمسادلكال مصنع يف  ةالرشيق جراءاتاإل مستوىما  -
 ؟ مـن وجهة نظر ادلوظفنياك م/حضرموت لتعليب األمسادلكال صنع ـميف  الرشيقة لسـلوكياتا مستوى ما -
ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة  مصنعيف  ىل ىناك اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق -2

 ؟  ، العمر، ادلؤىل العلمينوع: التيةلمتغريات الشخصية اآلل اتبعً  جهة نظر ادلوظفنيحضرموت من و 
ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة يف مصنع  ىل ىناك اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق -3

 ؟  : ادلستوى الوظيفي، سنوات اخلربةتيةوظيفية اآلللمتغريات ال اتبعً  حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني
  :جانبني أساسيني، مها تظهر أمهية ىذه الدراسة من خالل :أهمية الدراسة .2

وتكمن أمهية ىذه الدراسة من الناحية العلمية يف تركيزىا على موضوع مهم يف ميدان  :األهمية العلمية
ىل لتقدمي إطار مفاىيمي يضاف إ لة االستفادة من الرتاكم ادلعريفوزلاو  ،األعمال وىو التفكري الرشيق

أحد ادلفاىيم اإلدارية إذ يعدُّ  الدراسات السابقة؛ ليكون مرجعية يستفيد منها الباحثون وطالب ادلعرفة؛
وىو توجو معاصر يف تنفيذ ادلهام والواجبات واألنشطة اخلاصة بالعاملني يف ادلنظمة بأقل جهد ووقت ، احلديثة
 . مة يف عصر التنافسيةأىداف ادلنظربقيق وذلك من أجل ربقيق الكفاءة يف  ،وموارد

 :وتكمن أمهية ىذه الدراسة من الناحية العملية يف النقاط اآلتية :األهمية العملية
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كوين تصور واضح دلستوى وذلك هبدف ت ،ضوعادلو  النظرية والتطبيقية ذلذزلاولة الربط بني اجلوانب ا -1
العوامل الشخصية والوظيفية يف وتأثري بعض قيد الدراسة، صنع ادلبحوث يف ادلشلارسات التفكري الرشيق 

ضلو ربسني مستوى شلارسات يف ادلصنع األمر الذي يؤدي إىل زيادة إدراك ادلسئولني  ،ذلك ادلستوى
 من أجل ربقيق وضع تنافسي أفضل. التفكري الرشيق

شلاثلة  صانع أو منظماتوتطبيقها على م ،لدراسات أخرى اتائج ىذه الدراسة أن تكون منطلقً ميكن لن -2
اليت تناولت موضوع  أوائل الدراساتالدراسة من ىذه تعدُّ  إذ؛ ادلبحوث قيد الدراسة صنععملها للميف 

 .األمساك يف زلافظة حضرموت مصانع تعليبيف رلال  التفكري الرشيق
 
 

 :تسعى ىذه الدراسة بصورة أساسية إىل ربقيق األىداف اآلتية :أهداف الدراسة .3
الرشيق )ادلفهوم، األىداف، األدوات، األبعاد(، يضاف إىل  وضع إطار مفاىيمي دلوضوع التفكري -1

 الدراسات السابقة؛ ليكون مرجعية يستفيد منها الباحثون وطالب ادلعرفة. 
  شلارسات التفكري الرشيق )ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السلوكيات  مستوىف على عرُّ الت   -2

 حافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني. دب اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  الرشيقة(
قيد الدراسة  ادلبحوث صنعادل يفالكشف عن مدى وجود اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -3

 ، العمر، ادلؤىل العلمي. نوعال :اآلتيةللمتغريات الشخصية  ابعً تمن وجهة نظر ادلوظفني 
بحوث قيد الدراسة صنع ادلادليف  الرشيق الكشف عن مدى وجود اختالف يف مستوى شلارسات التفكري -4

 : ادلستوى الوظيفي، سنوات اخلربة. اآلتية للمتغريات الوظيفية اتبعً  من وجهة نظر ادلوظفني
اليت من شأهنا أن تستفيد النهائية  ن التوصيات يف ضوء نتائج الدراسةادلسامهة يف التوصل إىل مجلة م -5

 لتحسني مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع. قيد الدراسة ادلبحوث صنعادل دارةمنها إ
  :وأىدافها متَّ ربديد رلموعة من الفرضيات اآلتية ،يف ضوء مشكلة الدراسة :فرضيات الدراسة .4

دبحافظة  اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  تفكري الرشيقللشلارسات  ال توجد :الفرضية الرئيسة األولى
  :منها تتفرع الفرضيات الفرعية اآلتيةو ، من وجهة نظر ادلوظفني حضرموت

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  هارات الرشيقةللمشلارسات  دال توج -1
 نظر ادلوظفني.

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  جراءات الرشيقةلإلشلارسات  ال توجد -2
 .نظر ادلوظفني

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  سلوكيات الرشيقةللشلارسات  ال توجد -3
 .نظر ادلوظفني
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صنع ميف  قداللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشي ذواختالف  ال يوجد :الفرضية الرئيسة الثانية
، نوع: التيةاآل شخصيةللمتغريات ال اتبعً ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني 

 العمر، ادلؤىل العلمي.
يف مصنع داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق  ذواختالف  ال يوجد :الفرضية الرئيسة الثالثة

: ادلستوى تيةا للمتغريات الوظيفية اآلبعً ت ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني
 ربة.الوظيفي، سنوات اخل

 

ألنو ادلنهج الذي ينسجم مع طبيعة أسئلة الدراسة  ؛متَّ استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة .5
والدراسات  ،مجع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من ادلصادر الثانوية شلثلة يف الكتب ومت   وأىدافها،

 عينةادر األولية من خالل توزيع استبانة على ادلصومن والدوريات ذات العالقة دبوضوع الدراسة،  ،السابقة
 ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت. صنعموظفي ممن  عشوائية ميسرة

 

قسمت على ثالثة أجزاء: اجلزء األول: اختص  باإلطار  من أجل معاجلة موضوع الدراسة :هيكل الدراسة .6
أما اجلزء الثاين اختص  باإلطار  السابقة، ادلقدمة، وادلنهجية، والدراساتالعام للدراسة، واشتمل على 

النظري للدراسة، وتناول التفكري الرشيق من حيث ادلفهوم، واألىداف، واألدوات، واألبعاد، ويف حني 
ويف ومعاجلتها، واختبار الفرضيات،  ليل البياناترباختص  اجلزء الثالث: باإلطار العملي للدراسة، وتناول 

مع مجلة من التوصيات اليت  ،ىا من الدراسات باستعراض رلموعة من النتائجالدراسة كغري  األخري ختمت
 مت  التوصل إليها يف ضوء النتائج النهائية للدراسة.

شلارسـات التفكري مستوى  مشكلة معينة متمثلة يف معرفةجلأت الدراسة إىل معاجلة  :متغيرات الدراسة .7
لذلك ، دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني - الغويزي -اك مصنع ادلكال لتعليب األمسيف  الرشيق

متغري واحد فقط سبث ل بالتفكري الرشيق، والذي يعد منهًجا حديثًا فقد اعتمد الباحث يف دراستو على 
وفلسفة مشولية تشمل جوانب ادلنظمة اإلدارية واإلنتاجية كلها، ويستند على نظام تويوتا اإلنتاجي، وىو 

خالل احتياجات الزبون، وإزالة الضياعات واذلدر والفاقد، والتخلص الكلي ما  طريقة لتحديد القيمة من
أمكن من كل األنشطة ال سبثل قيمة مضافة للعمل أو العميل، والسعي وصواًل للكمال من خالل عمل 

 .(، بتصرف138، ص2018)ادلعموري وآخرون، الفريق 
ت التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب الدراسة على معرفة مستوى شلارسا تز ارتك :حدود الدراسة .8

من  الدراسة امتدت فرتة، وامتدت األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني الثابتني الرمسيني
جر شلا يعين أن الدراسة مل تشمل ادلوظفني ادلتعاقدين وادلوظفني باأل ؛2021 .22.11إىل  2021.9.9

بل  يف ادلصنع،  تشمل الدراسة مجيع ادلوظفني الثابتني الرمسينيخرى ملاليومي يف ادلصنع، ومن ناحية أ
اقتصرت على عينة عشوائية ميسرة منهم، وكما أن الدراسة مل تتناول مجيع ادلتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف 
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اليت  ،مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع، بل اقتصرت على بعض ادلتغريات الشخصية والوظيفية
 أن تؤثر يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع قيد الدراسة. يتوقع

 :الدراسات السابقة :ثالثًا
تزودىا دبؤشرات دقيقة عن اجلهود  إذ ،تشكل الدراسات السابقة إحدى الركائز الرئيسة ألي دراسة قادمة

شلا مينع  ،ات تفيد الدراسةوعما انتهت إليو تلك اجلهود من استنتاجات وتوصيات ومقرتح ،ادلعرفية السابقة
يف الدراسات. عثر اليت وقعت هبا تلك مسارات الت   باإلضافة إىل معرفة ،ذلك من التكرار والتداخل يف ادلستقبل

سواء العربية منها  ،واليت تناولت موضوع التفكري الرشيق ،ىذا اجلزء سيتم استعراض بعض الدراسات السابقة
 ومن زوايا سلتلفة.  ،ادلنظمات العربية واألجنبية واليت طبقت يف بعض ،األجنبية وأ

  :الدراسات السابقة العربية .1
 - أثر تطبيق التفكري الرشيق على أداء ادلنشآت الصناعية ( بعنوان "2021دراسة )ادلنهاوي وآخرون،  -1

على  " ىدفت ىذه الدراسة إىل الوقوف - ة لتنمية الصناعات الغذائيةدراسة تطبيقية على الشركة الدولي
نظمات احلصول عليها يف حال تبنيها ذلذه الفلسفة يف دلاوالفوائد اليت ميكن  ،فلسفة التصنيع الرشيق
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي  .سواء كانت منظمات صناعية أو خدمية ،إدارة عملياهتا اإلنتاجية

والبالغ  ،تمع الدراسة( عامل من رل(100التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة عشوائية بلغت 
توصلت الدراسة إىل وجوب تطبيق اإلدارة الرشيقة . يف سلتلف ادلستويات الوظيفية ( عاماًل (135

 ،وومفهوم واالىتمام بنشر الوعي بثقافة منهج اإلنتاج الرشيق ،وومقومات بدرجة كبرية لعناصر اإلنتاج
 وضرورة توفري مقومات تطبيق أدوات احملاسبة الرشيقة. 

ية يف ربقيق دور شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشر  ( بعنوان "2019اسة )فريوز وآخرون، در  -2
" ىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز دور ادلمارسات الرشيقة إلدارة  - دراسة ميدانية -اإلبداع اإلداري 

ت الرشيقة، العمال متعددي ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السلوكيا :ادلوارد البشرية شلثلة بـ
الوظائف يف ربقيق اإلبداع اإلداري لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة برج 

استمارة استبيان على  (50) ومَت توزيع ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي. بوعريريج
صائية. توصلت الدراسة إىل أن مستوى استمارة منها صاحلة للمعاجلة اإلح ((31 توكان ،ادلوظفني

ومستوى اإلبداع اإلداري مرتفع من وجهة نظر  ،شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية منخفض
 كما توصلت إىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني متغريي الدراسة.   ،موظفي الكلية

د التفكري الرشيق يف األداء اإلداري والكلفوي اعتما ( بعنوان "2019دراسة )عبد زلمد وآخرون،  -3
" ىدفت ىذه  - العامة للصناعات الكهربائية دراسة استطالعية يف الشركة -للوحدات االقتصادية 

وذلك من ، الدارسة إىل ربديد مدى استخدام التفكري الرشيق لتحقيق أىداف ادلنظمات الصناعية
مثل: إدارة  ،والتعرف على األساليب احلديثة ،كري الرشيقخالل التوصل إىل إمكانية تطبيق أدوات التف
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اجلودة الشاملة، التصنيع الرشيق، اإلنتاج يف الوقت احملدد، والتحسني ادلستمر واليت هتدف إىل القضاء 
وربقيق رغبات وحاجات  ،وربسني أداء العمليات و،وتكاليف وزبفيض وقت اإلنتاج، على الضياعات

( (34دام ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة بلغت مَت استخ. الزبون ورضاه
( استبانة منها للمعاجلة اإلحصائية. (30وخضعت ، ا( عضوً (56من رلتمع الدراسة والبالغ  اعضوً 

ؤدي إىل تقليل الضياعات يف يري الرشيق يف ادلنظمات الصناعية توصلت الدراسة إىل أن اعتماد التفك
وبالتايل يؤدي إىل رضا  ،شلا يؤدي إىل تقليل التكاليف وااللتزام دببادئ اجلودة، لصناعيةالعمليات ا

 الزبون.  
زيز شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية ودورىا يف تع ( بعنوان "2018دراسة )حسني،  -4

الرشيق إلدارة ادلوارد  ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح انعكاس شلارسات ." سرتاتيجية للمنظمةاليقظة اال
ز : ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السلوكيات الرشيقة، تقليص العاملني يف تعزيشلثلة بـ ،البشرية

توزيع استبانة على  ومتَّ  ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .سرتاتيجية للمنظماتاليقظة اال
اإلسراء اجلامعة األىلية العراقية بلغت حجم تلك العينة  عينة عشوائية بسيطة من التدريسيني يف كلية

أىم ما توصلت إليو الدراسة بأن  .ا( تدريسيً (412من رلتمع الدراسة والبالغ  ا( تدريسيً (117
عمليات اليقظة لرية تشكل إحدى احملركات الرئيسة شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البش

 ادلبحوثة.  كافة يف ادلنظمة سرتاتيجيةاال
د التكاليف وربقيق أثر تطبيق التفكري الرشيق على ترشي ( بعنوان "2018دراسة )ادلعموري وآخرون،  -5

" ىدفت ىذه الدراسة إىل  -ر العامة للصناعات الكهربائية حبث تطبيقي يف شركة أو  -رضا الزبون 
وتطبيق كل ما حيمل ىذا  ،ونوربقيق رضا الزب ،معرفة أثر تطبيق التفكري الرشيق على ترشيد التكاليف

ادلصطلح من أىداف وتوجهات ومبادئ وأسس ومفاىيم يف ادلنظمات ومنها شركة أور العامة 
واستخدمت الدراسة  ،مت  اختيار مصنع القابلو الكهربائي كعينة للدراسة .للصناعات الكهربائية العراقية

أىم ما توصلت  .نية وادلقابالت الشخصيةادلستندات والسجالت والكشوفات والتقارير وادلعايشة ادليدا
ى ادلستوى التشغيلي واإلداري إليو الدراسة أن تطبيق أدوات التفكري الرشيق جاء دبنافع وربسينات عل

وذبنب األخطاء  ،والضياع يف الوقت ،فساعدت الشركة على ذبنب اإلفراط يف ادلخزون ،سرتاتيجيواال
 ا شلا يعود يف النهاية إىل كسب رضا الزبون. وربديد أنشطة تضيف قيمة وغريى ،والعيوب

 

  :الدراسات السابقة األجنبية .2
سني إنتاجية قسم الطوارئ التفكري الرشيق لتح ( بعنوان " (Romano et al., 2018دراسة -1

تفكري الرشيق على قسم الطوارئ ىدفت ىذه الدراسة إىل تطبيق ال ."  Aorn Cardarelliدبستشفى
وربسني العمليات اليت تساىم  ،يف نابويل هبدف زيادة تدفق ادلرضى Aorn Cardarelli مستشفى يف

والقضاء على مجيع االختناقات )قائمة  ،يف تسهيل تدفق ادلرضى عرب مراحل العالج الطيب ادلختلفة
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احلصول  لنتائج اليت مت  أن ا عن كشفت الدراسة.وكذلك مجيع األنشطة اليت تولد النفايات ،االنتظار(
ومت  إجراء ربليل ، سرتاتيجية التفكري الرشيق أوضحت العملية كما ىي مع عيوهباال تطبيق عليها قب

وبعد تنفيذ اإلجراءات ، لتحديد اإلجراءات اليت ربتاج إىل ربسني ضافة للقيمةادلغري لألنشطة 
فرز زيادة إجيابية يف أداء ادلستشفى زلسوبة كنسب مئوية للمرضى وفًقا لرموز ال لوحظتالتصحيحية 

  .روأوقات االنتظا
قل الربي من خالل التفكري ربسني عمليات الن بعنوان " Bernardo et al., 2016) دراسة ) -2

نقل " ىدفت ىذه الدراسة إىل استخدام التفكري الرشيق لتحسني عمليات ال - دراسة حالة -الرشيق 
من  بداًل فكري الرشيق خالل ادلبادئ واألدوات القائمة على الت الربي دلصنع جعة ادلكسيكي من

وحبوث  ،األدوات التقليدية ادلستخدمة يف معاجلة مشاكل اللوجستيات والنقل كالنمذجة الرياضية
واقرتحت  ،واليت ظهرت انتقادات حول فعاليتها يف معاجلة مشاكل احلياة الواقعية ،واحملاكاة ،العمليات

الدراسة أن التفكري  عنوا كشفت أىم م .الدراسة ثالث خطوات منهجية لتسهيل تنفيذ التحسني
 ىذه الدراسة كدليل ميكن استخدام نتائج إذ يال لتحسني عمليات النقل الرب الرشيق ىو البديل الفع  

 دلديري النقل لتحسني عمليات النقل. 
ة دراس -يف سالسل التوريد الغذائية  تطبيق التفكري الرشيق ( بعنوان "(Vlachos, 2015 دراسة -3

 انظرً ؛ يف سالسل التوريد الغذائية هوتنفيذ ىذه الدراسة إىل اعتماد التفكري الرشيق ىدفت ." - حالة
فقد مت  ،  (SMEs)ألن غالبية شركات األغذية عبارة عن مؤسسات غذائية صغرية ومتوسطة احلجم

وكانت ادلنهجية  ،تطوير خطة عمل بسيطة مع مراعاة خصوصيات الشركات الصغرية وادلتوسطة
ومت  اعتماد منهج البحث  ،ارة عن دراسة حالة حبثية لشركة شاي يف ادلملكة ادلتحدةادلستخدمة عب

رت وتشخيص ادلشكالت اليت حدثت أثناء التطبيق الرشيق. طو   ،اإلجرائي لدراسة العملية الرشيقة
لرشيق، التشخيص الرشيق ادلؤقت، ا: التخطيط الدراسة احلالية خطة عمل بسيطة من ثالث مراحل

وكشفت عن ربقيق زبفيضات كبرية  ،ومت  تطبيقها يف قطاع شركات األغذية ،والسيطرة الرشيقة العمليات
 يف النفايات. 

 

 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إعداد منهجية الدراسة، اجلانب النظري، أداة  -1

 . فرضيات الدراسة واختبار ا،متغرياهتو  دراسةالخصائص الدراسة، وصف 
  اتفقت الدراسة احلالية من حيث أخذ أبعاد شلارسات التفكري الرشيق وبتصرف مع دراسة كل من: -2

 (. 2018(، )حسني، 2019)فريوز وآخرون، 
 ،اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث تركيزىا على قطاع مصانع تعليب األمساك -3

 وذات الدور الكبري يف دعم االقتصاد الوطين.  ،لذي يعد  من القطاعات االقتصادية واإلنتاجيةوا
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زلافظة ، إذ مت  تطبيقها يف عد ادلكاينث الب  عن الدراسات السابقة من حي احلالية اختلفت الدراسة -4
 / اجلمهورية اليمنية.حضرموت

( مع دراسة )ادلنهاوي وآخرون، (2021فيها اتفقت الدراسة احلالية من حيث ادلدة الزمنية الواقعة  -5
2021 .) 

اختلفت الدراسة احلالية من حيث احلدود التطبيقية عن كل الدراسات السابقة باستثناء دراسة )فريوز  -6
ففي الدراسة احلالية   ،كان رلتمع الدراسة ادلورد البشري  إذ ؛(2018(، )حسني، 2019وآخرون، 

 ويف الدراستني كان اجملتمع موظفي منظمات خدمية تعليمية.  ،كان اجملتمع موظفي منظمة إنتاجية
  :التفكير الرشيق :للدراسة اإلطار النظري

وصاغو الرئيس  ،" لصناعة السيارات نظام تويوتا اإلنتاجي " إىل " الرشيق ترجع جذور مصطلح "
اجستري عن تويوتا يف أطروحة ادل John Krafcikالتنفيذي السابق لشركة ىيونداي موتور جون كرافتشيك 

 James P. Womackالكاتبني جيمس ووماك  على يدمث انتشر بعدىا  ،1988مها يف عام اليت قد  
واللذين محال العناوين:  ،ذا النظامهبيف كتابيهما اللذين عر فا فيهما أكثر  Daniel T. Jonesودانيال جونز 

، والتفكري 1990الصادر عام  The Machine That Changed the Worldاآللة اليت غريت العامل 
سنحاول يف ىذا اجلانب الرتكيز على التفكري الرشيق إلدارة . 1996الصادر عام  Lean Thinkingالرشيق 

 ادلوارد البشرية بادلنظمة باعتبارىا اإلدارة ادلسئولة عن العنصر البشري يف ادلنظمة. 
مفهوم التصنيع يف تسعينيات القرن ادلاضي ظهر  :إلدارة الموارد البشريةمفهوم التفكير الرشيق  :أوًل 

والتخلص ، والذي يسعى إىل إعادة دراسة كامل مسار العملية اإلنتاجية،  Lean Manufacturingالرشيق
 بعدىا ربولت فكرة التصنيع الرشيق إىل فكر شامل يطبق يف اجملاالت ،من كل نشاط ال يضيف قيمة للزبائن

 أيًضاولكونو مت  تطبيقو  ،576)، ص2019)فريوز وآخرون،  ونفس ادلضمون ة األعمال حاماًل كافة أو أنشط
ن فلسفة التفكري الرشيق ىي منهجية عمل إ. Lean Thinkingعلى جانب اخلدمات تغري  ادلفهوم إىل 

وبإسقاط  ،ألساليب العمل  هتدف إىل تقدمي مستويات عالية من قيمة العميل من خالل التحسني ادلستمر
والسماك التفكري الرشيق بأنو: )إحدى  عر ف السمان ،يف ادلنظمة إدارة ادلوارد البشريةهوم يف رلال ىذا ادلف

وتوفري ادلرونة الالزمة لتنفيذ األنشطة وادلهام اخلاصة بإدارة  ،األساليب ادلعتمدة  لتقليل اذلدر يف ادلوارد من جهة
، 2013، آخرونمحدي و )وعر فو ، 21)ص،  2012،آخرون)السمان و ادلوارد البشرية بأفضل شكل شلكن( 

وإزالة الرتىل الذي من ادلمكن  ،( بأنو: )إحدى األدوات اليت تعتمد عليها ادلنظمة لدعم منو أعماذلا160ص
)إحدى ادلداخل ادلعتمدة لتلبية متطلبات  بأنو: ((Al-Kindi, 2016, P740وعر فو، أن يعيق ىذا النمو(

 Abdullah)وعر فو، م مع ادلعايري العادلية(ءدبا يتاللبشرية واالرتقاء دبستوى أدائها اجلودة اخلاصة بإدارة ادلوارد ا

et al., 2018, P 86)  :يف مواكبة كافة  امهمً  ا)التوجو ادلعاصر إلدارة ادلوارد البشرية الذي ميارس دورً  بأنو
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سني ادلستمر لكافة الوحدات التطورات اليت ربدث يف البيئة اخلارجية احمليطة بادلنظمة ودعم عمليات التح
  التنظيمية ادلوجودة داخل ادلنظمة(.

ومفاىيمها  ونستنتج شلا سبق أن التفكري الرشيق للموارد البشرية ىو منهج مشويل لتطبيق مبادئ الرشاقة
من أجل  ادلنظمة يف اوأعماذل اوواجباهت وارد البشريةيف أداء مهام ادل نيهبدف توفري اجلهد والوقت الالزم وأدواهتا

   عصر التحديات والتنافسية. تقليل الضياع واذلدر والفاقد يف موارد ادلنظمة لتحقيق الكفاءة يف أىدافها يف
إىل  د على فلسفة التفكري الرشيق تؤديإن االعتما :موارد البشريةإلدارة الأهداف التفكير الرشيق  :ثانًيا

وىي منافع إجيابية مشولية سبتد لتشمل كل ، جي للمنظمةسرتاتيى ادلستوى التشغيلي واإلداري واالربسينات عل
وذكر ن وغريىم. و وادلورد نو منها الزبون وادلوزع ،وعالقتها مع اجلوانب اخلارجية ،جوانب ادلنظمة الداخلية

إىل  إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة من أىم األىداف اليت تسعىأن (  62، ص2015)احلميداوي وآخرون، 
دعم فرص  - تنظيم الوظائف واألعمال داخل ادلنظمة: خـالل شلــارسات التفكري الرشــيق ىــي ربقيقها من

ربسني رؤية ادلنظمة اذباه زبائنها بالرتكيز على  - التحسني ادلستمر وتقليل اذلدر والضياع باجلهد والوقت وادلوارد
تعزيز  - ني الوحدات التنظيمية ادلختلفةدعم عمليات االتصال وتبادل ادلعلومات ب - األنشطة ادلضيفة للقيمة

بناء ثقافة قوية بني كافة العاملني لدى ادلنظمة  - قدرة ادلنظمة على استقطاب أفضل ادلواىب واالحتفاظ هبا
 واإلدارة العليا. 

 

على القدرة  ىي وارد البشريةإدارة ادلن الرشاقة يف إ :أدوات التفكير الرشيق إلدارة الموارد البشرية :ثالثًا
لتصبح أكثر استجابة  ؛غري ادلتوقعةالتغريات ادلتسارعة  تكييف وتطوير األفراد والعمليات دبا يتناسب مع

ادلرونة يف مواجهة  ققحيدبا وذلك من خالل تصميم أسلوب جديد لتنفيذ وظائف ادلوارد البشرية  ،اوتكيـ فً 
      ن أىم األدوات أو التقنيات مأن  واذكر ( 8، ص2019األوضاع ادلستجدة. صلد )الشامسي وآخرون، 

 : ربديد أفضل ادلواىبىي أو ادلمارسات اليت ميكن االعتماد عليها لتحقيق الرشاقة إلدارة ادلوارد البشرية
 - شجيع التمكني الوظيفيت -افة ادلؤسسية من الثق ارشاقة جزءً جعل ال -خلق ثقافة التعل م  -و وتوظيف

بيئة الداعمة وتوفري الىا وتعزيز  ذبذير ثقافة اإلبداع -رقمنة مكان العمل  -ت ستفادة من البيانات والتحليالاال
إعادة  -تغيري ثقافة تقدمي اخلدمات  - إدارة األداء لتحفيز الرشاقة -زبطيط ادلوارد البشرية  - واحملفزات الالزمة

اليت أىم األدوات  أن من (577ص ،2019الشفافية للمؤسسة. وذكر )فريوز وآخرون،  - لداخليةاذلندسة ا
إدارة  -ىي: فرق العمل وسبكني العاملني التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية  ميكن االرتكاز عليها لتطبيق

 -قافة التطوير والتحسني ادلستمر ث -لية واخلارجية األطراف الداخ بنيعالقة الرضا ادلتبادل  -اجلودة الشاملة 
ثقافة تنظيمية مرنة  -ادلعلومات توافر  -التفويض والدعم والتحفيز  -ستمر التدريب ادل -االتصاالت الفعالة 

 توفري التكنولوجيا الالزمة للتعل م.  -اكتشاف ادلواىب واحلفاظ عليها  -تنظيم شبكي مرن  -
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يف  األبعاد اليت من ادلمكن اعتمادىاىناك رلموعة من  :أبعاد التفكير الرشيق إلدارة الموارد البشرية :رابًعا
أبعاد  دراسة احلالية متَّ اعتماد ثالثةوألغراض ال ،شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشريةمستوى قياس 

( 2018)حسني،  (،2019على دراسيت )فريوز وآخرون،  اللتفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية اعتمادً 
 شرح موجز ذلذه أيتي وفيما ،وكيات الرشيقةوىي: ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السل ،وبتصرف

  :يتاألبعاد وعلى النحو اآل
اليت  ،عد على رلموعة من ادلمارسات ادلتنوعة إلدارة ادلوارد البشريةيركز ىذا الب   :المهارات الرشيقة .1

 ،وتساعدىم يف تطوير قدراهتم بسرعة وسهولة لتلبية متطلبات الوظائف احلالية ،تستهدف مهارات العاملني
ومن أىم اجلوانب اليت يتم الرتكيز عليها يف ىذا اجملال ىو التنوع يف  ،ومواجهة ربديات الوظائف ادلستقبلية

، وبعبارة ((Bamber, 2014, P 2885 من الوظائف ادلتنوعةوالقدرة على تنفيذ سلسلة  ،ادلهارات
فة يف ادلنظمة، واليت تستهدف تطوير كا خرى فإن ادلهارات الرشيقة تشري إىل شلارسات إدارة ادلوارد البشريةأ

 وقدراهتم بشكل سريع دبا يتالءم مع الظروف احلالية وادلستقبلية.  مهارات موظفيها
عد على كافة االجراءات والسياسات والربامج اخلاصة بإدارة ادلوارد يركز ىذا الب   :جراءات الرشيقةاإل .2

يف  النسبة لكل من العاملنيبفر الوقت واجلهد واليت يتم تصميمها وتنفيذىا بالشكل الذي يو  ،البشرية
                         ااألىداف اليت ترغب هبويف الوقت نفسو يساعد ادلنظمة على ربقيق  ،ادلنظمة

(AL-Kindi, 2016, P 744) وىذا يعين أن اإلجراءات الرشيقة تشري إىل كل اسرتاتيجيات إدارة ،
يف  تقليل الضياع واذلدر والفاقدهتا وبرارلها يف ادلنظمة، واليت هتدف إىل وإجراءاهتا وسياسا ادلوارد البشرية
 وجهدىم وصواًل للكمال. وقت موظفيها

يف  معد تركز إدارة ادلوارد البشرية على سلوكيات العاملني لتغيري توجهاهتيف ىذا الب   :السلوكيات الرشيقة .3
أجل تنمية الطموحات الالزمة لديهم  تعاون وادلبادرة منوتعزيز قدراهتم اإلبداعية واالبتكارية وروح ال ،العمل

ق تقدمهم يف العمل وقدرة منظماهتم على ربقيق أىدافها و اليت من ادلمكن أن تع ،دلواجهة ادلشكالت
Abdullah et al., 2018, P 88)) أي إن السلوكيات الرشيقة تشري إىل شلارسات إدارة ادلوارد ،

وتوجهاهتم، وتعزيز السلوكيات اإلجيابية،  يت هتدف إىل تغيري قيم موظفيهاكافة يف ادلنظمة، وال البشرية
 والتقليل من السلبية منها دبا يتوافق مع الثقافة العامة السائدة يف ادلنظمة. 

 :ة )تحليل ومعالجة البيانات(الميداني دراسةال
تعليب األمساك دبدينة ادلكال مت  إنشاء مصنع ادلكال ل :(الغويزي) مصنع المكال لتعليب األسماك :أوًل 

واستكمل إنشاء ادلصنع يف عام  ،1975( لعام (19حضرموت دبوجب قرار رللس الوزراء رقم  ةدبحافظ
 يف الثالثني اومت  افتتاحو رمسيً  ،(ابالدنا واالرباد السوفييت )سابقً يف إطار التعاون االقتصادي والفين بني  1979

وىو يقع على ادلدخل  ،احتفاالت شعبنا بعيد االستقالل الوطينبالتزامن مع  1979من نوفمرب  30))
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( مليون علبة (4.1الشرقي دلدينة ادلكال طريق خلف أمام ادليناء، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع عند إنشائو 
س عمل ادلصنع بوردية على أسا اا من مطحون السمك سنويً ( طنً (76وإنتاج  ،من معلبات أمساك ادلاكريل

 - ام اإلنتاجية وىي: ورشة التعليبمن رلموعة من األقس 1979عند إنشائو عام ن ادلصنع كو  ت. ايوميً  واحدة
قسم توليد البخار  -وحدة الطحن  -قسم الثالجات  -تاج اجلاىز قسم اإلن -ورشة صناعة العلب الفارغة 

الوحدة  - قسم الصيانة العامة -مة اإلدارة العا -ادلخترب )وحدة مراقبة اجلودة(  -وحدة الطاقة  -)الغاليات( 
 الصحية. 

 :إجراءات الدراسة الميدانية :ثانًيا
دبحافظة  مصنع ادلكال لتعليب األمساكفي رلتمع الدراسة يف مجيع موظ يتمثل :مجتمع وعينة الدراسة .1

عانة ، ولتحديد حجم العينة مت  االستارمسيً  ا( موظفً 279)لبالغ عددىم او الرمسيني الثابتني،  حضرموت
إذ كان حجم  ؛" طرق البحث يف اإلدارة ( يف كتابو "(Sekaran, 2002باجلدول ادلقرتح من قبل 

بشكل عشوائي على عينة عشوائية ميسرة من موظفي  ت، ومت  توزيع االستباناا( موظفً (162العينة بلغت 
 ،لدراسةمن حجم عينة ا74%) أي: ما يعادل نسبة ) ا( موظفً (120ادلصنع قيد الدراسة بلغت 

 يف الدراسات اإلدارية واالجتماعية.  ، وىي من النسب ادلقبولة جًدا%( من حجم رلتمع الدراسة(43و

ألهنا  من األفراد ادلشمولني بالدراسة؛ ستخدام االستبانة أداة جلمع البياناتمت  ا :الميدانية أداة الدراسة .2
االستبانة بشكلها النهائي باإلضافة تضمنت  ذإ ؛من الوسائل ادلعتادة يف مثل ىذا النوع من الدراسات دتع

تتعلق اجملموعة األوىل  ،رلموعتني من األسئلة ا،وأىدافه دراسةإىل مقدمة تعريفية تعر ف ادلبحوثني بال
، العمر، ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي، نوعوتشمل: ال ،بالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة

يف  شلارسات التفكري الرشيقمستوى حول  ( سؤااًل (15تحتوي على فموعة الثانية وأما اجمل ،سنوات اخلربة
 :تيةتقيس األبعاد اآلدبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني  اكمصنع ادلكال لتعليب األمس

 ( مــــــن االستبانة. 5ــ  (1عد من خالل الفقرات ادلهارات الرشيقة: مت  قياس ىذا الب   -1
 ( من االستبانة.10ــ  (6عد من خالل الفقرات يقة: مت  قياس ىذا الب  اإلجراءات الرش -2
 ( من االستبانة. 15ــ  (11عد من خالل الفقرات السلوكيات الرشيقة: مت  قياس ىـذا الب   -3

 ،( نقاط(5( اخلماسي للموافقة وعدم ادلوافقة ادلتدرج من (Likert ذا وقد مت  استخدام مقياس ليكرتى
 ا.( لعدم ادلوافقة إطالقً (1ورقم  ،للموافقة بشدة( (5 أعطي رقم إذ
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متَّ إعداد استبانة أولية  ،خالل مراجعة الدراسات واألدبيات السابقةمن  :صدق أداة الدراسة وثباتها .3
من  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  شلارسات التفكري الرشيق مستوى للتعر ف على

( (6 من خالل عرضها على الظاىري لك مت  التحقق من صدق االستبانةبعد ذوجهة نظر ادلوظفني، و 
دلعرفة مدى صدقها واحلكم على وذلك من جامعات مينية سلتلفة، زلكمني متخصصني من ذوي اخلربات 

مدى اتساق فقراهتا، وتناسبها، ومالءمتها دلوضوع الدراسة، وسالمة بنائها اللغوي، وقد مت  األخذ 
. كما مت  التأكد من ثبات أداة الدراسة من صياغة النهائية لفقرات االستبانة وأبعادىابادلالحظات عند ال

لقياس درجة مصداقية وذلك ( (Alpha Cronbachألفا كرونباخ  خالل معامل أو معادلة الثبات
ومن خالذلا  ،الداخلي لفقرات االستبانةالتساق والتجانس س اييق حبيثانة اإلجابات على فقرات االستب

لكل ح معامل الثبات ناه يوض  ديبني التوافق يف ردود أفراد عينة الدراسة ذباه فقرات االستبانة، واجلدول أ
 ، ودرجة الثبات العام والكلي ألبعاد االستبانة.االستبانة ب عد من أبعاد

 (: معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة(1جدول رقم 

 كرونباخمعامل ألفا   ُبعدال
 0.846 شيقة ادلهارات الر 

 0.754 اإلجراءات الرشيقة
 0.817 السلوكيات الرشيقة

 0.862 ككل  انةالستب أبعادإجمالي 
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

ثبات منوذج  قياس يف كرونباخ ألفا معامل خالل استخدام بني منتأعاله ( (1 من اجلدول رقمو 
 منوذج سبتع علىيدل  وىذا مؤشر (،0.86الية لالستبانة ىي )اإلمج الثبات معامل قيمة إىل أن انةاالستب
 . تربر استخدامها ألغراض ىذه الدراسة الثبات من عالية بدرجة انةاالستب

( استبانة صاحلة (118إذ تبني أن  ،مراجعتها مت   ستباناتبعد مجع اال :الدراسة ياناتبأساليب تحليل  .4
تفريغ االستبانات وربليلها  ومت  االستبانات ادلوزعة،  %( من (98.3أي ما نسبتو  ،لغايات التحليل

الوسط  النسب والتكرارات، :ىي ،إحصائية ( من خالل أساليب(SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي 
        للعينات ادلستقلة ()ت ، واختبارANOVAاحلسايب، االضلراف ادلعياري، ربليل التباين األحادي 

T . Test . 
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( أسئلة حول ادلتغريات الشخصية والوظيفية (5تضمنت االستبانة  :وصف خصائص عينة الدراسة :ثالثًا
وسيتم وصف  ،، العمر، ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي، سنوات اخلربةنوعالىي:  ،ألفراد عينة الدراسة

  :يتوعلى النحو اآل ،خصائص عينة الدراسة لكل متغري من ىذه ادلتغريات على حده
 

  :حصاءات الوصفية دلتغري النوع )اجلنس(اإل -1
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة دلتغري النوع(2جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 86.4% 102 ذكر
 13.6% 16 أنثى

 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

بنسبة  102)) لذكور، إذ يبلغ عددىمتبني أن عينة الدراسة ىم من ا(2) اجلدول رقم  نتائج من خالل
 . (%(13.6 ( بنسبة(16 يليهم اإلناث إذ يبلغ عددىم%(، و  (86.4

 

 :اإلحصاءات الوصفية دلتغري العمر -2
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة دلتغري العمر(3جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 2.5% 3 سنة 25ل من أق

 11.9% 14 سنة 35ن أقل م –سنة  25من 
 51.7% 61 سنة 45ن أقل م –سنة  35من 

 33.9% 40 سنة فأكثر 45
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

أقل  –سنة  35من غالبية عينة الدراسة ترتاوح أعمارىم ) نأعاله أ( (3 دول رقماجلتضح من خالل ي
سنة فأكثر(  45رية الذين ترتاوح أعمارىم )%(، يليهم الفئة العم.51 7( وتبلغ نسبتهم )سنة 45من 

( بنسبة سنة 35أقل من  –سنة  25من%(، مث الفئة العمرية الذين ترتاوح أعمارىم )33.9بنسبة )
 %(.2.5سنة إذ بلغت نسبتهم ) 25الفئة العمرية اليت تقل أعمارىم عن  %(، وأخريًا11.9)
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  :اإلحصاءات الوصفية للمؤىل العلمي -3
 خصائص أفراد عينة الدراسة للمؤىل العلمي(: (4جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 

 47.5% 56 ثانوية عامة فأقل
 8.5% 10 دبلوم بعد الثانوية

 39.8% 47 بكالوريوس
 4.2% 5 دراسات عليا

 %100 118 اجملموع
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

"  ثانوية عامة فأقل من محلة مؤىل "ية أفراد العينة أن غالب( أعاله (4دول رقم اجليتضح من نتائج 
 دبلوم بعد الثانوية محلة مؤىل "%(، مث 39.8بنسبة )"  البكالوريوس م محلة مؤىل "%(، يليه47.5بنسبة )

 %(.4.2" بنسبة ) الدراسات العليا محلة مؤىل " ، وأخريًا%(8.5بنسبة ) "
 :اإلحصاءات الوصفية للمركز الوظيفي -4

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة للمركز الوظيفي(5 جدول رقم

 النسبة% التكرار البيان
 22.9% 27 مدير

 77.1% 91 موظف
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
%(، 77.1بنسبة ) ""موظفيعملون يف ادلركز الوظيفي أن غالبية أفراد العينة (5) ويتضح من اجلدول رقم     
 %(.22.9م الذين يعملون يف ادلركز الوظيفي "مدير" بنسبة )يليه

 

  :اإلحصاءات الوصفية لعدد سنوات اخلدمة -5
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة لعدد سنوات اخلدمة(6جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 5.9% 7  واتسن 5أقل من 

 16.1% 19 سنوات 10أقل من  – سنوات 5من 
 34.7% 41 سنة  15من  أقل - سنوات 10من 

 43.2% 51 سنة فأكثر 15
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
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  أن غالبية أفراد(6)  فقد اتضح من خالل اجلدول رقم عينة الدراسةفراد أل أما عن عدد سنوات اخلدمة
م الذين ترتاوح سنوات يه%(، يل43.2بنسبة ) " سنة فأكثر 15من  ترتاوح سنوات خدمتهم "العينة 

    %(، مث الذين ترتاوح سنوات خدمتهم  34.7" بنسبة ) سنة 15 أقل من - سنوات 10من  خدمتهم "
أقل  سنوات خدمتهم " ين ترتاوحالذ %(، وأخريًا16.1" بنسبة ) سنوات 10أقل من  - سنوات 5من  "

 %(.5.9" بنسبة ) سنوات 5من 
 

يستوجب علينا القيام  داة االستبانةدلعرفة أراء عينة الدراسة حول أسئلة أ :وصف متغيرات الدراسة :رابًعا
ت ادلعيارية جلميع وىي قيمة ادلتوسطات احلسابية واالضلرافا ،بعرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات

تم تفسريىا كما وإن مستوى ادلوافقة لقيم ادلتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة سي ،أبعاد الدراسة
  :يأيت

خاليا  ، وبالتايل فإن طول0.80 = 5(/ 1  -5  = ) 5(/  أقل قيمة  - = ) أكرب قيمة طول ادلقياس
  :ادلقياس كاآليت

 ( اشري إىل مستوى موافقة منخفض جدً نو يإف، 1.80)  -1 إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى. 
 ( نو يشري إىل مستوى موافقة منخفضإف، 2.60)   –1.81 إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى. 
 نو يشري إىل مستوى موافقة متوسطإف ،( 3.40 -  (2.61الوسط احلسايب يف ادلدى ذا وقعإ. 
  رتفع.ــــــــــــــــــــــنو يشري إىل مستوى موافقة مإف(،  4.20-  (3.41وقع الوسط احلسايب يف ادلدىإذا 
 ارتفع جدً ــــــــــــــــــــــنو يشري إىل مستوى موافقة مإف، 5) -(4.21  إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى. 

  :كما يأيتدراسة عرب ثالثة أبعاد )زلاور(  الوصفي دلتغريات ال اإلحصائي التطرق إىل التحليلوسيتم 
وصف  مت  و  ات،( فقر (5 على الدراسة استبانة ىذا الب عد يف لقد مشل :وصف ب عد ادلهارات الرشيقة -1

 :اآليت على النحو اهتا وربليلها إحصائيً متغريا
 تحليل الوصفي حملور ادلهارات الرشيقةال (:(7جدول رقم  

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

1 
الذين لديهم  شخاصاأل ظيفيعمل ادلصنع على تو 

 ة بادلصنع.القدرة على العمل يف أقسام سلتلف
 1 مرتفع 0.00 50.48 0.86 3.98

2 
يسعى ادلصنع لضمان تنوع مهارات ادلوظفني على 

 ) التناوب الوظيفي(. توفري التدريب ادلتعدد الوظائف
 4 متوسط 0.00 29.36 1.11 3.01

3 
يربط ادلصنع احلوافز وادلكافآت مع تنوع ادلهارات 

 وتنميتها لدى ادلوظفني.
 2 متوسط 0.00 28.06 1.25 3.23
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

4 
يدعم ادلصنع قدرات التعل م والتعليم وبرامج التحسني 

ادلستمر والتدريب لضمان عدم تقادم مهارات 
 ادلوظفني.

 3 متوسط 0.00 32.35 1.05 3.12

5 
يتابع ادلصنع كافة ادلستجدات اليت ربدث يف رلال 
تطوير ادلهارات لنقل التجارب وتوظيفها يف تنمية 

 مهارات ادلوظفني.
 5 متوسط 0.00 33.87 0.95 2.97

  متوسط 0.00 34.82 1.04 3.26 اإلجمالي

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 ،" متوسطة "كانت االستبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات 7) يتضح من اجلدول أعاله رقم )

لديهم القدرة على العمل يف أقسام يعمل ادلصنع على توفري ادلوظفني الذين  ( "1الفقرة رقم ) جاءتفقد 
كان ادلتوسط احلسايب ذلذه   إذ"؛  مرتفع يث األمهية دبستوى موافقة "الرتتيب األول من ح يف " سلتلفة بادلصنع

، وقد بلغ 1.96)اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة  (50.84)احملسوبة  Tوبلغت قيمة  (،3.98الفقرة )
يتابع ادلصنع كافة ادلستجدات اليت  ( "5األخري فقد كان للفقرة رقم ) أما الرتتيب، (0.00)مستوى الداللة 

" توسط" دبستوى موافقة "م ربدث يف رلال تطوير ادلهارات لنقل التجارب وتوظيفها يف تنمية مهارات ادلوظفني
اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (33.87احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.97)ومتوسط حسايب بلغ 

 عبارات االستبانةإمجايل مستوى موافقة العينة حول  ، وكان(0.00)وقد بلغ مستوى الداللة (، (1.96
( (34.82احملسوبة  T، وبلغت قيمة (1.04( وباضلراف معياري )3.26بلغ ادلتوسط العام ) إذ"، توسط"م

جيابية يف ، وىذا يدل على اإل(0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة 1.96اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة 
 إجابات العينة.

وصف  مت  و  الدراسة، استبانة ات يف( فقر 5على )تضمن ىذا الب عد  :وصف ب عد اإلجراءات الرشيقة -2
 :اآليت على النحو امتغرياهتا وربليلها إحصائيً 

 تحليل الوصفي حملور اإلجراءات الرشيقةال (:(8جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 بياالحس

 النحراف
مستوى  Tمة قي المعياري

 الدللة
مستوى 
 الترتيب الموافقة

 1 مرتفع 0.00 33.98 1.10 3.43 تتميز تعليمات وإجراءات ادلصنع  بالوضوح. 6

يهتم ادلصنع برتتيب إجراءات العمل بصورة قياسية دلنع  7
 5 منخفض 0.00 26.57 1.06 2.58 الضياع يف حركات وعمليات ادلوظفني.
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المتوسط  الفقرات م
 بياالحس

 النحراف
مستوى  Tمة قي المعياري

 الدللة
مستوى 
 الترتيب الموافقة

وفري كافة تمن خالل  يدعم ادلصنع  فرق العمل 8
 4 متوسط 0.00 29.18 1.09 2.93 التسهيالت اليت تدعم ذلك.

م مع ءع اسرتاتيجياتو بالشكل الذي يتالادلصن يكي ف 9
 3 متوسط 0.00 33.42 1.01 3.11 التغيريات البيئية.

رارلو خالل فرتة يعد ل ادلصنع إجراءاتو وسياساتو وب 10
 2 متوسط 0.00 33.10 1.04 3.17 .ازمنية قصرية جدً 

 - متوسط 0.00 31.25 1.06 3.04 اإلجمالي
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 توسطة"م"كانت استبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات أعاله ( 8دول رقم )اجل نتائج يتضح من
رتتيب األول من حيث ال يف " تتميز تعليمات وإجراءات ادلصنع  بالوضوح ( "6الفقرة رقم ) جاءتفقد 

 احملسوبة Tوبلغت قيمة  (،3.43كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة )  إذ"؛  مرتفع األمهية دبستوى موافقة "
أما الرتتيب األخري ، (0.00)، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96)اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (33.98

راءات العمل بصورة قياسية دلنع الضياع يف حركات يهتم ادلصنع برتتيب إج ( "7فقد كان للفقرة رقم )
احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.58)  " ومتوسط حسايب بلغ نخفضم " دبستوى موافقة " وعمليات ادلوظفني

إمجايل  كان، و (0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة  (26.57
 ( وباضلراف معياري3.04بلغ ادلتوسط العام ) إذ"،  توسطم " الستبانةعبارات امستوى موافقة العينة حول 

، وقد بلغ مستوى (1.96)اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (31.25احملسوبة  T، وبلغت قيمة ((1.06
 ، وىذا يدل على اإلجيابية يف إجابات العينة. (0.00)الداللة 

وصف  مت  و  ات،( فقر 5على )يف ىذا الب عد  اسةالدر  استبانة تمشلو  :وصف ب عد السلوكيات الرشيقة -3
 :اآليت على النحو امتغرياهتا وربليلها إحصائيً 

 تحليل الوصفي حملور السلوكيات الرشيقةال (:(9جدول رقم 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الترتيب الموافقة

11 
ة الشخصــــــــــية تــــــــــدعم بــــــــــرامج ادلصــــــــــنع احلريــــــــــ

للمـــــــوظفني لتشـــــــجيعهم علـــــــى طـــــــرح وتنفيـــــــذ 
 األفكار اجلديدة.

 1 متوسط 0.00 31.95 1.09 3.22

يعمل ادلصنع على تفعيل ادلمارسات اإلبداعية  12
 2 متوسط 0.00 29.90 1.11 3.06 للموظفني. 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

تتوافق قيم واذباىات ادلصنع مع الثقافـة العامـة  13
 السائدة فيو.

 3 متوسط 0.00 33.58 0.96 2.97

يعمــل ادلصــنع علــى ذبنــب الســلوكيات ادلعياريــة  14
 وإمنا يدعم التجدد فيها.   

 4 متوسط 0.00 34.79 0.89 2.84

15 
يشجع ادلصـنع الـتعل م ونقـل التجـارب الـيت مـن 
شــــأهنا تعزيـــــز الســــلوكيات االجيابيـــــة يف العمـــــل 

 وتقليل السلبية منها.  
 5 منخفض 0.00 25.31 1.09 2.54

 - متوسط 0.00 31.11 1.03 2.93 لياإلجما

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 ،" توسطةم "كانت االستبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات أعاله ( 9يتضح من اجلدول رقم )
تدعم برامج ادلصنع احلرية الشخصية للموظفني لتشجيعهم على طرح وتنفيذ  ( "11الفقرة رقم ) جاءتفقد 
كان ادلتوسط احلسايب   إذ"؛  توسطم الرتتيب األول من حيث األمهية دبستوى موافقة "يف "  كار اجلديدةاألف

(، وقد بلغ (1.96اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (31.95احملسوبة  Tوبلغت قيمة  (،3.22) ذلذه الفقرة
 ونقل التعل م ادلصنع شجعي ( "15أما الرتتيب األخري فقد كان للفقرة رقم )، (0.00)مستوى الداللة 

" نخفضم دبستوى موافقة "" منها السلبية وتقليل العمل يف االجيابية السلوكيات تعزيز شأهنا من اليت التجارب
اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (25.31احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.54ومتوسط حسايب بلغ )

 عبارات االستبانة مستوى موافقة العينة حول إمجايل ، وكان(0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96
( (31.11احملسوبة  T، وبلغت قيمة (1.03وباضلراف معياري ) ،(2.93بلغ ادلتوسط العام ) إذ"، توسط"م

، وىذا يدل على اإلجيابية يف (0.00)، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة 
 إجابات العينة.

  :فرضيات الدراسة اختبار :خامًسا
فظة تفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحاللات شلارس ال توجد :ية الرئيسة األولىضلفر ا

باختبار الفرضيات الفرعية  بغرض اختبار الفرضية الرئيسة األوىل نقوم أواًل و  .حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني
  :ادلنبثقة منها، وذلك من خالل اجلدول اآليت
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 (: اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة األوىل(10دول رقم ج

 ُبعدال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة 

مستوى 
 الموافقة

 

 الترتيب

 1 متوسط 0.00 34.82 1.04 3.26 ادلهارات الرشيقة 
 2 متوسط 0.00 31.25 1.06 3.04 اإلجراءات الرشيقة

 3 متوسط 0.00 31.11 1.03 2.93 الرشيقة السلوكيات
 - متوسط 0.00 32.39 1.05 3.08 اإلجمالي

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
ادلهارات الرشيقة ب عد يتبني إن مستوى إجابات عينة الدراسة حول  (10) ومن خالل اجلدول أعاله رقم

شلا يدل على موافقة أفراد  ،(1.04راف ادلعياري )واالضل ،(3.26بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ؛ اكان متوسطً 
أما عينة الدراسة على وجود شلارسات ادلهارات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 

( شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا 0.00( عند مستوى داللة )34.82قد بلغت )ف Tقيمة اختبار 
هارات الرشيقة يف للمشلارسات  توجد واليت تنص على: الة األوىل للفرضية الرئيسوىل األالفرعية نرفض الفرضية 

 مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني. 
ن مستوى إجابات أيتبني أعاله ( 10من خالل اجلدول رقم )أما خبصوص ب عد اإلجراءات الرشيقة ف

واالضلراف  ،(3.04بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ ؛اسطً ت الرشيقة كان متو ءاار جاإل رعينة الدراسة حول زلو 
الرشيقة يف مصنع  جراءاتشلا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود شلارسات اإل ،(1.06) ادلعياري

( عند مستوى داللة 31.25)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 
واليت تنص  ة األوىلللفرضية الرئيس ثانيةالالفرعية ( شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية 0.00)

الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة  جراءاتلإلتوجد شلارسات  على: ال
 نظر ادلوظفني. 

ن مستوى إجابات عينة أ( يتبني 10ه رقم )من خالل اجلدول أعالوعن ب عد السلوكيات الرشيقة ف
واالضلراف ادلعياري  ،(2.93بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ ؛ات الرشيقة كان متوسطً سلوكياالدراسة حول زلور ال

الرشيقة يف مصنع ادلكال  سلوكياتشلا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود شلارسات ال ،(1.03)
( 0.00( عند مستوى داللة )31.11)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما ضرموت، لتعليب األمساك دبحافظة ح

   واليت تنص على:  ،ة األوىلللفرضية الرئيس ،ثالثةال الفرعية شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية
     هة الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وج سلوكياتللتوجد شلارسات  ال

 نظر ادلوظفني. 
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ن مستوى أيتبني  أعاله (10من خالل اجلدول رقم )ف ،ة األوىلشلا سبق والختبار الفرضية الرئيسو 
 ،(3.08) بلغ ادلتوسط احلسايب إذ ؛اتوسطً الرشيق كان م متغري شلارسات التفكريإجابات عينة الدراسة حول 

الرشيق يف  التفكريراد عينة الدراسة على وجود شلارسات شلا يدل على موافقة أف ،(1.05واالضلراف ادلعياري )
( عند مستوى 32.39)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 

 توجد واليت تنص على: ال ة األوىلالرئيس (، شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية0.00داللة )
 الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني.  تفكريللشلارسات 

ال يوجد ىناك اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف  :ة الثانيةالفرضية الرئيس
: تيةصية اآلا للمتغريات الشختبعً  مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني

. والختبار ىذه الفرضية نقوم دبعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة النوع، العمر، ادلؤىل العلمي
يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق 

  :لكل متغري على حد، وعلى النحو اآليت نظر ادلوظفني
يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -1

 استخدام اختبار، فقد مت  )اجلنس( تعزى دلتغري النوع افظة حضرموتمصنع ادلكال لتعليب األمساك دبح
T  للعينات ادلستقلة(Independent Samples T-Test)وكانت النتائج كما يأيت ،:  

 (: 11جدول رقم )
 للعينات ادلستقلة لالختالفات يف آراء عينة الدراسة حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري النوع )اجلنس( Tاختبار 

المتوسط  الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
القيمة  Tقيمة  الحرية

 الحتمالية
شلارسات التفكري 

 الرشيق
 0.72 3.09 ذكر

116 0.587 0.558 
 0.71 3.98 أنثى
ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية: اإلحصائية نتيجةال  

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 

 .(1.96)تساوي  (0.05)، ومستوى معنوية (116)اجلدولية عند درجة حرية  Tقيمة 
أكرب من مستوى  ىي(، و 0.56) تيتبني أن القيمة االحتمالية بلغأعاله ( (11ومن خالل اجلدول 

اجلدولية واليت تساوي  Tقيمة (، وىي أقل من 0.587بلغت ) T (، كما أن  قيمة0.05ادلعنوية )
، شلا يدل على عدم وجود اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى 116)) عند درجة حرية 1.96))

ت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرمو 
 . )اجلنس( دلتغري النوع
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يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -2
         استخدام اختبار مت  فقد عمر، يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري المصنع ادلكال لتعل

   :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anova األحاديتباين ربليل الأو أسلوب 

 (: اختبار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة 12جدول رقم )
 حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري العمر

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

ة القيم
الحتمالية 

Sig 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

 0.355 3 1.066 بني اجملموعات

0.685 0.563 
داخل 

 اجملموعات
59.156 114 0.519 

  117 60.222 اجملموع

 النتيجة اإلحصائية: ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 

 .(2.46)تساوي  (0.05)، ومستوى داللة  (3 ,114)حري اجلدولية عند درجة Fقيمة 
اجلدولية واليت  Fمن قيمة  قلأ ىي(، و 0.685احملسوبة ) Fأن قيمة  (12أعاله رقم ) يوضح اجلدول

(، أي 0.05(، وىي أكرب من مستوى الداللة )0.563بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46)تساوي 

( يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.05عند مستوى داللة )صائية داللة إح اتذ ال توجد اختالفات

 العمر. مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري 

يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -3

 استخدام اختبار مت  ؤىل العلمي، فقد  لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري ادلمصنع ادلكال

   :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anovaأو أسلوب ربليل التباين األحادي 
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(: اختبار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة حول شلارسات التفكري 13جدول رقم )

 يق تعزى دلتغري ادلؤىل العلميالرش

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

Sig 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

بني 
 اجملموعات

10.471 3 3.490 
7.997 

 
0.000 

 
داخل 

 اجملموعات
49.751 114 0.436 

  117 60.222 اجملموع
 النتيجة اإلحصائية: يوجد اختالف ذات دللة إحصائية

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 .(2.46)تساوي  (0.05)ومستوى داللة ، (3 ,114) اجلدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

اجلدولية واليت  Fمن قيمة  كربأ ىي(، و 7.997احملسوبة ) Fأن قيمة  (13أعاله رقم ) يوضح اجلدول
(، أي 0.05(، وىي أقل من مستوى الداللة )0.000بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46ي )تساو 

( يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية  اتذ توجد اختالفات
ادلؤىل ري مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغ

 . العلمي
ال يوجد ىناك اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف  :ةلثة الثاالفرضية الرئيس

: تيةية اآلوظيفللمتغريات ال ادلوظفني تبعً مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ا
الفرضية نقوم دبعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة  والختبار ىذه. ستوى الوظيفي، سنوات اخلربةادل

يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق 
 :لكل متغري على حدة، وعلى النحو اآليت نظر ادلوظفني

يف ة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراس -1
استخدام ستوى الوظيفي، فقد مت  يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري ادلمصنع ادلكال لتعل

 :، وكانت النتائج كما يأيت(Independent Samples T-Test)للعينات ادلستقلة T  اختبار
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 راسة حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري ادلستوى الوظيفيلالختالفات يف آراء عينة الد T(: اختبار (14جدول رقم 

 المحور
مسمى ال

 الوظيفي
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
القيمة 

 الحتمالية

شلارسات التفكري 
 الرشيق

 0.58 3.62 مدير 
116 4.919 0.000 

 0.68 2.92 موظف
 تالف ذات دللة إحصائيةالنتيجة اإلحصائية: يوجد اخ

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 

 .(1.96)تساوي  (0.05)ومستوى داللة ، (116)اجلدولية عند درجة حرية  Tقيمة 
من  قلأ ىي(، و 0.000) تيتبني أن القيمة االحتمالية بلغأعاله ( (14 رقم ومن خالل اجلدول

اجلدولية واليت تساوي   Tمن كرب(، وىي أ4.919) بلغت  T(، كما أن قيمة0.05مستوى ادلعنوية )
، شلا يدل على وجود اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات (116)عند درجة حرية  (1.96)

التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري 
 ستوى الوظيفي. ادل

 

يف االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  دلعرفة داللة -2
  استخدام اختبار مت  فقد سنوات اخلربة، يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري مصنع ادلكال لتعل

 :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anovaتباين األحادي ربليل الأو أسلوب 
 اختبار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة  (:15جدول رقم )

 حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري سنوات اخلربة

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 Sigالحتمالية 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

 0.791 3 2.372 بني اجملموعات
1.558 

 
0.203 

 
داخل 

 اجملموعات
57.850 114 0.507 

  117 60.222 اجملموع
 النتيجة اإلحصائية: ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
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 .(2.46)تساوي  (0.05)ومستوى داللة  ،(3 ,114) ية عند درجة حريةاجلدول Fقيمة 
اجلدولية  Fمن قيمة  قلأ ىي(، و 1.558احملسوبة ) Fأن قيمة أعاله  (15رقم ) اجلدول منيوضح 

(، وىي أكرب من مستوى الداللة 0.203بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46)واليت تساوي 
( يف إجابات أفراد عينة 0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية  اتذ (، أي ال توجد اختالفات0.05)

مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى راسة حول الد
 سنوات اخلربة.دلتغري 

  :النتائج
  :ما يأيتإليها الدراسة  ومن أىم النتائج اليت توصلت

وسط مت بدرجةتفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت للشلارسات توجد ىناك  .1
 .  من وجهة نظر ادلوظفني

كانت هارات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت  ادلى شلارسات مستو  نإ .2
 . متوسطة

كانت ن مستوى شلارسات اإلجراءات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت  إ .3
 متوسطة.

كانت ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت   ن مستوى شلارسات السلوكيات الرشيقة يف مصنعإ .4
 متوسطة.

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذوال يوجد ىناك اختالف  .5
 . )اجلنس( األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري النوع

توى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب داللة إحصائية يف مس ذوال يوجد ىناك اختالف  .6
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري العمر

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذووجد ىناك اختالف ي .7
  .ادلؤىل العلمي األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذويوجد ىناك اختالف  .8
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري ادلستوى الوظيفي

ادلكال لتعليب داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع  ذوال يوجد ىناك اختالف  .9
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري سنوات اخلربة
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  :التوصيات
  :وبًناء على نتائج الدراسة اليت مت  التوصل إليها، فإن الدراسة توصي باآليت

ت من أىم مصادر سبي ز منظمايف الوقت الراىن أصبح ادلورد البشري  إذ في ادلصنع؛دبوظ االىتمام .1
 مهم، وتعظيم العائد منهم باعتبارىم طاقات إبداعية من الواجب تدعيمها. ذلذا وجب دع األعمال

منافع لل نظرًا وجعلها ضمن الثقافة العامة السائدة فيو؛ ،لتفكري الرشيق بادلصنعثقافة منهج انشر  .2
 بادلصنع.سرتاتيجي ى ادلستوى التشغيلي واإلداري واالعلادلتحققة منو تحسينات الو 

وتوظيفها يف تنمية  ،اليت ربدث يف رلال تطوير ادلهارات لنقل التجارب كافة ادلستجدات ادلصنعمتابعة  .3
 مهارات ادلوظفني.

توفري ، و لضمان عدم تقادم مهارات ادلوظفني يةالتدريبوالربامج  ،ربامج التحسني ادلستمرب ادلصنع مدع .4
 .وع مهارات ادلوظفنيالتدريب ادلتعدد الوظائف )التناوب الوظيفي( لضمان تن

مع تنوع ادلهارات  حلاجات ودوافع ادلوظفني، وربطها وفًقاتنويع ادلصنع قيد الدراسة للحوافز وادلكآفات  .5
 وتنميتها لدى ادلوظفني.

 يف حركات وعمليات ادلوظفنيوالفاقد برتتيب إجراءات العمل بصورة قياسية دلنع الضياع  ادلصنع اىتمام .6
 أكثر رشاقة.  عادلصن إجراءاتلكي تكون 

 .وتوفري جو تسوده الثقة ادلتبادلة بني الرئيس وادلرؤوس ،فرق العملقيد الدراسة ادلصنع  مدع .7
رارلو إجراءاتو وسياساتو وب وتعديل ،م مع التغيريات البيئيةءاسرتاتيجياتو بالشكل الذي يتال ادلصنعتكييف  .8

 )ربقيق ادلرونة(.  اخالل فرتة زمنية قصرية جدً 
من خالل توفري مناخ تنظيمي  على تفعيل ادلمارسات اإلبداعية للموظفنيقيد الدراسة ع ادلصنعمل  .9

 مدعم وزلف ز لإلبداع. 
ونقل التجارب اليت من شأهنا تعزيز السلوكيات االجيابية يف العمل قيد الدراسة ادلصنع ب التعل م تشجيع .11

   وتقليل السلبية منها.  
  :مقترحات لدراسات مستقبلية

 خرى سلتلفة. أسلوب التفكري الرشيق يف قطاعات أتقوم الدراسات ادلستقبلية بتطبيق مفهوم  ميكن أن .1
 ميكن أن تتناول الدراسات ادلستقبلية تطبيق أسلوب التفكري الرشيق من وجهة نظر ادلديرين فقط.  .2
ىذه  اتناوذلميكن أن تتناول الدراسات ادلستقبلية يف تطبيق أسلوب التفكري الرشيق متغريات جديدة مل ت .3

 الدراسة. 
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Lean thinking practices in  Mukalla Fish Canning Factory  -Al-Ghawezi- 

Hadhramout Governorate 

From the employees point of view 
 

Ebrahim Awadh Rabe Ba.Sabbea 
 

Abstract: 

This study aimed to know the level of Lean thinking practices in  Mukalla Fish 

Canning Factory in Hadhramout Governorate from the point of view of employees in its 

three dimensions (Lean skills, Lean procedures, and Lean behaviors). The study relied on 

the descriptive-analytical method for its relevance to the nature of the study, and the 

questionnaire was used as a tool for data collection, and it was treated statistically using the 

statistical program (SPSS). The study population consisted of all the permanent and 

official employees of Mukalla Fish Canning Factory amounting to (279) official 

employees, The questionnaires were distributed to a random sample of them facilitated 

amounting to (120) questionnaires, and (118) questionnaires were valid for the purposes of 

analysis. The study concluded that the level of Lean thinking practices in the factory under 

study from the employees’ point of view was medium with its three dimensions, and it was 

found that there was no statistically significant difference in the level of Lean thinking 

practices in the factory under study from the employees’ point of view due to the variable 

(gender, age and years of experience), while there is a statistically significant difference for 

the two variables (educational qualification and occupational level). Among the 

recommendations of the study is the dissemination of the culture of lean thinking in the 

factory and prevailing it within the general culture due to the benefits and improvements 

achieved from it at the operational, administrative, and strategic levels in the factory. 

Keywords: Lean thinking, Mukalla Fish Canning Factory - Al-Ghawezi. 
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