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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
) على تخطیط اإلنتاج في المصانع QRMتطبیق نظام التصنیع باالستجابة السریعة (أثر استھدفت الدراسة قیاس  

التجریبي لقیاس أثر نظام التصنیع ذو االستجابة شبة . واتبع البحث المنھج ینة الدراسة في المدینة المنورةع
وقد توصلت الي أن ھناك فروق ذات  .السریعة على تخطیط اإلنتاج بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة المنورة

داللة احصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام  المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث الزمن 
وھو ما یوضح صحة الفرض االول من الدراسة حیث تبین وجود فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( 

ة الزمنیة بناء على دراسة للزمن، وضع الخطة الزمنیة بناء على الخبرات وجود خطة زمنیة مسبقا ، وضع الخط
السابقة، عند حساب زمن االنتاج لكل عملیة انتاجیة( المرحلة)، عند حساب الزمن الكلي إلنتاج الوحدة ( القطعھ)، 

ة االنتاجیة مع الزمن عند تسلیم المنتج في الوقت المحدد طبقا للخطة الموضوعة، عند مقارنة الزمن الفعلي للعملی
الموضوع في الخطة الزمنیة، وجود خطة بدیلة لتسلیم المنتج في الوقت المحدد)، وكذلك وجود فروق ذات داللة 
احصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام  المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج بالنسبة لكمیة االنتاج 

دراسة حیث تبین وجود فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( حساب وھو ما یوضح صحة الفرض الثاني لل
عدد الوحدات المنتجة لخط االنتاج ككل، حساب عدد الوحدات المنتجة لكل عملیة من عملیات المنتج، حساب 

یل الكفاءة االنتاجیة / وحدة زمن محددة، حساب الكفاءة االنتاجیة عند وجود طلبیة محددة، وجود مرونة فى تعد
خط اإلنتاج طبقا لمتغیرات الطلب السوقي "زیادة أو خفض كمیة اإلنتاج"، القدرة على التكیف مع الظروف 
الطارئة "زیادة أو خفض كمیة اإلنتاج، وجود الیات لرفع وتحسین الكفاءة االنتاجیة)، وایضا وجود فروق ذات 

قترح على عملیات تخطیط اإلنتاج بالنسبة لجودة داللة احصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام  الم
االنتاج وھو ما یبین صحة الفرض الثالث للدراسة حیث تبین وجود فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( 
مطابقة المنتج لمواصفات العمیل، وجود مواصفات محددة لمراحل االنتاج، مراقبة الجودة في مراحل االنتاج 

ریر دوریة للعیوب التي تظھر بالمنتج، حساب كمیة الھادر، سھولة الحصول على بیانات كافیة المختلفة، وجود تقا
عن جودة العملیات داخل خط اإلنتاج، إمداد اإلدارة بتقاریر وبیانات إحصائیة واضحة تساعد على عملیات 

) على تخطیط اإلنتاج QRMالتطویر المستمر)، وھو ما یؤكد ان ھناك تأثیر كبیر لنظام االستجابة السریعة (
ضرورة بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة المنورة مما یبین صحة الفرض الرابع للدراسة. وأوصت الباحثة ب

العمل على استخدام االسالیب والتكنولوجیا الحدیثة في وسائل االنتاج مما یساھم في زیادة القدرة االنتاجیة وتحسین 
  المستخدمة.مستویات الجودة وتقلیل التكلفة 

  السریعة،التصنیع باالستجابة    
Quality-Risk-
Management 

  االنتاج،تخطیط 
Production Planning  

 .المالبس الجاھزة
Ready-Made Garments 
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   Introduction:مقدمة
ً في كل مجاالتھ وكان من أھمھا  ً ملحوظا شھد القرن الحالي تقدما
التطور التكنولوجي للمعلومات وما واكب ھذا التطور من تعقید في 

بیئة األعمال وبھذا زادت حاجة الكیانات العملیات وتغییر في 
تھا المتزایدة ومتطلبات الصناعیة إلى أنظمة متطورة تفي باحتیاجا

  .التنافسیةوزیادة ربحیتھا وتحقیق األسبقیات العمالء 
فالكیانات الصناعیة تواجھ تحدیات في البیئة الخارجیة مثل 

زمة لإلنتاج المنافسة والعولمة وارتفاع تكالیف المواد االولیة الال
أدى إلى ارتفاع تكالیف اإلنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة  الذياألمر 

الوحدة الواحدة من المنتج إضافة إلى الندرة الواضحة ألغلب 
الموارد وصعوبة الحصول علیھا. ذلك مما أدى إلى استحداث 
أنظمة تواكب التطورات السریعة مثل نظام التصنیع باالستجابة 

ام یاباني النشأة بدأت بتقدیمھ شركة تویتا والتي السریعة وھو نظ
وظفت تطبیق ھذا النظام في تلبیة طلبات العمالء وسرعة 
االستجابة إلى التطورات التكنولوجیة وضغوط المنافسة. ثم اتخذت 
الجمعیة األمریكیة لمصنعي المالبس اتجاھا یھدف إلى زیادة 

ة لتخطیط وإدارة الربحیة حیث تضمنت الفكرة خلق البیئة المناسب
السریعة لمتطلبات العمالء بالكیفیة وفي  االستجابةاإلنتاج بما یتیح 

  )Cynthia,2000,1( الوقت المناسب لذلك. 
قدرة المصانع على تسلیم المنتجات إلى العمالء بأسرع وترتبط 

وقت مما یعني كسب میزة تنافسیة وزیادة حصتھا السوقیة 
  (Schroeder, 2004, 26) )، ویعرف59، 2008(الیونس، 

معیار التسلیم بأنھ قدرة العملیات لتسلیم المنتج إلى العمیل بالزمان 
والمكان الذي یطلبھ، وھو حل فاعل للمصانع التي ال تستطیع أن 
تحقق المیزة التنافسیة في مجال تخفیض التكلفة أو مجال الجودة 

ً أن تحقق ذلك من خالل تقلیص المھل الزم  نیةفھي تستطیع حتما
(Lead Time)  في عملیاتھا ومن ثم العمل على تقلیل مواعید

التسلیم وھذا ھو األساس الذي یقوم علیھ النظام اإلنتاجي الحدیث 
الذي یتمثل في (نظام التصنیع باالستجابة السریعة) األمر الذي 
یدفع المصانع إلى التنافس على أساس أسرع موعد لتسلیم المنتج 

)، وللتسلیم ثالثة معاییر فرعیة 39، 2002إلى العمالء (الطھ، 
  (Krajewski,et.al,2007,52-53) :تتعامل بالوقت ھي

  :وتقاس بالوقت المستغرق بین استالم سرعة التسلیم
  .طلب العمیل إلى حین تلبیتھ

  :أي تسلیم المنتجات في الوقت التسلیم بالوقت المحدد
  .المتفق علیھ مع العمیل

  :السرعة في تقدیم منتج جدید وھي سرعة التطویر
وتقاس بالوقت بین تولید األفكار لتطویره إلى حین 

 إكمال التصمیم النھائي لھ.
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  یوضح مكونات عملیات التصنیع باالستجابة السریعة )1شكل (         

https://www.slideshare.net/shettyuc/quality-risk-management-in-manufacturing-life-cycle-management  
ھذا یتوافق ایضا مع نتائج دراسة نوف الكریدیس وعماد جوھر 

بخطواتھا الخمس   5Sاھمیة استراتیجیة التصنیع المرن بنظام 
نظیفھ وتطبیق ذلك التي ھي فلسفة االعتناء بمكان العمل بتنظیمھ وت

فى مصانع المالبس الجاھزة فى محاولة للنھوض بانتاج المالبس 
بالجودة المطلوبة فىي الوقت المطلوب  ( الكریدیس ، جوھر ، 

2018  ،362 (  
ترتبط عملیة تخطیط اإلنتاج ارتباط مباشر بنظام التصنیع و

بما باالستجابة السریعة حیث یعرف التخطیط بأنھ التنبؤ بالمستقبل 
، 1992سیكون علیھ مع االستعداد لھذا المستقبل (أبو جاموس، 

) ایضا یعرف بأنھ تصمیم واستخدام نظام إجرائي إلعداد 172
خطط انتاجیة تنفیذیة مزمنة تتضمن كمیة ومواصفات وطرق 
الحصول على المنتج وكذا الرقابة على كافة األنشطة االنتاجیة 

  .داخل المنظمة
ً لمواجھة وتتمثل أھمیة التخطی ً وضروریا ً ھاما ط في كونھ أمرا

متطلبات العمالء المستقبلیة وللتغلب على المتغیرات االقتصادیة 
(أبو والتنافسیة المتوقع حدوثھا في السوق والمجتمع الصناعي 

  .)15، 2009النصر، 
لذلك تبذل مصانع المالبس الجاھزة مجھودات ضخمة في تخطیط 

قل تكلفة ممكنة وأسرع وقت ممكن وتنسیق اإلنتاج لكي تحقق أ
للتشغیل وعلي قدر كبیر من الجودة، فال شك أن تقلیل فاقد الوقت 

أدني حد یعتبر من أھم األھداف التي یتطلع الیھا كل مصنع لما  إلى
لھا من تأثیر إیجابي علي زیادة الكفاءة اإلنتاجیة وبالتالي خفض 

 2000(حافظ،  نافسة.الم علىالتكلفة وسعر المنتج النھائي والقدرة 
،313(  

وتسعي الدراسة الحالیة إلى تطبیق نظام التصنیع باالستجابة 
السریعة على عملیات تخطیط اإلنتاج على عینة من مصانع 

ھذا التطبیق على  أثرالمالبس الجاھزة في المدینة المنورة وقیاس 
 مخرجات عملیات اإلنتاج،

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
  اآلتیة:في التساؤالت  مشكلة الدراسةتتبلور 

ما المشكالت الخاصة بتخطیط اإلنتاج التي تواجھ مصانع  . 1
 المالبس الجاھزة في المدینة المنورة؟

) QRMما العالقة بین التصنیع باالستجابة السریعة ( . 2
  وتخطیط اإلنتاج؟

ما إمكانیة تطبیق نظام التصنیع باالستجابة السریعة  . 3
)QRM؟(  

 )QRMیعة (ما أثر تطبیق نظام التصنیع باالستجابة السر . 4
  على تخطیط اإلنتاج في المصانع عینة الدراسة؟

 : Objectiveھدف البحث  
  :یھدف البحث إلى

تحدید مشكالت تخطیط اإلنتاج التي تواجھ مصانع المالبس  . 1
  الجاھزة في المدینة المنورة.

) QRMدراسة العالقة بین التصنیع باالستجابة السریعة ( . 2
 وتخطیط اإلنتاج.

) في QRMباالستجابة السریعة (تطبیق نظام التصنیع  . 3
  المصانع عینة الدراسة.

) QRMقیاس أثر تطبیق نظام التصنیع باالستجابة السریعة ( . 4
 على تخطیط اإلنتاج في المصانع عینة الدراسة.

  :إجراءات البحث -1
  :Methodology منھج البحث  أوالً:

لقیاس أثر نظام التصنیع ذو االستجابة  التجریبي:شبة المنھج 
السریعة على تخطیط اإلنتاج بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة 

   .المنورة
   Sample عینھ البحث ثانیاً:

یتم التطبیق على مصنع دیرسن للمالبس الجاھزة في المدینة 
  المنورة.

  :  Delimitations حدود البحث ثالثاً:
  :علىاقتصر البحث الحالي 

مدیري ومسؤولي تخطیط اإلنتاج بمصنع دیرسن  البشریة:الحدود 
  الجاھزة.للمالبس 

مصنع دیرسن للمالبس الجاھزة بالمدینة  الحدود المكانیة:
 السعودیة.المملكة العربیة  –المنورة

  Tools أدوات البحث: -1-1
  :یليتضمنت أدوات البحث ما 

استمارة استطالع رأى أصحاب العمل ومسئولي ومدیري  . 1
تخطیط اإلنتاج بمصانع المالبس الجاھزة لتحدید المشاكل 

  التصنیع.وأوجھ القصور في مجال العمل والمتعلقة بنظم 
استبیان قبلي لتقییم مستوى عملیات تخطیط اإلنتاج قبل  . 2

  تطبیق النظام المقترح.
خبراء تخطیط اإلنتاج في محتوى  الستطالع رأىاستبیان  . 3

  المقترح.النظام 
استبیان بعدي لتقییم مستوى عملیات تخطیط اإلنتاج بعد  . 4

 تطبیق النظام المقترح.
  :  Hypothesis البحث فروض

توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط النتائج قبل وبعد  . 1
تطبیق النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث 

  المخاطر تعریف

 المخاطر تحلیل

 فردیة عملیة لیست السریعة باالستجابة التصنیع
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  البعدي.الزمن لصالح التطبیق 
توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط النتائج قبل وبعد  . 2

تطبیق النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث 
  البعدي.كمیة اإلنتاج لصالح التطبیق 

توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط النتائج قبل وبعد  . 3
تطبیق النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث 

  البعدي.نتاج لصالح التطبیق جودة اإل
) على تخطیط اإلنتاج QRMیؤثر نظام االستجابة السریعة ( . 4

 بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة المنورة.
 : Experimental  Study الدراسة العملیة

اج تمت  ال إنت ى مج ل ف ائمین بالعم زيمقابلة المتخصصین والق  ال
د ة الموح ي المدین ورة، ف ى  المن ع ف لوب المتب ى األس رف عل للتع

غیل، اء  التش واجھھم أثن ي ت ة الت اكل الخاص ى المش رف عل والتع
غیل، ول  التش اد الحل ة إیج يومحاول ى  الت ول إل ى الوص اھم ف تس

توى  ى مس اظ عل ع الحف غیل م ى التش تغرق ف زمن المس ض ال خف
ودة  وب،الج اتھم  المطل اتھم ومقترح ى إجاب تماع إل ذلك االس وك

كالت،ي حل وتدوینھا واالستفسار عن أي معلومات تساھم ف  المش
اكل  إلىتم التوصل  اتومن خالل تلك الزیار ن المش دد م وجود ع

  العمال  المختلفة لبالطوالخاصة بطریقة تشغیل المراحل 
  الصدق والثبات -2

  البحث:صدق وثبات أدوات 
تم إجراء المعامالت اإلحصائیة المناسبة لحساب صدق وثبات 

   البحث.أدوات البحث للتأكد من صحة أدوات 
  اإلنتاج:صدق وثبات استبیان تقییم مستوى عملیات تخطیط 

تم إجراء المعامالت اإلحصائیة المناسبة لحساب صدق وثبات 
   البحث.أدوات البحث للتأكد من صحة أدوات 

الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 
  :لالستبیانوالدرجة الكلیة 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     
بین الدرجة الكلیة لكل  ارتباط بیرسون) (معاملمعامل االرتباط 

جودة اإلنتاج) والدرجة الكلیة  ،اإلنتاجكمیة  ،الزمنمحور (
  ذلك:والجدول التالي یوضح  ،لالستبیان

   لالستبیانجودة اإلنتاج) والدرجة الكلیة  ،اإلنتاجكمیة  ،الزمن(  لكل محور) قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة 1جدول ( 
  الداللة  االرتباط  

  0.01  0.812  الزمن :األولالمحور 
  0.01  0.875 كمیة اإلنتاج :الثانيالمحور 
  0.01  0.736 جودة اإلنتاج :الثالثالمحور 

       
لجمیع المحاور جمیع معامالت االرتباط یتضح من الجدول أن     

) مما یدل 0.01(  كانت ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة
أن األداة تتمتع بالصدق البنائي وھي صالحة ألغراض علي 

  .   الدراسة
  الثبات:

 ،والمالحظةدقة االختبار في القیاس  reabilityیقصد بالثبات 

فیما یزودنا بھ من  واتساقھ واطراده ،نفسھوعدم تناقضھ مع 
وھو النسبة بین تباین الدرجة على  المفحوص،معلومات عن سلوك 

الثبات  وتم حساب للمفحوص،المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي 
  طریق:عن 

  Alpha Cronbach     خكرون باالفا  معامل-1
    Split-halfالنصفیة التجزئة  طریقة-2

   االستبیانلمحاور  ) قیم معامل الثبات 2جدول (
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور    
  0.820 – 0.755  0.792  الزمن :األولالمحور 

  0.962 – 0.894  0.937 كمیة اإلنتاج :الثانيالمحور 
  0.891 – 0.821  0.869 جودة اإلنتاج :الثالثالمحور 

  0.843 – 0.771  0.815  ككل االستبیانثبات 
  

معامل  الثبات:یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت     
یدل على ثبات  مما 0.01دالة عند مستوى  النصفیة،التجزئة  الفا،

  .االستبیان
  النتائج -5
   :األول الفـرض-6-1
   :یليعلى ما  األولینص الفرض  

"توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق   
النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث الزمن 

  لصالح التطبیق البعدي"
 والجداولوللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار "ت"    

 ذلك:وضح ت ةالتالی

 األول:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور  ل وبعد تطبیق النظام المقترح ) داللة الفروق بین متوسطي النتائج قب 3(جدول 
  الزمن"

  
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة
  "ن"

درجـات 
  الحریـة
  "د.ح"

  مستوى الداللة واتجاھھا  قیمـة ت

  الزمن األول:المجموع الكلي للمحور 
"النظام القبلي 

  2.015  10.168  المطبق"
البعدي لصالح  0.01  20.279  11  12

البعدي "النظام   "النظام المقترح"
  3.291  36.507  المقترح"

  



238 The Effect of QRM on the Production Planning of Ready-Made Garments Factories in Saudi Arabia 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

10.168

36.507

الزمن: المجموع الكلي للمحور األول 

"النظام المطبق"القبلي 
"النظام المقترح"البعدي 

  
  ) یوضح الفروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح2شكل (

  الزمن" األول:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور 
  ) :2والشكل ()  3 یتضح من الجدول (

للمجموع الكلي للمحور " 20.279أن قیمة "ت" تساوي "    
 0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  الزمن، األول:

 المقترحالنظام حیث كان متوسط درجات  المقترح،النظام لصالح 
 النظام المطبقبینما كان متوسط درجات  "،36.507"
مما یوضح ان ھناك فروق بین متوسطي النتائج قبل  "،10.168"

على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث  النظام المقترحوبعد تطبیق 
 الزمن وھو ما یوضح صحة الفرض االول من الدراسة.

   :الثاني الفـرض-6-2
   :یليعلى ما  الثانيینص الفرض  

"توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق   
النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث كمیة اإلنتاج 

  لصالح التطبیق البعدي"
 والجداولوللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار "ت"    

  ذلك:وضح ت ةالتالی
  

  ) داللة الفروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح 4(جدول 
  كمیة اإلنتاج" الثاني:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور 

  
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة
  "ن"

درجـات 
  الحریـة
  "د.ح"

مستوى الداللة   قیمـة ت
  واتجاھھا

  كمیة اإلنتاج الثاني:المجموع الكلي للمحور 
القبلي "النظام 

  1.969  8.958  المطبق"
البعدي لصالح  0.01  18.255  11  12

البعدي "النظام   "النظام المقترح"
  3.044  31.311  المقترح"

  
  ) یوضح الفروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح3شكل (

  كمیة اإلنتاج" الثاني:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور 
  ) :3والشكل ( )  4(تضح من الجدول ی

 الثاني:للمجموع الكلي للمحور " 18.255أن قیمة "ت" تساوي "
 0.01داللة إحصائیة عند مستوى وھي قیمة ذات  اإلنتاج،كمیة 

 النظام المقترححیث كان متوسط درجات  المقترح،النظام لصالح 

 "،8.958" النظام المطبقبینما كان متوسط درجات  "،31.311"
مما یوضح ان ھناك فروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق 

اج على عملیات تخطیط اإلنتاج بالنسبة لكمیة االنت النظام المقترح
  وھو ما یوضح صحة الفرض الثاني للدراسة.
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   :الثالثالفـرض  6-3
   :یليعلى ما  الثالثینص الفرض  

"توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق   
النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث جودة اإلنتاج 

  لصالح التطبیق البعدي"
 والجداولوللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار "ت"    

  ذلك:وضح ت ةالتالی
  

  ) داللة الفروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح  5(جدول 
  جودة اإلنتاج" الثالث:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور 

  
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة
  "ن"

درجـات 
  الحریـة
  "د.ح"

مستوى الداللة   قیمـة ت
  واتجاھھا

  المجموع الكلي للمحور الثالث : جودة اإلنتاج
القبلي "النظام 

  2.026  8.877  المطبق"
12  11  20.305  

لصالح  0.01
البعدي "النظام 

البعدي "النظام   المقترح"
  3.723  31.395  المقترح"

  

8.877

31.395

جودة اإلنتاج: المجموع الكلي للمحور الثالث 

"النظام المطبق"القبلي 

"النظام المقترح"البعدي 

  
  ) یوضح الفروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح4شكل (

  جودة اإلنتاج" الثالث:على عملیات تخطیط اإلنتاج "المجموع الكلي للمحور 
  ) :4والشكل () 5 یتضح من الجدول (

للمجموع الكلي للمحور " 20.305أن قیمة "ت" تساوي "    
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  اإلنتاج،جودة  الثالث:
النظام حیث كان متوسط درجات  المقترح،النظام لصالح  0.01

 النظام المطبقبینما كان متوسط درجات  "،31.395" المقترح
مما یوضح ان ھناك فروق بین متوسطي النتائج قبل  "،8.877"

ت تخطیط اإلنتاج بالنسبة على عملیا النظام المقترحوبعد تطبیق 
  لجودة االنتاج وھو ما یبین صحة الفرض الثالث للدراسة.

   :الرابع الفـرض-6-4
   :یليعلى ما  الرابعینص الفرض  

) على تخطیط اإلنتاج QRMیؤثر نظام االستجابة السریعة ("  
  بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة المنورة"

وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار "ت" والجدول التالي   
   ذلك:یوضح 

  

  متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج ) داللة الفروق بین  6 جدول (

  الفاعلیة
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة
  "ن"

درجـات 
  الحریـة
  "د.ح"

مستوى الداللة   قیمـة ت
  واتجاھھا

القبلي "النظام 
  4.251  28.003  المطبق"

البعدي لصالح  0.01  42.238  11  12
البعدي "النظام   "النظام المقترح"

  8.617  99.213  المقترح"
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28.003

99.213

الفاعلیة

"النظام المطبق"القبلي 
"النظام المقترح"البعدي 

  
  متوسطي النتائج قبل داللة الفروق بین یوضح ) 5 ( شكل

   النظام المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج وبعد تطبیق
  

أن قیمة "ت" تساوي ) 5والشكل () 6یتضح من الجدول (
،  0.01" وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 42.238"

" ، بینما كان 99.213" النظام المقترححیث كان متوسط درجات 
ود " ، مما یشیر إلى وج28.003" النظام المطبقمتوسط درجات 

ما یوضح ان ھناك فروق ، مالنظام المقترح فروق حقیقیة لصالح 
بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام  المقترح على عملیات 

) لھ تأثیر QRMنظام االستجابة السریعة (أي أن  تخطیط اإلنتاج
فعال في تخطیط اإلنتاج بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة 

  المنورة .
= قیمة (ت) =  t ایتا:تأثیر تم تطبیق معادلة الولمعرفة حجم 

42.238 ، df  = 11= درجات الحریة  

n2 = t2 0.99 =  t2 + df 
  2n =  0.99وبحساب حجم التأثیر وجد إن 

        2 √ n2 
d =                            = 19.8 
             √ 1-n2 

 ً ً أو صغیرا ً أو متوسطا   كاألتي:ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان كبیرا
  حجم تأثیر صغیر = 0.2
  حجم تأثیر متوسط = 0.5
 وھو ما كبیر،تأثیر الوھذا یعنى أن حجم  كبیر،حجم تأثیر  = 0.8

  یؤكد صحة الفرض الرابع للدراسة.
   Conclusion  الخالصة

   وھي:توصلت الدراسة الي مجموعة من االستنتاجات 
وجود  فروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام   -1

المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج من حیث الزمن وھو ما 
یوضح صحة الفرض االول من الدراسة حیث تبین وجود 

یة فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( وجود خطة زمن
مسبقا ، وضع الخطة الزمنیة بناء على دراسة للزمن، وضع 
الخطة الزمنیة بناء على الخبرات السابقة، عند حساب زمن 
االنتاج لكل عملیة انتاجیة( المرحلة)، عند حساب الزمن 
الكلي النتاج الوحدة ( القطعھ)، عند تسلیم المنتج في الوقت 

الزمن الفعلي المحدد طبقا للخطة الموضوعة، عند مقارنة 
للعملیة االنتاجیة مع الزمن الموضوع في الخطة الزمنیة، 
وجود خطة بدیلة لتسلیم المنتج في الوقت المحدد)  وھو ما 

) 2013( مرسي، مدحت محمد محمودیتفق مع دراسة 
) 2008ودراسة عبدالفتاح، غادة شاكر، ملیحي، محمد أحمد (

 .)2017ودراسة طاھر، محمد عبود، مزھر، أسیل علي،(
وجود فروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام   -2

المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج بالنسبة لكمیة االنتاج 

وھو ما یوضح صحة الفرض الثاني للدراسة حیث تبین 
وجود فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( حساب عدد 
الوحدات المنتجة لخط االنتاج ككل، حساب عدد الوحدات 

لمنتجة لكل عملیة من عملیات المنتج، حساب الكفاءة ا
االنتاجیة / وحدة زمن محددة، حساب الكفاءة االنتاجیة عند 
وجود طلبیة محددة، وجود مرونة فى تعدیل خط اإلنتاج طبقا 
لمتغیرات الطلب السوقي "زیادة أو خفض كمیة اإلنتاج"، 

ض القدرة على التكیف مع الظروف الطارئة "زیادة أو خف
وجود الیات لرفع وتحسین الكفاءة االنتاجیة) كمیة اإلنتاج، 

دراسة كاشون، جیرارد و سویني ، وھو ما یتفق مع دراسة 
ودراسة روسیل كینج وآرون ودراسة نجم  )2010روبیرت (

 .Choi, T. M)و  )،1995الدین، أحمد حسني خطاب (
    .(Hou Shouming, et al ,2009)و (2013

وجود فروق بین متوسطي النتائج قبل وبعد تطبیق النظام   -3
المقترح على عملیات تخطیط اإلنتاج بالنسبة لجودة االنتاج 
وھو ما یبین صحة الفرض الثالث للدراسة حیث تبین وجود 
فروق لصالح ما بعد التطبیق في كال من ( مطابقة المنتج 

نتاج، لمواصفات العمیل، وجود مواصفات محددة لمراحل اال
مراقبة الجودة في مراحل االنتاج المختلفة، وجود تقاریر 
دوریة للعیوب التي تظھر بالمنتج، حساب كمیة الھادر، 
سھولة الحصول على بیانات كافیة عن جودة العملیات داخل 

إمداد اإلدارة بتقاریر وبیانات إحصائیة واضحة خط اإلنتاج، 
یتفق مع دراسة  تساعد على عملیات التطویر المستمر)وھو ما

Hou Shouming, et al ,2009) و،((Silva, & 
)Paixão, M. R. ,2011. 

) على تخطیط اإلنتاج QRMیؤثر نظام االستجابة السریعة ( -4
بمصانع المالبس الجاھزة في المدینة المنورة وكانت درجة 
التأثیر كبیرة مما یبین صحة الفرض الرابع للدراسة وھو ما 

) ودراسة سید، سامح 2014( كمال، ماجدیتفق مع دراسة 
) 2002) ودراسة محمد، عمرو (2005محمد كمال الدین (

)، ودراسة مرسي، مدحت 1992ودراسة فرعلي، زینب (
) ودراسة عبدالفتاح، غادة شاكر، 2013( محمد محمود

) ودراسة طاھر، محمد عبود، 2008ملیحي، محمد أحمد (
 ,Hau-Ling Chan,et al()، 2017(علي، مزھر، أسیل 

2017 (  
  :Discussion مناقشة النتائج

) 2013تتفق الدراسة مع نتائج مرسي، مدحت محمد محمود (
) 2008ودراسة عبدالفتاح، غادة شاكر، ملیحي، محمد أحمد (

) والتي 2017ودراسة طاھر، محمد عبود، مزھر، أسیل علي،(
السریعة على اوضحت ان ھناك تأثیر كبیر الستراتیجیة االستجابة 

الزمن، وكذلك تتفق الدراسة مع دراسة كاشون، جیرارد و سویني 
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) ودراسة روسیل كینج وآرون ودراسة نجم 2010، روبیرت (
) Choi, T. M. 2013)،  و(1995الدین، أحمد حسني خطاب (

) بأن ھناك تأثیر كبیر Hou Shouming, et al ,2009و(
یة االنتاج وحجم المخزون الستراتیجیة االستجابة السریعة على كم

وتساعد في وجود مرونة كبیرة فى كمیات االنتاج، وایضا تتفق 
 (Hou Shouming, et al ,2009دراسة الدراسة مع 

والتي اوضحت ان  (Silva, & Paixão, M. R. ,2011))،و
استراتیجیة االستجابة السریعة تؤثر على جودة االنتاج، وتوافقت 

) ودراسة سید، سامح 2014ماجد (كمال، الدراسة مع دراسة 
) 2002) ودراسة محمد، عمرو (2005محمد كمال الدین (

)، ودراسة مرسي، مدحت محمد 1992ودراسة فرعلي، زینب (
) ودراسة عبدالفتاح، غادة شاكر، ملیحي، محمد 2013محمود (
) ودراسة طاھر، محمد عبود، مزھر، أسیل 2008أحمد (

) والتي  Hau-Ling Chan,et al, 2017)، (2017علي،(
 اوضحت التأثیر االیجابي الكبیر الستراتیجیة االستجابة السریعة. 
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