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 ملخص الدراسة 
جاءت هذه الدراسة التقسيرية في محاولة لمناقشة مدى أثر تطبيق الهندرة على تحسين منتج األلبان في مصنع الصفا في مدينة 

باحثات باإلضطالع على األدبيات المختصة بموضوع الهندرة ودراستها وفهمها، ومن أجل هدف الدراسة قامت ال. نابلس
باإلضافة إلى القيام بزيارة ميدانية لمصنع الصفا لمنتجات األلبان الواقع في مدينة نابلس وعمل مقابالت شخصية مع المدير العام 

 .للمصنع
 :و التاليوآانت إستنتاجات الباحثات بعد تحليل نتائج المقابلة على النح

 .حيث زادت جودة المنتج وزاد الطلب على منتجات المصنع, هناك فرق قبل تطبيق الهندرة في مصنع الصفا وبعدها -1
األمر الذي ينتج عنه آفاءة في , ينتج عن تطبيق الهندرة خلق حالة من التكامل بين الوظائف المختلفة لألقسام في المصنع  -2

 .األداء وسرعة في العمل
ة دور -3 نعكس      إن اقام ا ي ا مم ي مجاله رتهم ف ة خب ا وتنمي رق تطبيقه درة وط اديء الهن وم ومب تيعاب مفه ات خاصة الس

 .بااليجاب على الموظفين ويساعدهم في النمو الوظيفي
الي زادت    -4 تج وبالت ودة المن اج وتحسنت ج ة االنت ت تكلف ان الصفا حيث قل ي مصنع ألب درة ف ق الهن ة تطبي نجحت تجرب

 .مبيعات المصنع
درة           واجه ت  -5 اديء الهن تيعاب الموظفين لمب الزم من اإلدارة واس دعم ال , طبيق الهندرة في باديء األمر بعض التحديات آال

 .باالضافة إلى تكلفة تطبيقها في المصنع
 :وبعد التوصل إلى نتائج الدراسة وإستنتاجاتها قامت الباحثات بوضع عدد من التوصيات منها

 .ي تطبيق عملية الهندرة في المصنعف ضرورة اإلقتداء بالنماذج الناجحة .1
 .ضرورة اإلستماع لصوت العميل فيما يتعلق بالمنتج ومراعاة تفضيالت المستهلك لمنتج األلبان .2
 .وضع واختيار البدائل اإلدارية للعمليات اإلدارية واالنتاجية في المصنع .3
 .مراجعة وتقويم نتائج الهندرة بشكل دائم في المصنع .4

 
 

 


