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 شكرونقءير
 طيبًاًا كثري ًامحد احلمد هلل رب العاملني الذي وسعت رمحته كل شيء عددًا

تكاملت فيه دواعي النعمة والسداد  فيه على دوام نعمه وبركاته وفضله محدًا مباركًا

 (صلى اهلل عليه وسلم) والصالة والسالم على سيدنا حممد اإلميان،والثبات على 
وصحبه الطيبني  آلةوعلى  لقًاوُخ لقًااكتملت فيه مشائل املروءة فاكتمل َخ الذي

 أن رساليت أجنزأنا نه يسعدني وإفوبعد،  الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

املشرف على  الدكتور زكريا مطلك الدوري(األستاذ )أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 

يمة وما بذله من جهود ووقت بهدف جعل إعدادها حلسن توجيهاته وإرشاداته الق

 عين خري اجلزاء. تعاىل فجزاه اهلل ثراًءإأكثر رصانة وأكثر  الرسالة

إىل السادة رئيس جلنة املناقشة وأعضائها لتفضلهم  امتنانيوأتقدم بشكري و

كما يطيب لي أن أتقدم  وتثبيت املالحظات العلمية القيمة.رسالة بقبول مناقشة هذه ال

على دراسيت يف املرحلة  أشرفواأساتذتي األفاضل الذين ثناء واالحرتام إىل بفائق ال

األستاذ الدكتور  من جهود علمية وإرشادية وهم كل من اجستريالتحضريية لدراسة امل

 مراد عطياني.الدكتور نعمة عباس اخلفاجي والدكتور حممد ابوقلة و

الذي  قاسم امحد حنظل املشارك الدكتور األستاذواتقدم بالشكر والثناء اىل 

أتقدم  أنويلزمين واجب األمانة العلمية قدم لي الكثري خالل كتابيت هذه الرسالة. 

ن اشكر العاملني يف أوال يفوتين استمارة االستبيان. بالشكر والثناء إىل السادة مقوم 

دارة ، ومكتبة اإلجامعة تكريت املركزية/يفومكتبة يف اجلامعة األردنية  املركزية/مكتبة 

 حلسن تعاملهم معي وتعاونهم يف تقديم املصادر واملراجع. واالقتصاد جامعة بغداد،

والدي العزيز ذكر بكل اعتزاز وثناء أومن جو األسرة اليت ترفل باحملبة واإليثار 

الذي قدم الي كل الدعم املادي واملعنوي من اجل اكمال هذه الطريق وكذلك اشكر 

ودراسيت بكل  رساليتن أزري بدعائها لي يف إنهاء والدتي احلنونة اليت شدت م

الذين استظلوا معي يف ظل هذه الدوحة  واصدقائي وأخواتي اخيىل إحرص وإرادة و

 .للمساعدة واملساندة وجهدًا املعطاء الذين مل يدخروا وقتًا
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 هـــداءاإل
 

 بكل فخر واعتزاز أقدم اهدائي اىل...

 بلدي اجلريج العراق

 ني اململكة األردنية اهلامشيةوبلدي الثا

 واىل والدي ووالدتي األعزاء

واىل احبائي الذين قدموا كل املساعدة والتشجيع للبدء يف استكمال 

 دراسيت واعداد رساليت يف املاجستري.
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هدفت الدراسة الى معرفة إثر مرونة التصنيع كمتغير مستقل من خالل )مرونة المسار، 

ظمي كمتغير تابع من نمرونة التعامل مع المواد، مرونة المزيج ومرونة اآلالت( على األداء الم

تكون مجتمع الدراسة  الزبون والتجديد واالبداع(. خالل )نمو المبيعات، الحصة السوقية، رضا

. أما عينة الدراسة فقد ( فرداً 281)من كافة العاملين في معمل طوب المناصير والبالغ عددهم 

اللين تم إختيارهم بطريقة عشوائية.  ( فردًا من العاملين في معمل طوب المناصير128)شملت 

الكمي )الوصفي التحليلي( من خالل العديد من  ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج

 .االساليب اإلحصائية أبرزها تحليل اإلنحدار المتعدد

في  بأبعادهاتأثير لمرونة التصنيع  وجود إلى عدد من النتائج أبرزهاوقد توصلت الدراسة 

ات لمرونة التعامل مع المواد ومرونة اآلالت في نمو المبيعتثير أ، ووجود تاألداء المنظمي
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ومرونة التوجيه في التجديد  اآلالتمرونة ، وأخيرًا، وجود تأثير لوالحصة السوقية ورضا الزبون

 .واالبداع
  

بتالتركيز علتى مؤشترات االداء المنظمتي فتي المعمتل  الدراستة أوصتت النتائجوفي ضوء 

 .هالمبحوث وزيادة االهتمام بمؤشر الحصة السوقية عن طريق ارضاء الزبون وتحقيق متطلبات
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The study aimed to investigate the effect of Manufacturing 

Flexibility on Organizational Performance in Business Organization in Al 

- Manaseer Jordanian Group Concrete factory. The study population 

included of all employees working in Al - Manaseer Jordanian Group 

Concrete factory totaling (250). The study sample consiste of (125) 

Individual working in Al - Manaseer Jordanian Group Concrete factory 

whom were randomly selected.  

To achieve the study objectives the study used quantitative 

(descriptive analytical method) through many statistical tools, most 

notably multiple regression analysis. 

The study reached a number of results namely: there is a 

significant effect of Manufacturing Flexibility on Organizational 

Performance at Business Organization in Al - Manaseer Jordanian Group 

Concrete factory, there is a significant effect of Manufacturing Flexibility 

(material handling Flexibility and machines Flexibility) on sales growth, 

market share and customer satisfaction. There is a significant effect of 
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Manufacturing Flexibility (machines Flexibility and routing Flexibility) 

on renwel and innovation.  

In light of the results, the study recommend that focusing on the 

organizational performance indicators in Al - Manaseer Jordanian 

GroupConcrete factory, as well as, increasing the interest in the market 

share indicator through satisfying the customer and fulfilling its 

requirements 
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