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 من منظور محاسبي تطبيق منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة نحو
 دراسة ميدانية – التشغيمية األداء وانعكاسها عمى تحسين مؤشرات

 

 

 
 الدراسة:مستخمص 

  :الكشف عن دور تطبيق  فييتمثل اليدف المحوري لمدراسة الحالية الهدف من الدراسة
أسموب التكمفة المستيدفة ونظرية القيود في تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة 

محل الدراسة والمتمثمة في  وانعكاس ذلك عمى االرتقاء بمؤشرات األداء التشغيمية السريعة
 .الجودة، الفترات الزمنية لتسميم المنتجات، تكمفة اإلنتاج، وكذلك مرونة العممية التصنيعية

 :الممارسة العممية لمقضية البحثية  نتائج اعتمد الباحث في التوصل إلى منهجية الدراسة
عمى اتباع أسموب الدراسة الميدانية من خبلل توزيع قائمة استقصاء عمى كل  محل الدراسة

. وقد بمغت عينة من فئتي أعضاء ىيئة التدريس ومحاسبي التكاليف في الشركات الصناعية
اإلصدار  SPSSتم تحميل إجاباتيم الوصفية باستخدام برنامج و مفردة،  407الدراسة عدد 

58. 
 :أن استخدام أسموب التكمفة المستيدفة دراسة لانتائج اختبار فروض أوضحت  نتائج الدراسة

في تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة بشقييا  انونظرية القيود يساعد
االنعكاس اإليجابي لتطبيق منيجية  بيان كما توصمت الدراسة إلى ،االستراتيجي والتشغيمي

التصنيع ذات االستجابة السريعة عمى تحسين مؤشرات األداء التشغيمية من تحسين جودة 
المنتجات، انخفاض الفترة الزمنية لتسميم المنتجات، ترشيد تكاليف التصنيع، وتدعيم مرونة 

 العممية التصنيعية.
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 من  -إلى حد عمم الباحث واطبلعو –سة الحالية ُتعد الدرا: القيمة البحثية لمدراسة الحالية
أوائل الدراسات العربية التي ىدفت إلى الكشف عن الدور المحاسبي في تطبيق منيجية 

 التصنيع ذات االستجابة السريعة.
منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة، التكمفة المستيدفة، نظرية القيود، الكممات األساسية: 

  .  التشغيميةمؤشرات األداء 
 

Abstract 

 Purpose - This study seeks to find an adequate answer on how 

to implement Agile Manufacturing (AM) methodology from the 

perspective of accounting tools, especially target costing and 

theory of constraints and hence the role of AM in enhancing 

operational measures. 

 Methodology – The study analyzes survey data collected from 

a sample which consists of 104 items using SPSS version 25, 

and the research hypotheses were tested using both statistical 

descriptive and analytical techniques. 

 Findings – The results revealed that both target costing and 

theory of constraints have a positive and direct role in satisfying 

the requirements of AM methodology. Moreover, AM has a 

positive impact on enhancing the measures of quality, delivery, 

cost, and flexibility. 

 Value/originality – The area of this study was not distinctly 

documented yet. Thus, to the best of the knowledge, this is the 

first Arabian study that investigates the role of accounting tools 

in fulfilling the requirements of AM. 

Keywords: Agile Manufacturing, Target Costing, Theaory of 

Constraints, Operational measures. 
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 المقدمة وطبيعة المشكمة:القسم األول: 

تحديًا جوىريًا ُيشكل أىمية بالغة في تحديد قدرتيا  تواجو الشركات في عصرنا الحديث
ىذا  يكمن جوىرو ، (Khan and Dalu, 2015)  التنافسية بين أقرانيا في بيئة األعمال

تقديم ما يحتاجو العمبلء من منتجات أو خدمات في الوقت المناسب التحدي في القدرة عمى 
ذليا في سبيل اقتناء تمك السمعة أو الخدمة وبالجودة التنافسية وبالتكمفة التي يمكن لمعمبلء ب

  وذلك من خبلل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

، لعمبلءارغبات تعدد وتنوع بيئة األعمال يكمن في لالمحرك األساسي  وتأكيدا عمى أن
في تغير تطمعات  باستمرار فإن ىذا يعكس في طياتو الديناميكية التي تشيدىا األسواق

  اقتصاديات العممية التصنيعية.تطور ديناميكية مماثمة في  من يصحبيا وما العمبلء

وأمام ىذا التغير المستمر والديناميكية المتسارعة في األسواق، أصبحت الكثير من 
الشركات الصناعية في مأزق نتيجة محدودية القدرة التصنيعية لؤلنظمة التقميدية عمى تحقيق 
مستويات األداء العالمية والتي ترتكز عمى العديد من السمات األساسية كتنوع المنتجات بما 
يواكب تطمعات المستيمكين، وسرعة تقديم المنتجات وانخفاض أوقات االنتظار، وااللتزام 
بتقديم المنتجات عند المستويات التنافسية لمجودة والتكمفة، وقصر دورة حياة المنتج، 

باإلضافة إلى  ويات المخزون من اإلنتاج تحت التشغيل أو المنتجات التامةوانخفاض مست
 ,Vinodh et al., 2012; muralidar) القضاء عمى مصادر الفاقد في العممية التصنيعية

2015). 

وبمراجعة التراث واألدبيات الفكرية، يتضح جيود الباحثين المتواصمة التي تكشف عن 
ولقد  لتصنيعية بالشكل الذي يتماشى مع التحديات العصرية.تطورات اقتصاديات العممية ا

،  Lean Production (LP)نتاجمدخل الترشيد في االكان من أىم تمك التطورات تبني 
تتبع منيجية التحسين المستمر عمى مستوى جميع عمميات وأنشطة  يرتكز عمى والذي
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مخرجات تمك تحسين جودة  لمعميل، من خبلل ةممكن ةأكبر قيم الشركة، بيدف تحقيق
إلى أدنى حد  ةالوصول بالفاقد بأشكالو وصوره المتنوع، وكذلك اتأو خدم سمعاألنشطة من 

 .(Ghobakhloo and Azar, 2018)                       ممكن

ومن ثم  خفض التكمفةوقدرتو عمى  (LP)و بالرغم من أىمية مدخل الترشيد في اإلنتاج 
 قد أسفرت المتعاقبة األبحاث العممية و األكاديميةإال أن ، التنافسي تحقيق التفوق والتميز

تمثمت في  أكثر تطورا وتحقيقا لممتطمبات التنافسية العصرية عن الوصول إلى منيجية
والذي يرتكز  Agile Manufacturing( MAالتصنيع ذات االستجابة السريعة ) منيجية

رة عمى التكيف مع التغيرات المستمرة وغير عمى سرعة االستجابة لرغبات العمبلء والقد
 Gunasekaran etالمتوقعة في األسواق مما يؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية مستدامة )

al., 2019; Nasir and Gomasta, 2015.) 

 Ward andماسبق، فقد توصمت جيود بعض الباحثين منيا ) واتساقا مع 
Graves,2004الفكري المحاسبي بصفة عامة والفكر التكاليفي عمى وجو  مجال( إلى أن ال

التصنيعية من تطورات متبلحقة. وىذا  اقتصاديات العمميةالتحديد ليس بمعزل عن ما تشيده 
التصنيعية يرتكز بصفة أساسية عمى  االستراتيجياتيعكس في حد ذاتو أن نجاح تطبيق 

تُبرز الجوانب اإليجابية لتمك  تطويع ما يتماشى مع ذلك التطور من أدوات محاسبية
 االستراتيجيات التشغيمية.

الدافع األساسي لمباحث في تبني ىذه الفكرة البحثية في يتمثل ومن ىذا المنطمق،    
أىمية الكشف عن الدور الحيوي لؤلدوات المحاسبية في دعم تطبيق منيجية التصنيع ذات 

وبالتبعية  –باعتبارىا من أحدث االستراتيجيات التشغيمية  –( AMاالستجابة السريعة )
الفترة الزمنية لتسميم  ،ytilauQ الجودة – ةاألداء التشغيميبمخرجات مؤشرات االرتقاء 

بما يمكن الشركات من  -  ylllabalauQ، المرونة Cost، التكمفة yllaileQالمنتج/الخدمة 
 تعظيم منافعيا االقتصادية.
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االرتكان إلى أساليب ضرورة ىذه الفكرة البحثية عمى األخذ في االعتبار وتعتمد أركان 
تحقق استمرارية التطبيق وليس مرحمية التطبيق؛ نظرا ألن تطبيق منيجية  محاسبية وآليات

(AM(ال يعد ىدفا في حد ذاتو بقدر كونيا رحمة طويمة األجل )muralidar, 2015 تتمكن )
أىدافيا التنافسية، ومن ثم البقاء والنمو في دنيا األعمال خبلليا الشركات من تحقيق 

 المعاصرة.

إلى طرح مقترح بحثي يدور حول مدى أىمية تكامل ت الدراسة وفي ىذا السياق، اتجي
( وتأثير ذلك عمى AMأسموبي التكمفة المستيدفة ونظرية القيود في تحقيق متطمبات منيجية )

يشكبلن فمسفة إلى كونيما دوات المحاسبية المقترحة أىمية األ وترجع مؤشرات التشغيمية.
دارية شاممة   (.AMمتطمبات منيجية ) يمكن من خبلليا تحقيقمحاسبية وا 

وعمى وجو التحديد، يمكن صياغة المشكمة الرئيسية لمبحث في التساؤليين الرئيسيين 
 التاليين:

ىل يؤدي التكامل بين أسموبي التكمفة المستيدفة ونظرية القيود إلى تحقيق  -4
 (؟AM)المختمفة لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  المتطمبات

ما انعكاس ذلك عمى (، فAM)وفي حالة نجاح الشركة في تحقيق متطمبات منيجية  -5
 المؤشرات التشغيمية؟

وفي حقيقة األمر، فإن التوصل إلى إطار واضح ومحدد لتناول تمك القضية بالتحميل    
 المناسب،  يتطمب تقسيم المشكمة الرئيسية إلى مجموعة تساؤالت فرعية:

ماىي و  ؟(AMما ىو اإلطار الفكري لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة ) -4
االستجابة السريعة وغيرىا من المناىج جوانب االختبلف بين منيجية التصنيع ذات 

 اإلنتاجية المختمفة؟
ما ىو دور أسموب التكمفة المستيدفة في تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة  -5

 السريعة ؟



 د. محمد ماهر الباز                منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة و انعكاسها على مؤشرات االداء التشغيليه 

522 
  5252 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                    العدد الثاني 

ما ىو دور أسموب نظرية القيود في تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة  -6
 السريعة؟

التصنيع ذات االستجابة السريعة عمى ما ىو التأثير المتوقع من تطبيق منيجية  -7
 مؤشرات األداء التشغيمية؟

إلى  البحثالجزء المتبقي من تقسيم  يتموفي سبيل تحقيق األىداف المرجوة من الدراسة، 
 الرئيسية التالية: األقسام

 األدبيات المحاسبية السابقة و تحديد الفجوة البحثية. :القسم الثاني
 .الدراسة فروضاشتقاق  و لمدراسة النظرياإلطار : القسم الثالث
 منيجية الدراسة.: القسم الرابع

 .و توصيات لمبحوث المستقبمية تحميل نتائج الدراسةالخبلصة و : القسم الخامس
 

 

 تحديد الفجوة البحثية: القسم الثاني: األدبيات المحاسبية السابقة و

 ( األدبيات المحاسبية السابقة:2/1)
المتغيرات  الدراسات السابقة التي تناولت أىم وتحميل الباحث في ىذا الجزء استقراء يتناول   

  منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة الرئيسية في البحث محل الدراسة والتي تتمثل في 
(AM) ( و أسموب التكمفة المستيدفةTC ) Target Costing و منيجية نظرية القيود
(TOC) Theory of Constraints،وما توصمت إليو  ، وكذلك مؤشرات األداء التشغيمية

تمك الدراسات من نتائج وتوصيات تساىم في استنباط وتحديد الفجوة البحثية التي يتأسس 
 عمييا ىذا البحث.

 Agile Manufacturingمنهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  2/1/1
(AM): 
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                إلى 2Cambridgeوارد بقاموس كما ىو  Agileيشير المعنى االصطبلحي لـ     
able to deal with new situations or changes quickly and successfully” 

   االصطبلحي تجسيدا لممبلمح األساسية التي يحمميا في طياتو مصطمحويشكل ىذا المعنى 
 "Agile"  االستجابة لمتغيرات غير المتوقعة التي تشيدىا األسواق و المرونة في سرعة المن

 ,.Yusuf et al)  بشكل مستمر بالشكل الذي يعزز الموقف التنافسي لموحدات االقتصادية
1999; Khan and Dalu, 2015) .يتفق  ومن أجل توحيد الترجمة المغوية، ،وىكذا
الترجمة المغوية لمصطمح الـ  اتجيت إلى ترسيخ الباحث مع الدراسات السابقة التي

Manufacturing Agile  .بأنيا منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 

لقضية محل البحث وىي اأحد أركان في بمراجعة األدبيات األكاديمية المتخصصة  و    
، يمكن لمباحث تصنيف تمك الجيود البحثية (AM)منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 

 في اتجاه مجموعة من الباحثين لتناول القضية من أحدىما يتمثل، إلى صنفيين أساسيين
لمعالم االوقوف عمى يمكن من خبللو  مفاىيمي بناء إطار فكريالمنظور الفمسفي بيدف 

تناول القضية من اتجو فريق آخر من الباحثين إلى (، في حين AMاألساسية لمنيجية )
  .منظور تطبيقي واقعي إما في صورة دراسات استبيانية أو دراسة حالة

 دراسة (AMولعل من أىم الدراسات األكاديمية التي تناولت الجوانب النظرية لمنيجية )    
(Gunasekaran et al., 2019 ) استقراء وتحميل الدراسات السابقة إلى والتي ىدفت

، (AM)( في سبيل التوصل إلى إطار مفاىيمي واضح عن منيجية AMالمتعمقة بمنيجية )
وقد توصمت تمك الجيود البحثية المبذولة إلى تحديد عدد خمسة عوامل أساسية تشكل 

سمسمة ، تكوين  Customisation (: التكيفAM)منيجية األركان الرئيسية البلزمة لتطبيق 
 Technology ، تكنولوجيا التصنيع الحديثة Agile supply chains مرنة توريد

integrationتمكين العمالة ، Employee empowerment  ، األتمتةIntelligent 
automation . 

                                                           
2
 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agileمكن مراجعة الموقع االلكتروني ي 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agile
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في سبيل تشكيل إطار نظري مفاىيمي  الجيود البحثية التي بذلتضوء استمرار وفي     
 Gunasekaran and)  منيا ،استقرأ الباحث العديد من تمك الدراساتفقد  (AM)لمنيجية 

Yusuf, 2002; Hormozi, 2001; Hai et. al., 2003; muralidar, 2015 ) وقد
 مجموعة من النتائج تتمثل في: إلىتوصمت تمك الدراسات 

( والتي تتمثل في المرونة، AMاألساسية لمنيجية )تحديد مجموعة من الخصائص  -
باإلضافة فقد توصمت إلى أنو ال يوجد  ،الجودةالرتقاء بمستويات ترشيد التكمفة، 

)  (AM)منيجية ق إطار عممي مرجعي ثابت يمكن الرجوع إليو لتطبي
Gunasekaran and Yusuf, 2002.) 

تكنولوجيا  (: AM) منيجية تحديد عدد خمسة عوامل أساسية إلمكانية تطبيق -
التصنيع الحديثة،  تكوين كيانات اقتصادية مرنة، مرونة العاممين، تشريعات 

 (.Hormozi, 2001)   حكومية محفزة، إعادة ىندسة العمميات
 Real Agile Manufacturing (RAM)تبنى عمييا منيجية تحديد الركائز التي  -

 وكفاءة الميارات المعمومات، تكنولوجيا التكامل المستفيدين تعدد :في والمتمثمة
 (.Hai et. al., 2003)  العاممين

رحمة طويمة األجل تستمر  كونيا بقدر اعد ىدفا في حد ذاتيتُ ( ال AMمنيجية ) -
 (.muralidar, 2015)  الشركات بيا لتحقيق أىداف البقاء والنمو

  فقد الناحية التطبيقية العممية،من ( AM) منيجيةالبحوث العممية التي تناولت وباستقراء     
( ومعدالت AM( العبلقة بين منيجية )Nabass and Abdallah, 2019تناولت دراسة )

 5;5دراسة ميدانية عمى عدد األداء التشغيمية لمشركات الصناعية األردنية من خبلل إجراء 
النتائج  مجموعة من، حيث توصمت تمك الدراسة إلى شركة من مختمف القطاعات الصناعية

 :منيا
 ( وترشيد تكمفة المنتج.AMال توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تطبيق منيجية )  -
( وكل من الجودة، والمدة AMتوجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تطبيق منيجية )  -

 الزمنية المستغرقة لتسميم المنتج، والمرونة.
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دراسة إلى إجراء ( Hallgren and Olhager, 2009كذلك فقد اتجيت دراسة )     
، بيدف دول سبعةشركة من مختمف القطاعات الصناعية عبر  544ميدانية عمى عدد 

 (LP) توضيح العوامل الداخمية والخارجية التي تدفع لبلختيار ما بين تطبيق منيجية الترشيد
وانعكاس ذلك عمى مؤشرات األداء  (AM) أو منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة

. وقد توصمت التشغيمية )التكمفة، الجودة،  المدة الزمنية المستغرقة لتسميم المنتج، المرونة(
اختبلف الدوافع والعوامل التي تؤدي إلى اختيار منيجية التصنيع المناسبة، فإذا الدراسة إلى 

 Cost Leadership لقيادة التكاليفيةات الوحدة االقتصادية تيدف إلى تحقيق استراتيجية كان
Strategy  في حين إذا كان اليدف تحقيق لمتطبيق األنسبىي فإن منيجية الترشيد تعد .

فإن منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة   Differentiation Strategy التميز السمعي
 تعد األنسب لمتطبيق.

دراسة حالة إلحدى الشركات ( Nasir and Gomasta, 2015) كل من  أجريكما     
( ألغراض MAتطبيق مبادئ ومفاىيم منيجية )بيدف  الصناعية في مجال المعادن باليند

 تحسين مستويات األداء والقضاء عمى الفاقد في العممية التصنيعية. وقد توصمت الدراسة إلى
 ضرورةوالتي تمثمت في  (MA)مجموعة من العوامل الضرورية لنجاح تطبيق منيجية  تحديد

تكوين كيانات  كذلك التصنيع الخموي،و االعتماد عمى مفيوم تطبيق منيجية الترشيد أوال، 
اليندسة باإلضافة إلى االعتماد عمى ، لمتغمب عمى محدودية الموارد اقتصادية مرنة

 المتزامنة.

( Dubey and Gunasekaran, 2014باإلضافة إلى ماسبق، فقد أجرت دراسة ) و     
سنة في  48دراسة ميدانية عمى مستوى المديرين الماليين الذين لدييم خبرة عممية تزيد عن 

(. باإلضافة إلى االستعانة ببعض الدراسات السابقة ذات MA)شركات تطبق منيجية 
تحديد عدد . وقد خمصت الدراسة إلى Reputable Journal االىتمام والتي تم نشرىا في 

تكنولوجيا التصنيع الحديثة،  تكوين  : ىي (AM) عوامل أساسية إلمكانية تطبيق  ستة
 كيانات اقتصادية مرنة، تمكين العاممين، الثقافة التنظيمية، التركيز عمى العمبلء، المرونة.
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معيار يمكن من  60التوصل إلى من ( Vinodh et. al., 2012دراسة )  تمكنتكما     
 قدرة الشركة عمى تحقيق سرعة االستجابة لمتطمبات البيئة التنافسية. خبلليم االستدالل عمى

 .لرغبات العمبلء الوحدات االقتصاديةستجابة اوذلك في سبيل تقييم درجة 

( في تناول منيجية Ghobakhloo and Azar, 2018اعتمدت دراسة ) ىكذا، وقد     
(AM ) الدمج والتكامل بين منيجيتي التشغيل المتمثمتين في منيجية الترشيد عمى أىمية
(LP( ومنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )AM)  وأثر ذلك عمى مؤشرات األداء

شركة لصناعة قطع غيار  >;4دراسة ميدانية عمى عدد من خبلل إجراء  ة،التشغيمي
أىمية الدمج بين منيجيتي الترشيد الوقوف عمى حقيقة السيارات. وقد انتيت الدراسة إلى 

 والتصنيع ذات االستجابة السريعة ألغراض االستفادة من مميزات كل منيما.

حدود في  –عربية التي اىتمت بيذه القضية، يمحظ الباحث وعمى صعيد الدراسات ال    
األمر الذي  ،والتحميل( بالشرح AMمنيجية )بحوث األكاديمية التي تناولت ندرة ال -عممو

حيث . فكرة البحثية محل الدراسةلم الباحث شكل في حد ذاتو أحد أىم الدوافع في تبني
( >504دراسة ) الصغير،  عدد محدود من الدراسات لعل منيا اشتممت المكتبة العربية عمى

 و (LP) المرشد التصنيع لنظام المتكامل التطبيق أثر الختبار منيجية وضعبوالتي اىتمت 
، المزايا المستقاة من كل منيما( والجمع بين AMنظام التصنيع ذات االستجابة السريعة )

الجودة، اإلنتاجية والطاقة، من المرونة،  لمشركةالتشغيمية مؤشرات األداء وانعكاس ذلك عمى 
إيجابية بين تحقيق وجود عبلقة ارتباط إحصائية . وقد توصمت الدراسة إلى ودورة التشغيل

 .التكامل واالرتقاء بمؤشرات األداء التشغيمية

من وما تم اإلطبلع عميو من قبل الباحث وىكذا، وبناءا عمى ما سبق استعراضو     
 )األولى( فجوة البحث الجزئية، يمكن لمباحث استنباط AMدراسات أكاديمية اىتمت بمنيجية 

من الناحية النظرية فضبل عن  AMوالمتمثمة في ندرة الدراسات العربية التي تناولت منيجية 
 الناحية التطبيقية.

 :Target Costing (TC)أسموب التكمفة المستهدفة  2/1/2 
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أو ما ُيسمى في المغة اليابانية  Target Costingظير أسموب التكمفة المستيدفة     
( من قبل شركة Yazdifar and Askarany, 2012)  Genka kikaku)الروماجي( 
TOYOTA  باعتبارىا الوسيمة المناسبة لتحديد التكمفة المسموح بيا  90>4اليابانية عام

لمنتج معين خبلل مرحمة تصميمو، وذلك بناءا عمى الخصائص الوظيفية لممنتج وما يقدمو 
 (. Sokolov and Giniatullim, 2015من قيمة حقيقية من وجية نظر العميل ) 

سواء  –ة األكاديمي األوساطباىتمام كبير في   TCحظي أسموب التكمفة المستيدفة ولقد     
خبلل السنوات الماضية نظرا لكونيا تتمتع  -عمى مستوى الدراسات العربية أو األجنبية

بميزات تؤىميا لتحقيق الخفض االستراتيجي في التكاليف لدعم المركز االستراتيجي لموحدة 
 عمال المعاصرة ذات التنافسية الشديدة.االقتصادية في بيئة األ

 ,Sakuriوبمراجعة الباحث ألىم الدراسات التي تناولت أسموب التكمفة المستيدفة )     
1989; Cooper and Slagmulder, 1999; Yazdifar and Askarany, 2012; 
Omar et al., 2015; Sokolov and Giniatullin, 2015; Ahn et al.,2018; 

Aladwan et al., 2018; Potkany and Skultetyova,   2019   ;  ،خطاب
تناول االطار المفاىيمي تتمثل في يتضح وجود منطقة مشتركة بين تمك البحوث ( 5048

التي تميزت بيا كل دراسة عن  اختبلف المجاالت التطبيقية الرغم من عمى TCألسموب 
حيث اتفقت تمك الجيود البحثية   دراسة.المرجوة من كل نظيرتيا تحقيقا لؤلغراض البحثية 

في تحديد السمات واألىداف األساسية من تبني أسموب التكمفة المستيدفة، ولعل ذلك يتمثل 
 في كونيا:

  أداة ُتطبق في بيئة األعمال شديدة التنافسية والتغير، نتيجة لتعدد وتغير رغبات
 العمبلء واحتياجاتيم.

  دارة األرباح المستقبمية.أداة تجمع بين إدارة التكمفة  وا 
  تعتمد عمى التركيز عمى مرحمة تصميم المنتج والسيطرة عمى المراحل التنفيذية

 البلحقة من خبلل الرقابة والتخطيط.  



 د. محمد ماهر الباز                منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة و انعكاسها على مؤشرات االداء التشغيليه 

522 
  5252 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                    العدد الثاني 

  التنافسيتتبنى مبدأ تحديد التكمفة عمى أساس سعر السوق Pricing -based 
Costing تحديد سعر البيع  بدال من المنيج التقميدي من فرض التكمفة ومن ثم

Cost-based Pricing. 
  تتطمب تكوين فريق عمل متكامل من مختمف إدارات الشركة لتبادل المعرفة

والخبرات في سبيل تحقيق الخفض االستراتيجي لمتكاليف والوصول إلى التكمفة 
 المستيدفة.

  الشركة  –تتطمب ضرورة التعاون بين جميع أعضاء سمسمة القيمة ) الموردون– 
 عمبلء(.ال

  تعتمد عمى مبدأ التحسين المستمرContinuous Improvement  لموصول
 بالتكمفة إلى حدودىا المستيدفة.

ومن الجدير بالذكر، أنو عمى الرغم من ثراء التراث األدبي المحاسبي بالدراسات العربية     
في حدود عمم الباحث  – إال أن األدبيات المحاسبية ،TCواألجنبية التي تناولت أسموب 

في  TCقد تفتقد إلى الدراسات األكاديمية التي تبرز الدور الحيوي ألسموب  -واطبلعو 
الجزء الثاني من الفجوة ، األمر الذي يشكل في حد ذاتو AMتحقيق متطمبات منيجية 

التي ييدف البحث إلى محاولة تقديم ما يساىم في تغطية ىذه القضية ولو بالشئ  البحثية
 اليسير.

 
 :Theory of Constraints (TOC)نظرية القيود  2/1/3

 The" حينما أصدر كتابو "  Eliyahu Goldrattإلى"  (TOC)يرجع ظيور منيجية     
Goal 7;>4" عام (Simsit et al., 2014; Vartak and Raut, 2018 باعتبارىا ،)

فمسفة إدارية تنظر إلى الوحدة االقتصادية عمى أنيا عبارة عن سمسمة أنشطة متكاممة، تتكون 
تمك السمسمة من مجموعة من الحمقات المترابطة، ولكل حمقة مقدار محدد من الطاقة، قد 

تركز عمى معالجة أضعف  (TOC)يتفق أو يختمف فيما بينيا، إال أن جيود منيجية 
أو بنقطة اختناق  Constraint ما ُيسمى بالقيد والتي تمثل  the weakest link الحمقات

Bottelneck  و من ثم اتخاذ كافة إجراءات التحسين المستمر في سبيل تقوية تمك الحمقة
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 ;Panizzolo and Garengo, 2013)  كفاءة أداء السمسمة بأسرىابرتقاء اال وبالتبعية
Sims and Wan, 2017 .) 

( أن كل Mohammadi and Eneyo, 2012; Naor et al., 2013أكد )  كما    
نظام يشتمل بحد أدنى عمى قيد واحد تسعى الشركات إلى التغمب عميو من خبلل االستغبلل 
األمثل لموارد القيد، بما يحقق االستفادة القصوى من إمكانيات القيد، وبالتبعية تحسين 

 مستويات االنجاز.

وىذا يعني، أنو من الممكن النظر إلى مخرجات النظام )اإلنتاجي أو الخدمي( باعتباره      
دالة في القيد أو نقطة االختناق. أي أنو يتم تعظيم مخرجات النظام واالرتقاء بمستويات 

في إدارة القيود، والتقميل  (TOC)االنجاز كمما تمكنت الوحدة االقتصادية من تطبيق منيجية 
 من اآلثار السمبية لتمك القيود عمى مستويات األداء المستيدفة. –كن القضاء إن لم ي –

تنقسم إلى نوعيين أساسيين  ) إنتاجي أو خدمي( نظامأي ومن الجدير بالذكر، أن قيود      
 : (Sims and Wan, 2017; Naor et al., 2013; Modi et al.,2019ىما ) 

 :Controllable Constraintsقيود يمكن التحكم فيها    ( أ)
ىي تمك القيود التي تخضع إلدارة الوحدة االقتصادية، وقد أطمق عمييا العديد من     

الدراسات والبحوث األكاديمية مسمى القيود الداخمية، والتي قد تتمثل في محدودية الموارد 
سواء كانت البشرية أو التكنولوجية، كذلك بعض السياسات اإلدارية التي ُتعيق مرونة 

 االستجابة لمتطمبات البيئة التنافسية.

وبشكل أكثر تحميبل، فإن القيود التي يمكن التحكم بيا تظير جميا عندما تفقد الشركة     
ن حجم ونوعية الطمب أل نظراالسيطرة عمى مواكبة التغيرات المستمرة في البيئة التنافسية. 

لعجز في ا وىذا قد يعزى إلىشركة، في األسواق من قبل العمبلء يفوق اإلمكانيات الفعمية لم
قرارات إدارية تحد من الكوادر البشرية المدربة أو محدودية الطاقة االستيعابية لآلالت أو 

 غير ذلك من أنواع القيود الداخمية. االستغبلل األمثل لمموارد أو 

 :Uncontrollable Constraintsقيود ال يمكن التحكم فيها  ( ب)
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تتمثل في القيود الخارجة عن تحكم وسيطرة إدارة الوحدة االقتصادية، لذلك قد ٌيسمييا     
البعض قيود خارجية، أي أنيا ترجع في حد ذاتيا إلى تغيرات األسواق وما ينتج عنيا من 
تغيرات في حجم الطمب الذي يؤثر في حد ذاتو عمى قرارات المزيج اإلنتاجي ومن ثم طرق 

وبالتالي، فإن ىذا النوع من القيود ارد المتاحة بالوحدة االقتصادية. إدارة وتخصيص المو 
 ة.يتسبب في الحد من االستغبلل األمثل لمموارد المتاح

عن أن جوىر منيجية نظرية  TOCوقد أسفرت الدراسات الفكرية التي تناولت منيجية     
القيود يكمن في تطبيق مجموعة من الخطوات اإلجرائية التي تعكس في مضمونيا عمميات 

، تقوم تمك المنيجية الفكرية عمى ثبلثة تساؤالت و التغيير إلى األفضلالتحسين المستمر 
 (:Goldratt, 1984أساسية ىي ) 

 ?What to changeما ىو الشئ الذي سيتم تغييره؟   -4
 ?What to change toإلى ماذا سيتم التغيير؟     -5
 ?How to cause changeكيف سيتم التغيير؟    -6

وتأتي الخطوات اإلجرائية لوضع إجابة محددة لتمك التساؤالت التي تُبنى عمييا الفمسفة      
األساسية لنظرية القيود كمنيج فكري يقود إلى تطبيق التحسين المستمر. وتتمثل تمك 

ويمكن إيضاحيا كما   Five Focusing Steps – 5fsالخطوات اإلجرائية فيما عرف بـ 
 (:Mohammadi and Eneyo, 2012؛  5040الكومي، )

 تحديد القيد أو نقطة االختناق في النظام:  -1
Identify the system’s constraint: 

تحديد القيد تعني بدء تفعيل آلية عمل منيجية نظرية القيود، وىذا يعني تركيز جيود     
حيث أنو التحسين عمى أضعف حمقة في النظام تعوق تحقيق مخرجات األداء المستيدفة. 

من الجدير بالذكر أن تحديد قيد النظام يعني في حد ذاتو تحديد معدالت مخرجات النظام 
 بأكممو.

ويبلحظ أن ىذه الخطوة اإلجرائية األولى تعد إجابة واضحة لمتساؤل األول )ما ىو الشئ    
 الذي سيتم تغييره؟( في منيجية التفكير التي تقوم عمييا نظرية القيود.
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 فية استغالل قيد النظام:تحديد كي -2

Decide how to exploit the system’s constraint: 
تركز ىذه الخطوة اإلجرائية عمى إعادة التفكير في كيفية تحقيق االستفادة القصوى من    

القيد في وضعو الراىن، بحيث تحسن من معدالت تدفق العممية االنتاجية. فعمى سبيل 
المثال: إذا كان القيد محل الدراسة يتمثل في محدودية الطاقة اإلنتاجية ألحد اآلآلت 

فق قيمة محدد، فإنو في ضوء ىذه الخطوة اإلجرائية يتم دراسة السبل اإلنتاجية عمى مسار تد
التي تمكن من التوظيف الكفء والفعال لمطاقة الفعمية لتمك المورد لبلستفادة منيا بأكبر قدر 
ممكن. أما إذا تمثل القيد في بعض السياسات اإلدارية التي قد تعيق مرونة النظام اإلنتاجي، 

تم التفكير في كيفية توظيف ىذه القرارات بما يخدم تعظيم معدالت فإنو في ىذه الحالة ي
 اإلنجاز من خبلل التعديل أو االستبدال. 

 إخضاع الحمقات غير المقيدة بما يتوافق مع طاقة قيد النظام: -3
Subordinate everything else to the above decision:  

بصورة متكاممة ومترابطة بين كل حمقاتيا، تيتم ىذه المرحمة بالنظر إلى النظام ككل    
بحيث يتم ضبط معدالت تدفق العممية اإلنتاجية داخل النظام عمى أساس طاقة القيد، وىذا 

 يضمن استخدام موارد النظام بشكل أكثر فاعمية.
ويبلحظ أن كل من الخطوتيين الثانية والثالثة تعتبران بمثابة إجابة لمتساؤل الثاني ) إلى    
 سيتم التغيير؟( في منيجية التفكير التي تقوم عمييا نظرية القيود. ماذا

 تعمية قيد النظام:  -4
Elevate the system’s constraint: 

تركز ىذه المرحمة عمى وسائل الحصول عمى طاقة إضافية تزيد من مخرجات قيد النظام    
المثال: إمكانية تطبيق ومن ثم زيادة مخرجات العممية اإلنتاجية بأكمميا. عمى سبيل 

 تكنولوجيا حديثة أو شراء معدات إضافية.
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ويبلحظ أن ىذه الخطوة اإلجرائية الرابعة تعد إجابة واضحة لمتساؤل الثالث )كيف سيتم    
 التغيير؟( في منيجية التفكير التي تقوم عمييا نظرية القيود.

 التغذية المرتدة لمخطوة األولى: -5
Go Back to Step 1: 

ُيعد التغمب عمى قيد النظام بمثابة نجاح لمخطوات االجرائية السابقة في تحقيق أىدافيا    
من عمميات التحسين، ومن ثم يتم البحث عن القيد التالي في النظام اإلنتاجي من خبلل 
الرجوع إلى الخطوة األولى وىكذا تستمر دائرة التحسين حتى يتحقق اليدف األساسي لنظرية 

يم معدالت اإلنجاز من خبلل زيادة معدالت تدفق المنتجات بالجودة التنافسية القيود من تعظ
 مع الحفاظ عمى تحقيق معدالت زمنية قصيرة لتسميم المنتجات لمعمبلء.

 ويظير الشكل التالي آلية العمل لنظرية القيود:
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التغيير؟إلى ماذا سيتم 
What to change to? 

 نظرية القيود

Theory of Constraint 

تحديد القيد أو نقطة 
 االختناق في النظام

 

المنهج 

 الفكري 

 ما ىو الشئ الذي سيتم تغييره؟
What to change? 

 

 كيف سيتم التغيير؟
How to cause change? 

 آلية العمل

 

تحديد كيفية استغالل قيد 
 النظام

إخضاع الحمقات غير 
المقيدة بما يتوافق مع 

 طاقة قيد النظام

 تعمية قيد النظام

 التغذية المرتدة

 (1- 2شكل رقم )
 TOCالمنهج الفكري والتطبيقي لمنهجية 
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ومنيجية  TOCالذي جمع بين كل من منيجية  وباالطبلع عمى التراث األدبي المحاسبي    
AMاألبحاث التي طوعت في المكتبة األدبية المحاسبية تشيد ندرة  ، تبين لمباحث أن

فإن وفي حدود عمم الباحث واطبلعو،  .AMكأداة تحقق متطمبات منيجية  TOCمنيجية 
الدور الحيوي قد اىتمت بتوضيح ( Ifandoudas and Chapman, 2009) دراسة

( من خبلل إجراء MA) السريعةلنظرية القيود في تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة 
ولقد  .لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الصناعي بأسترالياادراسة تطبيقية عمى 

يساىم في تحقيق االستغبلل األمثل لمموارد  TOCأسفرت الدراسة عن أن تبني منيجية 
والتغمب عمى صفة المحدودية المبلزمة لمموارد المتاحة، فضبل عن تحسين معدالت األداء 
المرتبطة بانخفاض المدة الزمنية البلزمة لتسميم المنتجات ذات الجودة المطابقة لرغبات 

 العمبلء.

التراث المحاسبي من دراسات وبحوث تناولت وىكذا، وعمى الرغم من الزخم الذي شيده      
التي تسعى  الجزء الثالث من الفجوة البحثية منيجية نظرية القيود بالشرح والتحميل، إال أن

ال  – إلى مزيد من الدراسات الحاجة فيتتشكل  ىذه الدراسة إلى محاولة تحديد مبلمحيا
التي  - العربية بصفة خاصة سيما الدراسات العربية بصفة عامة والمطبقة بجميورية مصر

في تمبية متطمبات منيجية التصنيع ذات   TOCتمقي الضوء عمى الدور الحيوي لمنيجية 
 . AMاالستجابة السريعة 

 مؤشرات األداء التشغيمية: 2/1/4
تشير مؤشرات األداء التشغيمية إلى حزمة من المقاييس التي تعبر عن مدى قدرة الشركة 

ومن ثم القدرة عمى االستمرار في  االستراتيجية وتمبية رغبات عمبلئياعمى تحقيق أىدافيا 
وبمعنى آخر، فإن مؤشرات األداء التشغيمية تعكس . ( Liu et al., 2020سباق التنافسية )

 المصدر: من إعداد الباحث
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لحالة الصحية لموحدة االقتصادية وذلك لموقوف عمى مستوى الكفاءة والفعالية في توضيح ا
وبمراجعة تنفيذ عمميات و أنشطة الوحدة االقتصادية بغية تحقيق األىداف المنشودة. 

عمى تناول مجموعة المؤشرات  لباحثا يقتصر األدبيات والدراسات المحاسبية في ىذا الشأن،
 :التالية
 

 

مقاييس األداء 
 التشغيمية

الدراسات التي تناولت تمك  المفهوم
 المقاييس

 
 

 الجودة
 Quality 

 
هي قدرة الوحدة االقتصادية 

خدمات  /عمى تقديم منتجات 
ذات خصائص تمبي رغبات 

 واحتياجات العمالء.

 (Prajogo and Goh, 2005 )
 ,Hallgren and Olhagerو )

 ,.Devaraj et al( و )2009
 Nabass and( و )2007

Abdallah, 2019 ( و )Soltan 
and Mostafa, 2015.) 

 
الفترة الزمنية لمتسميم 

Delivery 

 
تشير إلى القدرة عمى تقديم 
المنتجات / الخدمات خالل فترة 
زمنية تنافسية أي قدرة الوحدة 
االقتصادية عمى تمبية رغبات 
عمالئها في أقصر فترة زمنية 

 ممكنة.

 (Prajogo and Goh, 2005)             
 ,Hallgren and Olhager) و

 ,.Devaraj et alو ) ( 2009
 Nabass andو) (2007

Abdallah, 2019 ( و )Liu et 
al., 2020 ( و  )Abdallah et 
al., 2016 ( و )Soltan and 

Mostafa, 2015.) 
 
 
 التكمفة ترشيد 

Cost 
Rationalization  

 
تعد متطمب أساسي لمبقاء في 
التنافسية تحقيق الخفض 
االستراتيجي لتكمفة الوحدة 

يخل بمواصفات المنتجة بما ال 

 (Prajogo and Goh, 2005 )
 ,Hallgren and Olhagerو ) 

 ,.Devaraj et al( و ) 2009
 Nabass and( و )2007

Abdallah, 2019 ( و )Liu et 

 (1- 2جدول رقم )
 مؤشرات األداء التشغيمية محل البحث من واقع الدراسات السابقة 
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في حاجة المكتبة العربية إلى المزيد من  الجزء الرابع من الفجوة البحثيةوىكذا، يتشكل     
عمى مؤشرات  AMالتي توضح أثر تطبيق منيجية المطبقة في البيئة المصرية و  األبحاث

 .) الجودة، الفترة الزمنية لمتسميم، ترشيد التكمفة، المرونة(األداء التشغيمية 

 ( الفجوة البحثية:2/2)
وتجميع فجوات البحث  يمكن لمباحث من خبلل فحص ما تناولتو الدراسات السابقة    

 :وىي مبحثالكمية لاستنباط الفجوة الجزئية عمى مستوى المتغيرات الرئيسية لمبحث 

تناول الدور الحيوي لؤلدوات تالتي  واألبحاث األكاديمية الدراسات تفتقد المكتبة العربية إلى" 
 ،(AM)منيجية  تمبية متطمباتفي  -TOCو منيجية  TCخاصة أسموب  – المحاسبية

عمى االرتقاء بمخرجات  AMباإلضافة إلى الحاجة إلى البحث عن انعكاس تطبيق منيجية 
 ."مؤشرات األداء التشغيمية في البيئة المصرية

 .الدراسة فروض واشتقاقالقسم الثالث: اإلطار النظري لمدراسة 

تعتمد في تحقيق اليدف البحثي  محل البحث ( أن الدراسة4 -6)يتضح من الشكل رقم 
 عمى مرحمتيين ىما:

الجودة التي تحقق مستويات 
 الرضا والوالء لدى العمالء

al., 2020 ( و )Abdallah et 
al., 2016 ( و )Hadli, 2017 )

 ,Soltan and Mostafaو )
2015.) 

 
 

 المرونة 
Flexibility 

مقياس لقدرة الشركة عمى 
من االستجابة لتقمبات األسواق 

إجراءات وسياسات خالل اتباع 
تضمن سهولة االنتقال بين 
الخطوط اإلنتاجية لتمبية طمبات 

 .المتغيرة العمالء

(Hallgren and Olhager, 
 ,.Devaraj et al( و  )2009
 Nabass and( و )2007

Abdallah, 2019 ( و  )Liu et 
al., 2020 ( و )Abdallah et 

al., 2016 ( و )Hadli, 
2017.) 
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( ونظرية القيود TCدراسة الدور المتوقع لتطبيق كل من أسموبي التكمفة المستيدفة ) -4
 (.AM( في تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )TOCفي ) 

( عمى مؤشرات األداء التشغيمي المتمثمة في AMدراسة تأثير تطبيق منيجية ) -5
 .، المرونةالمنتج/الخدمة لتسميمالتكمفة، الجودة، الفترة الزمنية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :Agile Manufacturing بيئة التصنيع ذات االستجابة السريعة ( 3/1)

 AM) : ) ماهية بيئة التصنيع ذات االستجابة السريعة 3/1/1

إلى منيجية التصنيع ذات االستجابة عن التوصل  المتعاقبةأسفرت الجيود البحثية   
، حيث 4>>4عام إلى ، والتي ويرجع ظيورىا Agile Manufacturing (AM)السريعة 

بالواليات المتحدة األمريكية والذي  Lehighبجامعة  Iacoccaالتقرير الصادر عن معيد 
مواكبة مستويات الصناعة أسند فيو ظيور تمك المنيجية إلى قدرة الشركات الصناعية عمى 

البقاء واالزدىار في ومن ثم القدرة عمى ،  delo - gliuu AiltniMutealC العالمية  
األسواق التنافسية ومواجية ما يطرأ عمييا من تغيرات مضطردة وغير متوقعة، نتيجة 
التعددية والتشعب في رغبات المستيمكين وما يستمزمو ذلك من تقديم منتجات ذات خصائص 

ُبعدي الجودة وصفات متنوعة في أقل وقت ممكن، مع الحفاظ عمى تحقيق التنافسية في 
 .(Kidd, 1994والتكمفة )

التكلفة المستهدفة 

TC 

 القيودنظرية 

TOC 

منهجية التصنيع 

ذات االستجابة 

 السريعة

AM 

 الجودة

الوقت المستغرق 

 لتسليم المنتجات

 ترشيد التكلفة

 

 المرونة

 ( 1 -3شكل رقم ) 
 نموذج البحث
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وتأكيدا عمى ماسبق، فقد اتضح لمباحث من خبلل استقراء التراث األدبي في ىذا الشأن   
(Hormozi, 2001; Hai et al., 2003; Vinodh et al., 2012; Khan and 

Dalu, 2015; Gunasekaran et al., 2019; Christopher et al., 2004; 
Oloruntoba and Kovacs, 2015; Nabass and Abdallah, 2019    أن )

عبارة عن نظام تصنيعي ُيكسب الشركات  (AM)منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 
في األجل الطويل ضد التقمبات والتغييرات المتسارعة و غير  Immunityالصناعية مناعة 

، من خبلل سرعة االنتقال بين النماذج المختمفة (muralidar, 2015المتوقعة في األسواق)
(Models ( لممنتج نفسو أو بين خطوط اإلنتاج لمنتجات مختمفة )Lou et al., 2016.) 

تعتمد في حد ذاتيا عمى  (AM)( أن منيجية Jahan, 2013كما أكدت دراسة )  
بقية في ، أي تكون لمشركات الصناعية األسProactive Approachاالستباقي منيج ال

تقديم المنتجات التي تحظى باىتمام عمبلئيا. األمر الذي يحمل في طياتو القدرة عمى تقديم 
أو عمى األقل إضافة بعض الخصائص التي  Innovative Productsمنتجات مبتكرة 

(، Gunasekaran et al., 2019تضيف قيمة متميزة لممنتج عن نظائره في األسواق )
 التي يجب إكسابيا عمى المنتج في مرحمة التصميم. وذلك من خبلل المرونة 

عمى (AM) ( قدرة منيجية Christopher and Towill 2000وىكذا، فقد أعزى ) 
زيادة فرص الشركات الصناعية في البقاء واالزدىار في األسواق التنافسية إلى ما تتصف بو 

التي تمكنيا من القدرة عمى ) التصميم،  الحجم،  المزيج اإلنتاجي(  تمك المنيجية من مرونة
الجودة االستجابة لتطمعات العمبلء في فترات زمنية قصيرة، مع الحفاظ عمى مستويات 

القدرة عمى إجراء التعديبلت  مرونة التصميميقصد ب حيث ،رضا العمبلءوالتكمفة التي تحقق 
افق مع تطمعات العمبلء وفي أقصر وقت ممكن، كذلك المطموبة عمى أجزاء المنتج بما يتو 

القدرة عمى تحقيق معدالت الربحية عند المستويات المختمفة مرونة الحجم والتي تعني 
وأيضا مرونة المزيج اإلنتاجي بمعنى القدرة عمى التنويع في تشكيمة المنتجات  ،لممخرجات

 بدون الحاجة إلى تحمل أعباء رأسمالية إضافية.  

، فإن األمر يتطمب (AM)وجدير باإلشارة، أنو من أجل تحقيق الفائدة من تبني منيجية 
ضرورة بناء سمسمة قيمة تعتمد في جميع مراحميا عمى تبني الركائز األساسية لتمك المنيجية  
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Agile Supply Chain  ،من المرونة وسرعة االستجابة و تحقيق األسبقية. وبمعنى آخر
يعتمد نجاح الشركات الصناعية في تطبيق مبادئ منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 
عمى بناء كيانات اقتصادية تتكامل فيما بينيا لمتغمب عمى محدودية الموارد )البشرية، 

مية بناء سمسمة القيمة ذات االستجابة السريعة التكنولوجية، المعموماتية(، حيث تكمن أى
Agile Supply Chain  ( فيRoutroy et al., 2017; Lou et al., 2016:) 

 تنوع المنتجات. - أ
 تدفق أسرع لممواد والمعمومات. - ب
 Just – Inانخفاض مستويات المخزون، وتطبيق سياسة الشراء المحظي  - ت

Time Purchasing. 
 انخفاض التكمفة اإلنتاجية. - ث

( في وضعيا موضع التنفيذ AMكذلك، تعتمد منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )
 ,.Routroy et alعمى مجموعة من المقومات التي استقرت العديد من األدبيات عمييا )

2017; Sud-on et.al.,2011; Hooper et.al.,2001; Hambali, 2009 وتتمثل ،)
 في:

 :Customer – Focusالتركيز عمى العميل  - أ
 ويتم ذلك من خبلل:

  السعي الدائم لتحقيق رضا العمبلء عن طريق تخفيض أوقات االنتظار، وتسميم
 منتجات تمبي رغبات العميل بجودة عالية وتكمفة تنافسية.

  االستمرارية في التواصل مع العمبلء؛ بغرض المتابعة الدقيقة لتغيرات األذواق وقدرة
التغيرات وترجمتيا إلى فرص حقيقية لزيادة حصتيا الشركة عمى استيعاب تمك 

 السوقية وتحقيق معدالت أرباح عالية.
 :Human Resourcesالكوادر البشرية  - ب

  رفع كفاءة العاممين من خبلل التأىيل والتدريب العممي والعممي المستمر بما يؤىميم
 كة.لمتعامل الذىني الكفء مع تبعات الضغوط التنافسية التي تعايشيا الشر 

 .ضرورة تطبيق مبدأ تفويض السمطات لمعاممين بقدر مسئولياتيم 
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  تحفيز اإلدارة العميا لمعمل الجماعي اإلبداعي، وخاصة في مرحمة تصميم منتجات
 جديدة أو تطوير المنتجات الحالية بإدخال خصائص جديدة.

 :Advanced Technologyتكنولوجيا التصنيع الحديثة ونظم المعمومات   - ت
  عمى استيعاب كل ما ىو جديد في تكنولوجيا المعمومات، وذلك لما ليا من القدرة

آثار إيجابية عمى جميع المراحل التصنيعية بداية من استبلم أمر العميل وانتياءا 
 بتسميم المنتجات.

  بناء نظم معمومات متكاممة وخطوط تواصل ديناميكية بين كيانات اقتصادية مستقمة
بيدف   Visual Enterprise (VE)وذلك لتفعيل مبدأ  في مواقع جغرافية مختمفة

تبادل الخبرات والميارات والمعمومات، مما ينعكس عمى سرعة االستجابة لرغبات 
العميل باإلضافة إلى المنفعة التي يجني ثمارىا األطراف المتعددة في ىذه الشبكة 

 اإللكترونية المتكاممة. 
 :Concurrent Engineeringالهندسة المتزامنة  - ث

تيدف إلى تنفيذ كافة األنشطة التي تضفي قيمة لمعميل من حيث الوظيفة أو الجودة 
بشكل متوازي باالعتماد عمى فريق عمل متعدد التخصصات والخبرات، وذلك بيدف تمكين 
الشركة من تقديم منتجات جديدة لؤلسواق في أقل وقت ممكن. كما تيدف إلى االلتزام 

ألنشطة التصميم والتصنيع، وذلك من خبلل القضاء عمى كافة األنشطة  باألوقات المخططة
التي ال تضيف قيمة سواء في مرحمة التخطيط أو التصميم أو في المراحل التنفيذية التالية 

 لمرحمة التصميم.

لمنيجية بيئة التصنيع ذات  وتعقيبًا عمى ما سبق، يمكن لمباحث وضع تصور شامل
( تكمن في كونيا ثقافة تنظيمية شاممة تتكون من بعديين أساسيين، AMاالستجابة السريعة )

، والذي يعكس قدرة الشركات البعد االستراتيجي )البعد الخارجي(يتمثل البعد األول في 
الصناعية عمى استيعاب تقمبات األسواق غير المتوقعة والتحكم فييا من خبلل التقصي و 

غبات العمبلء وانعكاس ذلك عمى مرونة التصميم. في التتبع الدقيق لمتغيرات المستمرة في ر 
، والذي يعكس اإلمكانيات اآللية البعد التشغيمي )البعد الداخمي(حين يتمثل البعد الثاني في 
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والبشرية وتكنولوجيا المعمومات الممموكة لمشركات الصناعية التي تحقق ليا األسبقية في 
 و بالجودة التنافسية، وعند الحد األدنى لمتكمفة. تقديم المنتجات المطموبة في الوقت المحدد،

( تعد منيجية شاممة ال AMأن منيجية ) المنظور يسمط مزيدا من الضوء عمىوىذا  
تكتفي فقط بالتطوير الداخمي لمشركة الصناعية سواء كان تطوير في كفاءة الكوادر البشرية 

عكاسيا عمى كفاءة المعدالت أو تطوير تكنولوجي في تبني أحدث المعدات التصنيعية وان
التشغيمية، بل يتطمب تطبيق تمك المنيجية بناء استراتيجية مرنة لدراسة األسواق ومتابعة ما 
يطرأ عمييا من تغيرات في تطمعات المستيمكين، وضرورة انعكاس  ذلك عمى مرونة تصميم 

 .المنتج بالشكل الذي يسمح بتنفيذه وتقديمو لممستيمكين في أقل وقت ممكن

الفروق الجوهرية بين منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة وغيرها من  3/1/2
  المناهج التصنيعية األخرى: 

إلقاء الضوء عمى جوانب ، (MAالمبلمح األساسية لمنيجية )تحديد ويجدر بالباحث بعد 
مرت المناىج حيث ( وغيرىا من المنيجيات التصنيعية. MAاالختبلف بين منيجية )

التصنيعية بمراحل متعددة، كانت بمثابة االستجابة لمتطور الفكري الذي مازال يشيده العالم 
من التقدم التكنولوجي وانعكساتو عمى تعقد العممية التصنيعية وتغير أذواق المستيمكين. 
فعندما اتسمت المنتجات بالنمطية ومحدودية تكنولوجيا التصنيع، سادت نظم التصنيع 

لتقميدية والتي اعتمدت عمى العنصر البشري بشكل جوىري في تقديم منتجاتيا، وعرفت تمك ا
 .  Mass Productionالنظم التصنيعية باإلنتاج الكبير 

ومع تزايد التقدم التكنولوجي وتعقد العممية التصنيعية، باإلضافة إلى تحول قيادة األسواق 
تغير احتياجات األسواق من حالة اإلنتاج الكبير من المنتجين إلى المستيمكين، وما تبعو من 

Mass Production  إلى حالة التكيف و االستيعاب لرغبات المستيمكينMass 
Customization أصبحت مخرجات نظم اإلنتاج التقميدية )اإلنتاج الكبير( ال تحقق  ،

األىداف االستراتيجية التي تصبو إلييا الشركات الصناعية من القدرة عمى البقاء في دنيا 
 (.Rajora et al., 2018األعمال التنافسية و زيادة حصتيا السوقية) 
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أثير التقدم التكنولوجي وتعدد رغبات و بمراجعة األدبيات العممية في ىذا الشأن، تبين ت
المستيمكين عمى تطور المناىج التصنيعية التي تدعم الموقف التنافسي لمشركات الصناعية. 

 ,Torielli et al., 2011; Khan and Daluوقد أكدت العديد من الدراسات، منيا ) 
2015; Marchwinski and shook, 2004; Shah and Ward, 2003; Modi & 

Thakkar, 2014 (عمى ظيور مدخل الترشيد في التصنيع )LM )Lean 
Manufacturing  كإحدى المداخل التصنيعية المتطورة والتي تيدف إلى تحقيق الترشيد في

جميع جوانب العممية التصنيعية، و محاولة القضاء عمى جميع مصادر الفاقد و التالف 
تحت التشغيل أو االنتاج التام إلى أقصى كالوصول بالمخزون من المواد الخام أو االنتاج 

حدوده الدنيا، باإلضافة إلى استبعاد األنشطة غير المضيفة لمقيمة، مما ينعكس بدوره في 
نياية األمر عمى تحقيق الوفر التكاليفي، و يسمح لمشركات الصناعية باالستمرارية في سباق 

 التنافسية سواء المحمية أو العالمية.

( LMر، أنو عمى الرغم من الدور الحيوي لمنيجية التصنيع المرشد ) ومن الجدير بالذك
في االرتقاء بمستويات الصناعة وتمبية رغبات العمبلء، إال أن ضراوة المنافسة بين الشركات 

بمعنى سرعة تقديم  –الصناعية في اكتساب الميزة التنافسية التي ترتكز عمى عنصر الوقت 
ات تتسم بالتنوع في الوظائف مع القدرة عمى السيطرة عمى ما يحتاجو المستيمكون من منتج

      (.AMأدت إلى ظيور منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة ) –بعدي الجودة والتكمفة 
 التي قد تتمثل في : التالية التساؤالت ، في ىذا الصدد،يتبادر إلى الذىنو 

ذات االستجابة السريعة ( ومنيجية التصنيع LMىل منيجية التصنيع المرشد ) -4
(AM)  مترادفان أم بديبلن أم مكمبلن لبعضيما البعض؟ 

ذا كانا غير مترادفين ، فما ىي أوجو التشابو واالختبلف بينيما؟ -5  وا 

وبفحص ومراجعة األبحاث األكاديمية التي اىتمت بإبراز الفروق بين منيجيتي التصنيع 
(، اتضح أن كبل منيما يتفقان في كونيما AM( وذات االستجابة السريعة )LMالمرشد )

 Hallgren andاستراتيجيات تصنيعية متطورة تيدف إلى تحسين معدالت األداء ) 
Olhager, 2009; Soltan and Mostafa, 2015 .) 
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وفي محاولة لتعميق أبعاد االتفاق بين المنيجيتين، فإن كبلىما يعتمدان في آلية تنفيذىما 
بمعنى تقسيم الشركة الصناعية إلى  Cellular manufacturingعمى التصنيع الخموي 

والتي تشتمل عمى مجموعة  Value Streamsلقيمة امن مسارات تدفق ديناميكية مجموعة 
 وذلك بداية من استبلم أمرمترابطة من العمميات واألنشطة البلزمة لتوليد قيمة لمعميل، 

لممواد الخام واألجزاء وأنشطة التصميم  بإصدار أوامر الشراء العميل مروراً  التشغيل من
. باإلضافة إلى اتفاقيما عمى بأنشطة ما بعد البيع نتاج والتسويق والبيع وانتياءاً والتطوير واال

أىداف مشتركة سواء كانت تقديم منتجات بجودة عالية وتكاليف تنافسية تحقق أعمى قيمة 
اليب التحسين المستمر، وتطبيق ممكنة لممستيمكين من خبلل تطبيق بعض الممارسات كأس

 . Just – In – Timeمبادئ اإلنتاج المحظي 

وعمى الجانب اآلخر، تأتي بعض الدراسات األكاديمية لتوضح جوانب االختبلف بين كل 
 ,.Hallgren and Olhager, 2009; Lou et alمن المنيجين. حيث أوضح كبل من) 

في تحقيق استراتيجية القيادة التكاليفية  ( أن تبني منيجية التصنيع المرشد يساىم2016
Cost -Leadership strategy بمعنى تحقيق الحدود الدنيا لممعدالت التكاليفية بما ،

يسمح لمشركة من تحقيق مركز تكاليفي استراتيجي بين أقرانيا. في حين أن منيجية التصنيع 
قدر كونيا استراتيجية لمتمييز ذات االستجابة السريعة ال تعد استراتيجية لترشيد التكاليف ب

، بمعنى تقديم مجموعة فريدة من المنتجات التي قد yueiulCQ Differentiationالسمعي 
تفوق في تنوع وتعدد خصائصيا ما يتوقعو كل من المنافسين والمستيمكون، ومن ثم تحقق 

 السوقية. ميزة تنافسية عمى أقرانيا في بيئة األعمال شديدة التنافس عمى زيادة الحصص 

 Adeleye and Yusuf, 2006; Nabassوتأكيدا عمى ما سبق، فقد أيدت كبل من ) 
and Abdallah, 2019( أن منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )AM ال تعد  )

(، بل تيتم بتقديم منتجات LMمنيجية لتخفيض التكاليف مقارنة بمنيجية التصنيع المرشد )
لممستيمكين من خبلل تقديم منتجات جديدة و مبتكرة أو عمى األقل إضافة ذات قيمة أعمى 

بعض الخصائص الجديدة عمى منتجاتيا الحالية مما يجعميا ذات ميزة تنافسية، كما اقترحت 
الدراسة أىمية الدمج بين مبادئ كل من المنيجين؛ بغرض تعظيم االستفادة من مميزات كل 

 تنافسية من القيادة التكاليفية والتميز السمعي.منيما و تحقيق بعدي األىداف ال
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( إلى وجود Vazquez-Bustelo et al.,2007وعمى النقيض، فقد توصمت دراسة ) 
( و تحقيق AMعبلقة جوىرية بين تطبيق مبادئ منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )

ستراتيجية لترشيد التكاليف ( تعتبر اAMاستراتيجية القيادة التكاليفية، مما يعني أن منيجية )
 والوصول بيا إلى حدودىا التنافسية.

( لتضع بعدا آخر Ifandoudas and Chapman, 2009في حين، جاءت دراسة ) 
(. يتمثل ىذا الجانب في حالة وطبيعة AM( و )LMلجوانب االختبلف بين كل من منيجي )

المنتجات التي يتطمع إلييا المستيمكون. بمعنى إذا كانت األسواق تشيد تقمبات مستمرة في 
رغبات المستيمكين عمى منتجات متنوعة ومتعددة في خصائصيا وتمتاز بجوانب االبتكار 

فإنو في ىذه الحالة  -ة وىو في أغمب الحال الطبيعة المعاصرة لمبيئة التصنيعي –والتجديد 
( ىي األنسب لما تتمتع بو تمك AMتصبح منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة ) 

عمى أساس الوقت  مبدئي االبتكار وكذلك المنافسةالمنيجية في جوىرىا من التركيز عمى 
في  متميزة والذي يكسبيا القدرة االستباقية والميزة التنافسية، بمعنى القدرة عمى تقديم منتجات

، مما Lead-Timeخصائصيا وبجودة تنافسية عالية في حدود أقصر فترة انتظار ممكنة 
 يؤثر إيجابيا عمى زيادة نسب الحصص السوقية وبالتبعية زيادة مؤشرات الربحية لمشركة. 

وتعقيبًا عمى ىذا الجدل الفكري الُمثار في الدراسات السابقة حول ىذا الشأن، يمكن  
( و التصنيع ذات االستجابة LMوصل إلى أن كل من منيجيتي التصنيع المرشد )لمباحث الت
( ليسا مترادفين وال بديمين لبعضيما البعض، أي أنو ال يمكن ألحدىما أن AMالسريعة )

أي أنو لكي تطبق . يحل محل اآلخر، بل إنو من الممكن القول بأنيما منيجين متكاممين
إحدى الشركات مبادئ منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة من مرونة اإلنتاج والقدرة 
عمى تقديم تشكيمة منتجات متنوعة ومتجددة في الخصائص والسمات مع تخفيض الوقت 

إلى أقصى حد ممكن، فإن األمر يستمزم أوال تطبيق  Total Lead-Timeالكمي لبلنتظار 
 إزالة الفاقد بجميع صوره وأشكالو. تنفيذ عمميات التحسين المستمر و رشيد منمبادئ الت

“ For a company to be agile, it must also be lean”. 

( ُتشكل جميعيا جزءا جوىريًا LMالترشيد )منيجية وىذا يعني في حد ذاتو، أن مبادئ  
. (AMذات االستجابة السريعة )أو بمثابة الخطوة األولى في عممية بناء منيجية التصنيع 
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( تحمل في AMفإن ىذا يرجح أن منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة ) ومن ثم،
 من مقبولةجودة  طياتيا وضمن أىدافيا تحقيق مستويات التكمفة التنافسية في ظل مستويات

 .العمبلء

 (:AM( التكمفة المستهدفة والبعد االستراتيجي لمنهجية )3/2)
في ضوء ما تناولو الباحث من دراسات سابقة تناولت أسموب التكمفة المستيدفة، يتضح    

بمجموعة من العوامل التي يتم تصنيفيا يتأثر ( TCأسموب التكمفة المستيدفة )لمباحث أن 
إلى عوامل خارجية مثل ) كفاءة فريق العمل المخول إليو إجراء دراسات استطبلعية لؤلسواق 

ديد سعر البيع المستيدف لمقطاع المستيدف من العمبلء(، و عوامل داخمية والمنافسين، وتح
مثل ) كفاءة فريق العمل المخول إليو ترجمة نتائج الدراسات االستطبلعية وتحويميا من 

و الكفاءة في تنفيذ المراحل البلحقة لمرحمة  مجرد فكرة إلى تصميم حقيقي يقبل التطبيق،
بإطار التكمفة المستيدفة وعدم تجاوزىا، وكذلك مدى معقولية التصميم، بحيث يتم االلتزام 

 وواقعية الربح المستيدف المراد تحقيقو(.

( MAوكما سبق القول، بأن البعد االستراتيجي لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )
خبلل يرتكز عمى قدرة الشركة عمى استيعاب تقمبات األسواق غير المتوقعة والتحكم فييا من 

إجراء دراسات استقصائية متعمقة بغرض التتبع الدقيق لمتغيرات المستمرة في رغبات 
العمبلء، ومن ثم أخذىا بعين االعتبار من قبل فريق التكمفة المستيدفة عند إعداد 

 التصميمات المختمفة لممنتج.

ولمزيد من التوضيح، يمكن القول بأن فريق العمل المخول إليو إجراء الدراسات 
االستطبلعية لؤلسواق ولممنافسين بغرض تحديد المنتجات المطموبة وما تتصف بو من 
خصائص وظيفية تعبر عن أذواق المستيمكين، باإلضافة إلى دراسة منتجات المنافسين من 
النواحي اليندسية و الوظيفية ومتوسطات أسعار البيع التنافسية ُتشكل الخطوة األولى التي 

أسموب التكمفة المستيدفة والتي تساىم في حد ذاتيا في تحقيق البعد  يتم من خبلليا تفعيل
( وما تشتمل عميو من ترجمة نتائج الدراسات االستطبلعية إلى AMاالستراتيجي لمنيجية )

 مجموعة من التصميمات المختمفة التي تحقق الخصائص الوظيفية المرغوبة.
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فية المرغوبة عند مستويات وفي ىذا الصدد، وألغراض االحتفاظ بالخصائص الوظي
( وفي ضوء اإلطار التكاليفي المسموح بو )التكمفة AMالجودة التنافسية في ظل منيجية )

( VEعمل قد يستعين بأدوات داعمة مثل أسموب ىندسة القيمة )الالمستيدفة(، فإن فريق 
بغرض التوصل في نياية المطاف  Trade – off between Cost/Functionsلعمل 

، وبالتبعية تحقيق متطمبات إلى تصميم تنافسي لممنتج يحقق القيمة المرجوة من قبل العمبلء
 (.5 - 6كما يتضح من الشكل رقم )  – (AMمنيجية )لالمنظور االستراتيجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألسواق استطالعية دراسات
 والمنافسين

 الخصائص الوظيفية 

 (VEهندسة القيمة )

 Trade - off التكلفة المستهدفة 

 نهائي في حدود التكلفة المستهدفة ويتوافق مع رغبات العمالءتصميم 

 االستراتيجي البعد

  لمنهجية

AM 

 (2 -3شكل رقم )
 (AMاالستراتيجي لمنهجية ) عالقة التكمفة المستهدفة بالبعد

 المصدر: من إعداد الباحث
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وىكذا، وفي نفس السياق، يتضح لمباحث من تحميل التراث الفكري المحاسبي أىمية    
توظيف أسموب التكمفة المستيدفة كأداة داعمة لتطبيق البعد االستراتيجي لمنيجية التصنيع 

(، وتأتي ىذه األىمية من األرضية المشتركة بينيما والتي MAذات االستجابة السريعة )
 ضيبلت العمبلء، وينعكس ذلك في مجموعة األسباب التالية:تنصب عمى اىتمامات وتف

  يتبنى أسموب التكمفة المستيدفة المنيج االستباقيProactive Approach   
(Zengin and Ada, 2010; Axe et al., 2008 والذي يرتكز عمى رسم )

وتحديد كل من الخصائص الوظيفية و إطار التكمفة المسموح بيا لتصنيع منتج 
معين قبل البدء في المراحل التنفيذية لعممية التصنيع وذلك في ضوء متطمبات ورؤى 

 العمبلء واألسواق التنافسية. 
 تكمفة إلى إدارة يؤدي استخدام التكمفة المستيدفة كإحدى األدوات االستراتيجية لم

( والتي تتماشى Yazdifar and Askarany, 2012)  التكمفة بالشكل التنافسي
، حيث ٌتعد التكمفة المستيدفة أداة حيوية لتحقيق األركان AMمع أىداف منيجية 

التنافسية الثبلثة المتمثمة في الجودة، التكمفة، تسميم المنتجات في الوقت المناسب ) 
     .(566، ص 5048خطاب، 

  يؤدي تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة إلى تحسين جودة المنتج والقضاء عمى جميع
 Ibusuki andاألنشطة التي ال تضيف قيمة لممنتج من وجية نظر العميل )

Kamenski, 2007.) 
  تخفيض في أوقات تسميم المنتجات إلى تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة يحقق

 ,Afonso et al., 2008; Alpenberg and Scarbrough) العمبلء
2013;Omar et al., 2015.مما يعكس سرعة االستجابة لرغبات العمبلء ) 

  يوفر تطبيق أسموبTC  تدعيم المزايا التنافسية القائمة عمى أساس االبتكار والتمييز
( وىو ما يعد من األىداف األساسية التي تسعى lima et al., 2016السمعي ) 

 . AMلتحقيقيا منيجية 
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يمكن لمباحث توضيح العبلقة التشابكية بين كبل من أسموب التكمفة المستيدفة من ثم و 
من خبلل الشكل  والبعد االستراتيجي من منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة

 .(6-6التوضيحي رقم )
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3-3)الشكل رقم 
 ( AMالعالقة التشابكية بين التكمفة المستهدفة والبعد االستراتيجي لمنهجية ) 

 التوافق مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية

 استيعاب تقمبات األسواق غير المتوقعة والتحكم فيها

 توفير منتجات ذات خصائص وظيفية تمبي متطمبات العمالء 

لمتغيرات في أذواق المستهمكين ومن ثم تطوير المنتجات الحالية أو ابتكار المتابعة المستمرة 
 منتجات جديدية تشبع رغبات العمالء

 المرونة في تصميم المنتجات بالشكل الذي يحقق القيمة المرجوة من العمالء

 السرعة في تقديم المنتجات

بالتكاليف المحددة مسبقا خالل المراحل التنفيذية تخفيض التكاليف في مرحمة التصميم ومراقبة مدى االلتزام 
 الالحقة

 دعم القدرة التنافسية لمشركة

البعد االستراتيجي 
 (AMلمنهجية ) 
 

التكمفة 
  المستهدفة 

 

 تؤدي إلى
 

 إلى تهدف
 

 المصدر: من إعداد الباحث
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فيما يتعمق بالسمات األساسية وفي ضوء ما تم عرضو من أدبيات الفكر المحاسبي 
ألسموب التكمفة المستيدفة التي قد تؤىميا إلى أن تكون من إحدى اآلليات المقترحة لتحقيق 

 لمدراسة ىو: الفرض الرئيسي األول(، فإن AMأىداف البعد االستراتيجي منيجية )

لمنهجية " يؤدي تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة إلى تحقيق أهداف البعد االستراتيجي 
 التصنيع ذات االستجابة السريعة".

 (:AM( نظرية القيود والبعد التشغيمي لمنهجية )3/3) 
 أىدافيا االستراتيجيةإلى البحث عن المنيجيات المناسبة لتحقيق  الشركاتتسعى جميع 

من القدرة عمى البقاء والنمو في ظل ظروف التنافسية المتزايدة في بيئة األعمال المعاصرة، 
حيث تشكل تمك المنيجيات خارطة الطريق نحو التفكير العممي إليجاد الحمول المنطقية 
 لممشكبلت العممية التي تواجييا الوحدات االقتصادية سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي.

والتي تتسق مع  –تمك المنيجيات التي يرتكن إلييا العديد من الشركات  أىمولعل من   
 Theory of Constraintsىي منيجية نظرية القيود  -المنيج الفكري ليذا البحث

(TOC). 

استخبلص أن القيد ىو أي مورد  لمباحث ، يمكنعرضو من الدراسات السابقة ومما سبق    
وألغراض مواجية  عمية.فال تور من طاقببلستفادة من مخرجاتو أكالمتوقع ليكون حجم الطمب 

ىذه القضية يجب إدارة تمك الموارد بالشكل الذي يحقق االستفادة الكاممة من طاقة المورد 
االستفادة من طاقة أن تحقق ب ضيتتقوبمعنى آخر، فإن اإلدارة الفعالة لمموارد  المقيد.

، وىذا يعني أنو في حالة االستفادة الموارد المقيدةطاقة الموارد غير المقيدة بقدر ما تفرضو 
سوف يترتب عمييا  Non-constraint Resourcesبكامل طاقة الموارد غير المقيدة 

ن االستغبلل أ وىذا يعني بدورهخمل في سير العممية اإلنتاجية،  وبالتبعيةتراكم في المخزون 
 لمطاقة يكون مقتصرا فقط عمى طاقة المورد المقيد.الكامل 

يكمن جوىر نظرية القيود في تطبيق مجموعة من الخطوات ، وبشكل أكثر تفصيبلً 
اإلجرائية التي تعكس في مضمونيا عمميات التحسين المستمر، وما يسفر عنو من االرتقاء 
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منيجية التصنيع ذات ل البعد التشغيمي بمعدالت األداء التشغيمي بالشكل الذي يحقق متطمبات
من المرونة اإلنتاجية والجودة التنافسية وانخفاض المعدالت الزمنية  (AM)االستجابة السريعة

لتسميم المنتجات النيائية إلى العمبلء. األمر الذي يعود في نياية المطاف باآلثار اإليجابية 
الربحية و من ثم القدرة عمى  عمى المصالح االقتصادية لمشركة من ارتفاع معدالت

 االستمرارية في سباق التنافسية.

التي   Drum – Buffer – Rope (DBR)تمك الخطوات اإلجرائية في آلية  وتتمثل
المشاكل المترتبة عمى محدودية طاقة من يحد جدولة اإلنتاج لتخطيط و تعكس منيجًا عمميًا 
وذلك من  المنتجات في األوقات المحددة تراكم المخزون، وعدم تسميمالموارد المقيدة من 

                طاقة القيد أي وفقا ألضعف حمقة بالسمسةبما يتماشى مع تدفق المواد الخام  ضمان خبلل
 (Watson et al., 2007.) 

 Ifandoudas and)  إلى الخطوات التفصيمية التالية (DBR)ويمكن تقسيم آلية 
Chapmanb, 2009; Srinivasan, 2012): 

وىي تحديد المورد المقيد  (DBR)ُتشير إلى نقطة بداية تنفيذ آلية :  Drum ( أ)
)أضعف حمقة في السمسة( والتي يتم بناءًا عمييا تحديد سرعة تدفق العمميات 

( أن المورد المقيد 5046. وىكذا يرى ) فايد، اإلنتاجية ومستوى إنجاز النظام ككل
 .الموارد المكونة لمعممية التصنيعية يعتبر بمثابة الضابط اإليقاعي لباقي

تيدف إلى توفير مخزون أمان لممورد المقيد بالشكل الذي يسمح لو :   Buffer ( ب)
باستمرارية تشغيمو دون توقف وحمايتو من أي اضطرابات قد تحدث في سير تدفق 

ال تعكس مخزون أمان من وحدات   Bufferالعممية اإلنتاجية، وجدير باإلشارة أن الـ 
عينية )وحدات تحت التشغيل( بل تعكس مخزون أمان من وحدات زمنية توضح 

مجموع كل من وقت تي تقدر بوال المدة الزمنية البلزمة لبدء العمل في المورد المقيد
 إلى نوعيين ىما:   Bufferوينقسم الـ  ،التشغيل ووقت اإلعداد والتجييز

 المقيد  مخزون أمان لمموردConstraint Buffer ،يوضع قبل مرحمة القيد :
كتعبير عن الفترة الزمنية التي سوف تستغرقيا المواد الخام لموصول إلى 
القيد، ومن ثم حماية القيد من أي خمل أو اضطرابات غير متوقعة يمكن 



 د. محمد ماهر الباز                منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة و انعكاسها على مؤشرات االداء التشغيليه 

222 
  5252 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                    العدد الثاني 

حدوثيا في المراحل السابقة لمقيد، وبالتبعية إمكانية االستغبلل الكامل لطاقة 
 المورد المقيد.

  مخزون أمان لمشحنShipping Buffer ييدف إلى الحماية من أي :
تقمبات غير متوقعة يمكن أن تحدث في المراحل البلحقة لممورد المقيد، ومن 
ثم ضمان المحافظة عمى مواعيد تسميم المنتجات في األوقات المتفق عمييا 

 مع العمبلء.

ككل من  لمنظام اإلنتاجي الحمايةىو توفير   Bufferوىكذا، فإن اليدف اإلجمالي لمـ     
تتسبب أي تغييرات غير متوقعة اإلخبلل بمستويات اإلنجاز المتوقعة والتي قد تحدث نتيجة 

 مواعيد التسميم المحددة.اإلخبلل بمن  االعممية اإلنتاجية وما يتبعي في توقف 

بدء تدفق العممية اإلنتاجية بحيث تضمن لمسماح ب: عبارة عن آلية  Rope ( ت)
المحافظة عمى سير العممية اإلنتاجية بما يتماشى مع طاقة المورد المقيد. أي أنيا 

، ومن ثم فيي جياز اتصال يربط بين المورد المقيد ونقطة إصدار المواد الخامبمثابة 
 يدتعبر عن الفرق بين وقت بدء العمل في المورد المقيد ومخزون أمان الق

Constraint Buffer. 

( Schragenheim and Dettmer, 2000، قدمت دراسة ) 5000وبحمول عام 
والذي Simplified DBR (S-DBR )والمتمثل في آلية ( DBRالجيل الثاني من آلية )

أن السوق يفرض منتجات بمواصفات وخصائص معينة يجب عمى  فكرة مؤداىا يرتكز عمى
االلتزام بيا وتنفيذىا حتى تتمكن من تحقيق االستمرارية في سباق الوحدات االقتصادية 

إشباع درجة ( تيتم في المقام األول بتحقيق أعمى S-DBRوبالتبعية، فإن آلية ) .التنافسية
المتوقعة لدى العمبلء ) لرغبات العمبلء من خبلل تقديم منتجات تفي بالمتطمبات 

Benavides and Landeghem, 2015.) 

( S-DBR( التقميدية و )DBR) تيكبل من آليو بالرغم من أن أكثر تحميبل، فإنوبشكل 
(، إال أن كبل منيما يحمل في TOCينبثقان من نفس المبادئ المنيجية لنظرية القيود )
( التقميدية تيدف إلى تحقيق أقصى DBRطياتو أىدافا تسعى إلى تحقيقيا. ففي حين آلية )
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عمى  اً خبلل جدولة اإلنتاج بما يكفل تدفق المواد الخام بناءخمي من استفادة من القيد الدا
( تركز عمى النظرة S-DBRآلية )فإن . (Panizzolo, 2016)سرعة وطاقة القيد 

ن كانت  الخارجية المتمثمة في األسواق وترى أن القيد الحقيقي إنما ينبثق من األسواق حتى وا 
 .أو إدارية سواء كانت بشرية أو تكنولوجيةالوحدة االقتصادية لدييا بعض القيود الداخمية 

( الذي يعكس األوامر Drum( تتكون من الـ )S-DBRوىكذا، فإن آلية العمل لـ )
والتي ُيشكل إنجازىا بمستويات الجودة التنافسية عند الحدود الدنيا  المؤكدة من العمبلء

، في لمتكمفة وتقديميا في المواعيد المتفق عمييا مع العمبلء بمثابة التحدي الحقيقي لمشركة
والذي يوفر  Shipping Buffer( يحتوي فقط عمى مخزون أمان الشحن Bufferحين الـ )

( التقميدية، كما DBRد تسميم الطمبات وذلك مقارنة بآلية )اعتمادية أعمى في الوفاء بمواعي
)  البدء بإصدار المواد الخام بمجرد استبلم األوامر اإلنتاجية من العمبلء( Ropeتعكس ) 

Schragenheim and Dettmer, 2000.) 

الحالية من تقمبات مستمرة وتعقد في طمبات ويري الباحث، أنو طبقا لما تشيده األسواق 
( تعد التطور الطبيعي S-DBRالعمبلء من حيث تنوع الخصائص المرغوبة، فإن آلية )

( من تحقيق AM( التقميدية بالشكل الذي يمكن البعد التشغيمي لمنيجية ) DBRآللية )
 ومن ثم دة التنافسية.أىدافيا من المرونة اإلنتاجية والسرعة في تقديم طمبات العمبلء بالجو 

بمثابة السبيل ُيعد  (TOC)منيجية  كإحدى أدوات (S-DBR)آلية  تطبيقيرى الباحث أن 
بالشكل الذي يمبي في حد ذاتو متطمبات  (AM)تحقيق أىداف البعد التشغيمي لمنيجية نحو 

 .(AM)نجاح تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 

منيجية نظرية العبلقة التشابكية بين كبل من  يضاحلمباحث إوفي سياق متصل، يمكن 
منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة من خبلل الشكل التوضيحي ل التشغيميوالبعد  القيود
 .(6-7رقم )

 

 

 

التكمفة 
  المستهدفة 

 

 تؤدي إلى
 

 (3-4الشكل رقم )
 ( AMالعالقة التشابكية بين منهجية نظرية القيود والبعد التشغيمي لمنهجية ) 
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الذي تيدف ىذه الدراسة إلى  الفرض األساسي الثانيوبناءا عمى ما سبق، يتم صياغة 
 اختبار مدى صحتو من عدمو وىو:

"يؤدي تطبيق نظرية القيود إلى تحقيق أهداف البعد التشغيمي لمنهجية التصنيع ذات 
 ".االستجابة السريعة

 

 ( ومؤشرات األداء التشغيمية:AM( منهجية )3/4)

 :Quality ( و الجودةAM) ( منهجية3/4/1)

 مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية التوافق

 استيعاب تقمبات األسواق غير المتوقعة والتحكم فيها

  مرونة وانسياب مسار العمميات االنتاجية

 انخفاض وقت استالم المواد الخام من الموردين 

 المحافظة عمى المواعيد المحددة لتسميم المنتجات 
 

منهجية  
 نظرية القيود

 

 إلىتؤدي 
 

البعد التشغيمي 
  (AMلمنهجية ) 
 

 إلى تهدف
 

 تحسين مستويات اإلنجاز لمنظام االنتاجي

 دعم القدرة التنافسية لمشركات

 المصدر: من إعداد الباحث
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( AM( أن الشركات الصناعية المطبقة لمنيجية )Vinodh et al., 2012أكدت دراسة )
تمتمك القدرة عمى مواكبة التغيرات المستمرة في متطمبات العمبلء وبالتبعية تقديم منتجات 

، وذلك من خبلل تنفيذ تتوافق مع تمك التطمعات عند مستويات جودة مقبولة لدى العمبلء
وزيادة فعالية جميع تخفيض تكاليف الجودة  عمميات التحسين المستمر وما تشتمل عميو من
مما يسفر عن انخفاض الفاقد أو التالف  ،العمميات واألنشطة داخل مسارات تدفق القيمة

 Dubey andباإلضافة إلى ما سبق، فقد أكدت دراسة ) لمعممية اإلنتاجية.
Gunasekaran, 2014( أن من إحدى الركائز األساسية لتطبيق منيجية )AM ) ىي

والذي بدوره يعتمد عمى مفيوم الجودة ليس فقط  Customer Focusالتركيز عمى العميل 
في مقابمة متطمبات العمبلء بل في توفير منتجات تتمتع بخصائص وسمات تفوق توقعات 

 ;Narasimhan et al., 2006)                     كل منكما أثبتت  .العمبلء
Hallgren and Olhager, 2009; Nabass and Abdallah, 2019) طبيق تأثير ت

 زيادة مستويات الجودة لممنتجات المقدمة.عمى ( AMمنيجية )

ويمكن من خبلل استطبلع الباحث عمى الدراسات المحاسبية السابقة المتعمقة بيذه 
( وتحسين AMشكل توضيحي لمعبلقة بين تطبيق متطمبات منيجية )الجزئية البحثية تصوير 

 (:8 - 6، وذلك من خبلل الشكل رقم )جودة المنتجات المقدمة لمعمبلء
 

 

 

 

 

 

 

 (3-5الشكل رقم )
منهجية    وتحسين جودة المنتجات( AMالعالقة بين منهجية ) 

(AM)  
 

 تؤدي إلى
 

 التوافق مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية

 تنفيذ عمميات التحسين المستمر

 مطابقة لرغبات العمالءتوفير منتجات ذات مواصفات 

 تقديم منتجات مبتكرة ذات مواصفات تفوق توقعات العمالء وبالجودة المقبولة

 تقميل نسبة شكاوي العمالء

 تخفيض نسبة الوحدات المعيبة بالنسبة إلجمالي الوحدات المنتجة

 تؤدي إلى
 

تحسين جودة 

 المنتجات

 المصدر: من إعداد الباحث
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الذي تيدف ىذه  الفرض األساسي الثالثوفي ضوء ما سبق، يمكن لمباحث صياغة 
 الدراسة إلى اختبار مدى صحتو من عدمو وىو:

تحسين جودة إلى منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  " يؤدي تحقيق متطمبات
 ".المنتجات

 :Deliveryالفترة الزمنية لمتسميم ( و AM( منهجية )3/4/2)

تفرض الطبيعة المعاصرة لمبيئة التصنيعية مبدأ المنافسة عمى أساس الوقت والذي يكسب 
الشركات القدرة االستباقية والميزة التنافسية، بمعنى القدرة عمى تقديم المنتجات في حدود 

مما يؤثر إيجابيا عمى زيادة نسب الحصص  ،Lead-Timeأقصر فترة انتظار ممكنة 
ولتحقيق الميزة التنافسية عمى أساس الوقت، دة مؤشرات الربحية لمشركة. السوقية وبالتبعية زيا

تتجو الشركات ذات منيجية االستجابة السريعة لبناء روابط عمل قوية مع كل من الموردين 
(، لتحسين المعدالت الزمنية المستغرقة Nabass and Abdallah, 2019و العمبلء ) 

 . المنتجات النيائيةفي تسمم المواد الخام وكذلك تسميم 

الدراسات المحاسبية السابقة المتعمقة بيذه  مراجعةوكذلك، يستطيع الباحث من خبلل 
تحسين و ( AMالجزئية البحثية تصوير شكل توضيحي لمعبلقة بين تطبيق متطمبات منيجية )

 .(9 - 6، وذلك من خبلل الشكل رقم )المعدالت الزمنية لتسميم المنتجات

الذي تيدف  الفرض األساسي الرابعوىكذا، وفي ضوء ما سبق، يمكن لمباحث صياغة 
 ىذه الدراسة إلى اختبار مدى صحتو من عدمو وىو:

" يؤدي تحقيق متطمبات منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تحسين  
 المعدالت الزمنية لمتسميم".

 

 

 



 د. محمد ماهر الباز                منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة و انعكاسها على مؤشرات االداء التشغيليه 

222 
  5252 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                    العدد الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Costالتكمفة ( و AM( منهجية )3/4/3) 

( عمى ترشيد AMشيدت األدبيات المحاسبية تباينا حول مدى تأثير تطبيق منيجية )
 Hallgren andفقد توصل كبل من ) التكاليف وتحقيق القيادة التكاليفية كميزة تنافسية. 

Olhager, 2009; Nabass and Abdallah, 2019 إلى أنو ال توجد عبلقة ارتباط )
( بتقديم منتجات ذات AM، حيث تيتم منيجية )( وترشيد التكاليفAMمنيجية )بين تطبيق 
لممستيمكين من خبلل تقديم منتجات جديدة و مبتكرة أو عمى األقل إضافة بعض قيمة أعمى 

عمى في حين . الخصائص الجديدة عمى منتجاتيا الحالية مما يجعميا ذات ميزة تنافسية
 Vazquez-Bustelo et al. 2007; Inman ، جاءت دراسة كبل من النقيض من ذلك
et al. 2011)ن تطبيق ( لتوضح العبلقة اإليجابية بي( منيجيةAM وتحقيق القيادة )

 التكاليفية.

 (3-6الشكل رقم )
تحسين المعدالت الزمنية وتحسين ( AMالعالقة بين منهجية ) 

منهجية   لتسميم المنتجات
(AM)  

 

 تؤدي إلى
 

 التوافق مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية

 تعزيز الميزة التنافسية لمشركة عمى أساس الوقت

 تقديم المنتجات في الوقت المحدد

 من الموردين لتحسين المعدالت الزمنيةبناء روابط عمل قوية مع كل 
 المستغرقة في تسمم المواد الخام

 تؤدي إلى
 

المعدالت تحسين 

الزمنية لتسليم 

 المصدر: من إعداد الباحث المنتجات
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وفي ضوء ىذا الجدل الفكري بشأن ىذه القضية، ويمكن من خبلل استطبلع الباحث 
عمى الدراسات المحاسبية السابقة المتعمقة بيذه الجزئية البحثية تصوير شكل توضيحي 

( وترشيد التكمفة االنتاجية، وذلك من خبلل الشكل AMلمعبلقة بين تطبيق متطمبات منيجية )
 .(: - 6)           رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي تيدف ىذه  الفرض األساسي الخامسوفي ضوء ما سبق، يمكن لمباحث صياغة 
 الدراسة إلى اختبار مدى صحتو من عدمو وىو:

" يؤدي تحقيق متطمبات منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى ترشيد التكمفة 
 اإلنتاجية".

 :Flexibility( و المرونة AM( منهجية )3/4/4) 

 Ghobakhloo and)   (AM)ةتعتبر المرونة من إحدى الخصائص األساسية لمنيجي
Azar, 2017 تناول)(. كما; Dubey and Gunasekaran, 2014  Christopher 

and Towill, 2000; أن قدرة منيجية ) (AM) عمى زيادة فرص الشركات الصناعية في

 (3-7الشكل رقم )

  وترشيد التكمفة اإلنتاجية ( AMالعالقة بين منهجية ) 

منهجية  
(AM)  

 

 تؤدي إلى
 

 التوافق مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية

 التكمفةتعزيز الميزة التنافسية لمشركة عمى أساس 

 االحتفاظ بمستويات لمتكمفة أقل من المنافسين

 تؤدي إلى
 

ترشيد التكلفة 

 المصدر: من إعداد الباحث اإلنتاجية 
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البقاء واالزدىار في األسواق التنافسية إلى  ما تتصف بو تمك المنيجية من مرونة) 
التصميم،  الحجم،  المزيج اإلنتاجي( التي تمكنيا من القدرة عمى االستجابة لتطمعات 
العمبلء في فترات زمنية قصيرة، مع الحفاظ عمى مستويات الجودة والتكمفة التي تحقق رضا 

بمرونة التصميم أي القدرة عمى إجراء التعديبلت المطموبة عمى أجزاء العمبلء، حيث يقصد 
المنتج بما يتوافق مع تطمعات العمبلء وفي أقصر وقت ممكن، كذلك مرونة الحجم والتي 
تعني القدرة عمى تحقيق معدالت الربحية عند المستويات المختمفة لممخرجات، وأيضا مرونة 

التنويع في تشكيمة المنتجات بدون الحاجة إلى تحمل  المزيج اإلنتاجي بمعنى القدرة عمى
( العبلقة بين تطبيق ; -6وفي سياق متصل، يوضح الشكل رقم )أعباء رأسمالية إضافية. 

 .ةالعممية التصنيعيومرونة ( AMمتطمبات منيجية )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي تيدف  الفرض األساسي السادسوىكذا، وفي ضوء ما سبق، يمكن لمباحث صياغة 
 ىذه الدراسة إلى اختبار مدى صحتو من عدمو وىو:

االستجابة السريعة إلى مرونة العممية " يؤدي تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات 
 التصنيعية".

 (3-8الشكل رقم )

  ومرونة العممية التصنيعية ( AMالعالقة بين منهجية ) 

 تؤدي إلى
 

 التوافق مع متطمبات بيئة األعمال التنافسية

 معدالت ربحية عند المستويات المختمفة لممخرجاتتحقيق 

 تؤدي إلى إضافية تنويع في تشكيمة المنتجات بدون الحاجة إلى تحمل أعباء رأسمالية
 

مرونة العملية 

 التصنيعية 

منهجية  
(AM)  

 

 مبتكرة لمواجهة ضغوط المنافسةتحفيز العاممين عمى تقديم رؤى 

 تعدد وتنوع  مصادر التوريد

 المصدر: من إعداد الباحث
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 القسم الرابع: منهجية الدراسة:

اإلطار النظري لدور كل من أسموب التكمفة  –فيما سبق عرضو  –تناول الباحث 
متطمبات منيجية التصنيع ذات  ( في تحقيقTOC( ونظرية القيود )TCالمستيدفة )

في االرتقاء بالمؤشرات ( AMدور منيجية )باإلضافة إلى ( AMاالستجابة السريعة )
و  Costو التكمفة  Deliveryو الفترة الزمنية لمتسميم  Qualityالتشغيمية لؤلداء من الجودة 

ىذا . وألغراض استيفاء األىداف البحثية المرجوة، يتناول الباحث في Flexibilityالمرونة 
ث من اختبار ما أفرزه اإلطار النظري من القسم اآللية التطبيقية التي من خبلليا يتمكن الباح

 فروض عممية تتعمق بموضوع البحث.

 ( الهدف من الدراسة الميدانية:4/1)
يكمن اليدف األساسي من إجراء الدراسة الميدانية في اختبار ماتوصمت إليو الدراسة 
النظرية لموضوع البحث من فروض عممية تتعمق بدور كل من أسموب التكمفة المستيدفة 

(TC( ونظرية القيود )TOC في تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة )
(AM من ناحية. ومن ناحية أخرى تسعى جزء من الفروض اإلحصائية إلى اختبار العبلقة )

( و االرتقاء بالمؤشرات التشغيمية لؤلداء من الجودة AMبين تحقيق متطمبات منيجية )
Quality نية لمتسميم و الفترة الزمDelivery  و التكمفةCost  و المرونةFlexibility .

 (.2 – 2) رقم ويمكن عرض تمك الفروض اإلحصائية من خبلل الشكل 

 

 

 

 

 
 
 

TC 

TOC 

 

AM 

 

Quality 

Delivery 

 

Cost 

 

Flexibility 

 ( 1 - 4شكل رقم ) 
 الفروض العممية لمبحث

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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 ( األداة التي تم استخدامها إلجراء الدراسة الميدانية:4/2)
اعتمد الباحث في إجراء الدراسة الميدانية عمى استخدام قائمة االستقصاء الستطبلع آراء 
واتجاىات األطراف المختمفة ذات العبلقة بموضوع البحث. ولقد اشتممت قائمة االستقصاء 

كل محور إلى اختبار فرض معين من الفروض الستة  ييدفعمى ستة محاور رئيسية 
، كما تم تقسيم كل محور رئيسي إلى مجموعة من العبارات والتساؤالت التي بمغ في لمبحث

وذلك كما ىو موضح بالممحق رقم  عمى مستوى القائمة ككل، عبارة وتساؤل 70مجموعيا 
(4.) 

 

 ( تصميم قائمة االستقصاء:4/3)
 التالية: الجوانب مراحل تصميم قائمة االستقصاء من حيثيمكن لمباحث عرض 

 ( الشكمية:4/3/1)

 بمقياس ليكرت الخماسي االعتماد عمى طريقة القياس المتدرج المعروفلجأ الباحث إلى 
Likert-Type Scales yail-tdalu،  بيدف ترجمة استجابات مفردات العينة والتي

تمثمت في المعمومات الوصفية المستقاه من القائمة إلى بيانات كمية يمكن إخضاعيا لمتحميل 
 تم صياغة المقياس الخماسي كالتالي:اإلحصائي الختبار فروض البحث، ولقد 

، موافق 7= ، موافق 6، موافق إلى حد ما = 5، غير موافق = 4غير موافق تماما = 
 .8تماما = 

 ( الصياغة:4/3/2)

من مصطمحات فنية  استيل الباحث قائمة االستقصاء بتعريف مختصر لما ورد بالقائمة
صياغة العبارات واألسئمة بشكل يتسم بالوضوح حتى يتسنى متخصصة باإلضافة إلى 
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الحصول عمى لممستقصى منيم سيولة فيم محتوى القائمة، األمر الذي يساعد الباحث في 
 . ما يمزم من معمومات وصفية تحقق األغراض البحثية

ذلك، فقد استعان الباحث بآراء مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة  وفي سبيل
التدريس والمتخصصين في مجال محاسبة التكاليف، حيث أشار المحكمون إلى مجموعة من 

والمبلحظات والتعديبلت التي كان ليا دور ىام في عرض قائمة االستقصاء بصورة  اآلراء
االعتماد عمى طرح بعض األسئمة  تمك المبلحظات ىي ضرورة ، ولعل من أىمأكثر فعالية

ويقظة المستقصى منيم في استيفاء عبارات القائمة،  مصداقيةالعكسية التي توضح مدى 
 توصل إلى نتائج تخدم األغراض البحثية.األمر الذي يساعد الباحث في ال

 ( توزيع قائمة االستقصاء:4/4)
باإلضافة إلى إجراء ، اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى توزيع قائمة االستقصاء

وذلك لمتحقق من فيم المستقصى منيم مع بعض المستقصى منيم مقاببلت شخصية 
 لمحتوى ومضمون القائمة من عبارات مختمفة.

قائمة، وبعد قيام الباحث  :45من المستقصى منيم  القوائم الواردةوقد بمغ إجمالي عدد 
دد القوائم التي تصمح إلجراء التحميل بفرز جميع اإلجابات الواردة تبين أن إجمالي ع

 .% تقريباً 5;قائمة بنسبة  407بمغت  اإلحصائي

 ( مجتمع وعينة الدراسة:4/5)
 الدراسة عمى النحو التالي:تم تحديد مجتمع وعينة 

 ( مجتمع الدراسة:4/5/1)

ينقسم مجتمع الدراسة إلى فئتين ىما أعضاء ىيئة التدريس ومحاسبي التكاليف في  
الشركات الصناعية. وتمثل تمك الفئات أكثر الفئات التي يمكن الحصول منيا عمى إجابات 

 ع محل البحث.تتسم بالمنطقية والواقعية نظرا لقدرتيا عمى تفيم الموضو 

 ( عينة الدراسة:4/5/2)
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نظرا لصعوبة الحصر الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة تم االعتماد في تحديد 
حيث بمغ  Judgmental Samplingعمى أسموب العينات الحكمية مفردات ىذه العينة 

 مفردة تم تقسيميم كما يتضح من الجدول التالي: 407حجم العينة 
 

 

 

 

 

 :التي تم استخدامها في الدراسة ( األساليب اإلحصائية4/6)
لما تم  –ألغراض اختبار فروض الدراسة  -اعتمد الباحث في إجراء التحميل اإلحصائي 

حصره من آراء وردود المستقصى منيم عمى العبارات واألسئمة الواردة بقائمة االستقصاء 
 Statistical Package for theعمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Social Sciences (SPSS) ( وقد قام الباحث باستخدام أساليب 58اإلصدار رقم .)
 إحصائية متنوعة ألغراض تحميل البيانات واستقاء النتائج، وتتمثل تمك األساليب في:

ألغراض التحقق من  ach’s AlphabCron اختبار ألفا كرونباخ استخدام ( 7/9/4)
االستقرار والثبات في نتائج االستبيان وعدم تغيرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى 
أفراد العينة عدة مرات خبلل فترات زمنية معينة. وتتراوح قيمة ألفا بين الصفر والواحد 

تقرار والثبات اقتربت القيمة من الواحد الصحيح كمما دل ذلك عمى االسالصحيح، حيث كمما 
في إجابات المستقصى منيم، ومن ثم يمكن تعميم النتائج عمى مجتمع الدراسة ذات الصمة. 

محاسبي التكاليف في الشركات  أعضاء هيئة التدريس
 الصناعية

 اإلجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
44 42.3 % 66 57.7% 164 166% 

 (1 -4جدول رقم ) 
 التوزيع النسبي لعينة الدراسة
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وعمى العكس من ذلك، كمما اقتربت القيمة من الصفر دل ذلك عمى عدم االستقرار والثبات. 
وفيما يمي يتم توضيح معامل ألفا عمى مستوى كل محور من المحاور الستة لمدراسة 

 ة إلى معامل ألفا عمى مستوى القائمة ككل.باإلضاف

 

 
 

 
 الترميز

 
 محاور الدراسة

عدد 
العبارات أو 

 األسئمة

 
 معامل 

 ألفا

معامل 
الصدق 
 الذاتي

 
TC_SAM 

 

 في المستهدفة التكمفة أسموب دور
 االستراتيجي البعد أهداف تحقيق

 االستجابة ذات التصنيع لمنهجية
 السريعة

 
 
13 

 
 
 

7.677 

 
 
 

7.80 

 
MCO_COT 

 أهداف تحقيق في القيود نظرية دور
 ذات التصنيع لمنهجية التشغيمي البعد

 السريعة االستجابة

 
9 

 
7.7.9 

 
7.87 

 
OT_MA 

 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور
 المنتجات بجودة االرتقاء في السريعة

 
5 

 
7.777 

 
7.87 

 
OT__MA 

 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور
 الزمنية الفترات تخفيض في السريعة

 المنتجات لتسميم

 
4 

 
 

7.779 

 
 

7.80 

 
OT_OCMM 

 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور
 التكمفة ترشيد في السريعة

 
4 

 
 

7.978 

 
 

7.9. 

 
OT_FAMA 

 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور 
 التصنيع مرونة تحقيق في السريعة

 
5 

 
 

7.877 

 
 

7.93 

 7.97 7.900  46 قائمة االستقصاء ككل

 

 ( 2 -4جدول رقم )  
 نتائج اختبار الثبات والمصداقية
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معامل ألفا لقياس ثبات وتجانس استجابات  كل من قيمة( 5 -7يتضح من الجدول رقم )
 ، حيث Internal Consistency Reliability 5معامل الصدق الذاتي و المستقصى منيم

كحد   TC_SAMلممحور األول عمى الترتيب  2.25و  2.277بين  ما تمك القيم تراوحت
كحد أعمى، في حين  MAOg_yAلممحور الخامس عمى الترتيب  2.22و  2.222و  أدنى
مما يب، تعمى التر  2.27و  2.225ككل بمغت  لقائمةين عمى مستوى امعاممقيم ىذين الأن 
أن قائمة االستقصاء تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في  إلى يشير

 نتائجيا عمى مجتمع البحث. كذلك إمكانية تعميم ة،التطبيق الميداني لمدراس

والتي توفر صورة ممخصة التجاىات آراء المستقصى منيم  اإلحصاء الوصفي( 7/9/5)
فيما يتعمق بتوصيف متغيرات الدراسة وفقا لمقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، حيث 

. في بإيجاد الوسط الحسابي الذي يوضح درجة الموافقة عمى متغيرات الدراسةتيتم األولى 
االنحراف المعياري الذي يقيس مدى تشتت  إيجادحين يتناول النوع الثاني من المقاييس 

، وذلك باإلضافة إلى توضيح إجابات المستقصى منيم عن المتوسط العام لئلجابات
التكرارات والنسب المئوية التي تعكس األوزان النسبية الستجابات أفراد العينة عمى ما ورد 

اإلحصاء الوصفي من نتائج لما أسفرت عنو وفيما يمي توضيح  ،بالقائمة من عبارات وأسئمة
 عمى مستوى كل محور من محاور الدراسة:

 

 :TC_SAM( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور األول 4/6/2/1)

 في المستيدفة التكمفة أسموب يرتبط المحور األول من قائمة االستقصاء وىو " دور
السريعة " باختبار  االستجابة ذات التصنيع لمنيجية االستراتيجي البعد أىداف تحقيق

 :أنو الفرضية األولى لمبحث والتي تنص عمى
البعد االستراتيجي لمنيجية  أىداف تحقيقإلى  تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة "يؤدي

 التصنيع ذات االستجابة السريعة".

                                                           
5
 ونباخ.يتم التوصل إلى قيم معامل الصدق الذاتي من خالل إيجاد قيمة الجذر التربيعي لمعامل الثبات ألف كر  
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عمى الذي يعكس جزء من مقاييس اإلحصاء الوصفية ( 6 – 7يشير الجدول رقم )
الذي ينص عمى " يؤدي  TC_SAM12أن المتغير مستوى المحور األول لمدراسة إلى 

تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة إلى ترشيد التكمفة عبر المراحل التنفيذية البلحقة لمرحمة 
 2.22التصميم" قد احتل المركز األول من حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 

مما يعكس درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير.  2.227وانحراف معياري 
الذي ينص عمى " ال ييدف تطبيق أسموب  TC_SAM10وعمى العكس، فقد احتل المتغير 

التكمفة المستيدفة إلى دراسة وتحميل المنتجات المنافسة من النواحي التكاليفية والوظيفية"  
وانحراف  2.22األول لمدراسة بوسط حسابي يبمغ  المركز األخير عمى مستوى المحور

األمر الذي يشير إلى اتجاه إجابات المستقصى منيم نحو عدم الموافقة لما  2.722 معياري
 عبر عنو ىذا المتغير.

 ن المتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أن أسموبالتكمفةوباإلضافة إلى ما سبق، فإ
من   السريعة االستجابة ذات التصنيع لمنيجية االستراتيجي البعد أىدافيحقق  المستيدفة

وفي ذات السياق، يستنتج  .2.22بانحراف معياري  2.27وجية نظر عينة البحث قد بمغت 
 قبول الفرض األول لمدراسة.الباحث من النتائج السابقة لمتحميل اإلحصائي الوصفي 
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 المحور األول

 تحقيق في المستهدفة التكمفة أسموب "دور
 التصنيع لمنهجية االستراتيجي البعد أهداف

 السريعة  " االستجابة ذات

 
 الترميز

موافق 
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

ي 
ساب

الح
سط 

الو
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بية
نس

ة ال
همي

األ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 العدد العدد العدد العدد العدد 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

يفضل تطبيق أسموب التكمفة  -1
المستهدفة في بيئة األعمال التي تتصف 

 بالتنافسية الشديدة.

TC_SAM1 22 
22.2% 

52 
52.5% 

22 
22.2% 

5 
2.2% 

 2.52 
 

 الرابع 2.222

 قـــــوافـــــم

إلى أي درجة يمكن أن تتفق عمى أن  -2
تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة قد يؤدي 

 إلى القدرة عمى توقع تغيرات األسواق.

TC_SAM2 22 
27.2% 

25 
22.2% 

25 
22.7% 

 الخامس 2.222 2.52  

حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق  -3
أسموب التكمفة المستهدفة يوفر معمومات 

 الخصائص الوظيفية المطموبة.دقيقة عن 

TC_SAM3 52 
52.5% 

22 
22% 

22 
27.2% 

52 
52.2% 

االثنى  2.222 2.22 
 عشر

حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق  -4
أسموب التكمفة المستهدفة قد يؤدي إلى 

 تطوير المنتجات الحالية.

TC_SAM4 55 
52.2% 

22 
22.2% 

22 
25% 

2 
7.2% 

الحادي  2.222 2.72 
 عشر

حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق  -5
ؤدي إلى تقديم يأسموب التكمفة المستهدفة 

 منتجات مبتكرة.

TC_SAM5 52 
57.5% 

22 
22.2% 

52 
22.2% 

7 
2.2% 

 العاشر 2.222 2.22 

حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق  -6
ؤدي إلى كسب يأسموب التكمفة المستهدفة 

 المزيد من والء العمالء.

TC_SAM6 22 
27.2% 

25 
22.2% 

25 
22.7% 

 الثاني 2.222 2.22  

فق
موا

 

يساهم تطبيق أسموب التكمفة  -7
 المستهدفة في تحقيق مرونة التصميم.

TC_SAM7 22 
22.2% 

22 
25.7% 

22 
27.2% 

 السابع 2.757 2.55  

يحقق أسموب التكمفة المستهدفة هدف  -8
 سرعة تقديم المنتجات لمعمالء.

TC_SAM8 22 
22.7% 

22 
22.2% 

22 
27.2% 

 السادس 2.727 2.52  

يرتكز تطبيق أسموب التكمفة  -9
المستهدفة عمى تخفيض تكاليف التصنيع 

 في مرحمة مبكرة.

TC_SAM9 22 
22.2% 

22 
27.2% 

52 
52.2% 

 الثامن 2.777 2.22  

ال يهدف تطبيق أسموب التكمفة   -16
المستهدفة إلى دراسة وتحميل المنتجات 

 المنافسة من النواحي التكاليفية والوظيفية.

TC_SAM10   52 
52.2% 

22 
22.2% 

57 
52.5% 

الثالث  2.722 2.22
 عشر

غير 
 موافق

يدعم تطبيق أسموب التكمفة  -11
المستهدفة القدرة التنافسية لموحدة 

TC_SAM11 22 
22% 

25 
22.2% 

52 
52.5% 

موا التاسع 2.722 2.22    فق

 ( 3 - 4جدول رقم ) 
 المحور األول لمدراسة –الوصفي مقاييس اإلحصاء 
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 :TOC_OAM( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور الثاني 4/6/3/2)

 أىداف تحقيق في القيود نظرية دور يرتبط المحور الثاني من قائمة االستقصاء وىو "   
السريعة" باختبار الفرضية الثانية لمبحث  االستجابة ذات التصنيع لمنيجية التشغيمي البعد

 :أنو والتي تنص عمى

تحقيق أىداف البعد التشغيمي لمنيجية التصنيع ذات إلى  تطبيق نظرية القيوديؤدي "
 االستجابة السريعة".

الذي ينص عمى " يدعم  TOC_OAM 9عن أن المتغير ( 7 – 7الجدول رقم ) يكشف
تطبيق نظرية القيود تحقيق ىدف سرعة االستجابة لرغبات العمبلء" قد احتل المركز األول 

مما يعكس  2.25وانحراف معياري  2.22من حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 
 8وعمى العكس، فقد احتل المتغير درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير. 

A_gO_MA  الذي ينص عمى " ال يؤثر تطبيق نظرية القيود في انخفاض الوقت الفعمي
 5.22لمتصنيع "  المركز األخير عمى مستوى المحور األول لمدراسة بوسط حسابي يبمغ 

األمر الذي يشير إلى اتجاه إجابات المستقصى منيم نحو عدم  2.72 وانحراف معياري
 الموافقة لما عبر عنو ىذا المتغير.

 البعد أىدافحقق ت نظرية القيودالمتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أن وىكذا، فإن 
من وجية نظر عينة البحث قد بمغت   السريعة االستجابة ذات التصنيع لمنيجية التشغيمي

 .2.22بانحراف معياري  2.22

 االقتصادية.
يؤدي تطبيق أسموب التكمفة  -12

المستهدفة إلى ترشيد التكمفة عبر المراحل 
 التنفيذية الالحقة لمرحمة التصميم.

TC_SAM12 22 
22.2% 

22 
22.2% 

22 
2.7% 

 األول 2.227 2.22  

يسعى تطبيق أسموب التكمفة  -13
تقديم منتجات بجودة المستهدفة إلى 

 تنافسية.

TC_SAM13 22 
22.5% 

52 
52.5% 

2 
2% 

22 
2.7% 

5 
2.2% 

 الثالث 2.222 2.22

 موافق  2.27 2.2222 (TC_SAMلممحور األول )  الوسط الحسابي
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 ( 4 - 4جدول رقم )  
 المحور الثاني لمدراسة –مقاييس اإلحصاء الوصفي 

قبول وفي ذات السياق، يستنتج الباحث من النتائج السابقة لمتحميل اإلحصائي الوصفي 
 لمدراسة.  الثانيالفرض 

 

 

 الثانيالمحور 
 أهداف تحقيق في القيود نظرية دور "

 ذات التصنيع لمنهجية التشغيمي البعد
 " السريعة االستجابة

 
 الترميز

موافق 
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

بي
سا

الح
سط 

الو
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بية
نس

ة ال
همي

األ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 العدد العدد العدد العدد العدد 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

في بيئة يفضل تطبيق نظرية القيود  -1
األعمال التي تتميز بالتغيرات غير 

 المتوقعة وشدة المنافسة.

A_gO_MA1 27 
22.2% 

22 
52.2% 

52 
57.5% 

2 
7.2% 

 السابع 2.27 2.22 

فق
موا

 

من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك  -2
عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود 
يؤدي إلى مرونة وانسياب العمميات 

 اإلنتاجية.

A_gO_MA2 52 
55.2% 

22 
27.2% 

22 
22.2% 

 الثامن 2.77 2.22  

من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك -3
عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود يؤدي  
إلى انخفاض وقت استالم المواد الخام من 

 الموردين.

A_gO_MA3 22 
22.2% 

22 
22.7% 

52 
22.2% 

7 
2.2% 

 السادس 2.22 2.27 

موافقتك من وجهة نظرك، حدد درجة -4
عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود يؤدي  
إلى حماية النظام اإلنتاجي من اإلخالل 

 بمستويات اإلنجاز.
 

A_gO_MA4 22 
52.2% 

22 
22.2% 

25 
22.2% 

 الخامس 2.72 2.22  

من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك -5
عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود يؤدي  

عند  إلى تحسين معدالت الربحية
 المستويات المختمفة لممخرجات.

A_gO_MA5 52 
52.2% 

22 
25.2% 

2 
7.2% 

2 
2.2% 

 الرابع 2.72 2.22 

فق
موا

 

من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك -6
عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود يؤدي 
إلى زيادة القدرة عمى التنويع في تشكيمة 
المنتجات بدون الحاجة إلى تحمل أعباء 

 رأسمالية إضافية.  

A_gO_MA6 27 
22.2% 

22 
25.7% 

55 
52.2% 

 الثالث 2.72 2.22  

 تهتم  نظرية القيود بالمحافظة عمى-7
 المواعيد المحددة لتسميم المنتجات.

A_gO_MA7 25 
22.2% 

22 
25% 

22 
27.2% 

 الثاني 2.72 2.22  
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 :AM_QU.( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور الثالث 4/6/3/3)

 االستجابة ذات التصنيع منيجية دورمن قائمة االستقصاء وىو "  الثالثيرتبط المحور    
 لمبحث والتي تنص عمى أنو: الثالثة" باختبار الفرضية المنتجات  بجودة االرتقاء في السريعة

تحسين جودة إلى منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  " يؤدي تحقيق متطمبات
 المنتجات".

الذي ينص عمى " تيدف منيجية  AM_QU5أن المتغير  (8 – 7يوضح الجدول رقم )
التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تقميل نسبة شكاوي العمبلء " قد احتل المركز األول من 

مما يعكس  2.22وانحراف معياري  2.27حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 
وعمى العكس، فقد احتل المتغير درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير. 

AM_QU3  الذي ينص عمى " حدد من وجية نظرك، مدى موافقتك عمى أن منيجية
التصنيع ذات االستجابة السريعة تؤدي إلى تقديم منتجات مبتكرة ذات مواصفات تفوق 
توقعات العمبلء وبالجودة المقبولة " المركز األخير عمى مستوى المحور الثالث لمدراسة 

األمر الذي يشير إلى اتجاه إجابات  2.22 وانحراف معياري 2.25حسابي يبمغ  بوسط
كما يتضح من الجدول نفسو أن  المستقصى منيم نحو الموافقة لما عبر عنو ىذا المتغير.

تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة المتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أن 
من وجية نظر عينة البحث قد بمغت  المنتجات وذلكالسريعة يؤدي إلى تحسين جودة 

، يستنتج الباحث من النتائج السابقة لمتحميل ومن ثم .2.257بانحراف معياري  2.22
 لمدراسة.  الثالثقبول الفرض اإلحصائي الوصفي 

ال يؤثر تطبيق نظرية القيود في -8
 انخفاض الوقت الفعمي لمتصنيع.

A_gO_MA8   22 
22% 

22 
22.2% 

57 
52.5% 

 غير موافق التاسع 2.72 5.22

يدعم تطبيق نظرية القيود تحقيق هدف -9
 االستجابة لرغبات العمالء.سرعة 

A_gO_MA9 22 
22.2% 

22 
22.2% 

7 
2.2% 

 موافق األولى 2.25 2.22  

 موافق  2.22 2.222 (TOC_OAM)  الثانيلممحور  الوسط الحسابي
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 :.AM_DEL( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور الرابع 4/6/3/4)

 االستجابة ذات التصنيع منيجية دوريرتبط المحور الرابع من قائمة االستقصاء وىو "   
" باختبار الفرضية الرابعة لمبحث والتي  المنتجات لتسميم الزمنية الفترات تخفيض في السريعة

 تنص عمى أنو:

 الثالثالمحور 
 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور "

 " المنتجات بجودة االرتقاء في السريعة

 
 الترميز

موافق 
 تماما

موافق إلى  موافق  
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
بي تماما

سا
 ح

سط
و

 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بية
نس

ة ال
همي

األ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 العدد العدد العدد العدد العدد 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

حدد من وجهة نظرك، مدى موافقتك عمى  -1
أن منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 

 تؤدي إلى تنفيذ عمميات التحسين المستمر.

MAOyA1 36 
29.1% 

56 
54.4% 

17 
16.5% 

 الثالث 2.27 2.22  

فق
موا

 

حدد من وجهة نظرك، مدى موافقتك عمى -2
االستجابة السريعة أن منهجية التصنيع ذات 

تؤدي إلى توفير منتجات ذات مواصفات 
 مطابقة لرغبات العمالء.

MAOyA2 31 
36.1% 

52 
56.5% 

26 
19.4% 

 الرابع 2.7 2.22  

حدد من وجهة نظرك، مدى موافقتك عمى -3
أن منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 
تؤدي إلى تقديم منتجات مبتكرة ذات مواصفات 

 توقعات العمالء وبالجودة المقبولة.تفوق 

MAOyA3 33 
32% 

54 
52.4% 

1 
1% 

15 
14.6% 

 الخامس 2.22 2.25 

تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة -4
السريعة إلى تخفيض نسبة الوحدات المعيبة 

 بالنسبة إلجمالي الوحدات المنتجة.

MAOyA4 38 
36.9% 

56 
48.5% 

15 
14.6% 

 الثاني 2.22 2.55  

تهدف منهجية التصنيع ذات االستجابة -5
 السريعة إلى تقميل نسبة شكاوي العمالء.

MAOyA5 53 
51.5% 

45 
43.7% 

5 
4.9% 

 األول 2.22 2.27  

 موافق  2.22 2.257 (AM_QU)  الثالثلممحور  الوسط الحسابي

 ( 5 - 4جدول رقم )  
 المحور الثالث لمدراسة –مقاييس اإلحصاء الوصفي 
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معدالت الزمنية التحسين إلى منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  " يؤدي تطبيق
 ".لمتسميم 

الذي ينص عمى " تؤدي  AM_DEL.1المتغير ( إلى أن 9 – 7يشير الجدول رقم )
منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تعزيز الميزة التنافسية لمشركة عمى أساس 

 2.22الوقت " قد احتل المركز األول من حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 
مما يعكس درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير.  2.22وانحراف معياري 

الذي ينص عمى " تساىم منيجية التصنيع  AM_DEL.3وعمى العكس، فقد احتل المتغير 
ذات االستجابة السريعة في زيادة المعدالت الزمنية لتسميم المنتجات مقارنة بمنافسييا "  

وانحراف  2.22مستوى المحور الرابع لمدراسة بوسط حسابي يبمغ  المركز األخير عمى
األمر الذي يشير إلى اتجاه إجابات المستقصى منيم نحو عدم الموافقة لما  2.27 معياري

 ذات التصنيع المتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أنمنيجيةعبر عنو ىذا المتغير. كذلك فإن 
المنتجات من وجية نظر عينة  لتسميم الزمنية الفترات تخفيضتؤدي إلى  السريعة االستجابة

، يستنتج الباحث من النتائج السابقة وبالتبعية .2.22بانحراف معياري  2.72البحث قد بمغت 
 لمدراسة.  الرابعقبول الفرض لمتحميل اإلحصائي الوصفي 

 
 

 الرابعالمحور 
 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور "

 لتسميم الزمنية الفترات تخفيض في السريعة
 " المنتجات

 
 

 الترميز

موافق 
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بية
نس

ة ال
همي

األ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

تؤدي منهجية التصنيع ذات االستجابة  -1
السريعة إلى تعزيز الميزة التنافسية 

 لمشركة عمى أساس الوقت.

MAOyMA1 61 
59.2% 

31 
36.1% 

11 
16.7% 

  2.22 
 

2.22  
 األول

فق
موا

تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة  -2 
إلى تقديم المنتجات في السريعة 

 الوقت المحدد.

MAOyMA2 54 
52.4% 

39 
37.9% 

16 
9.7% 

  2.22 2.27  
 الثالث

تساهم منهجية التصنيع ذات االستجابة  -3
السريعة في زيادة المعدالت الزمنية 

MAOyMA3 12 
11.7% 

47 
45.6% 

44 
42.7% 

 
 

 2.22 2.27  
 الرابع

غير 
 موافق

 ( 6 - 4جدول رقم )  
 المحور الرابع لمدراسة –مقاييس اإلحصاء الوصفي 
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 :_COSTAM( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور الخامس 4/6/3/5)

 االستجابة ذات التصنيع منيجية دوريتعمق المحور الخامس من قائمة االستقصاء وىو " 
 " باختبار الفرضية الخامسة لمبحث والتي تنص عمى أنو: التكمفة ترشيد في السريعة

إلى ترشيد التكمفة  منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة يؤدي تطبيق متطمبات"
 ".اإلنتاجية

الذي ينص عمى " إذا  AM_COST 2إلى أن المتغير ( : – 7يشير الجدول رقم )
كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منيجية التصنيع ذات االستجابة 
السريعة تحقق الحدود التنافسية لمتكمفة إلى االحتفاظ بمستويات لمتكمفة أقل من المنافسين " 

وانحراف  2.22قد احتل المركز األول من حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 
وعمى مما يعكس درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير.  2.27معياري 

الذي ينص عمى " تيدف منيجية التصنيع ذات  AM_COST 3العكس، فقد احتل المتغير 
االستجابة السريعة إلى إزالة جميع أنواع الفاقد في العممية التصنيعية "  المركز األخير عمى 

األمر  2.25 وانحراف معياري 2.22لمحور الخامس لمدراسة بوسط حسابي يبمغ مستوى ا
 الذي يشير إلى اتجاه إجابات المستقصى منيم نحو الموافقة لما عبر عنو ىذا المتغير.

 االستجابة ذات التصنيع لى أن المتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أن منيجيةباإلضافة إ
بانحراف  2.22من وجية نظر عينة البحث قد بمغت وذلك التكمفة  ترشيدتؤدي إلى  السريعة
 قبول الفرض الخامس لمدراسة. وىذا يعني . 2.22معياري 
 

 لتسميم المنتجات مقارنة بمنافسيها.
يؤدي تبني منهجية التصنيع ذات  -4

االستجابة السريعة إلى بناء روابط 
عمل قوية مع كل من الموردين 
لتحسين المعدالت الزمنية المستغرقة 

 في تسمم المواد الخام.

MAOyMA4 53 
51.5% 

41 
39.8% 

9 
8.7% 

  2.22 2.22  
 الثاني

 
 موافق

 موافق  2.72 2.222 (.AM_DEL)  الرابعلممحور  الوسط الحسابي
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 :.AM_FLEX السادس( نتائج التحميل اإلحصائي لممحور 4/6/3/6)

 االستجابة ذات التصنيع منيجية دوريتعمق المحور السادس من قائمة االستقصاء وىو "    
 " باختبار الفرضية السادسة لمبحث والتي تنص عمى أنو:التصنيع  مرونة تحقيق في السريعة

 ".مرونة العممية التصنيعية إلى منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة "يؤدي تطبيق 

 الخامسالمحور 
 االستجابة ذات التصنيع منهجية دور  "

 "التكمفة  ترشيد في السريعة

 
 الترميز

موافق 
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

بي
سا

الح
سط 

الو
ري 

عيا
الم

ف 
حرا
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 العدد العدد العدد العدد العدد 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

هل تتفق مع الرأي البحثي القائل بأن  -1
منهجية التصنيع ذات االستجابة 
السريعة تهدف إلى ترشيد تكمفة 

 التصنيع؟

MAOg_yA1 41 
39.8% 

44 
42.7% 

9 
8.7% 

9 
8.7% 

 2.22 2.22  
 الثاني

فق
موا

 

إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق،  -2
حدد أي درجة تتفق مع أن منهجية 
التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق 

لمتكمفة. إلى االحتفاظ الحدود التنافسية 
 بمستويات لمتكمفة أقل من المنافسين.

MAOg_yA2 38 
36.9% 

56 
48.5% 

6 
5.8% 

9 
8.7% 

 2.22 2.27  
 
 األول

تهدف منهجية التصنيع ذات االستجابة  -3
السريعة إلى إزالة جميع أنواع الفاقد 

 في العممية التصنيعية.

MAOg_yA3 24 
23.3% 

31 
36.1% 

31 
36.1% 

17 
16.5% 

 

 2.22 2.25  
 الرابع

تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة  -4
السريعة إلى االحتفاظ بمستويات 

 لمتكمفة أقل من المنافسين.

MAOg_yA4 21 
26.4% 

46 
38.8% 

36 
29.1% 

12 
11.7% 

 2.22 2.22  
 الثالث

 موافق  2.22 2.22 (AM_COST)  الخامسلممحور  الوسط الحسابي

 (  7 - 4جدول رقم )  
 المحور الخامس لمدراسة –مقاييس اإلحصاء الوصفي 
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الذي ينص عمى " إذا كانت  AM_FLEX.3أن المتغير  (; – 7الجدول رقم ) يوضح
إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منيجية التصنيع ذات االستجابة 
السريعة تحقق تنويع في تشكيمة المنتجات بدون الحاجة إلى تحمل أعباء رأسمالية إضافية " 

انحراف و  2.22قد احتل المركز األول من حيث األىمية النسبية وذلك بوسط حسابي يبمغ 
وعمى مما يعكس درجة الموافقة والتأييد عمى ما نص عميو ىذا المتغير.  2.22معياري 

الذي ينص عمى " إذا كانت إجابتك تشير إلى  AM_FLEX.2العكس، فقد احتل المتغير 
االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق تحفيز 
العاممين عمى تقديم رؤى مبتكرة لمواجية ضغوط المنافسة "  المركز األخير عمى مستوى 

األمر الذي يشير  2.22 يوانحراف معيار  2.27المحور السادس لمدراسة بوسط حسابي يبمغ 
إلى اتجاه إجابات المستقصى منيم نحو الموافقة لما عبر عنو ىذا المتغير. كما يتبين من 

 االستجابة ذات التصنيع أن المتوسط العام لدرجة الموافقة عمى أنمنيجيةذات الجدول 
 2.22من وجية نظر عينة البحث قد بمغت التصنيع  مرونة تحقيقتؤدي إلى  السريعة

يستنتج الباحث من النتائج السابقة لمتحميل اإلحصائي  وبالتالي،  .2.22بانحراف معياري 
 لمدراسة.  السادسقبول الفرض الوصفي 

 

 المحور السادس
 السريعة االستجابة ذات التصنيع منهجية دور   "

 التصنيع " مرونة تحقيق في

 
 الترميز

موافق إلى  موافق   موافق تماما
 حد ما

غير موافق  غير موافق
 تماما

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

بية
نس

ة ال
همي

األ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 العدد العدد العدد العدد العدد 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

منهجية  هل تتفق مع الرأي القائل بأن -1
التصنيع ذات االستجابة السريعة هي في مضمونها 

 منهجية مرنة لمتصنيع؟

MAOyAMA1 22 
22% 

22 
27.2% 

52 
22.2% 

 الثاني 2.75 2.22  

فق
موا

 

إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد  -2
أي درجة تتفق مع أن منهجية التصنيع ذات 
االستجابة السريعة تحقق معدالت ربحية عند 

 المستويات المختمفة لممخرجات.

MAOyAMA2 22 
22% 

22 
25.7% 

27 
22.2% 

2 
2.2% 

 الخامس 2.22 2.27 

 األول MAOyAMA3 22 25 22   2.22 2.22إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد  -3

 (8 - 4جدول رقم )
 المحور السادس لمدراسة –مقاييس اإلحصاء الوصفي 
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اعتمد الباحث في إجراء التحميل اإلحصائي  ،اإلحصاء االستداللي ) التحميمي(( 7/9/7)
وذلك الختبار  T-test one sampleالختبار الفروض عمى اختبار "ت" لعينة واحدة  

وذلك من خبلل تحديد الفروق بين  معنوية العبلقة بين متغيرات الفروض العممية لمبحث
( درجات 6متوسط إجابات المستقصى منيم وبين المتوسط العام لئلجابات والذي يبمغ )

وفيما يمي نتائج  .والتي تكشف عن القيمة المحايدة في استجابات مفردات عينة الدراسة
 -بحث:عمى مستوى كل فرض من الفروض الستة األساسية لم لعينة واحدة T-testاختبار 

 

 لعينة واحدة عمى مستوى الفرض األول: test-T( نتائج اختبار 4/6/4/1)

  T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي > – 7يتضح من الجدول رقم )    
استخدام أسموب التكمفة المستيدفة يسيم في تحقيق أىداف البعد لعينة واحدة تؤكد عمى أن 

-P وذلك نظرا ألن مستوى الداللة ؛التصنيع ذات االستجابة السريعةاالستراتيجي لمنيجية 
Value  الختبارT-test  2.22أقل من  2.22قد بمغ  %8لعينة واحدة عند مستوى معنوية. 

أي درجة تتفق مع أن منهجية التصنيع ذات 
االستجابة السريعة تحقق تنويع في تشكيمة 
المنتجات بدون الحاجة إلى تحمل أعباء رأسمالية 

 إضافية. 

25% 22.2% 27.2% 

إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد  -4
ذات  أي درجة تتفق مع أن منهجية التصنيع

االستجابة السريعة تحقق تحفيز العاممين عمى 
 تقديم رؤى مبتكرة لمواجهة ضغوط المنافسة.

MAOyAMA4 22 
22% 

22 
22.7% 

22 
27.2% 

2 
2.2% 

 الرابع 2.22 2.22 

إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد  -5
أي درجة تتفق مع أن منهجية التصنيع ذات 

وتنوع  مصادر االستجابة السريعة تحقق تعدد 
 التوريد.

MAOyAMA5 22 
22.2% 

22 
27.2% 

52 
52.5% 

 الثالث 2.72 2.25  

 موافق  2.22 2.222 (.AM_FLEXالوسط الحسابي لممحور السادس ) 
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قبول الفرض يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى ىكذا، و     
 أىداف تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة إلى تحقيقيؤدي  لمدراسة والذي ينص عمى " األول

 البعد االستراتيجي لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة".

 

 

 قيمة اختبار  العبارة الترميز
"M" 

 مستوى الداللة
P-value 

التعميق عمى 
 الداللة

TC_SAM1  تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة يفضل
في بيئة األعمال التي تتصف بالتنافسية 

 الشديدة.

22.27 
 
 

 جوىرية 2.222

TC_SAM2  إلى أي درجة يمكن أن تتفق عمى أن
تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة قد 
يؤدي إلى القدرة عمى توقع تغيرات 

 األسواق.

 جوىرية 2.222 22.25

TC_SAM3  عمى أن تطبيق حدد مدى موافقتك
أسموب التكمفة المستهدفة يوفر معمومات 

دقيقة عن الخصائص الوظيفية 
 المطموبة.

 جوىرية 2.222 2.25

TC_SAM4  حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق
أسموب التكمفة المستهدفة قد يؤدي إلى 

 تطوير المنتجات الحالية.

 جوىرية 2.222 2.22

TC_SAM5  حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق
ؤدي إلى يأسموب التكمفة المستهدفة 

 تقديم منتجات مبتكرة.

 جوىرية 2.222 22.22

TC_SAM6  حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق
ؤدي إلى يأسموب التكمفة المستهدفة 

 كسب المزيد من والء العمالء.

 جوىرية 2.222 52.27

TC_SAM7  المستهدفة يساهم تطبيق أسموب التكمفة
 في تحقيق مرونة التصميم.

 جوىرية 2.222 27.22

TC_SAM8  يحقق أسموب التكمفة المستهدفة هدف
 سرعة تقديم المنتجات لمعمالء.

 جوىرية 2.222 27.22

TC_SAM9  جوىرية 2.222 22.22يرتكز تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة 

 ( 9 - 4جدول رقم )  
  T-testنتائج اختبار الفرض األول  
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عمى تخفيض تكاليف التصنيع في مرحمة 
 مبكرة.

TC_SAM10   ال يهدف تطبيق أسموب التكمفة
المستهدفة إلى دراسة وتحميل المنتجات 

المنافسة من النواحي التكاليفية 
 والوظيفية.

 جوىرية 2.222 22.22

TC_SAM11  يدعم تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة
 القدرة التنافسية لموحدة االقتصادية.

 جوىرية 2.222 22.22

TC_SAM12  أسموب التكمفة المستهدفة يؤدي تطبيق
إلى ترشيد التكمفة عبر المراحل التنفيذية 

 الالحقة لمرحمة التصميم.

 جوىرية 2.222 52.27

TC_SAM13  يسعى تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة
 إلى تقديم منتجات بجودة تنافسية.

 جوىرية 2.222 22.27

 

 لعينة واحدة عمى مستوى الفرض الثاني: test-T( نتائج اختبار 4/6/4/2)

  T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي 40 – 7يتضح من الجدول رقم )    
لعينة واحدة تؤكد عمى أن استخدام نظرية القيود تسيم في تحقيق أىداف البعد التشغيمي 

 P-Valueوذلك نظرا ألن مستوى الداللة  ؛لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة
 .2.22أقل من  2.22% قد بمغ 8لعينة واحدة عند مستوى معنوية  T-testالختبار 

قبول الفرض وىكذا، يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى     
أىداف البعد "يؤدي تطبيق نظرية القيود إلى تحقيق "لمدراسة والذي ينص عمى  الثاني

 التشغيمي لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة".
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  الترميز
 العبارة

قيمة 
 اختبار 

"M" 

مستوى 
 الداللة

P-value 

التعميق 
عمى 
 الداللة

MCO_COT1  يفضل تطبيق نظرية القيود في بيئة األعمال التي تتميز بالتغيرات غير
 المتوقعة وشدة المنافسة.

 جوىرية 2.222 2.75

MCO_COT2  من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود
 يؤدي  إلى مرونة وانسياب العمميات اإلنتاجية.

 جوىرية 2.222 22.22

MCO_COT3  من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود
الخام من الموردين.يؤدي  إلى انخفاض وقت استالم المواد   

 جوىرية 2.222 22.52

MCO_COT4  من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود
 يؤدي  إلى حماية النظام اإلنتاجي من اإلخالل بمستويات اإلنجاز.

 جوىرية 2.222 25.77

MCO_COT5  نظرية القيود من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك عن ما إذا كان تطبيق
 يؤدي  إلى تحسين معدالت الربحية عند المستويات المختمفة لممخرجات.

 جوىرية 2.222 22.52

MCO_COT6  من وجهة نظرك، حدد درجة موافقتك عن ما إذا كان تطبيق نظرية القيود
يؤدي  إلى زيادة القدرة عمى التنويع في تشكيمة المنتجات بدون الحاجة 

 إلى تحمل أعباء رأسمالية إضافية.  

 جوىرية 2.222 22.27

MCO_COT7 ات.تهتم  نظرية القيود بالمحافظة عمى المواعيد المحددة لتسميم المنتج  جوىرية 2.222 27.72 
MCO_COT8 .جوىرية 2.222 25.22 ال يؤثر تطبيق نظرية القيود في انخفاض الوقت الفعمي لمتصنيع 
MCO_COT9 .جوىرية 2.222 52.22 يدعم تطبيق نظرية القيود تحقيق هدف سرعة االستجابة لرغبات العمالء 

 

 لعينة واحدة عمى مستوى الفرض الثالث: test-T( نتائج اختبار 4/6/4/3)

لعينة   T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي 44 – 7يتبين من الجدول رقم ) 
تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة يؤدي واحدة تؤكد عمى أن 

 T-testالختبار   P-Valueوذلك نظرا ألن مستوى الداللة  ؛إلى تحسين جودة المنتجات
 .2.22أقل من  2.22% قد بمغ 8لعينة واحدة عند مستوى معنوية 

 ( 16 - 4جدول رقم ) 
  T-testنتائج اختبار الفرض الثاني  
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قبول الفرض وىكذا، يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى  
"يؤدي تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة لمدراسة والذي ينص عمى  الثالث

 ".السريعة إلى تحسين جودة المنتجات 

 

 

 

 

 
 الترميز

 
 العبارة

 قيمة اختبار 
"M" 

مستوى 
 الداللة
P-

value 

التعميق 
عمى 
 الداللة

OT_MA1  موافقتك عمى أن منهجية التصنيع ذات االستجابة حدد من وجهة نظرك، مدى
 السريعة تؤدي إلى تنفيذ عمميات التحسين المستمر.

 جوىرية 2.222 27.22

OT_MA2  حدد من وجهة نظرك، مدى موافقتك عمى أن منهجية التصنيع ذات االستجابة
 السريعة تؤدي إلى توفير منتجات ذات مواصفات مطابقة لرغبات العمالء.

 جوىرية 2.222 22.27

OT_MA3  حدد من وجهة نظرك، مدى موافقتك عمى أن منهجية التصنيع ذات االستجابة
السريعة تؤدي إلى تقديم منتجات مبتكرة ذات مواصفات تفوق توقعات العمالء 

 وبالجودة المقبولة.

 جوىرية 2.222 22.77

OT_MA4  نسبة الوحدات تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تخفيض
 المعيبة بالنسبة إلجمالي الوحدات المنتجة.

 جوىرية 2.222 22.25

OT_MA5  تهدف منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تقميل نسبة شكاوي
 العمالء.

 جوىرية 2.222 52.27

 

 لعينة واحدة عمى مستوى الفرض الرابع: test-T( نتائج اختبار 4/6/4/4)

  T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي 45 – 7من الجدول رقم )  يتضح   
تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة لعينة واحدة تؤكد عمى أن 

وذلك نظرا ألن مستوى الداللة  ؛المنتجات لتسميم الزمنية الفترات تخفيضتؤدي إلى السريعة

 (11 – 4جدول رقم ) 
  T-testنتائج اختبار الفرض الثالث  
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P-Value   الختبارT-test  أقل من  2.22% قد بمغ 8لعينة واحدة عند مستوى معنوية
2.22. 

قبول الفرض وىكذا، يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى    
" يؤدي تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى لمدراسة والذي ينص عمى  الرابع

 معدالت الزمنية لمتسميم ".التحسين 
 
 

قيمة  العبارة الترميز
 اختبار 

"M" 

مستوى 
 الداللة

P-value 

التعميق 
عمى 
 الداللة

OT__MA1  تؤدي منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تعزيز الميزة التنافسية
 لمشركة عمى أساس الوقت.

 جوىرية 2.222 55.22

OT__MA2  تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى تقديم المنتجات في
 الوقت المحدد.

 جوىرية 2.222 52.72

OT__MA3  تساهم منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة في زيادة المعدالت الزمنية
 لتسميم المنتجات مقارنة بمنافسيها.

 جوىرية 2.222 22.72

OT__MA4  منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى بناء روابط عمل يؤدي تبني
قوية مع كل من الموردين لتحسين المعدالت الزمنية المستغرقة في تسمم 

 المواد الخام.

 جوىرية 2.222 55.52

 

 :الخامسلعينة واحدة عمى مستوى الفرض  test-T( نتائج اختبار 4/6/4/5)

  T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي 46 – 7يتضح من الجدول رقم )    
 تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعةلعينة واحدة تؤكد عمى أن 

لعينة  T-testالختبار   P-Valueوذلك نظرا ألن مستوى الداللة  ؛ترشيد التكمفةتؤدي إلى 
 .2.22أقل من  2.22% قد بمغ 8واحدة عند مستوى معنوية 

 ( 12 - 4جدول رقم ) 
  T-testنتائج اختبار الفرض الرابع  
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قبول الفرض وىكذا، يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى    
"يؤدي تطبيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة لمدراسة والذي ينص عمى  الخامس
 ".إلى ترشيد التكمفة اإلنتاجية السريعة 

 
 

 
 الترميز

 
 العبارة

قيمة 
 اختبار 

"M" 

مستوى 
 الداللة
P-

value 

التعميق 
عمى 
 الداللة

OT_OCMM1  هل تتفق مع الرأي البحثي القائل بأن منهجية التصنيع ذات االستجابة
 السريعة تهدف إلى ترشيد تكمفة التصنيع؟

 جوىرية 2.222 25.22

OT_OCMM2  االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منهجية إذا كانت إجابتك تشير إلى
التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق الحدود التنافسية لمتكمفة. إلى 

 االحتفاظ بمستويات لمتكمفة أقل من المنافسين.

 جوىرية 2.222 22.27

OT_OCMM3  تهدف منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى إزالة جميع أنواع
ة التصنيعية.الفاقد في العممي  

 جوىرية 2.222 2.27

OT_OCMM4  تسعى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى االحتفاظ بمستويات
 لمتكمفة أقل من المنافسين.

 جوىرية 2.222 7.22

 

 لعينة واحدة عمى مستوى الفرض السادس: test-T( نتائج اختبار 4/6/4/5)

  T-test( أن نتائج االختبار اإلحصائي االستداللي 47 – 7يتكشف من الجدول رقم )    
 تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعةلعينة واحدة تؤكد عمى أن 

-Tالختبار   P-Valueوذلك نظرا ألن مستوى الداللة  ؛تحقيق مرونة التصنيعتؤدي إلى 
test  2.22أقل من  2.22% قد بمغ 8لعينة واحدة عند مستوى معنوية. 

 ( 13 - 4جدول رقم ) 
  T-testنتائج اختبار الفرض الخامس  
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قبول الفرض وىكذا، يخمص الباحث من نتائج االختبار اإلحصائي المعمنة بالجدول إلى    
"يؤدي تطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى لمدراسة والذي ينص  السادس

 ".مرونة العممية التصنيعية 
 

 

 
 الترميز

 
 العبارة

قيمة 
 اختبار 

"M" 

مستوى 
 الداللة

P-value 

التعميق 
عمى 
 الداللة

OT_FAMA1  هل تتفق مع الرأي القائل بأن منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة هي
 في مضمونها منهجية مرنة لمتصنيع؟

 جوىرية 2.222 22.22

OT_FAMA2  درجة تتفق مع أن منهجية إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي
التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق معدالت ربحية عند المستويات 

 المختمفة لممخرجات.

 جوىرية 2.222 25.22

OT_FAMA3  إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منهجية
التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق تنويع في تشكيمة المنتجات بدون 

 الحاجة إلى تحمل أعباء رأسمالية إضافية. 

 جوىرية 2.222 22.22

OT_FAMA4  منهجية إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن
التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق تحفيز العاممين عمى تقديم رؤى 

 مبتكرة لمواجهة ضغوط المنافسة.

 جوىرية 2.222 25.22

OT_FAMA5  إذا كانت إجابتك تشير إلى االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع أن منهجية
 التصنيع ذات االستجابة السريعة تحقق تعدد وتنوع  مصادر التوريد.

 جوىرية 2.222 22.22

 
 توصيات لمبحوث المستقبمية. القسم الخامس: الخالصة و تحميل نتائج الدراسة و

 ( خالصة اإلطار النظري لمبحث:5/1)

المحاسبي المتخصص في موضوع البحث عن  الفكري كشفت المراجعة األدبية لمتراث   
فجوة بحثية تدور في مجمميا عن الدور المحاسبي بصفة عامة ودور األدوات التكاليفية 
بصفة خاصة في تعزيز متطمبات منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة، وذلك تماشيًا مع 

 ( 14 - 4جدول رقم ) 
  T-testنتائج اختبار الفرض السادس  
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مح تمك الفجوة البحثية قام الباحث بتحديد مبل حيثالمتطمبات المعاصرة لمسوق التنافسية، 
 . في القسم الثاني من الدراسة

ولقد عقب ذلك في القسم الثالث من البحث تأصيبل وتحديدا لؤلطر النظرية لكل من    
منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة واألدوات التكاليفية المقترحة من قبل الباحث وىما 

ى تناول أىم مؤشرات األداء التشغيمية التي تتأثر باإلضافة إل التكمفة المستيدفة ونظرية القيود
 .بتطبيق منيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة

وبعد تناول الجوانب النظرية لؤلبعاد الرئيسية لمبحث، تطرق الباحث إلى الكشف عن    
مستقاه من ال الممارسة العممية لموضوع البحث وذلك من خبلل البحث عن األدلة الميدانية
، الدراسة لعينةأعضاء ىيئة التدريس ومحاسبي التكاليف في الشركات الصناعية كمفردات 

عن أىمية دور أسموب التكمفة المستيدفة ونظرية القيود في تحقيق بحيث تعبر تمك األدلة 
وانعكاس ذلك عمى تحسين المتطمبات األساسية لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة 

 .األداء التشغيميةمؤشرات 

 :لمبحث تحميل نتائج الدراسة الميدانية( 5/2) 

 كشفت نتائج التحميل اإلحصائي بشقيو الوصفي واالستداللي عن ما يمي:

قبول فرض الدراسة األول الذي ينص عمى " يؤدي تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة  -4
 السريعة". إلى تحقيق البعد االستراتيجي لمنيجية التصنيع ذات االستجابة

يؤدي تطبيق نظرية القيود إلى تحقيق قبول فرض الدراسة الثاني والذي ينص عمى "  -5
 أىداف البعد التشغيمي لمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة".

قبول فرض الدراسة الثالث القائل بأنو "يؤدي تحقيق متطمبات منيجية التصنيع ذات  -6
 منتجات".االستجابة السريعة إلى تحسين جودة ال

يؤدي تطبيق منيجية التصنيع ذات  " وقبول فرض الدراسة الرابع الذي يقضي بأن -7
 معدالت الزمنية لمتسميم ".الاالستجابة السريعة إلى تحسين 
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قبول فرض الدراسة الخامس الذي يعبر عن ""يؤدي تطبيق متطمبات منيجية  -8
 التصنيع ذات االستجابة السريعة إلى ترشيد التكاليف".

يؤدي تطبيق منيجية التصنيع ذات قبول فرض الدراسة السادس الذي ينص بأنو "  -9
 االستجابة السريعة إلى مرونة العممية التصنيعية ".

 

 :توصيات لمبحوث المستقبمية( 5/3)

 يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول:

منيجية  متطمباتتحقيق إلدارة التكمفة االستراتيجية في  المختمفةدور األدوات   -
 التصنيع ذات االستجابة السريعة.

منيجية التصنيع ذات  ومبلمح طبيعة لتكاليف التي تتماشى معاماىية نظم قياس  -
 االستجابة السريعة.
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 مـــــــــــــــــــالحق البحث

 التصنيع منيجية متطمبات تحقيق في المحاسبية األدوات دور عن دراسة بإعداد الباحث يقوم
 تكتمل وحتى، التشغيمية األداء بمؤشرات االرتقاء عمى ذلك وانعكاس السريعة االستجابة ذات

 استيفاء منيم المستقصى السادة من الباحث يأمل البحث، عمييا يتأسس التي العممية األركان
 ىذا في سترد التي والردود البيانات جميع أن مؤكدا االستبيان ىذا في الواردة األسئمة

 من والتوصل العممي البحث ألغراض إال استخداميا وال عنيا اإلفصاح يتم ال االستبيان
 العربية المحاسبية المكتبة تفيد وتوصيات نتائج إلى خبلليا

 العممي البحث إثراء في المثمر لتعاونكم وتقديري شكري خالص

 الباحث

 :المصطمحات األساسية الواردة بقائمة االستقصاء

 في تكمن: Agile Manufacturingمنيجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  -4
 البعد في األول البعد يتمثل أساسيين، بعديين من تتكون شاممة تنظيمية ثقافة كونيا

 استيعاب عمى الصناعية الشركات قدرة يعكس والذيأو البعد الخارجي  االستراتيجي
 الدقيق التتبع و التقصي خبلل من فييا والتحكم المتوقعة غير األسواق تقمبات

 حين في  .التصميم مرونة عمى ذلك وانعكاس العمبلء رغبات في المستمرة لمتغيرات
 اإلمكانيات يعكس والذيأو البعد الداخمي  التشغيمي البعد في الثاني البعد يتمثل
 ليا تحقق التي الصناعية لمشركات الممموكة المعمومات وتكنولوجيا والبشرية اآللية

 وعند التنافسية، بالجودة و المحدد، الوقت في المطموبة المنتجات تقديم في األسبقية
 لمتكمفة األدنى الحد

 لتحديد المناسبة الوسيمة تعد :Target Costingأسموب التكمفة المستيدفة  -5
 الخصائص عمى بناءا وذلك تصميمو، مرحمة خبلل معين لمنتج بيا المسموح التكمفة
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 التكمفة تتبنى العميل، نظر وجية من حقيقية قيمة من يقدمو وما لممنتج الوظيفية
 المنيج من دالب التنافسي السوق سعر أساس عمى التكمفة تحديد مبدأ المستيدفة
 البيع سعر تحديد ثم ومن التكمفة فرض من التقميدي

 الوحدة إلى تنظر إدارية فمسفة :Theory of Constraintsنظرية القيود  -6
 من السمسمة تمك تتكون متكاممة، أنشطة سمسمة عن عبارة أنيا عمى االقتصادية
 أو يتفق قد الطاقة، من محدد مقدار حمقة ولكل المترابطة، الحمقات من مجموعة
 أضعف معالجة عمى تركزنظرية القيود   منيجية جيود أن إال بينيا، فيما يختمف
أو نقاط االختناق، ومن ثم اتخاذ كافة إجراءات  بالقيد ُيسمى ما تمثل والتي الحمقات

التحسين المستمر في سبيل تقوية تمك الحمقة وبالتبعية االرتقاء بكفاءة أداء السمسة 
 بأكمميا

 :بيانات السادة المستقصى منهم
االسم  -1

 )اختياري(:...................................................

المؤهل  -2

الدراسي:   بكالوريوس             

 دكتوراه   ماجستير             

 الخبرات:           أكاديمية               مهنيــــــة                  كالهما -3

 عدد سنوات الخبرة:   -4
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 5من سنة إلى   سنوات    

سنوات إلى  5أكثر من  سنوات 16

سنوات  16أكثر من  سنة 15إلى 

سنة إلى  15أكثر من  سنة 26

 سنة    26أكثر من 

 
موافق  العبارة

 تماما
موافق  موافق

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

البعد االستراتيجي لمنهجية أهداف تحقيق عمى تطبيق أسموب التكمفة المستهدفة  : يؤثرالفرض األول
 التصنيع ذات االستجابة السريعة

يفضل تطبيق أسموب التكمفة  -1
األعمال التي المستهدفة في بيئة 

 تتصف بالتنافسية الشديدة.

     

إلى أي درجة يمكن أن تتفق عمى  -2
أن تطبيق أسموب التكمفة 
المستهدفة قد يؤدي إلى القدرة 

 عمى توقع تغيرات األسواق.

     

حدد مدى موافقتك عمى أن تطبيق  -3
 أسموب التكمفة المستهدفة:

يوفر معمومات دقيقة عن  -
الخصائص الوظيفية 

 المطموبة.
 تطوير المنتجات الحالية. -
 تقديم منتجات مبتكرة. -
 كسب المزيد من والء العمالء -

     

يساهم تطبيق أسموب التكمفة  -4
المستهدفة في تحقيق مرونة 
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 التصميم.
يحقق أسموب التكمفة المستهدفة  -5

هدف سرعة تقديم المنتجات 
 لمعمالء. 

     

يرتكز تطبيق أسموب التكمفة  -6
المستهدفة عمى تخفيض تكاليف 

 التصنيع في مرحمة مبكرة.

     

ال يهدف تطبيق أسموب التكمفة   -7
المستهدفة إلى دراسة وتحميل 
المنتجات المنافسة من النواحي 

 التكاليفية والوظيفية.

     

يدعم تطبيق أسموب التكمفة  -8
المستهدفة القدرة التنافسية لموحدة 

 االقتصادية.

     

تطبيق أسموب التكمفة يؤدي  -9
المستهدفة إلى ترشيد التكمفة عبر 
المراحل التنفيذية الالحقة لمرحمة 

 التصميم.

     

يسعى تطبيق أسموب التكمفة  -16
المستهدفة إلى تقديم منتجات 

 بجودة تنافسية.

     

التصنيع ذات تحقيق أهداف البعد التشغيمي لمنهجية عمى تطبيق نظرية القيود  : يؤثرالفرض الثاني
 االستجابة السريعة

يفضل تطبيق نظرية القيود في  -1
بيئة األعمال التي تتميز بالتغيرات 

 غير المتوقعة وشدة المنافسة.

     

من وجهة نظرك، حدد درجة  -2
تطبيق موافقتك عن ما إذا كان 

 :نظرية القيود يؤدي  إلى
مرونة وانسياب العمميات  -

 اإلنتاجية.
المواد انخفاض وقت استالم  -

 الخام من الموردين.
حماية النظام اإلنتاجي من  -

 اإلخالل بمستويات اإلنجاز.
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تحسين معدالت الربحية عند  -
المستويات المختمفة 

 لممخرجات.
زيادة القدرة عمى التنويع في  -

تشكيمة المنتجات بدون 
الحاجة إلى تحمل أعباء 

 رأسمالية إضافية.  
تهتم  نظرية القيود بالمحافظة  -3

عمى المواعيد المحددة لتسميم 
 المنتجات.

     

ال يؤثر تطبيق نظرية القيود في  -4
 انخفاض الوقت الفعمي لمتصنيع.

     

يدعم تطبيق نظرية القيود تحقيق  -5
هدف سرعة االستجابة لرغبات 

 العمالء.

     

 .المنتجات تحسين جودةعمى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  : يؤثر تحقيقالفرض الثالث
جهة نظرك، مدى و حدد من  -1

التصنيع موافقتك عمى أن منهجية 
تؤدي  ذات االستجابة السريعة

 إلى:
تنفيذ عمميات التحسين   -

 المستمر.
توفير منتجات ذات مواصفات  -

 مطابقة لرغبات العمالء.
تقديم منتجات مبتكرة ذات  -

مواصفات تفوق توقعات 
 العمالء وبالجودة المقبولة.

     

منهجية التصنيع ذات  تسعى -2
االستجابة السريعة إلى تخفيض 
نسبة الوحدات المعيبة بالنسبة 

 إلجمالي الوحدات المنتجة.

     

منهجية التصنيع ذات  تهدف -3
تقميل  إلىاالستجابة السريعة 
 نسبة شكاوي العمالء.
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معدالت الزمنية التحسين عمى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  : يؤثر تحقيقالفرض الرابع
 لمتسميم.

تؤدي منهجية التصنيع ذات  -1
االستجابة السريعة إلى تعزيز 
الميزة التنافسية لمشركة عمى 

 أساس الوقت.

     

تسعى منهجية التصنيع ذات  -2
االستجابة السريعة إلى تقديم 

 المنتجات في الوقت المحدد.

     

تساهم منهجية التصنيع ذات  -3
السريعة في زيادة االستجابة 

المعدالت الزمنية لتسميم المنتجات 
 مقارنة بمنافسيها.

     

يؤدي تبني منهجية التصنيع ذات  -4
االستجابة السريعة إلى بناء روابط 
عمل قوية مع كل من الموردين 
لتحسين المعدالت الزمنية 

 المستغرقة في تسمم المواد الخام.

     

 .اإلنتاجيةالتكمفة ترشيد عمى  منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة : يؤثر تحقيقالفرض الخامس
هل تتفق مع الرأي البحثي القائل  -1

منهجية التصنيع ذات بأن 
تهدف إلى االستجابة السريعة 
  ترشيد تكمفة التصنيع؟

     

إذا كانت إجابتك تشير إلى  -2
االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع 

منهجية التصنيع ذات أن 
تحقق الحدود االستجابة السريعة 
إلى االحتفاظ التنافسية لمتكمفة. 

بمستويات لمتكمفة أقل من 
 المنافسين.

     

منهجية التصنيع ذات  تهدف -3
إلى إزالة جميع االستجابة السريعة 

أنواع الفاقد في العممية 
 التصنيعية.

     

     منهجية التصنيع ذات تسعى  -4
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إلى االحتفاظ  السريعةاالستجابة 
بمستويات لمتكمفة أقل من 

 المنافسين.
 مرونة العممية التصنيعية.عمى منهجية التصنيع ذات االستجابة السريعة  : يؤثر تحقيقالفرض السادس

هل تتفق مع الرأي القائل بأن  -1
منهجية التصنيع ذات االستجابة 

هي في مضمونها  السريعة
 منهجية مرنة لمتصنيع؟

 

     

إذا كانت إجابتك تشير إلى  -2
االتفاق، حدد أي درجة تتفق مع 
أن منهجية التصنيع ذات 
االستجابة السريعة تحقق ما يمي: 

معدالت ربحية عند المستويات  -
 المختمفة لممخرجات.

تنويع في تشكيمة المنتجات  -
بدون الحاجة إلى تحمل 

 أعباء رأسمالية إضافية. 
تحفيز العاممين عمى تقديم  -

رؤى مبتكرة لمواجهة ضغوط 
 المنافسة. 

 تعدد وتنوع  مصادر التوريد. -

     

 


