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كان الهدف األساسي من هذا البحث وضع منهجية الختبار أثر التطبيق المتكامل     ملخص

- والجملع يلين الميا لا المح  لة ملن هل  منهملا يع الفعلا لنظام التصنيع المرشلد  وظظلام التصلن
عللللب ادعلللاء األءاغ التللللكيلي للللللرها  متهلللمنة  -وملللا متهلللمنا تلللل  التطبيلللق ملللن ممارسلللا 

المروظلللة ااظتا،يلللة  والجلللنءا   وااظتا،يلللة والطاتلللة  وءورا التللللكي   وهلللذل  اختبلللار أثلللر هلللذا 
تكال  الطاتللللة  و تكللللاليم الفللللل  تكللللاليم مجمعللللا  األظلللللطة  و م للللتن  اسلللل علللللب التطبيللللق

وفللي سللبي  تح يللق اهللداف البحللث تلل   لليا ة عللدء الللداخلي والرللار،ي  و تكللاليم المرلليون  
ملللن الفللللروي  ثللل   لللليا ة تاهمللللة اسلللتبيان و،هللللد لعينلللة البحللللث للتح للللق ملللن مللللد   للللحة 

وتللد خلللب البحللث ولللب و،للنء عالتللة ارتبللا  أنصللاهي من،بللة يللين ممارسللا  ظظللام  الفللروي 
المتكامل  الم تلرو واألءاغ التللكيلي للللرها  دللم  أ،ملالي  وعللب م لتن  ممنظلا  التصلنيع 

تل  الممارسلا  ومعظل   و جايية يين يهذا األءاغ الفرعية  هما أن هناك عالتة ارتبا  أنصاه
م اميس فاعلية التكلفة  أ هلا أشلار  النتلاهل وللب دعلئ خصلاهب أظظملة التكلاليم المناسلبة 

 يق النظام المتكام  الم ترو.لالستردام في ظ  تطب
  األءاغ التلللكيلي  المتكامل  التطبيلق  التصلنيع الفعللا   التصللنيع المرشلد: الكلمات  المتتتيياة

 .تفعي  التكاليم  األءوا  المحاسبية
 

The impact of integrated application of the Lean Manufacturing 

system and the agile Manufacturing system on improving the level 

of operational performance and cost activation in companies 

""A Field study 
Abstract: The main objective of this research, was to develop a 

methodology to test the impact of the integrated application of the 

Lean Manufacturing system, and the agile Manufacturing system, and 
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the combination of the benefits, achieved by each of them - including 

the application of the practices, on the dimensions of the operational 

performance of companies, including productivity Flexibility, quality, 

Production capacity, and the operating cycle. , As well as testing the 

impact of this application on the costs of activity pools, Utilization of 

production capacity, internal and external Failure costs, inventory 

costs, In order to achieve the objectives of the research, a number of 

hypotheses were Formulating, a questionnaire list was sending to the 

research sample to verify the validity of the hypotheses. The research 

concluded that there is a positive statistical correlation between the 

practices of the proposed integrated Manufacturing system and the 

operational performance of companies in general, and the level of 

components there is a positive statistical correlation between these 

practices and most cost-effectiveness measures 

Key words:  Lean Manufacturing, Agile Manufacturing, Integrated 

application, Operational performance, Cost activation, accounting tools. 

 :( اإلطار العام للبحث1) 
 : مقدمة البحث: 1/1

انتيا،لا  ور بلا  العملالغ  مملا أء  وللب  يلاءا ءر،لة  فيتلهد ييئة األعما  تكيرا  سريعة 
ال لللنو  وملللن أ،للل  تلبيلللة هلللذي الر بلللا  واالنتيا،لللا  دال لللرعة  فللليالمناف لللة يلللين الللللرها  

باو م للللتمر ظحللللن التطللللنر سلللل فلللليوالجللللنءا والتكلفللللة المناسللللبة  و،للللد  هللللذي اللللللرها  ظف للللها 
والتح لللين اللللداه   ملللن أ،للل  تح يلللق م لللتن  متميلللي ملللن األءاغ  ممنهلللا ملللن تح يلللق  مننلللا  

 . التناف يعمالهها وتح ين مرهيها 
األءاغ يهلدف تح يلق التنافلق ملع  فليونتب تتممن هذي الللرها  ملن تح يلق التطلنر الم لتمر 
هافللة  فلليلعملل  علللب تطللنير شللام  انتيا،للا  العمللالغ المتجللدءا  هللان علللب هللذي اللللرها  ا

ملللن خلللال  تبنلللب مجمنعلللة ملللن  ااظتلللا،ياألءاغ الرا لللة يهلللا  واللللم  خلللا  األءاغ  ظلللناني
وال للليطرا  التناف للليالتصلللنيع  وتلللل  ملللن أ،للل  تلللدعي  مرهيهلللا  فللليالت نيلللا  واللللنظ  الحدم لللة 

 .  ال نتية ومنها تعظي  أراانها
 والتللياللنظ  والت نيللا  الحدم لة لجظتللا    عللب الجاظللآل ا خلر تللذخر ييئلة األعمللا  دالعدملد مللن

 ممن أن ت نء اللرهة ظحن تح يق ر با  العمالغ وه آل الحصلب ال لنتية  وال أن هلالن ملن 
ملن عدملا  علللب رأ   تطبي لاملد  ومماظيلة  فليتلتحم   المحلدءا هلذي اللنظ   حلا  دعلدء ملن 
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اظتا،يللة   مللن ءورا  بيعللة  لبللا  العمللالغ  ظنعيللة المنتجللا   وخصاهصللها ا المحللدءا هللذي 
 هذي المنتجا   ولب ،اظآل ال ياسة ااظتا،ية لللرهة. 

والتصلنيع الفعلا   Lean Manufacturing (IM)التصلنيع المرشلد  ظظلاميويعتبلر هلالن ملن 
Agile Manufacturing (AM)   فليشلا  تطبي هلا  والتليمن أندث ظظ  عمليا  التصنيع 

 اء االهتملام يهلا  واالتلاليوراههلا االسلتفاءا المر،لنا  العدمد من اللرها  العالمية  ون  د ملن 
 . ظحن تطبي ها من مرتلم اللرها  وال عي

وعلب الر   من أن هال النظامين  م ال اسلتراتيجية تللكيلية تنتهجهلا الللرها  ملن أ،ل   يلاءا 
ال ال لنو  وتلبيلة انتيا،لا  العملالغ  وت لد   أكبلر تلدر ممملن ملن الجلنءا والتنتيلد المالهل   و

 أن المنطل ا  الفكرية لك  منها مرتلفة. 
ال يللام دالعدمللد مللن  Lean Manufacturing (IM)فبينمللا   للتهدف ظظللام التصللنيع المرشللد 

سللللبي  تنفيللللذ هللللذي  فلللليمحاولللللة لترفلللليئ نجلللل  المللللنارء الم للللتهلكة  فلللليالعمليللللا  واألظلللللطة 
  اللترلب ملن هافلة اسلتكال  الملنارء ملن خلال فليالعمليا   والترلب من هافلة أو،لا الفاتلد 

ت لتهل  ملن ملنارء الللرهة و لن  وللب الكفلاغا التللكيلية  والتلياألظلطة الياهلدا علن الحا،لة  
  وأسللاليآل (JIT) الفللنر  ااظتللا   فلليللمصللنع  معتمللدان علللب مجمنعللة مللن الممارسللا  متم لللة 

ءارا العمليللا   وظظلل  وءارا الطاتللة والللترلب مللن االختناتللا   وظظلل  و فلليالتح للين الم للتمر 
الجلنءا اللللاملة  ومللدخ  تيللا  التكللاليم علللب أسلا  م للارا  ال يمللة  وتطبيللق دطاتللا  ت يللي  

  و يرهللللا مللللن أءوا  تحليلللل  التلللللكيليدكللللري ت  للللي  األءاغ  (Box Score)    األءاغ 
 األظلطة. 

التصلنيع  في نين  مرهي علب ظهل   Agile Manufacturingظجد أن ظظام التصنيع الفعا  
مجمنعللة واسللعة مللن األهلللداف  فللينتيا،للا  العمللالغ  مللن خللال  تح لللق التميللي متنافللق مللع ا

ال للنو  مللن خللال  تللدرتها علللب ت للد    فلليوضللع راهللد لللللرهة  تح يللق فلليالتناف للية  والمتم لللة 
منتجللللا  متميلللليا متناف للللة مللللع انتيا،للللا  العمللللالغ داسللللتردام أنجللللام وظتا،يللللة  للللكيرا ظ للللبيان  

ظلل  الحجلل  الكبيللر  مللع االهتمللام دلل ن تفللنو هللذي  فلليظتللا  يتكللاليم تناف للية تماثلل  تكللاليم اا
المنتجلللا  تنتعلللا  العملللالغ  وتكلللنن تلللاءرا عللللب التكللللآل والتفلللنو عللللب خطللل  المناف لللين دملللا 

 ال نو.  في  اعد علب االستمرار 
مرتكللي علللب تللدرا اللللرهة علللب ت للد   مجمنعللة  (AM)وعلللب تللل  فللمن ظظللام التصللنيع الفعللا  

ظلل  فتللرا  اظتظللار  منيللة تصلليرا  فلليرفهللة التكللاليم عاليللة الجللنءا  كبيللرا مللن المنتجللا  من
 فيومتننعة ن آل المنا فا  المر ناة من العمالغ هنسيلة للب اغ واالستمرار والنمن  متفاوتة

  (Yusuf et al., 2014)ظ  ييئة تت   يدر،ة عالية من التناف ية. 
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لفعللللا  عللللن العدمللللد مللللن الم نمللللا  ا ااظتللللا،يالنظللللام  فلللليوتعبللللر المروظللللة المطلناللللة تنافرهللللا 
المطلللنا اتراتهللا يناسللطة اللللرهة  والمرتبطللة يتحدمللد الكميللا  واألنجللام  ال راريللةوالننللدا  

 ااظتللللا،يالمطلناللللة مللللن ظنعيللللا  المنتجللللا  المرتلفللللة  والمروظللللة المرتبطللللة يتحدمللللد المللللييل 
 فلليراغ تعلدمال  والمنتجلا  المطلنالة وضلافتها لمنا،هلة ر بلا  و لبلا  العملالغ  ومروظلة و،ل
منتللم متطلللآل  أ المنا للفا  والرصللاهب الال مللة لتطللنير تللل  المنتجللا   وهللذل  منا،هللة 

لنظلللام التصلللنيع الفعلللا   يلللر  الفكلللر  فلللالمنطلق  واالتلللالي  ااظتلللا،يالنظلللام  فللليمروظلللة عاليلللة 
مصللم  داألسللا  علللب ترفلليئ التكللاليم أو  يللاءا الجللنءا  ولظمللا الترهيللي علللب مروظللة النظللام 

ال للدرا  والطاتلا  الجدمللدا داللللم  الللذ  مييللد مللن مروظللة    مللن خللال  سللرعة وضللافةتلا،يااظ
 ,Gunasekran, 2002)لالنتيا،للا  المتكيللرا والمتجللدءا للعمللالغ   تاواسللتجاي النظللام 

Yang, 2014) 
أسلاليآل التصلنيع الحدم لة  اتجهلد الللرها  ظحلن  فليمحاوللة لالسلتجادة لهلذي التطلنرا   فيو 

الميا ا الرا ة دمال النظامين  من خلال  اللدمل يينهملا وتح يلق خفلئ تكلاليم  االستفاءا من
المللنارء الم للتهلكة والللترلب مللن هافللة أو،للا الفاتللد  والترهيللي علللب انتيا،للا  العمللالغ و يللاءا 

علالوا عللب  يلاءا ءر،لة االسلتجادة والمروظلة   (LM)ال يمة الم دمة له   وهذا ما  ح  ا ظظلام 
اسلتراتيجيا  األعملا  والتن،لا ظحلن االسلتفاءا  فلي  وعم  دعئ التكيرا  يااظتا،النظام  في

 .(AM)من االيتكارا  التنظيمية  وهذا ما  ح  ا ظظام 
 : : مشكلة البحث1/2
أسلللاليآل  فللليظللل  ييئلللة التصلللنيع الحدم لللة  وملللا  حلللي  يهلللا ملللن تطلللنرا  سلللريعة متالن لللة  فلللي

التن،للا علللب أسللا  خدمللة العمللالغ  التصللنيع  ت للعب اللللرها  ظحللن ريللاءا ال للنو مللن خللال  
والترهيي علب ت د   منتجا  تا  ،نءا عالية د سعار تناف ية  وتل  من خال  االسلتفاءا ملن 

للنفللاغ دانتيا،للا   هيمليللةوعللاءا تنظيمهللا دطري للة  فلليالللنظ  االظتا،يللة  فلليالتطللنرا  الحاءثللة 
 التلليمعنتللا  وال يللنء التكلللآل علللب هافللة ال فلليومتطلبللا  العمللالغ  وتنظيللم هللذي األسللاليآل 

  والتحلللن  يهلللذي الللللرها  ظحلللن تح يلللق الر بلللا  واالنتيا،لللا  ااظتلللا،يتعلللنو مروظلللة النظلللام 
 األ منة والجنءا المطلناة. فيالمتكيرا للعمالغ دالكميا  والننعيا  المرتلفة و 

 االستفاءا ملن أنلداث التكامل  واللدمل يلين هلالن ملن ظظلام فيوراما تجد تل  اللرها  ضالتها 
  ومن هذا المنطلق   لترلب البانلث (AM)  وظظام التصنيع الفعا  (LM)التصنيع المرشد 
 الت اؤال  ا تية:  فيململة البحث 

وظظلام التصللنيع  Leanملا ملد  ومماظيلة اللدمل يلين هلال ملن ظظلام التصلنيع المرشلد  -1
 آليا  ومتطلبا  هذا الدمل؟  هيوما   Agileالفعا  
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المرشلللد  وظظلللام  التصلللنيع لنظلللام المتكامللل  تطبيلللقال ثهاالتلللي  حلللدالتللل ثيرا   هللليملللا  -2
ومتكيللللرا  هللللذا  لللللللرهة التلللللكيلياألءاغ  االرت للللاغ دم للللتن   التصللللنيع الفعللللا  علللللب

 ؟ األءاغ
المرشلللد  وظظلللام  التصلللنيع لنظلللام المتكامللل  التطبيلللق التلللي  حلللدثهاالتللل ثيرا   هللليملللا  -3

 نارء المتانة لللرهة؟ فاعلية التكاليم  وترشيد استكال  الم التصنيع الفعا  علب
 : أهداف البحث: 1/3

   عب البانث من خال  هذا البحث ولب تح يق األهداف التالية: 
ول للاغ الهللنغ علللب مهللمنن ومتطلبللا  وآليللا  التكاملل  يللين ظظللام التصللنيع المرشللد  -1

Lean   وظظام التصنيع الفعاAgile. 
ام التصللللنيع المرشللللد  حللللدثها التطبيللللق المتكاملللل  لنظلللل التلللليالتعللللرف علللللب التلللل  ثيرا   -2

Lean  الفعلللللا  التصلللللنيع وAgile  التللللللكيليدم لللللتن  ،لللللنءا األءاغ  االرت لللللاغعللللللب 
 لللرهة ومتكيرا  هذا األءاغ. 

التطبيللللق المتكاملللل  لنظللللام التصللللنيع المرشللللد  حللللدثها  التلللليالتعللللرف علللللب التلللل ثيرا   -3
Lean  الفعلللا  التصلللنيع وAgile ليلللة التكلللاليم وم لللتن  اسلللتكال  ععللللب م لللتن  فا

 منارء. ال
 : طبيعة البحث: 1/4

مللن وراغ هلذي الدراسللة هلن تيلا  تلل ثير ممارسلا  ظظللام ااظتلا  المتكاملل   األساسليأن الهلدف 
 التللكيليعللب األءاغ  Agileوااظتلا  الفعلا   lean جملع يلين هلالن ملن ااظتلا  المرشلد  اللذ 

 . لللرها  وهذل  علب فاعلية التكاليم يتل  اللرها 
تم لل  ممارسللا  ظظللام ااظتللا   متكيللرنللد  علللر و  اختيللار مجمنعللة مللن وانللاغ علللب تللل  تلل

المتكاملل   تن لل  وليهللا البانللث مللن خللال  تحليلل  الدراسللا  ال للاد ة  وتم لللد هللذي المتكيللرا  
التنتيلللد  فللليالللللاملة  والمروظلللة ااظتا،يلللة  ااظتلللا   والصلللياظة االظتا،يلللة  للللن  رالااظتلللا   فلللي

ة  ولءارا سل لة التنريد  ولءارا االختناتلا   ومصلفنفة الجلنءا  المنهب   ولءارا الجنءا اللامل
 وخراه  ال يمة  والتح ين الم تمر  واطاتا  هاظبان. 

شلملد عللب واتلع الدراسلا   التللكيليوهذل  ت  اختبار خم ة متكيرا  تم ل  مهلمنن األءاغ 
  وأوتلللا  االظتظلللار  تلللام البانلللث يتحليلهلللا هلللالن ملللن المروظلللة ااظتا،يلللة  والجلللنءا التللليال للاد ة 

أ هللا تلل  اختيللار  التلللكيليوااظتا،يللة والطاتللة  وءورا التلللكي  همتكيللرا  م للت لة عللن األءاغ 
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خم ة متكيرا  تعبر عن فاعلية التكلاليم تهلمند ظصليآل هل  ملن تكلاليم الملنارء  والطاتلة 
 م لللار ال يملللة  وتكلللاليم الفلللل  فللليالم لللتكلة لكللل  مجملللع تكلللاليم  ومتنسللل  تكلفلللة الننلللدا 

  وتكلللاليم االنتفلللاخ دلللالمريون  همتكيلللرا  م لللت لة علللن الرلللار،ي  وتكلللاليم الفلللل  اللللداخلي
 فاعلية التكاليم. 

مناسللآل لدراسللة العالتللة  ونصللاهيوتللد وتللع االختيللار علللب أسلللنا االظحللدار المتعللدء ه سلللنا 
 لة تلرا  المتكيلرا  الم لت التلييين هذي المتكيرا   والحصن  علب الصلنرا الرياضلية للعالتلة 

 دالمتكيرا  التادعة. 
 فليوتد ت  اختيار أسلنا تاهمة االست صاغ لتكنن األءاا األظ لآل لجميلع البياظلا  واسلتردامها 

تطبيق التحليال  اانصاهية  وتل  ألن أسللنا ءراسلة الحاللة للن   لاعد عللب تلنفير يياظلا  
للعالتلا  يلين  صلاهياانال يلام دعمليلة التحليل   فليتكنن م اعدا  هافيكمية تفصيلية وا در 

هللذا البحللث  وسللنف  مللنن المجتمللع الم للتهدف مللن  فلليالمتكيللرا  الم للت لة والمتكيللر التللادع 
االست صاغ متهمن لمجمنعة من المدمرين التنفيذمن والماليين والم ئنلين عن ظظ  التكاليم  

 فعا . وعدء من البان ين الذمن لدمه  ولمام سايق دمالن من ااظتا  المرشد وااظتا  ال
 : فروض البحث ومتغيراته:1/5
 : مليالبانث عدا فروي هما  يغاظطالتان من أهداف البحث  ص 
التطبيلللق المتكامللل  لنظلللام التصلللنيع أثلللر والمتعللللق د يلللا   :: بتلنسااابة لل ااادف ا و 1/5/1

 التلللكيليدم للتن  ،للنءا األءاغ  االرت للاغعلللب  Agileوظظللام التصللنيع الفعللا   Leanالمرشللد 
متطلللآل األمللر تحدمللد المتكيللرا  الم للت لة والتادعللة لتح يللق هللذي  متكيللرا  هللذا األءاغلللللرهة و 

 الهدف  ومنها  يا ة فروي هذا الهدف. 
 المتغيرا  المستقلة: 

منطللن  النظللام التصللنيعي الممللنن مللن تكاملل  ظظللامي التصللنيع المرشللد والتصللنيع الفعللا  علللب 
ظلل  هللذا النظللام  والتللي  فللي  التللي تنفللذ مجمنعللة يللين المبللاءب ال ايتللة  وعللدء مللن الممارسللا

ت للعب ولللب  يللاءا ال يمللة للعمللالغ  والللترلب مللن الفاتللد  وتح يللق المروظللة وسللرعة االسللتجادة 
للعمللللالغ  ولمللللا هللللان هللللذا النظللللام المتكاملللل  هللللن المتكيللللر الم للللت   هللللان علينللللا تحدمللللد هللللذي 

 الممارسا  والمباءب. 
تلللل  المبلللاءب والممارسلللا  الرا لللة دالنظلللام  والللالر،ن  وللللب الدراسلللا  ال لللاد ة التلللي تناوللللد

 ,.Hallgren, and olhager, 2009, Fullerton, et al: ومنهلا Leagility المتكامل  
2014, Rahman et al., 2010, Taj and Morosan, 2011, Yang and Lu, 
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2011, Furlan et al., 2011 a, 2011b, Neho etal., 2012، Ramana, 
2013. 

الممارسللا  المرتبطلللة دالنظللام المتكامللل  الم تللرو هملللا  وهللليد المتكيلللرا  الم للت لة  ممننللا تحدملل
 : ملي
  Cellular Manufacturing اسلنا الرال ا االظتا،ية استردام-1
  Total Productive Manufacturing االظتا،ية اللاملة. الصياظة-2
 Flexible Manufacturing المروظة االظتا،ية. -3
 Just in Time (JIT) التنتيد المنهب  فيااظتا  -4
 Total Quality Management وءارا الجنءا اللاملة-5
 Supply chin analysis وءارا سل لة التنريد-6
 Constraints Management وءارا االختناتا -7
 Quality Function Deployment مصفنفة الجنءا-8
  Value stream mapping خراه  تيار ال يمة-9
 Kaizen & Continuous improvement التح ين الم تمر-11
 Kanaban & pull system اظبانهكار  -11

 المتغيرا  التتبعة: 
مبللر  تلل ثيرا  تطبيللق النظللام المتكاملل   التلليمجمنعللة مللن الم للاميس  فلليتتم لل  هللذي المتكيللرا  

لترهيلللي عللللب الم لللاميس للللللرهة  وسلللنف ملللت  ا التللللكيليعللللب األءاغ   Leagility الم تلللرو
ترللب أظلللطة ااظتللا  والتصللنيع  والتلليالتلللكيلية المرتبطللة يتطبيللق النظللام المتكاملل  الم تللرو 

ءون  يرها  وعلب الر   من عدم و،نء تاهمة محدءا من الم لاميس المتفلق عليهلا يلين الكتلاا 
،دملد عللب  ظظلام أ ظظ  التصنيع الحدم ة   ممن الر،لن  وليهلا لمعرفلة أثلر تطبيلق  مجا  في

تناوللللد  والتللليالدراسلللا  ال لللاد ة  فللليللللللرهة  وال وظلللا دلللالر،ن  وللللب ملللا ورء  التللللكيلياألءاغ 
 Lo and Power, 2000, Ahmed etالممارسلا  الرا لة دالنظلام الم تلرو ومنهلا: 

al., 2011, Paneru, 2011, Kennan and an, 2005, Green and Inman, 
2004, Abdullah, 2013, Cretu, 2010, Fullerton et al., 2011, Yang and 

Lu, 2011) 
تعبللر عللن مجمنعللة الم للاميس المرتبطللة  التلليمللن المممللن تحدمللد مجمنعللة المتكيللرا  التادعللة  

 : مليللنظام الم ترو هما  التلكيليداألءاغ 
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ااظتا،يللللة: وتعبللللر عللللن مللللد  اسللللتجادة اللللللرهة ل ظللللنا  واالنجللللام والمنا للللفا   المروظللللة-1
 من ،اظآل العمالغ. المطلناة 

: وتعنللللب مللللد  مطاد للللة المنللللتل ومنا للللفاتا لمتطلبللللا  العمللللالغ  وظ للللبة الننللللدا  الجللللنءا-2
 النندا  المنتجة  وعدء اللماو  من العمالغ و يرها.  و،ماليالمعيبة ولب 

ما يين الحصن  عللب الملنارء ملن الملنرءمن   المن ئاالظتظار: وي صد يها النتد  أوتا -3
 ظار نتب االظتهاغ من العمليا   ووتد االظتظار نتب الت لي  للعمالغ. ووتد االظت

والطاتللة: م للدرا اللللرهة علللب اسللتردام المللنارء والطاتللا  المتانللة دلللم   رفللئ  ااظتا،يللة-4
 المنارء  ويييد من المروظة  ااظتا،ية.  فيتكاليم الفاتد 

دا المنلللتل ملللن يدا لللة وللللب ظها لللة اتملللام ونللل الملللن ئالنتلللد  و،ملللاليالتللللكي : وهلللن  ءورا-5

 . العملية الفعلية  ويعد تصر فترا التلكي  من عالما  المييا التناف ية والعمس
الهللدف األو  ولللب التح للق مللن أثللر تطبيللق التصللنيع المتكاملل  الم تللرو  فلليوظظللران ألظنللا ظ للعب 

 : ملي ممن  يا ة الفري األو  هما  التلكيليعلب األءاغ 
  (:1: )فسيالرئيالترض ا و  

و جايية يين تطبيق الممارسا  الرا ة ينظلام ااظتلا  المتكامل   ونصاهي ارتبا هناك عالتة 
Leagility  لللرهة.  التلكيلياألءاغ  ومؤشرا 

 : عدء من الفروي الفرعية منب ق عنااألو   األساسيوهذا الفري 
ين تطبيق ي و جايية ونصاهيهناك عالتة ارتبا   :1/1ا و  ف الترعيالترض -

 الممارسا  الرا ة ينظام ااظتا  المتكام  ومؤشرا  المروظة ااظتا،ية. 
و جايية يلين تطبيلق ممارسلا   ونصاهي: هناك عالتة ارتبا  1/2ف الثتني الترعيالترض -

 اللرهة.  فيظظام ااظتا  المتكام  ومؤشرا  الجنءا 
و جايية يين تطبيلق ممارسلا   ونصاهي ارتبا : هناك عالتة 1/3الثتلث ف الترعيالترض -

 ظظام ااظتا  المتكام  وترفيئ أوتا  االظتظار داللرهة. 
ا جاييلة يلين تطبيلق ممارسلا   ونصلاهي: هناك عالتة ارتبلا  1/4الرابع ف الترعيالترض -

 ظظام ااظتا  المتكام  الم ترو  و ياءا ااظتا،ية واستكال  الطاتة الرا ة داللرهة. 
و جاييللللة يللللين تطبيللللق  ونصللللاهي: هنللللاك عالتللللة ارتبللللا  1/5تمس فالخاااا الترعاااايالتاااارض -

 الممارسة الرا ة ينظام ااظتا  المتكام  الم ترو  وترفيئ  من ءورا التلكي  داللرهة. 
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 حلدثها التطبيلق  التليالتعرف عللب التل ثيرا  المتعللق دل :الثاتنيأمت بتلنسابة لل ادف  :1/5/2
ليللللة التكللللاليم ععلللللب فا Agileالفعللللا  تصللللنيع الو  Leanالمتكاملللل  لنظللللام التصللللنيع المرشللللد 

 : مليفيتهمن هن ا خر متكيرا  م ت لة وأخر  تادعة هما   المنارءوم تن  استكال  
 المتغيرا  المستقلة: 

تلللللم   والتلللليالفللللري األو    فلللليتتكللللنن المتكيللللرا  الم للللت لة مللللن تا  المتكيللللرا  الم للللت لة 
 علر متكير.  وند   الم ترو وعدءها الممارسا  المرتب  تنفيذها دالنظام المتكام

 :المتغيرا  التتبعة
تبلر  تل ثيرا  تطبيلق النظلام  التليمجمنعلة الم لاميس  فليتتم   المتكيرا  التادعة لهذا الهلدف 

وتلد هلان الترهيلي   علب فاعلية التكلفة واستكال  المنارء المتانلة Leagilityالمتكام  الم ترو 
 والتللليتلللرتب  دمحاسلللبة التكلللاليم   التللليء ملللن الم لللاميس عنلللد اختيلللار هلللذي الم لللاميس عللللب علللد

تعمللللس دلللللم  واضللللق تلللل ثير تطبيللللق ظظللللام ااظتللللا  الم تللللرو علللللب فاعليللللة اسللللتكال  المللللنارء 
ترهلللي عللللب العالتلللة يلللين الملللدخال  المرتبطلللة دللللم  ظللللا  ملللن تكلللاليم  والتللليوالتكلللاليم  

 فليتبلر  العالتلة ملد  التكيلر  لتلياالمنارء  ولظتا،ية هذا النلا   وت  الترهيي عللب الم لاميس 
  ،يهلليفاعليللة التكللاليم علللب م للتن  هلل  ظلللا  مللن أظلللطة م للارا  ال يمللة المرتلفللة دلللم  

 اللرهة علب الم تن  الكلب. فيوعلب م تن  ه  م ار من م ارا  ال يمة المرتلفة 
متكاملل  تناولللد الممارسللا  الرا للة دالنظللام ال التلليومللن خللال  مللا أثللار  الدراسللا  ال للاد ة 

 الم ترو ومنها: 
(Jeyaraman and Leam, 2010, Mackelprang and Nair, 2010, Rahman 
et al., 2010, Furlan etal. 2011a. Furlan, 2011b, Chen etal. 2011, 
Ramana etal. 2013.) 

 : وهيتعد متكيرا  تادعة  والتيظ تطيع أن ظ م علب دعئ هذي الم اميس 
 كاليم المنارء. ظصيآل ه  مجمع ظلا  من ت -1
 الطاتة الم تكلة لك  مجمع من مجمعا  األظلطة.  -2
 م ار ال يمة.  فيمتنس  تكلفة النندا  -3
 . الداخليتكاليم الفل   -4
 . الرار،يتكاليم الفل   -5
 تكاليم االنتفاخ دالمريون.  -6

 هذا البحث هن:  في ال اظي األساسيوعلب تل   منن الفري 
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 : 2: فالثاني األساسيالفرض 

   تطبيلق الممارسلا  ظظلام ااظتلا  المتكمل  الم تلروو جاييلة يلين  ونصلاهيعالتلة ارتبلا   "هناك
Leagility   وفاعليلللة التكلفلللة وم لللتن  اسلللتكال  ملللنارء الللللرهة وملللن هلللذا الفلللري تب لللق علللدا

 : مليفروي فرعية هما 
 تطبيق ممارسا : هناك عالتة ارتبا  ونصاهي و جايية يين 2/1الترض الترعي ا و  ف -

وظصللليآل هللل  مجملللع ظللللا  ملللن تكلللاليم الملللنارء  Leagility ظظلللام ااظتلللا  المتكمللل  الم تلللرو
 المرتلفة. 

: هنللللاك عالتللللة ارتبلللللا  ونصللللاهي و جاييلللللة يللللين تطبيلللللق 2/2التاااارض الترعاااااي الثاااااتني ف-
وم لللتن  الطاتلللة الم لللتكلة لكللل  مجملللع ملللن  Leagilityالممارسلللا  ظظلللام ااظتلللا  المتكامللل  

 مجمعا  النلا . 
هنللللاك عالتللللة ارتبللللا  ونصللللاهي و جاييللللة يللللين تطبيللللق  :2/3ض الترعااااي الثتلااااث ف التاااار -

م لللار  فللليومتنسللل  تكلفلللة الننلللدا  Leagilityممارسلللا  النظلللام ااظتلللا،ي المتكامللل  الم تلللرو 
 ال يمة. 

تطبيلق ممارسلا  هناك عالتة ارتبا  ونصلاهي و جاييلة يلين  :2/4الترض الترعي الرابع ف-
 واظرفاي تكاليم الفل  الداخلي.  Leagility   م تروم  الاظظام ااظتا  المتك

: هنللللاك عالتللللة ارتبللللا  ونصللللاهي و جاييللللة يللللين تطبيللللق 2/5التاااارض الترعااااي الخااااتمس ف-
 تكاليم الفل  الرار،ي.  واظرفاي Leagility ظظام ااظتا  المتكام  الم ترو  ممارسا 

تطبيللللق يللللة يللللين : هنللللاك عالتللللة ارتبللللا  ونصللللاهي و جاي2/6التاااارض الترعااااي السااااتد  ف-
واظرفللللللاي تكللللللاليم االنتفللللللاخ  Leagility   الممارسللللللا  ظظللللللام ااظتللللللا  المتكملللللل  الم تللللللرو

 دالمريون. 
 سبي  اتمام هذا البحث علب أسلناين:  في عتمد البانث  المستخدم:: المن ج البحثي 1/6

الدراسللللة النظريللللة: مللللن خللللال  المللللنهل االسللللت راهي التحليلللللي  وتللللل  دللللالر،ن  ولللللب  -1
المرتلفلة ملن هتلآل وءوريلا  ومناتلع شلبمة المعلنملا  تاالظترظلد(  يهلدف  المصلاءر

الفكر المحاسبي  ويتعلق دمنضن  البحث  وتل  يهدف  ليا ة  فياست راغ ما ورء 
 الجاظآل النظر  من البحث. 
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الدراسللة الميداظيللة: مللن خللال  المللنهل االسللتنبا ي  وي للتردما البانللث نللا  و،للراغ  -2
  تناه  االستبيان التي مت  تن يعها علب عينة البحلث التلي الدراسة الميداظية من خال

 سنف مت  تحدمدها  نتب  رتبر البانث فروي البحث. 
 : ملي  تمد هذا البحث أهميتا مما  : أهمية البحث:1/7

ول اغ الهنغ علب فل فة وظتا،يلة ،دملدا  ت لنم عللب فكلرا الجملع  فيم اهمة البحث  -1
 فليرشد والتصنيع الفعا   وليرا  ءور هلذي الفل لفة يين ممييا  هالن من التصنيع الم
   وترشيد استردام المنارء. فاعلية التكاليمتدعي  األءاغ التلكيلي لللرهة  و 

ييئة األعملا  المصلرية  للتطلنرا  الحدم لة  فيأهمية أن تناكآل اللرها  الصناعية  -2
منهلا دل كبر تلدر أساليآل وآليا  التصلنيع الحدم لة  ومحاوللة االسلتفاءا  فيوالم تمرا 
 مممن. 

 Leagility و هلاو ملد  تلنافر مفلاهي  واسلتراتيجيا  وأسلاليآل التصلنيع المتكامل   -3
 اللرها  المصرية.  في

 جمللع يللين ميا للا هللالن مللن  الللذ تلللة األدحللاث التللي تناولللد ظظللام التصللنيع المتكاملل   -4
البيئللة  فلليءعلل  فاعليللة التكللاليم وترشلليد المللنارء  فلليالتصللنيع المرشللد والفعللا  وأثللري 

 ييئا  اخر .  فيالمصرية  ر   و،نء عدء محدء منها 
 تح ي ان ألهداف البحث متناو  البانث الن ا  التالية: : محتويت  البحث: 1/8

 مرا،عة الدراسا  ال اد ة فيما متعلق دمحاور البحث.  -
والفللرو  Agileوظظللام ااظتللا  الفعللا   Leanماهيللة هللالن مللن ظظللام ااظتللا  المرشللد  -

 هما  و،ناظآل التكام  فيما يينها. يين
 .Leagilityممارسا  ظظام ااظتا  المتكام   -
 التكاليم.و علب األءاغ التلكيلي   Leagilityاظعماسا  ظظام ااظتا  المتكام   -
 لمتكام  الم ترو. اظ  تطبيق ظظام ااظتا   فيشرو األءوا  المحاسبية المناسبة  -
 حث. الدراسة الميداظية الختبار فروي الب -
 استرال  النتاهل  ولترار التن يا  الرا ة دالبحث.  -
 مرا،ع البحث.  -
 ملحق البحث.  -
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 : / الدراسات السابقة2
اهت  البان نن يت د   العدمد من الدراسا  التي تناولد ظظلام التصلنيع المرشلد وهلذل  التصلنيع 

للللكيلي  هملللا أن الفعلللا   يهلللدف معرفلللة أثلللر تطبيلللق أ  منهلللا عللللب فاعليلللة ااظتلللا  واألءاغ الت
هنلللاك دعلللئ المحلللاوال  التلللي سلللعد وللللب اللللرا  يلللين هالهملللا لمعرفلللة أثلللر تلللل  علللللب وءارا 

 : ملياللرها   ومن تل  الدراسا  ما  فيالتكاليم 
 Leanأواًل: دراست  اهتمت بنظتم اإلنتتج المرشد: 

ع ( اهتمللد الدراسللة دللالتعرف علللب مللد  م للاهمة ظظللام التصللني2118  الملللهراو  ءراسللة ت-1
 فللليتح لللين ااظتا،يلللة وتعييلللي التنميلللة االتتصلللاء ة  فللليالمعتملللد عللللب ترشللليد الفاتلللد تالمرشلللد( 

منللت  ال طلا   فليال طا  الرا   وتن لد الدراسة وللب أن تطبيلق ظظلام التصلنيع المرشلد 
الرلللا  ملللؤء  وللللب ترفللليئ التكلللاليم وتح لللين ااظتا،يلللة و يلللاءا الراحيلللة  العتملللاءي عللللب 

افة ال يملة  والتح لين الم للتمر  واالتلالي ملؤء  وللب  يلاءا ااظتا،يلة وءعلل  اسلتبعاء الفاتلد ولضل
 ال طا  الرا .  فيالتنمية 

(: هللدفد الدراسللة ولللب التعللرف علللب مللد  م للاهمة ظظللام التصللنيع 2116ءراسللة تعلللب  -2
المرشللد علللب ءعلل  الميا للا التناف للية لللللرهة  ورهللي  الدراسللة علللب أثللر مرتكلليا  هللذا النظللام 

شلللم  خال لللا وظتا،يلللة  والتح لللين الم لللتمر  ولءارا سل للللة التنريلللد   فللليمنة التصلللنيع والمتهللل
و يرهللا مللن المرتكلليا  علللب تعييللي تللل  ال للدرا  وتن لللد الدراسللة ولللب و،للنء عالتللة ارتبللا  
ونصاهي و جايية يين تل  المرتكليا  وتح لين م لتن  الجلنءا  وخفلئ التكلفلة  وسلرعة تلبيلة 

 ءع  الميا ا التناف ية.  ر با  العمالغ  واالتالي
هلللدفد الدراسلللة وللللب ييلللان أثلللر تبنلللب الللللرها  لنظلللام  :(Defansek, 2015)ءراسلللة -3

 وظلروف المناف لةييئلة األعملا  المتكيلرا   فليءعل  الننلدا  االتتصلاء ة  فيالتصنيع المرشد 
 مللن اظرفللاي ال للدرا تعللاظيالعاليللة  وتامللد دللالتطبيق علللب دعللئ الننللدا  االتتصللاء ة التللي 

التناف ية د بآل ال ن  االتتصاء ة واال،تماعية ال لبية والنمن ال ماظي  وتن لد الدراسة ولب 
أن التصلللنيع المرشلللد تلللد  ملللنن هلللن الحللل  األفهللل  للللدع  ال لللدرا  التناف لللية لهلللذي الللللرها   

 وأو د دهرورا أن تعم  تل  النندا  علب تبنب مرتكيا  التصنيع المرشد. 
(: سلعد الدراسلة وللب اسلتردام ظملنت  تياسلي التكلاليم المبنلب 2115  الملهراو  ءراسة ت-4

ظل  ييئلة التصلنيع المرشلد   فليعلب تيار تلدفق ال يملة أل لراي تلدعي  اسلتراتيجية االسلتدامة 
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وتن لللللد الدراسللللة ولللللب أن تطبيللللق هللللذا النمللللنت  مللللؤء  ولللللب تح يللللق متطلبللللا  اسللللتراتيجية 
 أفهلللل كال  األم لللل  للمللللنارء  و،للللذا االسللللتدامة  مللللن خللللال  تح للللين ،للللنءا األراللللاو واالسللللت

 العنا ر  وتح ين معدال  ظمن اللرهة. 
 فليهلدفد الدراسلة وللب ت لد   ملنهل ،دملد  :(Ofileanu and Topor, 2014)ءراسلة -5

وءارا التكلفلللة للللتاله  أظظملللة التصلللنيع المرشلللد  وتعرضلللد الدراسلللة للتصلللنيع المرشلللد ومرتكياتلللا 
ظللل  ظظلللام التصلللنيع  فلللييآل وءارا التكلفلللة المطب لللة ومتطلبلللا  تطبي لللا  ثللل  تطرتلللد وللللب أسلللال

المرشد  وتن لد ولب عدم مطاد ة ومالهمة تل  األساليآل مع متطلبلا  التصلنيع المرشلد  ثل  
 استعرضد متطلبا  تطبيق التصنيع المرشد وآليا  التحن  لهذا النظام. 

هل التصنيع هدفد الدراسة ولب التعرف علب ءور من :(Kringen etal. , 2014)ءراسة -6
 Stage Gateعمليلللا  التنميلللة  وتللل  اسلللتردام أسلللاليآل ترشللليد الفاتلللد م للل   فللليالمرشلللد 

Process Map تح ين األءاغ والتدفق للعمليلا  التنميلة االتتصلاء ة  وتن للد الدراسلة  في
ولب أن تطبيق التصنيع المرشد أء  وللب تح لين تلدفق وهفلاغا  العمليلا  وتح لين ااظتا،يلة 

 اظرفاي التكاليم. دلم  هبير و 
هدفد الدراسة ولب استكللاف ملد  امماظيلة تطبيلق  :(Carlborg etal. , 2013)ءراسة -7

مجلللا  الرلللدما   ووضلللع تصلللنر نلللن  ومماظيلللة تللل ثير مبلللاءب هلللذا  فللليظظلللام ااظتلللا  المرشلللد 
النظللام علللب وظتا،يللة الردمللة  واشللار  ظتللاهل الدراسللة ولللب و،للنء ظللن  مللن التنافللق يللين ظظللام 

  المرشد والنلا  الردمي ،نبان ولب ،نلآل ملع و،لنء دعلئ المعنتلا  التلي  جلآل العمل  ااظتا
تح لين  فيعلب تذليلها دما  ممن من ظجاو هذا التطبيق  ولن ااظتا  المرشد لعآل ءوران هامان 

 أءاغ الردما   وءع  ال درا  التناف ية. 
ر مللنهل ااظتللا  المرشللد  (: هللدفد الدراسللة ولللب التعللرف علللب تلل ثي2113ءراسللة تويللراهي   -8

عللللب ممارسلللا  المحاسلللبة ااءاريلللة والرتاييلللة  ملللع ييلللان ملللد  اسلللتعداء المنللللت  لتكيلللر تلللل  
الممارسلللا  دملللا متنافلللق ملللع ملللنهل الترشللليد  وتلللل  داسلللتردام خلللراه  تيلللار تلللدفق ال يملللة هللل ءاا 

تطلا   فلي  العمليا   وتن لد الدراسة ولب أن معظ  ملاك  ااظتا فيرهي ية لتحدمد الفاتد 
العصلللاهر  مملللن معالجتلللا داسلللتردام ظظلللام الترشللليد  ملللع و،لللراغ تعلللدمال  معينلللة وف لللان لتن،لللا 

 ااظتا . 
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تلدمد الدراسلة مرا،علة ألءييلا  وظتلاهل  :(Bhamu and Sangwan, 2014)ءراسلة -9
الفكللللر ااظتللللا،ي والمحاسللللبي نللللن  ظظللللام التصللللنيع المرشللللد  واستعرضللللد العدمللللد مللللن ظتللللاهل 

ييئا  مرتلفة دل ن تطبيق ظظام ااظتا  المرشد وما مترتلآل  فيتمد  التيدحاث الدراسا  واأل
عليللا مللن آثللار علللب األءاغ التلللكيلي وتفعيلل  التكللاليم  وأشللار  ظتللاهل الدراسللة ولللب أن هللذي 

تكنين و ار ظظلر  متكامل  ملن الممارسلا  ااءاريلة التلي تنضلق هيفيلة  فياألدحاث ساهمد 
يع المرشد  وأن األمر متطلآل مييدان من البحث دما  ح ق اا لار تطنيع المصنع لنظام التصن

 المتكام  لتطبيق ظظام التصنيع المرشد. 
هللدفد الدراسللة ولللب تحليلل  أثللر تطبيللق ظظللام  :(Jimenez etal. , 2012)ءراسللة -11

تطلا  العصلاهر  ومعرفلة النتلاهل التلي  مملن الحصلن  عليهلا ملن تطبي لا   فليااظتا  المرشد 
العمليللا   فليسلتردام خلراه  تيلار ال يملة  التلي اسلتردمد هل ءاا رهي لية لتحدملد الفاتلد وتلل  دا

تطلا  العصلاهر  ممللن  فلليهلذا ال طلا   وتن لللد الدراسلة وللب أن معظلل  مللاك  ااظتلا   فلي
 معالجتها داستردام ظظام ااظتا  المرشد  مع و،راغ تعدمال  معينة وف ان لتن،ا ااظتا . 

(: هللدفد الدراسللة ولللب تحليلل  الجناظللآل المرتلفللة اعللاءا هندسللة 2111  الجنللد ءراسللة ت-11
ظ  التصنيع المرشد  ولعلاءا هيملتهلا لتعتملد عللب ظظلام  فيممارسا  ظظ  المحاسبة ااءارية 

تكلللاليم تيلللار تلللدفق ال يملللة وتلللل  يهلللدف محاوللللة تح يلللق تنافلللق يلللين ظظللل  المحاسلللبة ااءاريلللة 
الدراسللة ولللب علدم تنافللق الللنظ  المحاسلبية  الت ليد للة مللع  الت ليد لة والمللدخ  الم تللرو  وتن للد

م نمللا  وفكللر مللنهل الترشلليد  همللا أن مللنهل الترشلليد   للمق داترللات تللرارا  أفهلل  مللن خللال  
ت للد   معلنمللا  مالغمللة تت لل  دالدتللة والنضللنو والتنتيللد والمناسللبة وال ايليللة للفهلل  عللن التكلفللة 

 د ة. والندرا والراحية والنمن والتدف ا  الن 
هدفد الدراسة ولب ت د   األ ر التي ت اعد الللرها  الرا بلة : (Cretu, 2010)ءراسة -12
التحلللن  وللللب ظظللللام ااظتلللا  المرشلللد  وتنضلللليق الكيفيلللة التلللي تتكيللللم يهلللا المحاسلللبة مللللع  فلللي

التكيللرا  لكللري تللنفير معلنمللا  وءاريللة مالغمللة دالدتللة والنضللنو والتنتيللد المالهلل   وأو للد 
ظظللام المعلنمللا  دمللا مللالغم التحللن  ولللب ظظللام ااظتللا   فلليرا و،للراغ التعللدمال  الدراسللة دهللرو 

 المرشد. 
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رهلي  الدراسلة عللب دحلث أثلر  :(Woehrle and Abu. Shady, 2010) ءراسلة-13
التن،للا ظحللن تبنللب ظظللام ااظتللا  المرشللد علللب المنتللم التناف للي لللللرها   وتن لللد الدراسللة 

شم  خال لا وظتا،يلة  وخفلئ  فيشد وارتكا ي علب التصنيع ولب أن تطبيق ظظام التصنيع المر 
 فليتلنفير التكلاليم المرتبطلة دلالتريين واالتلالي   لاه   فليالمريون وللب أءظلب ظ طلة    لاه  

 تح ين م تن  التناف ية وراحية اللرهة. 
(: هللدفد الدراسللة ولللب اختبللار مللد  تكيللم ممارسللا  المحاسللبة 2118ءراسللة ت  لللن   -14

ع متطلبا  ييئة ااظتا  الرالي من الفاتد تالمرشد(  وتن لد الدراسة ولب أن ظظام ااءارية م
والتكلللاليم المعياريلللة ال متناف لللا ملللع ظظلللام ااظتلللا  المرشلللد  وأن ظظلللام  ABCتكلللاليم النللللا  

 ظ  هذي النظام.  فيتكاليم م ار تدفق ال يمة  عد يدمالن مالهمان للتطبيق 
لد الدراسة مد  مالهمة تطبيق ظظام تكاليم تدفق ال يملة (: تناو 2118خطاا  ءراسة ت-15
ظل  تطبيلق ظظلام التصلنيع المرشلد  وتن للد الدراسلة وللب أن  فيييئة األعما  المصرية  في

مجمنعللة اللللرها  التللي تطبللق ااظتللا  المرشللد لللدمها ت بلل  لتطبيللق مللنهل تكللاليم تللدفق تيللار 
لم لللتردم وال لللدر المتلللنفر  وأظلللا يلللدون و،لللراغ ال يملللة  لكنظلللا  ميلللي يلللين تكلفلللة الملللنارء دال لللدر ا

أظظمة المعلنما  للن ملنفر تلل  اللنظ  المعلنملا  التلي تظهلر ا ثلار  فيالتحنيال  المطلناة 
 الناتجة عن تطبيق ظظام ااظتا  الرالي من الفاتد تالمرشد(. 

(: هللللدفد الدراسللللة ولللللب تحليلللل  مللللدخ  ااظتللللا  المرشللللد  2116ءراسللللة تعبللللد المجيللللد  -16
لت ثيرا  المحاسلبية الناتجلة علن تطبي لا  ونصلر المللاك  المحاسلبية المرتبطلة يتطبيلق هلذا وا

مصللر  وال للرارا   فلليالنظللام  وءراسللة أثللر التطللنير الم تللرو علللب أءاغ الننللدا  االتتصللاء ة 
ااءارية المرتلفة المبنية علب المعلنما  المحاسبية  وتن لد الدراسة ولب أن تطبيق ااظتا  

   اعد علب استمرار وارتفا  م تنيا  األءاغ وتح ين أظظمة التكاليم. المرشد 
 :Agileثتنيًت: دراست  اهتمت بنظتم التصنيع التعت  

(: هللللدفد الدراسللللة ولللللب معرفللللة أثللللر ممنظللللا  تكننلن،يللللا 2116ءراسللللة تشللللال  و،اسلللل   -1
ا  يلللين أءاغ العمليلللا   ورهلللي  الدراسلللة عللللب تللللريب عالتلللا  االرتبللل فللليالتصلللنيع الفعلللا  

ممنظللا  تكننلن،يللا التصللنيع الفعللا  وأءاغ العمليللا  دمؤشللراتا  وأظهللر  ظتللاهل الدراسللة و،للنء 
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عالتللللة ارتبللللا  ونصللللاهي و جاييللللة يللللين ظفعيللللة المعلنمللللا  وأءاغ العمليللللا   وأو للللد الدراسللللة 
 دهرورا تبنب اللرها  المدخ  ااظتا  الفعا  لما  مييي المطلناة علب المنتل. 

(: سللعد الدراسلة وللب تحليلل  العالتلة يلين متطلبللا  التصلنيع الفعللا  2114ءراسلة تمحل : -2
Agile  وتامللد دللالتطبيق علللب  للناعة األءويللة  وتن لللد الدراسللة التناف للية لللللرهةوالميلليا  

ولللب أن تبنللب اسلللنا التصللنيع الفعللا  داللللرهة  أء  ولللب تح يللق العدمللد مللن الميا للا الداعمللة 
سلللرعة ااظجلللا  لطلبلللا  العملللالغ المتجلللدءا  خفلللئ معلللدال   م لللدمتها فللليلل لللدرا التناف لللية  و 

التصللنيع  ممارسلا التكلفلة  والجلنءا العاليللة وأو لد الدراسللة دل ن ت لعب اللللرها  ظحلن تبنللب 
 الفعا . 

: عمفلللد الدراسلللة عللللب تتبلللع نلللاال  ثلللالث شلللرها   لللناعية (Frank, 2004)ءراسللة -3
المللدء اليمنيللة لالسللتجادة لطلبللا  أثللر تبنللب ظظللام التصللنيع الفعللا  علللب خفللئ  يهللدف معرفللة

خلال  عمليلا  التصلنيع  واسلفر   %81العمالغ  وندء البانث هدفا يترفيئ المدا اليمنية 
ملنم  وخفلئ التكلفللة  75أ لام يللدالن ملن  4المصلنع األو  وللب  فلليالنتلاهل علن ترفليئ الملدا 

 اراة من هلذي   و،اغ  ظتاهل المصنعين ا خرين مت%99وت لي  العينا ين بة  %51ين بة 
تح لللين المبيعلللا  و يلللاءا وتح لللين  فللليالنتلللاهل  وأشلللار  الدراسلللة وللللب ءور التصلللنيع الفعلللا  

 الردما  الم دمة للعمالغ. 
تناولد الدراسة استراتيجية التصنيع الفعا  ه ند آليا  االستجادة : (Suri, 2002)ءراسة -4

و  همللا تناولللد الدراسللة األسللباا األسللنا فلليال للريعة لمنا،هللة التحللنال  والتكيللرا  المتنا لللة 
ت لللم وراغ التكيلللرا  التلللي تتطللللآل منا،هلللة سلللريعة  وخلصلللد الدراسلللة وللللب أن التصلللنيع  التلللي

الفعا  متطلآل الفه  الناسع من تب  ييئلة التطبيلق ل ناعلد التصلنيع الفعلا   وءعل  ااءارا العليلا 
 لمباءب النظام  وتنعية العاملين د ناعد التصنيع الفعا . 

ييئللة  فلليهللدفد الدراسللة ولللب اختبللار تكللاليم التلللكي   :(Hooper etal.2001)سللة ءرا-5
سللرعة االسللتجادة لطلبللا  العمللالغ وتلبيللة المتطلبللا  المتكيللرا لهلل   وتامللد دعملل  ءراسللة نالللة 
علب أند المصاظع وتن لد الدراسة ولب أن تبنلب المنلل ا لفل لفة التصلنيع الفعلا  تلؤء  وللب 

 يا ا التناف ية. خفئ التكلفة  وءع  الم



17 

 

تناولللد الدراسللة أثللر التصللنيع الفعللا  علللب ترفلليئ وتللد  :(Turnbull, 2000)ءراسللة -6
  رالت لي  والمدا اليمنية لتلبية  لبا  العمالغ  ورهي  الدراسة علب عام  النتد ه ند عنا

 اليمنيلللة لجظتلللا   وترفللليئ الملللدءال لللدرا التناف لللية  وراطلللد يلللين اسلللتردام التصلللنيع الفعلللا  
وتن لد الدراسة ولب أن ظظام التصلنيع الفعلا   م ل  اسلتراتيجية شلاملة تكطلب مباءههلا ،ميلع 

 أو،ا ظلا  الحرهة داللرهة. 
وملللا  Agile: تناوللللد الدراسلللة و لللم ظظلللام التصلللنيع المت لللار  (Suri, 1998)ءراسلللة -7

م لتردمة االستجادة ل لريعة لطلبلا  العملالغ  فيمتهمنا من ،ع  ظظام ااظتا  أك ر مروظة 
ال للنة سلليجما  وخلصللد الدراسللة ولللب أن  (SS)و  (Tom)التنتيللد الحينللب و  (JIT)مفللاهي  

مللللن منللللافع التصللللنيع الفعللللا  ترفلللليئ رأ  المللللا  العاملللل   وارتفللللا  معللللد  ءوران المرلللليون  
 واظرفاي التكلفة  و ياءا الحصة ال نتية. 
 :Agileتعت  والتصنيع ال Leanثتلثًت: دراست  ربطت بين التصنيع المرشد 

هلللدفد الدراسلللة وللللب تحدملللد الم لللتن  الفعلللا  ملللن أظظملللة  (Routroy, 2015)ءراسلللة -1
 ك نللد Leanالتصللنيع خللال  األوتللا  المرتلفللة  واستعرضللد الدراسللة ظظللام التصللنيع المرشللد 

ت عب ولب ترفيئ الفاتد وتح يلق ر بلا  العملالغ  ثل  استعرضلد ظظلام  التيأظظمة التصنيع 
تلبية االنتيا،لا  المتطلنرا ملن ،لاظبن ال لنو  ثل  أظهلر   في  وءوري Agileالتصنيع الفعا  

أن ظظللام التصللنيع الفعللا  هللن التطللنر الطبيعللي لنظللام ااظتللا  المرشللد  وأن التصللنيع الفعللا  
  منن أك ر فعالية نالة أن  منن التصنيع المرشد هن المطبق و نر ولب التصنيع الفعا . 

هلدفد الدراسلة وللب أثلر التكامل  يلين هلالن  :(Hallgren and Olhager, 2009)ءراسلة -2
علب المحرها  الداخلية والرار،ية  Agileوالتصنيع الفعا   Leanمن ظظام التصنيع المرشد 

سلرعة اظجلا  العمليلا   فليلتبنب تل  األساليآل واظعماساتها عللب تح لين المرر،لا   وءورهلا 
 فليمرتكليا  التكامل  يلين النظلامين ت لاعد وتلبية ر با  العمالغ  وتن للد الدراسلة وللب أن 

 ءع  الميا ا التناف ية. 
هلللدفد الدراسلللة وللللب ت يلللي  أثلللر التكامللل  يلللين هلللالن ملللن ظظلللام : (Mistry, 2005)ءراسلللة -3

  ورهلي  Supply Chainالتصنيع المرشد وظظلام التصلنيع الفعلا  عللب ءعل  سل للة التنريلد 
وتل   ،Just in time (JIT)  فلي النتلد المحلدء تتبنلب ظظلام ااظتلا التليعلب سل للة التنريلد 
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و،راغ ءراسة نالة وت  الرا  يين سل لة التنريد التي ترا  دلم،راغا  محلدءا لرفلئ التكلاليم 
من،هة دالمعامال  التلي تلرا  يلين ااظتلا  المرشلد والفعلا   وتن للد الدراسلة وللب أن اللدمل 

ءعل  أءاغ سل للة التنريلد  وتح يلق ر بلا   فلييين التصنيع المرشد والفعا  هان للا ءوران هبيلران 
العمللالغ  وخفلللئ التكللاليم  ونلللدث ترفلليئ للتكلللاليم علللب  لللن  خطللنا  ومرانللل  سل للللة 

 التنريد. 
 : ملياءا من الدراسا  ال اد ة فيما ف:  ممن تلريب االستالتعليق على الدراست  الستبقة

تح للين  فللي  المرشللد ويللرا  مللد  م للاهمة ظظللام ااظتللا فلليسللاهمد الدراسللة ال للاد ة  -1
 ااظتا،ية وتعييي ال درا  التناف ية لللرها . 

 فلي Agileويلرا  ملد  م لاهمة ظظلام ااظتلا  الفعلا   فليساهمد الدراسا  ال لاد ة  -2
 تح يق سرعة االستجادة لر با  و لبا  العمالغ وءع  ال درا  التناف ية. 

مللن ظظلللام  أ  ايللر   دعللئ هللذي الدراسلللا  متطلبللا  تحللن  اللللرها  وللللب تطبيللق -3
 ااظتا  المرشد أو الفعا   نتب ت تطيع تل  اللرها  تح يق ميا ا هذي النظ . 

تطرتلللد دعلللئ هلللذي الدراسلللا  وللللب محلللاوال  اللللدمل يلللين هلللالن ملللن ظظلللام التصلللنيع  -4
 المرشد والفعا  لحصر الميا ا المح  ة يين الجمع يين هالهما. 

اللللرهة  ملدع  تلدراالحدم للة  دملا  أسلاليآل التصلنيع ملناءا فتياملد االهتملام ظحلن االسللت -5
 األسناو.  فيعلب منا،هة المناف ة اللدمدا 

متكامل   جملع  تصلنيعوأه  ما  ميي الدراسة الحالية وظها تتطرو ولب أثر تبنب اللرها  لنظام 
 يين ميا ا هال من التصنيع المرشد والفعا  علب األءاغ التلكيلي لللرها  وتفعي  التكاليم. 

 : ين نظام اإلنتاج المرشد والفعالالتكامل ب /:3
 Lean Production : نظتم اإلنتتج المرشد:3/1
 : : مت وم نظتم اإلنتتج المرشد3/1/1

 فلي لير ظظام ااظتا  المرشد ولب و ار شام  ومنظ   عتمد علب تعظي  ال يمة وتدظيلة الفاتلد 
لللرهة  ويهللت  مللنهل الترشلليد كافللة العمليللا  ااظتا،يللة والت للني ية وااءاريللة الرا للة د ظلللطة ال

يتنظلللي  العالتلللا  يلللين الللللرهة ومنرءمهلللا وعمالههلللا. وتلللدفق ااظتلللا  عبلللر الرطلللن  ااظتا،يلللة 
 Womack)(  وتللد عللرف 2118المرتلفللة  وال ناعللد المنظمللة لعمليللا  الترلليين تشللاهين  

and Jones, 2003)   الترشلليد د ظللا مجمنعللة مللن األفعللا  التللي  جللآل ال يللام يهللا دلللم



19 

 

النتد الصحيق من أ،  و جاء تيمة من عم  معين  ومن هنا  فيق وفق تتادع  حيق  حي
 ظجد أن ظظام ااظتا  المرشد   نم علب ءعاه  أساسية هي: 

 و الة هافة أشما  الفاتد ءاخ  اللرهة.  -
 التطنير الداه  والتح ين الم تمر لك  األظلطة.  -
 ت د   أفه  تيمة تح ق ر با  العمالغ.  -

ظتللا  المرشللد ولللب ترشلليد اسللتردام ال للن  العاملللة  يللر المهلليفة لل يمللة  والمرلليون  وي للعب اا
والمنتجا  المعيبة  وم انة التريين  و من ءورا ااظتلا   والرلرءا  وتكلاليم وعلاءا التصلنيع  

ظفلس النتلد ملؤء  وللب  يلاءا ااظتا،يلة  و يلاءا الجلنءا  فعمليلة وعلاءا الهيمللة التلي تلنفر  فيو 
الرتاييللللة والتح للللين و،للللنءا   يللللاءا الم للللدراالمصللللنع  تللللؤء  ولللللب  فلللليالترلللليين  وتلللد وم للللانة

المنتجللا   همللا أن المرلليون تللد  مللنن عللامالن سلللبيان واالتللالي متطلللآل الرتادللة عليللا مللن خللال  
 . (Cengiz, 2012)آليا  المرشد 

صلطلق علن فل لفة تد ملة االكتللاف ،دملدا االظتللار  فالم Leanوي عبر ظظام ااظتلا  المرشلد 
معللروف  ويطبللق منللذ يدا للة الرم للينا  مللن ال للرن العلللرين لللد  شللرهة تنينتللا تحللد م للمب 

Toyota Production System (TPS) ، ول د ساعد  عنام  عدمدا علب شين  استردام
هلللذا النظلللام منهلللا تناعلللة الللللرها  دهلللعم ظظللل  ااظتلللا  الت ليد لللة علللن تعييلللي تلللدراتها عللللب 

ظ  ما تلهدي ييئة األعما  من تطنرا  تكننلن،يلة مت لارعة  فيمنا،هة المناف ة  خصن ان 
(Blocher etal. , 2016) 

 : العوامل الرئيسية لإلنتتج المرشد: 3/1/2
تتكلللنن العنامللل  الرهي لللية لجظتلللا  المرشلللد ملللن خم لللة عنامللل  ت لللاعد عللللب وظتلللا  منلللتل علللا  

 : (Banomyong, 2009)الجنءا ومنرفئ التكاليم 
تللل  اسللتردام  فلليلللا دمللا  ءاعلليال  الللذ حللد مللن العيللنا والفاتللد العيللنا والفاتللد: ال -1

 الفاهئ من المناء الرام. 
ءورا ااظتللا : الحللد مللن األوتللا  الياهللدا عللن  ريللق ت ليلل  فتللرا االظتظللار يللين مرانلل   -2

 التجهيي  وهذل  أوتا  وعداء عملية ااظتا . 
ظتللا   وخا للة ،ميللع مرانلل  اا فلليم للتن  الترلليين: الت ليلل  مللن م للتن  الترلليين  -3

 ااظتا  تحد التلكي  يين مران  ااظتا . 
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عمليللللة التصللللنيع  فللللياسللللتكال  الم للللانة والمعللللدا : اسللللتكال  الم للللانة والمعللللدا   -4
 دطري ة أك ر هفاغا من خال   ياءا معد  وظتا  المعدا  المن،نءا. 

المروظة: اكت اا ال لدرا عللب وظتلا  مجمنعلة ملن المنتجلا  دمروظلة عاليلة ملع الحلد  -5
 األءظب من تكاليم التحن  ووتد التكيير. 

ونتب مت لنب للتصلنيع المرشلد تح يلق األهلداف التلي   لعب عليهلا   جلآل أن منطللق ملن هلذي 
 (Kumar etal. , 2014)المباءب  ويرهي علب وظجا  مهام محدءا منها: 

 معرفة ما هي ال يمة المهافة للمنتجا  من و،هة ظظر العمالغ.  -1
 لتي ال ظهيم تيمة للمنتجا . و الة ه  العمليا  ا -2
 ،ع  المنتجا  تتدفق دلم  م تمر ن آل الجدو  المرط  لها.  -3
 اعتماء ااظتا  علب ظظام ال حآل من تب  العمالغ.  -4
 التح ين من أ،  الن ن  ل فه  مع و الة هافة أشما  الفاتد.  -5

رسللا  و،للنء مجمنعللة مللن المما Lean productionيتطلللآل تطبيللق ظظللام ااظتللا  المرشللد و 
 للنرا مجمنعللة مللن الرال للا  واالعتمللاء علللب وءارا المرلليون  فلليعمليللا  ااظتللا   فلليمتم لللة 

علب ظظام ااظتا  الفنر   ولءارا التنريد دلم  متكام  للرا  يين اللرهة وعمالهها ومنرءمها  
واسلللتردام التح لللين الم لللتمر للحلللد ملللن الفاتلللد  واسلللتردام ظظللل  وءارا الجلللنءا الللللاملة ا،لللراغ 

 , .Ramana etal)،ميلع األظللطة الداخليلة للللرهة  فلي ري لة التفكيلر  فليكيرا  ،ذرية ت
2013) 

 : النتتئج المترتبة على تطبيق اإلنتتج المرشد: 3/1/3
العدملللد ملللن الللللرها  نلللن  العلللال   فللليملللن خلللال  تتبلللع ظتلللاهل تطبيلللق ظظلللام ااظتلللا  المرشلللد 

(Womack and Jones, 2003)مليل هذا التطبيق فيما    ممن تحدمد أه  ظتاه : 
مهلللللاعفة وظتا،يلللللة العمللللل  عللللللب ،ميلللللع النلللللناني سلللللناغ ااظتا،يلللللة  أو الت نيلللللة  أو  -1

 ااءارية  يدغان من استالم المناء الرام نتب ت لي  المنتجا  للعمالغ. 
 المريون ين بة مماثلة.  فيمع ترفيئ النق  %91ترفيئ  من االظجا  ين بة  -2
فلللل  الرلللار،ي المتهلللمنة و لللن  منتجلللا  معينلللة ترفللليئ علللدء العيلللنا وتكلفلللة ال -3

تكلاليم وعلاءا التلللكي   فليللعملالغ  وهلذل  ترفليئ تكلفلة الفلل  الللداخلي المتم للة 
 ظتيجة اكتلاف وندا   ير مطاد ة للمنا فا . 
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 مللن االسلللتجادة لر بلللا  العملللالغ مللن خلللال  وملللداءه  دال للللع  فللليترفلليئ ملحلللنخ  -4
 والردما . 

ا  الال مللة ظتيجللة اسللتردام معللدا  وأسللاليآل تصللنيعية نجلل  االسللت مار  فللياظرفللاي  -5
ناللة تحلن  الللرهة  فليمتعدءا األ راي  وتتميي دال درا علب الترلب منها دالبيع 

 عن عاهلة المنتجا  ولب أخر   وتل  لتتنافق مع ر با  العمالغ. 
تح يق ترهيي أكبر علب العمي  مع م تنيا  راحية مرتفعة  نيلث أن ،عل  العميل   -6

أهللداف المنللل ا سلليؤء  دلللم   بيعللي ولللب تح يللق اللللرهة لمعللدال  راحيللة  محللنر
 .(Chopra, 2013)مرتفعة 

 فليالمرشلد ظظلام   لتك  الملدخال  اظتلا  ظفلس المرر،لا   ون ظظلامومما سلبق  مملن ال لن  
  ولكللن داسللتردام مللنارء دلللرية أتلل   و اتللا  تصللنيعية Massظظللام ااظتللا  الناسللع الت ليللد  

المعلللدا  أتللل   ووتلللد أتللل  لتطلللنير المنلللتل الجدملللد  ووتلللد أتللل  لجظتلللا    فللليار أتللل   واسلللت م
وضلافة وللب أن تاهملة الملناء المطلنالة أتل  مللن ااظتلا  الناسلع  أملا المرر،لا  تتهلمن تننعللان 

 .(Berg and ohlsson, 2005) من العيناالعدء  مع أت  تدر  فيكبيران 
لمرشللللد  والتللللي تهلللل  دااضللللافة ولللللب ترشلللليد ( اسللللتراتيجية ااظتللللا  ا1وينضللللق اللللللم  رتلللل  ت

التصلنيع  ترشلليد سل للة التجهيللي  وترشلليد عالتلا  العمللالغ  وترشلليد تطلنير المنللتل  ولن هللذي 
 Leanاالسلللتراتيجيا  دمجملهلللا تكلللنن ملللا   لللمب المنظنملللة المرشلللدا أو المللللرو  المرشلللد 

Enterprise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ظظام التصنيع المرشد1شم  رت  ت
 (Vedium,lean production,www. , 1000inventures.com)المصدر:        

  ترشيد المنتج                   ترشيد التصنيع       
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 تطوير المنتج 
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 Agile production: نظتم التصنيع التعت : 3/2
 : مت وم نظتم اإلنتتج التعت : 3/2/1

وظتلللا  المنتجلللا  خلللال   فلللي علللرف ظظلللام التصلللنيع الفعلللا  د ظلللا ال لللدرا عللللب التكييلللر ال لللريع 
هملا و لم  ، (Gunasekaran etal. 2005)  اسلتردام مروظلة ااظتلا  وت نيلة المعلنملا

(Dekkers and Bennett, 2005)  للنم دمظتللا   الللذ المصللنع الفعللا  د ظللا المصللنع  
منتجللا  فعالللا وعلللب ءفعللا   للكيرا ت تللرا مللن ءفعللة وانللدا وتريبللة مللن الدفعللة التللي  طلبهللا 

الفعللللا     وت للللتطيع اللللللرها  التللللي تطبللللق التصللللنيعالعميلللل   دفعلللل  التصللللمي  وت لللللي  المنللللتل
 االستجادة ال ريعة لطلبا  العمالغ مما  ح ق لها مييا تناف ية م تدامة. 

التصنيع الفعا  د ظا تدرا المنظمة علب تح يق التكيير  (Slack etal. , 2004)أ هان عرف 
 النتد المحدء.  فيمرتلفة   تلميلة ااظتا  دمنجام فيال ريع 

م معللارف ال للنو واللللرها  الصللناعية السللتكال  والتصللنيع الفعللا  مرتكللي أساسللان علللب اسللتردا
 مملللن الللللرها   اللللذ األسلللناو المت لبلللة  وهلللن ظملللنت  للتصلللنيع الملللرن  فللليالفلللر  المراحلللة 

أوتلا  سلريعة  واتكلفلة  فليالمصنعة من وظتا  وت لي  مييل أوسع من منتجا  ن آل الطلآل 
يعة لطلبلللا  العملللالغ منرفهلللة  واالتلللالي التصلللنيع الفعلللا  هلللن ال لللدرا عللللب االسلللتجادة ال لللر 

(Mukunday, 2001) 
النتللد  فلليعلللب هيفيللة االسللتجادة للبيئللة المتكيللرا  Agileالتصللنيع الفعللا   اسللتراتيجيةوتعتمللد 

تكنن اللرهة مت دمة عن الللرها  األخلر    لكيالمناسآل  مع ال يطرا علب الجنءا والتكلفة 
للللروعا  الفاشلللة ملللت  الكاؤهلللا دحيللث ملللت  ونللداث التكيلللرا  تا  األولنيلللة د للرعة  هملللا أن الم
سلنو مت لارعة  علن  ريلق  فليد رعة لتجنآل المييد ملن الر لاهر والعمل  عللب و جلاء نللن  

ت ليلل  ءورا التطللنير دلللم  هبيللر  مللع و،للنء مللنظفين مبللدعين وهيملل  تنظيمللي متكيللم وشللبمة 
 .(Routroy، etal. , 2015)من المنرءمن والعالتا  مع العمالغ والمنظما  

ظللام التصللنيع العللا  دم ادللة التطللنر الرللا  ينظللام التصللنيع المرشللد  ويمللنن الترهيللي ويعتبللر ظ
منصآل علب متطلبا  العمالغ  دحيلث تكلنن الللرهة أك لر مروظلة واسلتجادة لمتكيلرا  الطللآل 

ال للنو  ويجعلل  منهللا مللن الللنظ  االسللتباتية التللي لهللا ال للدرا علللب التعاملل  مللع المتكيللرا   فللي
ملن تلدرتها عللب التلنا ن يلين االسلتجادة لمتطلبلا  العملالغ الفريلدا ملع  الكير متنبل  يهلا  ويييلد

خفئ التكلفة والجنءا العالية واالتالي فمن التحن  ملن التصلنيع المرشلد وللب الفعلا  هلن أكبلر 
 ظ  البيئة التناف ية.  فيتحد منا،ا المنظمة 

تطبيللق  أن ظظللام التصللنيع الفعللا  أفهلل  (Russell and Taylor, 2011)وتللد أوضللق 
 ظنعين من الصناعا :  فيل ناعدي 
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اللللللرها  التللللي ت للللنم يتصللللنيع منتجللللا  عاليللللة الهندسللللة  وتتبنللللب سياسللللة الللللدفعا   -1
 الصكيرا  مع التننيع العالي. 

 فللللياللللللرها  التللللي ال تهللللطر ولللللب تصللللمي  هلللل  منللللتل ولكللللن لللللدمها تننيعللللان عاليللللان  -2
 مع  لآل عا  من تل  المنتجا .  Large Varietyالمنتجا  

ظظللام التصللنيع الفعلا  د ظللا أنللد أفهلل  المللداخ  لتطبيللق  Routry etal., 2015يهليم و 
(  ويجملع ظظلام 2الللم  رتل  ت فليالعمالغ  وتلل  ملن خلال  عمللا ضلمن سل للة ال يملة هملا 

التصلللنيع الفعلللا  يلللين األءاغ والتح لللين الم لللتمر لجظتلللا  ملللع اسلللتردام ت نيلللا  مت دملللة م للل  
  فهلللالن علللن اسلللتردام تصلللنيفا   (CAD, CAM)حاسلللآل التصلللمي  والتصلللنيع يناسلللطة ال

 POLCA)المعلنملللا   وتباءلهلللا ولكتروظيلللان  وي لللتعين النظلللام هلللذل  ت نيلللة ،دملللدا ت لللمب 
CART)  دطاتا  تريينية لل يطرا  علب االنتيا،ا  من المناء مع استردام ظظام(MPR)، 

ا التصلنيع  منهلا ترفليئ ملد (Suri and Krishnamurthy 2010)ويح لق منلافع علدا 
 ترفيئ تكلفة المنتل  وتح ين أءاغ الت لي . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شم  رت  ت
 التصنيع الفعا  فيسل لة ال يمة لت د   منتجا   فيالتعبيرا  

 (Brown and Bessant, 2003: تالمصدر
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 منتخفيض ز                                                                                         

 دورة االنتاج                                                                                                   

 تخفيض زمن دورة التطوير                                                                                                    
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 : مكونت  التصنيع التعت : 3/2/2
دمن،بهلا متطللآل ملن المنظملة و،لراغ  متكلنن التصلنيع الفعلا  ملن ثالثلة ممنظلا  أساسلية والتلي

( هللللذي 3تعبيللللرا  شللللاملة  وتح للللين ءاهلللل  لمللللنارء وتللللدرا  المنظمللللة  وينضللللق اللللللم  رتلللل  ت
 الممنظا : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ممنظا  التصنيع الفعا 3شم  رت  ت
 (Kovach etal. , 2005تالمصدر: 

 فللليألسلللاليآل التلللي ت لللاه  : ت نيلللة المعلنملللا : هلللي مجمنعلللة الت نيلللا  واألءوا  وا3/2/2/1
تنفير البياظا  والمعلنما  المطلناة والتي ت ه  أءاغ العمل   وتلدع  ال لدرا  لتح لين  راهلق 
العمل   م ل  الحاسلآل وتطبي لا  البرمجيلا  واالتصللاال  عللب دعلد  وت لاه  ت نيلة المعلنمللا  

المنظملللة  فللليتلللنفير الت لللهيال  الهلللرورية لمرتللللم مناتلللع ومجلللاال  ااظتلللا  والعمليلللا   فلللي
(Slack etal. , 1998) 

: العلللاملنن األتهيلللاغ: متكلللنن التصلللنيع الفعلللا  ملللن العلللاملين األتهيلللاغ أو ملللا  مملللن 3/2/2/2
ت ميته  دصنا  المعرفة  وتعرف المعرفلة د ظهلا نا ل  ،ملع البياظلا  والمعلنملا  والمهلارا  

 والربرا والممارسة والفه  التام للعالتا  والعمليا  االيتكارية. 
: الللللرهاغ المتحلللدمن: وهلللن يرظلللامل هامللل  متهلللمن اشلللراك العلللاملين وتعبلللر ث لللافته  3/2/2/3

التنظيميللة وءعلل  التطللنر الفللرء  لهلل  مللن خللال  التللدريآل وتحدمللد الممافللت  والحللنافي وتلللجيع 
تطلنير مهلاراته    فليفرو العم   ومنق العاملين  لالنيا  واسلعة الترلات ال لرارا  وال لماو 

 (Krajewski and Ritzman, 1999)امها لك  ما هن ،يد لمنظمته  ومعارفه  واسترد
 : ميا ا التصنيع الفعا : 3/2/3

 Agileالتصنيع الفعال 

 فلسفة التغيير

 

 عاملين 

 اذكياء
 شركاء

 متحدين

 تقنية

 معلومات
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مللللللؤء  تطبيللللللق اللللللللرهة لنظللللللام التصللللللنيع الفعللللللا  ولللللللب تح يللللللق العدمللللللد مللللللن الميا للللللا منهللللللا: 
(Gunasekran, 2005,Theisen, 2013, Sujatha and Prahlada, 2013) 

 اظرفاي تكاليم التصنيع.  -
 العمالغ واستمراريته  مع اللرهة.  اورضهة  لللر ة ال نتية  ياءا الحص -
 التطنير ال ريع للمنتجا  الجدمدا.  -
  ياءا ااظتا،ية مع التدفق المنتظ  و ياءا الفعالية. -
 ظظام ال حآل وف ان لطلبا  العمالغ.  -
 سرعة االستجادة لطلبا  ااظتا  مع م تن  ممتا  من الجنءا من أو  مرا.  -
 لمعالجة أثناغ العم . ت ليب مريون ا -
 ت ليب وتد ءورا ااظتا   ووتد االظتظار.  -
أهميللة الللدور والتلل ثير الرللا  دللاألفراء وظظلل  المعلنمللا  علللب وءارا عمليللا  اللللرهة  -

 ينجاو. 
التعللللاون مللللع اللللللرها  األخللللر  مللللن خللللال  تكللللنين شللللرها  وتحالفللللا  مللللع شللللبمة  -

ءا مروظللة وسللرعة اسللتجادة المللنرءمن ترهللي علللب خفللئ التكلفللة و يللاءا الجللنءا و يللا
 اللرهة للتكيرا . 

: أهلت  دعلئ البلان ين يتتبلع االختالفلا  : مقترنة بين التصنيع المرشد والتصنيع التعت 3/3
يلللين هلللالن ملللن التصلللنيع المرشلللد  والتصلللنيع الفعلللا  والجلللدو  التلللالي منضلللق دعلللئ ملللن هلللذي 

 (Al- Masoud, 2007, Gunasekran, 2005)  االختالفا :
 ( االختالفا  يين التصنيع المرشد والتصنيع الفعا 1  ت،دو  رت
 Agileالتصنيع الفعا   Leanالتصنيع المرشد 

 من،ا دالعمالغ.  -

 األوامر علب أسا  العمالغ.  -

 مروظة االظتا  تعتمد علب تلميلة ااظتا .  -

 ترهيي علب العمليا  التصنيعية.  -

 من،ا دمتطلبا  ال نو.  -

 األوامر علب أسا  تكير ال نو.  -

 بر للمنتجا  ن آل الطلآل. مروظة أك -

 الترهيي علب العمليا  علب م تن  اللرهة.  -
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 الترهيي علب االستردام الفعا  للمنارء.  -

 ال نو.  فينبؤ دالطلآل  ممن الت -

 اظرفاي تنن  المنتجا .  -

 هامش راق م بن .  -

المللنارء  فلليالترهيللي علللب الترفلليئ الم للتمر  -
  ير الم تكلة. 

ظظ  التصنيع تتميلي دلالجمنء الن لبي واالتلالي  -
  عناة التكيم مع ظروف ال نو المتكيرا. 

 الترهيي علب ا ءهار ييئة األسناو. -

 ال نو.  فيال  ممن التنبؤ دالطلآل  -

  ياءا تننيع المنتجا .  -

 هامش راق مرتفع.  -

الترهيلللي عللللب تب لللي  عمليلللا  تلللدفق ااظتلللا   -
 لنمات  المنتجا  المرتلفة. 

سللللرعة  فللللي  للللاه  ظظلللل  التصللللنيع مرظللللة دمللللا  -
 التكيم مع ظروف ال نو المتكيرا. 

 :Leagilityالمتكتمل : نظتم اإلنتتج 3/4
 : المتكتمل : مت وم نظتم اإلنتتج3/4/1

مجللا  ظظلل  ااظتللا   مالنللي أظللا ه يللران مللا مللت  و للم ظظللام  فلليأن المتبللع للكتادللا  المرتلفللة 
بارهما ظمنت،ين اظتا،ين مرتلفلين داعت Agile  وظظام التصنيع الفعا  Leanالتصنيع المرشد 

ظل  االظتلا  المرشلد عللب  فليلك  منهما أهلداف أساسلية مرتلفلة  فبينملا مرهلي ظظلام التصلنيع 
التصللنيع الفعللا   فلليالمللنارء  يللر الم للتكلة  ظجللد أن الترهيللي  فلليمحاولللة الترفلليئ الم للتمر 

الميا لا المرتلفلة المتح  لة علب تب ي  العمليا  تدفق ااظتا  لنمات  ااظتا  المرتلفة وتح يلق 
ظفلس النتلد وظتلا  مجمنعلة أك لر تننعلان ملن ملييل المنتجلا    فليمن وفنرا  ااظتا  الكبير و 

مللن ظانيلللة أخللر  فلللمن ظظللام التصلللنيع الفعللا  مهلللدف ولللب أن  ملللنن أك للر مروظلللة وتكيللم ملللع 
 يد من المنارء.  منن لدمها ال درا علب استردام المي  واالتاليالبيئة الرار،ية   فيالمتكيرا  

 ,Prince and kay, 2003, Nalyer etal,1999)ول لد ظلاتش دعلئ الكتلاا وملنه : 
Zelbst etal,, 2010)  أن هنلاك علدم تنافلق يلين هل  ملن ظظلام ااظتلا  المرشلد(Lean) ،

 لما ملي:ظظام متكام   فيولن هالهما ال  ممن ،معها  (Agile)وظظام ااظتا  الفعا  
المرشد متميي دالجمنء الن بي مما  ممنا من عدم التكيم د هنلة ان ظظام التصنيع  -

ظل   فليمع متكيرا  ال نو  والم ا  علب تلل  المرليون الفلاهئ ملن الملناء الرلام 
ييئتلا األعملا  المتطلنرا  يينملا  فليالتصنيع الفعا    لاعد عللب تلبيلة فلر  ال لنو 

 ريون ألت  ظ طة. رفئ الم ظ  ااظتا  المرشد ألظا  فيال  ممن تح يق تل  
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وظتلا  عللدء محلدوء مللن المنتجلا  دلللم  هفلنغ  يينمللا  (LM)ون هلدف ظظلام الترشلليد  -
مرهي دلم  متيامن علب وظتا  منتجا  أك لر تننعلان خصن لان  (AM)النظام الفعا  

 تا  االنتيا،ا  المتداخلة.  ظ  المنتجا  في
  فهلللن أك لللر دعلللد ملللدخ  مرطللل  للتعامللل  ملللع التكييلللر الم لللتمر  للللذل (AM)ظظلللام  -

 .(LM)مروظة واستجادة من ظظام 
دعالتللللا   نيلللللة األ،لللل  مللللع  فللللي العملللل علللللب فكللللرا الملللللارهة  (LM)مرهللللي ظظللللام  -

 تنن  المنتجا . لعلب اللراكة تا  األ،  ال صير  (AM)المنرءمن  يينما مرهي 
دللللم  هبيلللر د لللبآل فكلللرا التصلللنيع  (LM)ظظلللام  فللليتلللدفق ااظتلللا  م للليطر عليلللا  -

لتلنفر مروظلة أكبلر  (AM)ظظلام  فليهذي الرال ا تد تكلنن افتراضلية  الرلن   وال ون
 ااظتا  المتنن .  في

واالر   من هذا الجد  نن  ومماظية انداث التكام  يين النظلامين  وال أن هنلاك ملن رأ  أن 
 الدمل ين هال النظامين أمر أك ر فعالية لما منفري هذا الدمل من االستعاءا من ميا ا هالهما. 

هللن التطللنر  (Leagility)أوضللق أن النظللام المتكاملل   (Rick, 1996)ءراسللة تللام يهللا  ففللي
األسللناو  فلليأظظمللة ااظتللا   ولن ظللروف ال للنو والمتكيللرا  البيئيللة المت للارعة  فلليالطبيعللي 

 فللي( هتصلنر للتطلنر 4واألتواو تلدفع ظظلام التصلنيع وللب التطلنر التل لاهي وتلدم الللم  رتل  ت
 النظ  ااظتا،ية. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ( تطنر النظ  ااظتا،ية4شم  رت  ت

 (Rick, 1996تالمصدر: 

 الفعال 
 المرشد 

 الواسع 

 اليدوي

Agile Lean 
Mass 
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في العم  الذ  تام دا في ملرو  وعاءا هندسة  (Naylor, 1999) وفي ءراسة تام يها
  و،د أن الدمل يين Leagileااظتا  االكتروظي خال  تنفيذ ظظام  مجر  التدف ا  في ظظام

(LM)  و(AM) ستردام ظ طة عدم التالتي أو عدم اال ءوا   والذ   فص  خ  منل  خال  ا
 (5في ظ طة تميي المنتل  هما هن منضق في اللم  رت  ت نااظتا  ولب ،يهيي

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ( النظام المرشد والنظام الفعا 5شم  رت  ت
 (Naylor, 1999تالمصدر: 
التللكي  ملت  تطبي هلا وت لتند عللب م لتن   (LM)ءب ولصد ظ طة علدم التالتلي هلذي  فلمن مبلا

  لتردم للترهيلي عللب تح يلق رضلا  لبلا  العميل   (AM)ولب ااظتلا  المرطل   و  والن ن 
 (. %58تجهيي األعما  علب  ن  ال ل لة ين بة ت فيدلم  مباشر  وتد نصلد تح ينا  

تل  عمللا لتحدملد  ملن خلال  اسلتبيان (Gunasekaran. , 2005)ءراسة تمد يناسلطة  فيو 
 (GEC)شلرهة  في (AM)مجاال  أعما  مرتلفة لممارسا   في (Agility)مؤشر الت ارعية 

 جملع يلين التصلنيع المرشلد والفعلا   ح لق ميا لا  اللذ البريطاظية  اظهر  أن النظلام المتكمل  
تكللنن  تناف لية للللرهة  وأن يرظلامل التصللنيع الفعلا  ال  ملنن ظا،حلان هليللان يذاتلا يل  متطللآل أن
 اللرهة مرشدا  فبدون الترشيد الم بق  منن التحن  ولب الفعا  أمر  عآل تح ي ا. 

ولللب أن تح يللق التكاملل  يللين النظللام المرشللد والفعللا   (Slack etal. , 2004)ول للد أشللار 
و ار تح يلق  فيمتطلآل و،نء اتفاتيا  شراكة مع المنرءمن من خال  ومداءها دالمناء الال مة 

رهة  فهلالن عللن االتحلاء مللع اللللرها  األخلر   علللب أن تكلنن هللذي اللللرها  األهلداف الملللت
  نيلة األ،  مع شفافية المعلنما   والتن يق الملترك  ون  الملاك  الملترهة.

 

 تجهيز 

 المواد 
رضا 

  العميل

 Leanالعملية المرشدة 

 

 النظام المرشد 

 

 تجهيز 

 المواد 
رضا 

  العميل

 Agileالعملية )المتسارعة( 

 

 ع )الفعال( النظام المتسار

 

 تجهيز 

 المواد 

رضا 

  العميل
العملية 

 المتسارعة

 الفعال-النظام المرشد 

 

العملية 

 المرشدة

 نقطة عدم التالقي
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 :(Leagility): مزايت تطبيق نظتم التصنيع المتكتمل 3/4/2

ب االسللتفاءا مللن الميا للا ون الجمللع يللين هللالن مللن النظللامين التصللنيع المرشللد والفعللا    للاعد عللل
ءر،للة المروظللة الرا للة داللللرها  مللن نيللث  مللنالمنفللرءا لكلل  ظظللام دلللم  متكاملل   ويييللد 

،اظلللآل  ملللعال لللنو  واللللم  متميلللي  فلللياالسلللتجادة ال لللريعة للمتكيلللرا  المفا،ئلللة ملللن العملللالغ 
 ,Hays and Pisano)فعاليلة اسلتكال  الملنارء  أ هلان  ح لق هلذا اللدمل ميا لا علدا منهلا: 

1996, Dagher, 2008, Ramana, 2013, Zelbst, 2010) 
 ياءا تدرا  اللرهة علب  فيهبير  دلم  Leagility   اه  ظظام ااظتا  المتكام   -

تح يق أتصب تدر مممن من معامير األءاغ م ل  التكلفلة  والجلنءا والمروظلة  وال  لة  
ا  عظلل  فر للها أ هلان  عطللب الفر للة لللللرهة لتننيللع منتجاتهللا علللب ظطللاو واسللع مملل

 االتتصاء ة. 
  والحللد األءظللب JITمعالجللة الملللمال  الرا للة داسللتردام التكننلن،يللا عللن  ريللق  -

واألعللللللب للمرللللليون  وت ليللللل  الهلللللياعا   والتح لللللين الم لللللتمر  والتكييلللللر ال لللللريع  
 واالستجادة ال ريعة  والتمييي يين المنتجا . 

يدا لة  فليق تنفيذ التصنيع المرشلد الدفع ال ريع ظحن  ياءا ال درا التناف ية  عن  ري -
 العمليا   والتصنيع الفعا  خال  المران  النهاهية للعمليا . 

كال النظامين متطلبا ،نءا عالية لتح يق  اتتهما ااظتا،ية ال صن   ولكن أ  منها  -
ال  ملللل  يرظلللامل مهيمللل  لحللل  مللللاك  وءارا الجلللنءا  أملللا ناللللة التكامللل  فللل ن تلللدفق 

را عليا خال  ظظام ال حآل  نيث  حلدء  للآل اليالنن شلم  وظلن  ااظتا  مت  ال يط
 فليااظتا   وادا ة من تحرك هذا الطللآل  فلمن االنتيا،لا  ملن المرليون ست لتك  

كلللل  المجللللاال   ولكللللري التللللدفق الت ل لللل  لجظتللللا   فللللمن هللللال النظللللامين   للللتردما 
 و يرها.  رلن  المفاهي  انجام الدفعا  الصكيرا  والتكير الكلب ال ريع  وااظتا  

ال يملللة العاليلللة ملللع التنفيلللذمن لتح لللين الكفلللاغا  (Leagility) ح لللق النظلللام المتكامللل   -
خللال  ،للنءا واعتماء للة المنفللذ  واالتللالي  عملل  هللذا النظللام علللب و،للراغ تكيللر ث للافي 

نلل  ملللاك  الجللنءا   فللي،للنهر  منفللذ مللن خللال  ءعلل  ااءارا وملللارهة العللاملين  
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لمعرفة والتعل  وترسيخ تي  ومعت لدا  وفل لفة تظفلذها دللم  والتلارك دالمعلنما   وا
  حيق من الرطنا األولب(. 

عمليللة االظتظللار والمناولللة وي للاعد علللب ت لللي  المنللتل  فلليترفلليئ النتللد الهللاهع  -
تصلمي  منلتل ،دملد  فيالنتد المحدء والمتفق عليا  وال رعة  فيدال رعة المممنة و 

 ولظتا،ا ن آل أمر العم . 
 : (Leagility)نظتم اإلنتتج المتكتمل  مترست م: 3/4/3

والتصلنيع الفعلا   Leanمنبب النظام ااظتا،ي الممنن من مييل يين ظظامي التصلنيع المرشلد 
Agile  علب مجمنعة من الممارسا  المرتب  تنفيذها يهذا النظلام الم تلرو  والتلي ملت  تطبي هلا

 فلياسلتردام الملنارء  فليب ملن أو،لا الف لد األسا  ليياءا ال يملة الم دملة للعملالغ واللترل في
 : مليمرتلم عمليا  اللرهة وأه  هذي الممارسا  ما 

:  عتبر التصنيع الرلن  من أه  متطلبلا  Cellular Manufacturing التصنيع الخلوي -1
تطبيللق ظظللام ااظتللا  المتكاملل   وهللن مفهللنم مييللد مللن مللييل المنتجللا  مللع أتلل  فاتللد مممللن  

ظظللام  حللافي علللب سالسللة تللدفق  فلليمللن المعللدا  والللنر  التللي مللت  ترتيبهللا وتتكللنن الرليللة 
المناء والممنظا  خلال  العمليلة ااظتا،يلة دمرتللم مرانلهلا  ملع تلنفير أفلراء ملؤهلين وملدراين 

 ح لق  الرللن  ون التصلنيع  (Heizer and Render, 2010)هلذي الرليلة  فليعللب العمل  
وللة الملناء  تلدفق الملناء الملنظ   ترفليئ مرليون تحلد فناهد عدمدا منهلا: ترفليئ تكلفلة منا

التصلللللنيع  خفلللللئ وتلللللد ااعلللللداء  االسلللللتجادة ال لللللريعة  تح لللللين الجلللللنءا  خدملللللة العملللللالغ 
(Ramana etal., 2013) 

  (Total Productive Maintenance) الصيتنة اإلنتتجية الشتملة-2
الللرها  الصللناعية   فليالصلياظة تم ل  الصلياظة ااظتا،يلة الللاملة اسلتراتيجية فعاللة لتح لين 

وتا تللل  اسلللتردامها دللللم  واسلللع وال سللليما خلللال  الع لللنء األخيلللرا ظتيجلللة ا ء لللاء نلللدا المناف لللة  
فهلللالن علللن  يلللاءا االهتملللام دالجناظلللآل البيئيلللة  وي صلللد دالصلللياظة االظتا،يلللة الللللاملة الصلللياظة 

نيللللين علللللب ضللللب  أءاغ الم للللتمرا  والتعللللاون يللللين العللللاملين وملللللكلي ا ال  والمهندسللللين والف
ا ال  والمحافظلللة عليهلللا  وتعمللل  الصلللياظة الللللاملة عللللب تح يلللق فناهلللد علللدا منهلللا ترفللليئ 
تكلللاليم التللللكي   الت ليللل  ملللن ظ لللا  األعطلللا   تح يلللق االسلللتردام األم للل  لللل ال  والمعلللدا  

(Paneru, 2011).  
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 ظللا أنللد  عللرف التح للين الم للتمر د :(Continuous Improving)التحسااين المسااتمر -3
ملللدخ  أو يرظلللامل   لللعب داسلللتمرار لتح لللين ،ميلللع  أ  م للل   اللللذ أءوا  التصلللنيع الفعلللا   و 

العمليللا  مللن خللال  تح للين م للتن  الجللنءا  والت لللي   واالظتا،يللة  ورضللا العمللالغ  وخفللئ 
 (Nazaruk, 2011)المدء اليمنية لجظتا   خفئ التكلفة  وت لي  المعيآل 

علب فكرا أن ه  شيغ ءاخ  اللرهة تايل  للتح لين الم لتمر   أ هان  عتمد التح ين الم تمر
 وأن علب المؤس ة أن ت تب دالليغ األن لن والجدملد دللم  ءاهل  فالجدملد واألفهل  هملا رمليا

 عال  المناف ة  واالتالي  ممن ال ن  أن:  فيالتميي والب اغ 
  للدمها ال لنو العلالمي  فمعظل  الللرها فليهلن األسلا  للنجلاو  التح ين الم لتمر -

 منارء محدوءا  مما متطلآل االستكال  األم   لها. 
انت للاا التكللاليم أل للراي رتايتهللا  فللي ممللن اسللتعما  فل لللفة التح للين الم للتمر  -

 وترفيهها مع الحفاخ علب م تن  ،نءا المنتجا . 
   اعد التح ين الم تمر علب تنليد العملية المن،هة للتفكير.  -
،يا اللرهة همل  ظحلن و جلاء نل  للمللاك  دصلنرا   اعد التح ين الم تمر علب تن  -

 م تمرا. 
 مدع  االستجادة ال ريعة من خال  تن،يا العمي  لم را  تن يع المنتجا .  -
 ,Gunasekaran) تهللر Manufacturing Flexibility: المرونااة اإلنتتجيااة-4

ييئلللة  فللليأن مروظلللة ااظتلللا  تعنلللب ءر،لللة التعامللل  ملللع المتكيلللرا  التلللي تحلللدث  (2005
 لبا  واختبارا  العمالغ  وتلم   مروظة ااظتلا   مروظلة  فيالتصنيع  وم تن  التكير 

الحج   مروظة سرعة الت لي   التننيع وااليتكار  وتعتبر المروظة االظتا،يلة وانلدا ملن أهل  
مميللليا  ظظلللام التصلللنيع المتكامللل  لملللا ملللنفري هلللذا النظلللام ملللن م نملللا  تح يلللق المروظلللة 

 ااظتا،ية ومنها: 
 ليب الفترا اليمنية للت لي   فكلما اظرفهلد هلذي الفتلرا هاظلد الللرهة أك لر مروظلة ت -

 تلبية انتيا،ا  العمالغ.  في
خصاهب المنتل دما ملبب ر بلا  العملالغ  وهلذي ال لرعة  فيسرعة و،راغ التكيرا   -

 المروظة الهندسية وم تنيا  المناء  ومران  التصنيع.  فيتعد ءالة 
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 يلللاءا  فللليار والتجدملللد  وت لللد   منتجلللا  ،دملللدا متطلللنرا وت لللاه  ال لللدرا عللللب االيتكللل -
 نصتها ال نتية. 

  Total quality Management: إدارة الجودة الشتملة-5
وتعنب تلبية   Leagilityتعتبر وءارا الجنءا اللاملة من أه  مرتكيا  ظظام التصنيع المتكام  

  هما تعنب الرلن ملن أ  عيلنا أو خصاهب المنتجا  النتيا،ا  العمالغ وارضاغ ر باته 
أعطلللا  المنتجلللا   أو اسلللتياغ العملللالغ  واهلللذا  فللليأخطلللاغ تتطللللآل وعلللاءا العمللل   أو الت لللبآل 

تتهمن الجنءا تكلفة أت   ويعم  ظظام ااظتا  المتكام  علب تح يق األدعاء المرتلفلة للجلنءا 
والصللالنية واالسللتجادة ااظتللا  متهللمنة ،للنءا األءاغ والرصللاهب والمطاد للة والمنثنتيللة  فللي

  (Neho etal. , 2013)والجماليا  وال معة: 
أ هان  عم  ظظام ااظتا  المتكام  عللب تح يلق خصلاهب الجلنءا تاتهلا ملن خلال  تح يلق ملا 

 (Kringen etal. , 2014): ملي
 ال نو.  فيالتفنو  ويعنب التميي والت دم علب المنتجا  المماثلة  -
 ا  خصاهب المنتل و،نءتها. المنتل  التعام  مع اختالف -
 الم تردم  تدرا المنتل علب ورضاغ تنتعا  ر با  العمالغ.  -
 التصنيع  مطاد ة منا فا  تصمي  المنتل.  -
 ال يمة: أن ملبب المنتل نا،ة العمالغ دال عر الماله .  -

وينفر ظظام ااظتا  المتكامل  آليلا  ضلب  الجلنءا  ملن خلال  تهلمين هافلة عمليلا  الهلب  
متهللامين النظلام وتلللم  توضللع منا لفا  للمنللتل  ضلب  ،للنءا المللناء  فليل لة دللالجنءا المتع

الداخلة  ضب  ،نءا المنتل أثنلاغ التللكي   ضلب  ،لنءا المنلتل النهلاهي  ضلب  ،لنءا المنلتل 
 دعد البيع  عالوا علب وءارا هافة النناني ااءارية المتصلة يتح ين الجنءا(. 

 Supply chain Management: إدارة سلسلة التوريد-6
عن  ريلق  علب وءارا سل لة التنريد دلم  متكام    Leagility عم  ظظام ااظتا  المتكام  

اختيللار أعهللاغ سل لللة التنريللد والبحللث عللن افهلل  الطللرو المتانللة لرفللئ التكللاليم خللال  
 أظلطة ال ل لة مع وضع نلنافي تللجيعية للملنرءمن ناللة ترفليئ أسلعار منتجلاته  للمنظملة  

ال ل للللة ملللن ملللنرءمن ووسلللطاغ  فللليالتن للليق والتعلللاون يلللين هللل  األ لللراف المللللترهة  ا هلللان   
وم لللدمي خلللدما  وعملللالغ  و،لللنهر وءارا سل للللة التنريلللد هلللن تيلللام النظلللام المتكامللل  يتح يلللق 
التكام  يين الطلآل والعلري ملن خلال  التن ليق يلين الللرها  ا جلاء ظملنت  اءارا األعملا  

 (2116   تويراهي عالي األءاغ
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وأك لللر ملللن تلللل    لللعب ظظلللام االظتلللا  المتكامللل  وللللب تح يلللق االسلللتراتيجية األساسلللية ل ل للللة 
 lo and power, 2010 Qi and): مليالتنريد  سناغ االستراتيجية الرشيدا أو المرظة هما 

Sheu, 2011) 
  :استراتيجية سل لة التنريد المرشداLean Supply chain  والتي ترهي علب تلدفق

يملللللة  وللكلللللاغ الفاتلللللد وال لللللي   يلللللر المطاد لللللة المتصللللللة دالنتلللللد والعماللللللة وا ال  ال 
وساعا  التريين عن ال ل لة  مما  ممن اللرهة من تلنفير سللع تا  ،لنءا عاليلة 

 وتكلفة أت . 
  استراتيجية سل لة التنريد المرظةAgile Supply chain  

األسلناو  فليضلية السلتكال  الفلر  وتهدف ولب تنظيم المعارف ال لنتية والمنظملا  االفترا
  وتعمس هذي االستراتيجية مد  تدرا سل لة التنريد علب التكيم عمليا  ال ل لة مع المت لبة

 (Sharifi, 2006)انتيا،ا  العمالغ المبع را 
  Constraints Management إدارة االختنتقت :-7

فاالختنلاو  ،Remoring Bottlenecks عم  ظظام ااظتلا  المتكامل  عللب و اللة االختناتلا  
 ,Timilsina) عط  أو مؤخر أءاغ النظام  وي ل  من الكفاغا الكلية للعمليلة  الذ هن النلا  

ففللي ظلل  و،للنء عللدا خطللن  وظتللا  ومجمنعللا  مللن الرال للا االظتا،يللة  تللد متصلل   ،(2012
د يلة  سبآل فمن تل  تد منعمس علب أل أنداها داألخر   تد مؤء  تنتم أند الرطن  تتجا 

الرطن   مما   بآل اظرفاي وا غ العملية ااظتا،ية  لذا  عم  ظظام ااظتلا  المتكامل  عللب 
ا ال  أو  والعماللة أوالملناء  فليو جاء الحلن  التي تعالل أو تحد من هذي االختناتا   سلناغ 

 النتد. 
ظتلا   عمل  ظظلام اا Just in time production (JIT)التوقيات المنباب   فاياالنتتج -8

 ممللللن  التلللليانللللد  الفل للللفا   وهلللليوف للللان لفل للللفة التنتيللللد المنهللللب    Leagilityالمتكاملللل  
العدمللد مللن النظللاهم الرهي للية التللي ت للنم يهللا اللللرهة  م لل   فللياسلتردامها لترفلليئ التكللاليم 

اللراغ  واالظتا  والتريين  من خلال  اللترلب ملن مرتللم أو،لا ااسلراف  وترفليئ أوتلا  
تح ين ،نءا المنتجلا  داعتبلاري متطللآل علالمي   فيأو األظلطة  واالستمرار  أءاغ العمليا  

  (1993  ت ام  :تح يق ا تي فيوهذي الفل فة ت اعد ظظام االظتا  المتكام  
 وضافية للنلا  ااظتا،ي.  استبعاء األظلطة التي ال تح ق تيمة -
 الترلب من فترا  التنتم واألعطا .  -
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 التنتيد المطلنا.  فيمناسبة و ااظتا  تو المنا فا  ال -
 الترلب من المريون ورا  الدورا ااظتا،ية.  -

الميا للا  فلليظظلام ااظتللا  المتكاملل  لفل لفة التنتيللد المنهلب  ولللب تح يللق العدملد  بنلليتوي لاعد 
 التي تدع  الميا ا التناف ية ومنها: 

 را  الطلآل دااظتا   واالتالي الترلب من ملاك  التريين.  -
 تدفق ااظتا   وتذلي  ول انة أ  تينء أو انتيا،ا  خال  العم . اظ يايية  -
تن يق وضلب  العالتلا  ملع الملنرءمن ملن خلال  تنثيلق العالتلة معهل  دع لنء  نيللة  -

 األ، . 
 ءع  يرامل الصياظة النتاهية واللاملة.  -
 رتادة الجنءا اللاملة.  -
 Leagilityكاملل  تبنللب ظظللام ااظتللا  المت: Quality Matrix مصااتوفة الجااودة:-9

مدخ  لتر،ملة ر بلا  العملالغ وللب خصلاهب هندسلية وتهلمينها  وهيالجنءا   مصفنفة
المنلتل النهلاهي  فليالمنتل  من خال  مرنلة تصلمي  المنلتل دحيلث ملبلب ر بلا  العملالغ 

(Singh and Kumar, 2015) 
 (Jaiswal, 2012)وت عب مصفنفة الجنءا ولب تح يق عدا أهداف من أهمها: 

ير وتح لين المنتجللا  الجدملدا مملا مللؤء  وللب و جلاء تيمللة ،دملدا للعملالغ علللب تطلن  -
 المد  الطني . 

 التحدمد الدتيق لر با  العمالغ والتعرف علب أهمية ه  منها.  -
 شم  منا فا  للمنتل.  فيالتعبير عن ر با  العمي   -
 ت نية العالتة يين الترطي  وااظتا .  -

 وهلليظظللام ااظتللا  المتكاملل  خللراه  تللدفق ال يمللة   م:   للتردالقيمااةخاارائ  تيااترا  -11
لك  العمليا  الرا ة دعاهلة منتجا  معينة  وهافة البياظا  واألظلطة التلي  يياظيتم ي  

 ممللن أن تللؤثر علللب تنتيللد ااظتللا   نيللث أن و،للنء خريطللة األظلللطة سللنف   لله  مللن 
ااءارا  المصلللللنع  هملللللا سللللليظهر فلللللر  التح لللللين أملللللام فلللللياكتللللللاف مصلللللاءر الفاتلللللد 

(Cooper and Keith, 2007) 
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 (Hines and Taylor, 2000): مليتح يق ما  فيوت اه  خراه  تدفق ال يمة 
 رس  خريطة التدف ا  لل يمة.  -
 تحدمد منا ن ندوث الفاتد.  -
التكامل  يلين مبللاءب الترشليد تال يملة مللن و،هلة ظظلر العميلل   رسل  خريطلة التللدف ا   -

 لنظ  المن،هة دال حآل  وال عي ولب االتفاو(. الن د ة  تممين العاملين  وا
 تحدمد وت  ي  أءوار فرو العم  التي ست نم دالتنفيذ.  -

  لتردم ظظلام ااظتلا  المتكامل  لنظلام :  Kanaban Cardنظاتم كاتر  كتنبات : -11
هاظبان  وتعنب ال ج  أو ااشارا المرهية  وتا ت تردم هذي البطاتة همشلارا للحا،لة  دطاتة

المحطللا  الالن للة  وتعملل  دطاتللة هاظبللان  فلليأو أ،للياغ أك للر لعمليللا  ااظتللا   ولللب مللناء
يللللين  (WIP)علللللب تح للللين عمليللللة ااظتللللا   وترفلللليئ مرلللليون العملللل  تحللللد الصللللنع 

محطللا  العملل  ومحاولللة رالل  عمليللا  ااظتللا  فيمللا يينهللا دلللم  أوثللق  فهللي أليللة لللرا  
النتللللد والممللللان المناسللللبين  يفللللأظلللللطة ااظتللللا  والت كللللد مللللن و للللن  المللللناء واأل،للللياغ 

للمحافظة علب م تنيا  مريون منرفهة  ومن ث  تعدم  م تنيا  ااظتلا  عللب ملدار 
 اللذ النتد  وت تجر  عملية ال يطرا علب المرليون ملن خلال  اللتحم  دعلدء البطاتلا   

 (Krajewski and Ritzman, 1999) م   م تنيا  المريون ءاخ  ظظام ااظتا  
يلللين  (WIP)تلللاه  عللللب ترفللليئ مرللليون تحلللد التصلللنيع  نالكاظبلللادطاتلللا   ون ،لللنهر ظظلللام

محطا  العم   وعليا فلمن م لتن  تلل  المرليون متل ثر دللم  مباشلر دعلدء البطاتلا   فكلملا 
  اء العدء ارتفع م تن  المريون يين محطا  العم . 

للب تلدفق وهمذا تعمل  دطاتلة هاظبلان عللب تلنفير ترطلي  أءو ومروظلة أكبلر وسليطرا أفهل  ع
 واظ ياا المناء خال  عملية ااظتا . 

 : على األداء التشغيلي للشركات Leagilityالمتكامل  التصنيع/ أثر تطبيق 4
 عللد األءاغ التلللكيلي مللن األوليللا  أو ال للدرا  التناف للية  وتعبللر هللذي األوليللا  وال للدرا  عللن 

اف للين  وتلللم  ال للدرا    ممللن اللللرهة مللن و جللاء منتللم ءفللاعي ضللد المن الللذ مللد  االهللام 
 Ward)ول لد أتتلرو   (Li and Lin, 2006)التلي ت لمق للللرها  دلالتميي علن المناف لين 

etal. 1998)  مؤشرا  األءاغ التللكيلي ملن خلال  التكلفلة والجلنءا والنتلد والمروظلة  وال أن
هنلللاك أوليلللا  تناف لللية م بنللللة عللللب ظطلللاو واسلللع ملللن العدملللد ملللن األءييلللا  التلللي هتبلللد علللن 
 استراتيجيا  التصنيع  وهاظد التكلفة والنتد والجنءا والمروظة أ هان من أه  تل  األولنيا . 
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تح لين  فليسلنف   لاه   Leagilityوير  البانث أن تطبيق اللرهة لنظام ااظتا  المتكام  
 تل  المؤشرا  علب النحن التالي: 

 : المتكتمل على المرونة اإلنتتجية التصنيع: أثر نظتم 4/1
 فليعد المروظة ااظتا،ية من األولنيا  التناف ية  وتعلرف د ظهلا االسلتجادة ال لريعة للتكيلرا  ت

نجللل  ااظتلللا  والملللييل ااظتلللا،ي أو ترفللليئ المنتجلللا   أو تكيلللرا  أتواو و لبلللا  العملللالغ 
(Nakan, 1991)،  وي للاه  تطبيللق ظظللام ااظتللا  المتكاملل  علللب تح يللق المروظللة ااظتا،يللة

 ،(JIT)ممنظللا  التصلنيع الفعللا   ومللا ملرتب  دللا مللن آليلا  التنتيللد المنهللب   النتناهلا علللب
والتللي تهللدف ولللب ااظتللا  ن للآل الطلللآل  ووتللد الترلليين الصللفر   ووتللد التهيئللة  وااعللداء 

أ هلان  (JIT)ويتهلمن  (Kootanaee, 2013)  والعينا الصفرية والن ل  الصلفر  الصفر  
روظلة   التللكي   ثل  تنفيلذي ملن خلال  تطبيلق العنا لر تح يق التنا ن يين مروظة المجهلي  وم

 (Slack etal., 2004)التي تتطلآل فلرو العمل   واظلدما  العلاملين ءاخل  الرال لا االظتا،يلة 
 التي تعم  علب تب ي  األعما . 

كما ت اعد آلية  فنف االظتظار علب اختصار النتد الال م لتلبيلة  لبلا  العملالغ  ملدعمها 
النتلد  فليااظتا  الرلن  علب ،ع  ه  منتل متحرك في العمليلة ااظتا،يلة تل  منظنمة  في

المحلللدء  وتنسلللع فلللرو  المنتجلللا  عنلللدما  ملللنن  للللآل العملللالغ تو تنلللن  علللا   ملللن المنتجلللا   
وتا   شم  خال ا وظتا،ية ولب ت ليل  الهلدر وللب أءظلب نلد ممملن فيت اعد عملية تنظي  العم  

ومحطا  عم  فرعيلة  دحيلث تكلنن مرتبلة دللم   حلافي  ه  خلية تصنيع علب أ،هيا تحتن  
  وي لللاعد (Abdullah, 2003)علللب التلللدفق االظ للليايي للملللناء والممنظلللا  أثنلللاغ المعالجلللة 

تح يللق أدعللاء المروظللة ااظتا،يللة علللب النحللن  علااى Leagilityتطبيللق ظظللام ااظتللا  المتكاملل  
 التالي: 
متكامل   عللب ترتيلآل أءاغ العدملد ملن مروظة ا ال   مؤء  تطبيق ظظلام ااظتلا،ي ال -

العمليا   هما ت اعد يرامل الصياظة اللاملة علب تح يق متادعة ا ال  مما   اه  
 عملية المروظة.  في

مروظللللة مناولللللة المللللناء  ت للللتطيع آليللللا  تللللدفق المللللنارء  وخللللراه  م للللارا  العمليللللا   -
 ولة. ااظتا،ية  ول الة االختناتا  علب ت هي  مروظة عمليا  المنا

مروظللللة م للللارا  ااظتللللا  دمللللا   للللمق دم ايلللللة الطلبللللا  المتكيللللرا للعمللللالغ  ولظجللللا   -
 المنا فا  المطلناة له . 

 مروظة البرامل وال درا علب تلكي  النظام تل اهيان.  -
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ظ  هذا النظام المتكام  سعب النظام ظحلن ألكلاغ  فيأ ها من عنام  ءع  المروظة ااظتا،ية 
 للببها تيللنء عللدا ءاخليللة وخار،يللة  وهللذا مللا مللؤء  ولللب تح للين هفللاغا أثللر االختناتللا  التللي ت

 األءاغ. 
 : الطتقة اإلنتتجية على  Leagilityالمتكتمل  التصنيع: أثر نظتم 4/2

تلللير الطاتللة ااظتا،يللة ولللب ال للدرا  ااظتا،يللة لعنا للر ااظتللا   وعللاءا مللا ت للا  دالننللدا  
،ا يناسطة وندا  تلكيلية تماكينة  عملية شلراغ  المنتجة  وتلير ولب أعلب وظتا  مممن وظتا

 ,Martinich)شللرهة(  والتللي تعبللر عنهللا دعللدء الننللدا  المنتجللة خللال  ونللدا  منيللة معينللة 
الفكلللر ااءار  والمحاسلللبي منظلللر وللللب الطاتلللة ااظتا،يلللة دللللم  أك لللر شلللمنالن ال  فللليو  (1997

كلفلة  ولظملا متطللآل ،ناظلآل أخلر  مرهي ف   علب ال درا  المتعل ة يتح يلق الراحيلة وخفلئ الت
م   اامماظيا  االتتصلاء ة ال ايتلة التلي  مملن اسلتردامها لتح يلق أهلداف ااءارا ملن ترطلي  

األ،ل  الطنيل  وال صلير  ويلعلآل ظظلام  فليورتادة واترات ترارا   وتفرتا يين الطاتة ااظتا،ية 
الطاتة ااظتا،ية علب  فيتي تؤثر ءع  العنام  ال فيءوران هامان   Leagilityااظتا  المتكام  
 النحن التالي: 

ففللي العمليللا  ااظتا،يللة الم عللدا  :Process Designتصللمي  العمليللة ااظتا،يللة  -
المرانلل   أتصللب معللد   ممللن تح ي للا تللتحم  دللا أدطلل  مرنلللة وظتا،يللة  وهنللا ت للاعد 

تلا  سلناغ تلذلي  هلذي االختنا فليآلية معالجة االختناتا  والتكلآل علب ظ لا  اللتحم  
من خال  آليا  التح ين الم لتمر ومعالجلة االختناتلا   أو ملن خلال  آليلة سل للة 
التنريللللد والتنافللللق يللللين أ للللراف ال ل لللللة دللللل ن ت للللد   الللللدع  الكللللافي لكافللللة مرانلللل  

 معالجة االختناتا .  فيال ل لة  مما   اه  
المتكاملل   تصللمي  المنللتل  أن اسللتردام مصللفنفة الجللنءا ه نللد آليللا  ظظللام ااظتللا  -

 ها علب  ياءا الطاتة ااظتا،ية.سهنلة ومروظة التصمي  واالتالي اظعماس في  اه  
وعلللللب الللللر   مللللن تعللللدء مللللييل المنتجللللا  ن للللآل ر بللللا  العمللللالغ تللللد مبللللدو مع للللدان 
وضلللعيفا للطاتلللة ااظتا،يلللة  وال أن اسلللتردام ظظلللام ااظتلللا  الرللللن   وخلللراه  تلللدفق 

 ت هي  تح يق المييل ااظتا،ي.  في ال يمة  واطاتة هاظبان سنف   اه 
أن المنتجلا  التلي تمتلا  دلالجنءا العاليلة   Products Quality :،لنءا المنتجلا  -

تمر دمران  تصنيعية وتجارا وفحن ا  خا ة تد تؤثر علب ظ بة وظتا،ها  ففلي 
دعئ الحاال  تؤء   رف الفحب ولب ترفيئ ظ بة الطاتة ااظتا،يلة الم لتعملة 
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ظلل   فلليكرتا مللن وتللد  نيلل   وال أن تللنافر أظظمللة الجللنءا اللللاملة وتللل  لمللا ت للت
سلللللنف   للللله  عمليلللللا  فحلللللب الجلللللنءا واالتلللللالي  يلللللاءا الطاتلللللة  Leagilityظظلللللام 

  ااظتا،ية.
  أو فلي ا ال لملا هاظلد األعطلا     Maintenance :الصياظة ااظتا،ية الللاملة -

ذا تعمل  يلرامل الصللياظة و،لنء للننلدا  المعيبلة  تعللد ملن مصلاءر ضليا  الطاتللة  لل
علللللب منللللع نللللدوث أعطللللا   Leagilityظلللل  ظظللللام ااظتللللا  المتكاملللل   فللللياللللللاملة 

 واالتالي ءع  الطاتة ااظتا،ية. 
ظظام وءارا األفلراء    لاعد و،لنء ظظلام ،يلد اءارا األفلراء ون لن تن ليم النظلاهم  -

 ا،ية. ظظام ااظتا  المتكام  علب اظ يايية أءاغ األعما  و ياءا ااظت في
  :على الجودة Leagility: أثر تطبيق نظتم اإلنتتج المتكتمل 4/3

دمتطلبلا  ور بلا  العملالغ  عللب النفلاغ،ميلع وظلاهم المنلتل التلي تطلايق تدرتلا  هليالجنءا 
 ((Kumar, etal.,2014الظاهرا والهمنية وتح ق منفعتا  وللجنءا عدا أدعاء 

ة التلكيلية للمنتل والتي مت  تحدملدها األءاغ  عبر هذا البعد عن الرصاهب األساسي -
 عتبلللري أنلللد  اللللذ داالعتملللاء عللللب ر بلللا  واتجاهلللا  العملللالغ  ملللع العلللل  أن األءاغ 

اليالللاهن ،لللنءا عاليلللة تلللد ال  ملللنن هلللذل  دالن لللبة لعميللل  آخلللر. وهنلللا ت لللاعد فل لللفة 
 فليتر،مة هذي المتطلبا  ولب خصاهب هندسية مت  تهلمنيها  فيمصفنفة الجنءا 

 المنتجا . تصمي  
ال ما :  عنب هذا البعد الرصاهب ال اظنيلة للمنلتل التلي تلدع  النظيفلة األساسلية   -

 تم   أهمية مرهي عليها التصنيع المتكام .  وهيم   الصفا  الجمالية  
االعتماء للة: وتعنللب انتمللاال  أءاغ المنللتل ءون فللل  خللال  عمللري ااظتللا،ي  هللاف  -

التحمل   وال ايليلة لج لالو  والجلنءا المدرهلة  ولب تل  المطاد ة للمنا فا   وتنا 
ظل  ظظلام ااظتلا   فيوالمعامير الذوتية والجمالية  وهلها تم   أهداف  جآل وظجا ها 

 .Leagilityالمتكام  
ظ  ظظام ااظتا  المتكامل  الم تلرو ت لعب  في هاف ولب تل  أن آلية فل فة الجنءا اللاملة 

،لللنءا المنتجلللا   وتعمللل  عللللب اعلللاءا عمليلللا   فلللي وللللب التعلللرف عللللب م لللببا  االظحرافلللا 



39 

 

ااظتا  ولب وضعها الطبيعي د تصب سلرعة مممنلة  ملن خلال  اترلات اا،لراغا  التصلحيحية 
 النتد المناسآل.  فيالال مة ا الة م ببا  االظحراف عن المنا فا  المطلناة 

 , ,Yusuf etal. , 2014): ملليوظجلا  ملا  فليكملا ت لاه  آليلا  ظظلام ااظتلا  المتكامل  
Ramana, 2013)  

 م ار العلمية ااظتا،ية منذ النهلة األولب.  فيالتعرف علب استنتا،ا  علمية  -
 م ار العملية ااظتا،ية تب  ندوثها منتم هاف.  فيالتنبؤ داالظحرافا  المتن،هة  -
الفحللللب والتفتلللليش مللللن خللللال  االعتمللللاء علللللب أسلللللنا  فلللليت للللليب عللللدء العللللاملين  -

 يدالن من الفحب اللام .  الفحب دالعينا 
خللنا  المنللتل والجللنءا ءراسللة العناملل  المللؤثرا فيهللا  فلليتحدمللد م للببا  االظحرافللا   -

 واترات اا،راغا  العال،ية النا،حة. 
واالتالي   عب النظام ااظتا،ي المتكامل  الم تلرو وللب تح لين ،لنءا المنتجلا  علن  ريلق أو 

للعمللالغ  وتللنفير ظنعيللة ،يللدا مللن المنتجللا   تصللبق م بنلللة لكللينللا  تكيللرا  م للتمرا عليهللا 
،للنءا المنتجللا  علللب ن للاا  فلليد سللعار مع نلللة  مللع األخللذ االعتبللار وال تكللنن التح للينا  

 التكلفة  دما  ممنها من المنا،هة الم تمرا لعمليا  المناف ة  وه آل رضا العمالغ. 
 شغيل: على دورة الت  Leagility: أثر تطبيق نظتم اإلنتتج المتكتمل 4/4

تعرف ءورا التلكي  داظها الفترا اليمنية التي ت تكرتها عمليلة الحصلن  عللب الملناء الرلام  ثل  
 ،(Kieso, etal. , 2013)وظتللا  المنللتل النهللاهي وايعللا للعميلل   وتحصللي  تيمللة المنللتل 

 -وتتكنن ءورا التلكي  من ،يهيين أساسين هما: 
المرا ن تب  ييعا  وهلما  فيعدء األ ام التي مب ب فيها المريون  وهيفترا التريين  -

اظرفهد هذي الفترا ء  تل  علب سهنلة ييع المنتل  ومنها ستكنن ال لينلة عاليلة  
اسللتكال   فلليويللد  أ هللان اظرفللاي هللذي الفتللرا علللب هفللاغا التلللكي  وهفللاغا اللللرهة 

 (. 2114المنارء تنداء  
علللب خفللئ هللذي الفتللرا دلللم   Leagilityالمتكاملل   وي للاعد تطبيللق ظظللام ااظتللا  -

كبير ،دان  ألظلا  حمل  يلين ،ناظبلا التطبي يلة آليلة  لفرية المرليون  وظظلام ال لحآل 
pull دمعنب أن ااظتا  مت  ن آل  لبا  العمالغ  و البان ليس هناك فترا  تريين  

 Kanaban انهاظبل عالل ظ ا  االختناو  وي اعد استردام دطاتا   الذ وال دال در 
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تح للين سياسللة الترلليين مللن خللال  تللنفير ترطللي  أءو ومروظللة أكبللر وسللليطرا  فللي
 أفه  علب تدفق واظ ياا المناء خال  عملية ااظتا . 

عدء األ ام التي   تكرتها تحصي  ثملن المبيعلا   وتح لآل ملن  وهيفترا التحصي   -
 فليالمدظيلة  و المبيعلا  عللب متنسل  األمل   فيخال  معد  ءوران الذم  د  لمة  لا

 عملل  وف للان الطلبللا  الم للب ة مللن ،اظللآل العمللالغ  الللذ ظلل  ظظللام ااظتللا  المتكاملل  
 Kanabanتللل  ظظللام دطاتللة  فلليتللنرفئ هللذي الفتللرا ألءظللب ءر،للة مممنللة    للاعد 

 عم  علب تحدمد متطلبا  العمالغ م ب ان ولظجا هلا ن لآل ر بلاته  وتحصلي   الذ و 
 م بق.تيمتها فنر ت ليمها له  أو دلم  

 : االنتظترأوقت   على Leagilityالمتكتمل  التصنيع: أثر تطبيق نظتم 4/5
وت للاه  آليللا   عليللا يللين  لللآل العميلل  للمنللتل ونصللنلا  المللن ئوتللد االظتظللار هللن النتللد 

ت ليب هذا النتد ألءظلب نلد ممملن  فملن خلال  عمليلا  الجدوللة  فيظظام ااظتا  المتكام  
لتصللنيع  مللن خللال  الترصلليب ال لللي   ال  ومللنارء المصللنع  مللت  مراتبللة وتح للين عمليللة ا

وترطلللي  ااظتلللا  وشلللراغ الملللناء  نيلللث تعتملللد تلللل  الجدوللللة عللللب رسلللنم يياظيلللة مهملللة  مملللن 
مرتللم  فليالنتلد الفعللي  فلياستردامها للحصن  ال ريع عللب أفهل   ري لة لنضلع العمل  

 مران  ااظتا  المرتلم.
تلميلة المييل ااظتا،ي دمميا  متناسبة علب الفترا  اليمنية وتعم  آلية الجدولة علب تن يع 

ليصللبق مت للاويان ومتنا يللان عبللر الن للم  وتننيللد وتنمللي  العملل  دمللا  جعلل  عمليللا  ااظتللا  
ءوريللللة عاليللللة مللللن التفصللللي   وتللللل  للللللترلب مللللن االختالفللللا   فلللليمحللللدءا دلللللم  واضللللق و 
والهلللدف ملللن تلللل  هلللن أن تلللؤء   تلللؤء  وللللب العمللل  التللليالطلللرو  فللليواالعت لللاءا  الرا ئلللة 

 ,Yamg and Lu)هل  وتلد لل هلاغ عللب الهلياعا   فليعمليا  ااظتا  دالطري ة ظف لها 
2011)  

ال تهلليم تيمللة  التلليو الللة الهللياعا  واألظلللطة  فلليكمللا ت للاه  آليللة خريطللة مجللر  ال يمللة 
وترفليئ وتلد   (Cooper and keith, 2007)للمنلتل واالتلالي ترفلئ وتلد االظتظلار 

الدفعللة  فلليعمليللة التعبيللر مللن الدفعللة ال للاد ة ولللب أو  تطعللة  فلليااعللداء والتهيئللة الم للتكرو 
 التالية. 

ليلل  أعطللا   ت فلليظلل  ظظللام ااظتللا  المتكاملل   فلليت للاعد أ هللان الصللياظة االظتا،يللة اللللاملة 
خفلئ  فليخطن  ااظتا   واالتالي ت اه   فياألعطا  والتنتم  فيا ال   والنتد المهدر 

 تد االظتظار.و 
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 : المتكامل على فاعلية التكلفة التصنيع/ أثر تطبيق نظام 5
سلللنف ملللنعمس عللللب م لللتن  فاعليلللة  Leagilityال شللل  أن تطبيلللق ظظلللام ااظتلللا  المتكامللل  

التكللاليم وم للتن  اسللتكال  المللنارء  ومللن ا ثللار المتنتعللة لهللذا النظللام علللب فاعليللة التكللاليم 
 : مليواستكال  المنارء ما 

 : نصيب كل مجمع نشتط من تكتليف الموارد المختلتة: 5/1
علللب خفللئ التكللاليم دلللم  عللام  وتكللاليم مجمعللا   ااظتللا  المتكاملل   للاعد تطبيللق ظظللام 

ت لبآل اسلتهالك الملنارء   التياألظلطة من خال  الترهيي علب ت  ي  األظلطة علب األنداث 
فرتللة يللين األظلللطة التللي تهلليم تيمللة والتن يللع األم لل  للتكللاليم ءاخلل  مجمعللا  األظلللطة والت

 والتي ال تهيم تيمة. 
كما   عب ظظام ااظتلا  المتكامل  وللب تيلا  فاعليلة وهفلاغا األظللطة ءاخل  هل  مجملع ظللا  
عن  ريق تح ين عملها لترفيئ تكلفة االظتا  لتكنن مرتكيان أساسيان لتلبيلة نا،لا  ور بلا  

 .ءون الم ا  دجنءا المنتلالعمالغ د ت  تكلفة م ارظان د سعار ال نو 
 : : الطتقة المستغلة لكل مجمع من مجمعت  النشتط5/2

ال لننا  األخيلرا  فليلما هاظد ال ها ا المرتبطة دالطاتة  يلر الم لتكلة تحظلب داهتملام هبيلر 
 ظظلام لبا  العمالغ  و ياءا التكاليم ال ايتة   عم   فيد بآل  ياءا ندا المناف ة  والتكيرا  

تللمي  ملييل المنتجلا  لالسلتفاءا ملن الطاتلا   يلر  اعلاءا عللب Leagilityمتكام  ااظتا  ال
كمللا   للاه  تطبيللق هللذا النظللام علللب التكلللآل علللب  (Popesko, 2005)الم للتعلة دالكاملل  

مجمعا  األظلطة دمرتلم أظناعهلا سلناغ هاظلد تر،لع وللب عنامل   فيالطاتا   ير الم تكلة 
 ءاخلية أو خار،ية: 

 ير الم تكلة الداخلية التي تمل  اللرهة التحم  فيها تاستراتيجية  يلاءا الطاتة  فيف -
 وفلي الطاتلة-ووالهه المنتل(  ممن استردامها الستكال  رضا لعمالغ  ،نءا-الطلآل

 ير الم تعملة الرار،ية والتي تر،ع ولب تالت لاءم التكننللن،ي  اخلتال  التلنا ن يلين 
ليللة الصللناعية(  ممللن تجاو هللا داسللتردامها الطلللآل والعللري  العناملل  المتعل للة دالعم

لمنا،هللة الطلللآل أوتللا  الللذروا و يللاءا الطلللآل علللب ال لللع يناسللطة تنلللي  المبيعللا  
 دالعروي الترويجية واالعالظا  والبحث عن اسناو ،دمدا. 
ال تهليم تيملة   التليمن ظانية أخلر   عمل  ظظلام التصلنيع المتكامل  عللب اتصلاغ األظللطة 

التكلللاليم ءون التللل ثير عللللب تيملللة المنلللتل الم دملللة للعميللل   هملللا   لللاه   دملللا   لللمق يترفللليئ
 وضنو الرؤية التي تظهرها دطاتة األظلطة يترهيي االهتمام ظحن: 
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األظللطة التلي تم ل  التكلفلة األك لر أهميلة للمؤس لة  وتن،يلا مرتللم اشلما  الطاتلة  -
  ير الم تكلة ظحن اظجا  هذي األظلطة. 

مهللافة  وتجعلل  الم للتهل  م للتعدان للللدفع تلل  و،للراغ التح للين األظللطة تا  ال يمللة ال -
الطاتا  لتنفيلذ هلذي األظللطة دملا   لمق د لرعة تنفيلذ  لبلا  العملالغ   فيالم تمر 

 وه  هذي الجهنء ترفئ من م تن  الطاتا   ير الم تعملة.

 : مستر تدفق القيمة في: متوس  تكلتة الويدة 5/3
ولللب ترفلليئ تكللاليم م للار تللدفق ال يمللة مللن خللال   Leagilityمللؤء  تطبيللق ظظللام ااظتللا  

 مجملها تكاليم الم ار:  فيتح ين هافة العنا ر التي تلم  
 فليتكلفة المناء الرام مت  ن اا هذي التكلفة وف ان لما استردم فعالن وهملا هلن محلدء  -

،لللداو  ااظتلللا  ءون هلللدر أو فاتلللد  وهملللا هلللن محلللدء  ب لللان للكميلللا  والمنا للللفا  
 يرامل الجنءا اللاملة.  فيالمحدءا 

م للار ال يمللة وهللب مجمللن  األ،للنر والمنللافع المدفنعللة للعمللا   فلليتكللاليم األ،للنر  -
ليللا آتمارسللا  وت للاعد  الللذ الم للار دكللئ النظللر عللن النلللا   فلليالللذمن  عملللنن 

ظظلللام ااظتلللا  المتكامللل  عللللب اللللترلب ملللن األعطلللا  التلللي  فللليالتح لللين الم لللتمر 
التلللي ال ت لللمق ين،لللنء  (JIT)ليلللة التلللدتيق المنهلللب  تطيللل  وتلللد العمللل   وهلللذل  آ

فلللاهئ وتلللد أو وتلللد ضلللاهع  أ هلللان آليلللة وءارا سل للللة التنريلللد عللللب  لللن  الم لللار 
ترفيئ وتد ااظتا  ووتد العم  الفعلي  دما  رفئ من تكلفة العماللة  فيت اه  

ترفللليئ وتلللد ااظتلللا   ووتللد العمللل  الفعللللي  دملللا  رفلللئ ملللن  فللليءاخلل  الم لللار 
 العمالة ءاخ  الم ار. تكلفة 

اظرفلللاي تكلفلللة الت لللهيال  ءاخللل  م لللار ال يملللة اظطالتلللان ملللن تبنلللب ظظلللام ااظتلللا   -
أتللل  م لللانة مممنلللة ءاخللل  المصلللنع دملللا  فللليملللنظ  العمليلللة ااظتا،يلللة  اللللذ الرللللن  

  رفئ تكاليم الم ار التي تن    ب ان للم انة. 
-المماتلللآل-التجهيللليا -الم لللتهلكة األءوا -الكيلللاراظرفلللاي تكلللاليم اللللدع  تتطلللع  -

 ( د بآل يرامل الصياظة اللاملة  والجنءا اللاملة  والتح ين الم تمر. و يرها
الحللد مللن الفاتللد  فلليهامللان  ءوران  Value Stream Moppingوتلعللآل خللراه  تللدفق ال يمللة 

العمليللة ااظتا،يللة  وتللل  مللن خللال  وضللع خريطللة هاملللة  فلليالمن،للنءا  Wastesوالهلليا  
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تنضلليق هيفيللة التللدفق يللين مرانلهللا المرتلفللة  والعملل  علللب ترفلليئ أوتللا  ل للير العمليللا  و 
ترفليئ  فليتنفيذ العمليا   وال هاغ علب مراكي االختنلاو  وترفليئ المرليون  دملا   لاعد 

 ظصيآل النندا من التكاليم ءاخر م ار تدفق ال يمة. 
  Internal Failure : تكتليف التشل الداخلي5/4

اخلي د ظهلللا ،ميلللع التكلللاليم الناتجلللة علللن علللدم مطاد لللة المنتجلللا  تعلللرف تكلللاليم الفلللل  اللللد
لمتطلبا  وانتيا،ا  العمالغ وت  اكتلافها تب  ت لميها للعمالغ  أو هلي تكلاليم الفلل  التلي 

 ,Chatterjee and Sharma)تلرتب  ملع األخطلاغ. وملن أم للة تكلاليم الفلل  اللداخلي 
2014) 
 ااظتا .  فيأسباا العينا تكاليم وعاءا التلكي   وتكاليم تحلي   -
 تكاليم الررءا والتالم.  -
 تكاليم وعاءا االختيار للمنتجا  المعدلة.  -
 تكاليم الترلب من النندا  المعيبة.  -
 العملية ااظتا،ية(.  فيتكاليم  ياظة األعطا  ت -

خفلئ تكلاليم الفلل  اللداخلي وللب  فليءوران هاملان  Leagilityويلعآل تطبيق ااظتا  المتكام  
ءظب ند مممن  ي  والترلب النهاهي من هذي التكاليم  فمن خال  مصفنفة الجلنءا  هلمن أ

المنلتل  وملن خلال  يلرامل الجلنءا  هندسية ءاخ النظام تر،مة ر با  العمالغ ولب منا فا  
عيلللنا  أ المنتجلللا  وخلنهلللا ملللن  فللليالللللاملة  هلللمن النظلللام تح يلللق المنا لللفا  المطلنالللة 

ت ليلل  عيللنا المنتجللا  ظظللران للمتادعللة  فلليرا  تللدفق ال مللة ت للاه  تهلحية  همللا أن خللراه  تيللا
 الم تمرا لم ارا  العم . 

 External Failure: تكتليف التشل الخترجي: 5/5
،ميللع التكللاليم الناتجللة عللن المنتجللا   يللر المطاد للة  الرللار،ي د ظهللاتعللرف تكللاليم الفللل  

التكللاليم  وهلليلي  المنتجللا  للعمللالغ  لمتطلبللا  العمللالغ وانتيا،للاته   وتلل  اكتلللافها دعللد ت لل
الجنءا  وتتهمن دصلنرا  غرء التي تفري علب اللرهة دعد أن  منن العمي  تد استل  منتل 

وملن أم للة تكلاليم الفلل   (Chatterjee and Shatma, 2014)رهي لية تعلريئ العميل  
 الرار،ي. 

 المنتجا . تكاليم التعنيها  والهماظا  التي تمنق للعمالغ م اي  عدم رء  -
 تكاليم و الو النندا  المعيبة والمرتجعة من ،اظآل العمالغ.  -
 تكاليم المرءوءا  والم مننا  الناتجة عن سنغ الجنءا.  -
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 تكاليم فحب شماو  العمالغ أثناغ فترا الهمان.  -
 تكاليم سحآل المنتجا  المعيبة.  -

لفلل  الرلار،ي ولللب عللب خفلئ تكللاليم ا Leagilityوي لاعد تطبيلق ظظلام ااظتللا  المتكامل  
هلللذا النظلللام  ومنهلللا ظظلللام  فللليأءظلللب نلللد ممملللن  ملللن خلللال  الممارسلللا  المرتلفلللة المتهلللمنة 

الجنءا اللاملة والتي تبدأ من ،لنءا الملدخال  نتلب المنلتل النهلاهي ظجلد اظرفلاي انتملاال  
 التلم أو الف د أو الرط  دلم  هبير ،دان. 

 :  : تكتليف االيتتتظ بتلمخزو  5/6
 فليفاخ اللرهة دالمريون ولب ظهلنر مللملة تكلفلة الفر لة البدمللة للملا  الم لت مر مؤء  انت

المريون  وأعبلاغ الفناهلد ول جلار المرلا ن والتللم والت لاءم و يرهلا  ولكلن تطبيلق ظظلام ااظتلا  
 عمللللل  عللللللب خفلللللئ المرللللليون وللللللب ءر،لللللة الصلللللفرية  نيلللللث أن انلللللد  Leagilityالمتكامللللل  

وهذا   عب وللب  لفرية المرليون   JITام هي التنتيد المنهب  الممارسا  الهامة لهذا النظ
 اللذ ظ لا  االختنلاو ويملنن دالحلد  فليولن تطلآل األمر االنتفاخ دحد أءظب تلي  ،دان سيمنن 

مرهلللي االختنلللاو لللليس أك لللر ملللن تلللل   واالتلللالي سلللتنرفئ  فلللي كطلللب عمليلللة عنلللق الي،ا،لللة 
 .  تكاليم التريين ألءظب ند مممن

 : على نظام التكاليف Leagilityنظام اإلنتاج المتكامل أثر تطبيق  /:6
 :Leagilityخصتئص نظتم التكتليف المالئم في ظل نظتم التصنيع المتكتمل : 6/1

مللع تطبيللق النظللام الم تللرو لجظتللا  أن  مللتالغم الللذ ظظللام التكللاليم  فلليمللن المهلل  أن متللنافر 
العملللالغ تمهيلللدان لتحنيلهلللا وللللب  ملللت  ،معهلللا علللن  لبلللا  التللليملللنلب أهميلللة خا لللة للمعلنملللا  
تصلمي  المنتجلا   وهلذل  معلنملا  التعلاون يلين الللرهة  فليمنا فا  مت  تهمينها هندسليان 

والمنرءمن الذمن  منظنا سل للة التنريلد الرا لة يهلا لتعييلي تلدرا الللرهة عللب االسلتحنات عللب 
 المنارء الال مة لم ايلة  لبا  العمالغ. 

يم متطلبلللا  النظلللام ااظتلللا،ي الم تلللرو  ويح لللق الميا لللا التناف لللية نتلللب  ح لللق ظظلللام التكلللالو 
 لللرهة  جآل أن متصم دالمنا فا  التالية: 

تللدرا النظللام علللب تح يللق الرتادللة االسللتباتية الفعالللة علللب اسللتردام المللنارء يدا للة مللن  -1
ااظتا   دلم    اعد علب ال هاغ علب هافلة  فياالستحنات عليها نتب استردامها 

 المنارء والم  استباتي.  فيالهدر والهيا  أو،ا 
تدرا النظام علب التكيم مع ت ثيرا  البيئة الرار،يلة التلي تفلري ظف لها عللب عمل   -2

 النظام. 
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تللدرا النظلللام علللب التطللللع للم للت ب   وتلللنفير المعلنمللا  التلللي تللدع  االسلللتراتيجيا   -3
 التلكيلية للنظام. 

اما   نيللة وتصليرا األ،ل  الرا لة مروظة النظام من نيلث الترهيلي عللب االسلترد -4
 دالمنارء المتانة للنظام. 

 : Leagilityظل نظتم اإلنتتج المتكتمل  في: ا دوا  المحتسبية المقترح تطبيق ت 6/2
مهللمنن النظللام المتكاملل  لجظتللا   ومللا متهللمنا مللن ممارسللا  متعللدءا   حللد  فلليأن البانللث 

يلر هافيلان لتح يلق أهلداف هلذا النظلام  ولظملا متطللآل أن تطبيق أءاا محاسبية دعينها  عدان أملران  
ظ  النظام المتكام  اسلتردام  فياألمر تبنب مييجان من األءوا  المحاسبية  ويعد من الماله  

 مجمنعة األءوا  المحاسبية التالية: 
استردام مجمنعة مؤشرا  تيا  األءاغ الرا لة دالرال لا ااظتا،يلة المتنا،لدا فلي النظلام  -1

  هللذي النتللاهل فللي وضللفاغ شللفافية واضللحة عللن األءاغ التلللكيلي للرال للا المرتلفللة  ومللن وت للاه
 أه  المؤشرا  الم ترنة ما ملي:

   نجللللل  العمللللل  اليلللللدو(Day-By-The-Hour)  ويعتبلللللر هلللللذا المؤشلللللر م يلللللا  
أساسلللي   لللاعد فلللي ضلللب  ااظتلللا  دلللالتنافق ملللع انتيا،لللا  العملللالغ ءون  يلللاءا أو 

م  ملللنمي للم ارظلللة يلللين الهلللدف الرلللا  دمللل  فتلللرا  منيلللة ظ صلللان  ويلللت  ن لللادا دلللل
م ارظة دحج  العم  الفعللي المنفلذ  وت لتردما ااءارا لل يلام يلبعئ التصلرفا  التلي 

 ت اعد علب الت لي  من األعطا  ااظتا،ية و ياءا التنافق مع  لآل العمالغ.
  ظ لللبة ااظتلللا  تحلللد التللللكي  وللللب الم لللتهدف(WIP-To-WIP)نيلللث أظلللا فلللي   

 ملللنن هنلللاك سلللماو داالنتفلللاخ  Leagilityيدا لللة مرنللللة التطبيلللق للنظلللام المتكامللل  
دحجللل  معلللين ملللن ااظتلللا  تحلللد التللللكي  لمنا،هلللة ت لبلللا   لبلللا  العملللالغ  ويلللت  

 ن اا هذي الن بة د  مة نج  المريون تحد التلكي  الفعلي دالم تهدف.
تصلللللنر تلللللدفق الملللللناء  خلللللراه  م لللللارا  ال يملللللة المرتلفلللللة  نتلللللب ظحصللللل  عللللللب اسلللللتردام-2

والمعلنملللا  خلللال  الم لللارا  المرتلفلللة  أ هلللا الحصلللن  عللللب معلنملللا  خا لللة يللليمن ءورا 
التلللكي   ونجلل  المرلليون مللن المللناء الرللام  وااظتللا  تحللد التلللكي   وااظتللا  التللام  و يرهللا 

 من المعلنما  التي مت  تهمينها في خراه  م ارا  ال يمة.
  دحيللللث (Box-Score)لرللللا  دم للللارا  ال يمللللة المرتلفللللة ظمللللنت  ت يللللي  األءاغ ا وضللللع-3

 مللنن هللذا الت يللي  منصللرف ألك للر مللن ،اظللآل واالتحدمللد الجناظللآل التلللكيلية  م لل   ملللن ءورا 
التلكي   وظ بة األوامر والطلبيا  الم لمة للعمالغ في النتد المحدء  و،ناظآل األءاغ الملالي 
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  ومعلد  العاهلد المح لق لكل  م لار ال يملة م   االمراء الرا  دم  م ار تيملة  راحيلة م لار
 تيمة  و،ناظآل الطاتة م   الطاتة ااظتا،ية  والطاتة  ير الم تكلة  والطاتة الفاههة.

تطبيللق أسلللنا تيللا  التكللاليم علللب أسللا  م للارا  ال يمللة مللن أ،لل  ال يللام دعمليللة رالل  -4
  وتظهلللر أهميلللة هلللذا التكلللاليم الفعليلللة للللللرها  عللللب م لللارا  ال يملللة المرتلفلللة فلللي الللللرهة

 األسلنا في ءوري الرتايي علب م ارا  ال يمة والرال ا ااظتا،ية.
 ( (Ahokchi, 2012, Yang, 2014 :يليومن أمثلة مقتييس أداء تيترا  القيمة مت 

  المبيعا  لللرب الناندSales Per Person  :وتح آل دمن،آل المعاءلة ا تية 
 عدء األشرا  العاملين دالتيار ÷   تيار ال يمة مبيعا و،ماليمبيعا  اللرب الناند = 

  ملن سللة وللب سللةDock to – Dock   وي ليس سلرعة تلدفق الملناء األوليلة خلال
 تيار ال يمة  أ  سرعة تحن  المناء الب منتجا  ظهاهية وتح آل دالمعاءلة. 

الننللدا  × = مرلليون مللناء أوليللة ن مرلليون منتجللا  تحللد الصللنع ن مرلليون ااظتللا  التللام
 الينم تاألسبن (.  فيساعا  العم  ÷ الملحنظة خال  الينم تاالسبن ( 

 النتللد المحللدء  فلليلللحن لاOn-time shipment   لليس ظ للبة األوامللر التللي تلل  
 : مليالنتد المحدء  ويح آل هما  فيشحنها ولب اليااهن 

ها عللدء الننللدا  المطلللنا شللحن÷ ظ للبة األوامللر التللي تلل  شللحنها = عللدء الننللدا  الملللحنظة 
 تل  الينم تاألسبن (

  الجلنءا منلذ الملرا األوللبFirst time quality ال لدرا عللب وظتلا  ونلدا   وي ليس
 تيار ال يمة ويح آل دالمعاءلة ا تية:  فيسليمة منذ المرا األولب 

الننلللدا   علللدء-ال يملللةتيلللار  فللليالجلللنءا منلللذ الملللرا األوللللب= و،ملللالي علللدء الننلللدا  المنتجلللة 
 و،مالي عدء النندا  المنتجة. ÷ لجظتا   المرفنضة أو المعاءا

  متنس  تكلفة الننداAverage cost per unit  :ويح آل ها تي 
 عدء النندا  الملحنظة للعمالغ÷ متنس  تكلفة النندا = و،مالي تكاليم تيار ال يمة 

   متنسللل  ملللدا التحصللليDay outstanding  للليس سلللرعة تحصلللي  الن د لللة ملللن  
 ترا التحصي  دمن،آل المعاءلة ا تية: العمالغ ويح آل متنس  ف

 و،مالي المبيعا  / عدء األ ام ÷المدمننن متنس  مدا التحصي  = ر يد 
دملللا  ح لللق ظظلللرا الللللرهة  Target Costالم لللتهدفة اسلللتردام اسللللنا التكلللاليم  -5

 لعمالهها  وترهييها علب ال يمة الم دمة له   وف ان لرطنا  تتهمن: 
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مللللالغ دصللللنرا ءتي للللة مللللن خللللال  وءارا العالتللللا  مللللع تحدمللللد انتيا،للللا  ور بللللا  الع -
التعلللرف عللللب منا لللفا  وانتيا،لللا  العملللالغ المطللللنا  فللليالعملللالغ  دملللا   لللاه  
 تنافرها من المنتجا . 

الحللالي الرللا  دملل  م للار مللن م للارا   فللي النضللعتحدمللد م للدار ال يمللة المح للة  -
 لا ااظتا،يللة  لكلل  ال يملة  وت  للي  هلذي ال يمللة دطري للة تفصليلية يللين مجمنعللا  الرال

 م ار من م ارا  ال يمة. 
تيللا  التكلفللة الم للتهدفة الرا للة دملل  م للار مللن م للارا  ال يمللة  مللع ت  للي  هللذي  -

التكللاليم علللب مجمنعللة الرال للا ااظتا،يللة الرا للة دملل  م للار مللن م للارا  ال يمللة 
 دما متناسآل مع ظصيآل ه  خلية من ال يمة المح  ة. 

 للار تيمللة مللع النضللع الم للتهدف المرطلل  للن للن  م ارظللة النضللع الفعلللي لكلل  م -
 وليا  وتل  علب م تن  الكلب للم ار  والم تن  التفصيلي للرال ا ااظتا،ية. 

اسلتردام اسللنا وءارا تكلاليم سل للة التنريلد  والمحافظلة عللب اظ لجام العالتلة يلين  -6
ال  م للار ال يمللة وملللارهة المعلنمللا  خلل فلليالطاتللا  الرا للة دالرال للا المن،للنءا 

الطاتلة الرا لة دالرال لا المرتلفلة   فليسل لة التنريد  العم  علب وءارا االختناتا  
 مما  فع  وءارا التكاليم خال  سل لة التنريد  وتح يق سرعة االستجادة للعمالغ. 

 م ارين هما:  علب Continuous improvingتطبيق منهل التح ين الم تمر  -7
عللللللب م لللللتن  م لللللارا  تلللللدفق ال يملللللة  مرالتح لللللين الم لللللتالم لللللار األو  تكلللللاليم  -

 فللليالمرتلفلللة  ملللن أ،للل  ترفللليئ تكلللاليم المنتجلللا  التلللي ت لللنم الللللرهة دمظتا،هلللا  
م للاراتها المرتلفللة  وتللل  مللن خللال  يللرامل تح للين تصلليرا و نيلللة األ،لل   األولللب 
من خال  يرامل تعد دصفة م تمرا وعلب فترا  تصيرا هدفها خفلئ التكلفلة دللم  

هدف الترفيئ األكبر مع مرور مجمنعلة فتلرا  ملن الليمن  وال اظيلة ،يهي تمهيدان ل
يللرامل  نيلللة األ،لل  ت للعب ولللب خفللئ التكللاليم اعتمللاءان علللب ت ليلل  الطلللآل علللب 

 أظلطة الدع  والم اظدا  واالتالي خفئ يننء التكاليم  ير المباشرا. 
م هللللذا الم للللار ال للللاظي: تكللللاليم التح للللين الم للللتمر لبنللللنء تكلفللللة محللللدءا  وي للللترد -

األسلللنا لترفلليئ تكللاليم منتجللا  محللدءا ومللا تتهللمنا مللن أ،للياغ  ويلللم  هللذا 
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الم للار ظلللنعين ملللن التح لللين أنلللده  التح لللين الم لللتمر الملللرتب  يتكلللاليم منتجلللا  
معينة  والتح ين الم تمر المرتب  يتكاليم ممنظلا  معينلة  وي لتردم هلذا التح لين 

اليم دعللئ الممنظللا  التللي تكلل فلليمللن أ،لل  الن للن  ولللب ترفلليئ سللريع و،للنهر  
( 6وينضللق اللللم  رتلل  ت  التكللاليم دصللنرا هبيللرا فلليمللن  يللاءا  يللر مبللررا  تعللاظي

  Leagilityظ  النظام المتكام  للتصنيع  فيأءوا  ظظام التكاليم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمتكام ظ  التصنيع ا في( أءوا  ظظام التكاليم 6شم  رت  ت
 (Maskell, B., 2004تالمصدر: 

 
 
 

 ( أءوا  ظظام التكاليم في ظ  النظام المتكام  للتصنيع6شم  رت  ت          
 Maskell, 2004)تالمصدر: 

 
 

 التحسين 

 المستمر

 اإلدارة

 المرئية

 إدارة

تيار 

 القيمة

 مقاييس تيار 

 القيمة 

 قياس أداء

 الخلية

 استبعاد األنشطة

 غير المضيقة للقيمة 

 قوائم مالية

 المنافع المالية من 

 سرعة االستجابة

 حساب تكلفة تيار 

 القيمة 

 اتخاذ قرارات

 رشيدة

 المبيعات 

 والخطة المالية

 رة حياةتكلفة دو

 المنتج 

 بطاقة األداء

 خصائص

 ومميزات التكلفة

 التكلفة 

 المستهدفة

 مبررات

 اإلنتاج

 تكلفة بطاقة

 تيار القيمة
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 /: الدراسة الميدانية: 7
 : نموذج الدراسة: 7/1

 :   (7تظهر العالتة يين متكيرا  البحث والفروي الرا ة دالبحث داللم  التالي رت  ت
 المتكيرا  التادعة                                              المتكيرا  الم ت لة     

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 
 
 
 

 ( ظمنت  الدراسة7شم  رت  ت                      
 : مجتمع الدراسة: 7/2

الدراسة االست صاهية من هلذا  تعتمد ظنعية و،نءا البياظا  التي مت  الحصن  عليها من خال 
االست صللللاغ ورؤيللللته  ومعللللرفته  دالممارسللللا   فلللليالنللللن  علللللب الللللرءوء واسللللتجادة الملللللارهين 

اظعماسللللاتها علللللب األءاغ التلللللكيلي  Leagilityالمحاسللللبية المتعل للللة ينظللللام ااظتللللا  المتكاملللل  
 وفاعلية التكلفة. 

ماظيللة الحمل  علللب شلم  أو ظللن  العالتللة الفئلا  األك للر ارتبا لان دمم فلليويتم ل  مجتمللع الدراسلة 
يللللين يينللللا التصللللنيع المتكاملللل  والممارسللللا  المحاسللللبية الم للللتردمة واظعماسللللاتها علللللب األءاغ 

 ا تي:  فيالتلكيلي والتكلفة  ويتم   هذي الفئا  

 :الديموغرافيةالمتغيرا  
المؤهل ، سنوا  الخبرة ،الوظيتة -

 الدراسي.

 :ممترست  نظتم اإلنتتج المتكتمل
 اسلوب الخاليت االنتتجية استخدام-1
 االنتتجية الشتملة. الصيتنة-2
 المرونة االنتتجية. -3
 اإلنتتج في التوقيت المنبب -4
 إدارة الجودة الشتملة-5
 إدارة سلسلة التوريد-6
 إدارة االختنتقت -7
 مصتوفة الجودة-8
 خرائ  تيتر القيمة-9

 التحسين المستمر-11
 تنبت ككتر  -11
 

 ا داء التشغيلي:
 المرونة اإلنتتجية-1
 ة. الجود-2
 أوقت  االنتظتر-3
 االنتتجية والطتقة. -4
 دورة التشغيل-5

 

 :تتعيل التكلتة
نشاااتط مااان تكاااتليف كااال النصااايب -1

 الموارد.
 الطتقة المستعملة لكل مجمع. -2
تكلتااة الوياادة فااي مسااتر  متوساا -3

 القيمة.
 التشل الخترجي. تكلتة  متوس -4
 تة التشل الداخليتكل متوس -5
 االيتتتظ بتلمخزو   تكتليف-6
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  اللرها  الصناعية المصرية.  فيالمدمرين الماليين 

  اللرها  الصناعية المصرية.  فيمدمر  التكاليم 

  مجمنعة المهنيين من شبمةLinked in 

  .اعهاغ ،معيا  مهنية 

وتعلللد الفئلللا  ال لللاد ة أك لللر تفهملللان يلللين و،هلللة ظظلللر البانلللث لطبيعلللة العالتلللة يلللين المتكيلللرا  
ظ  ظظام ااظتا  المتكامل   وظنعيلة وشلم  الممارسلا  المحاسلبية  فيالرا ة يبيئة التصنيع 

البيئلة  واعتملاءان عللب ملنهل مماثل  لل  تل  اسلترداما هلذي  فليوظظ  التكاليم المالهمة للتطبيق 
 (. 2118شاهين   ،Timm, 2015 ،Langois, 2015تءراسا  عدا ساد ة منها:  في
 : عينة الدراسة: 7/3

كان هناك نر  علب اختيار عينة الدراسة د سلنا مناسآل ليللم  األفلراء الملؤهلين  وللدمه  
يع أن تحص  علب النتاهل الم ترلصلة ملن هلذا المعرفة الال مة دمنضن  البحث  نتب   تط

 . التيالبحث ويت  النداغ عليها واسترال  
 نيبيجالم للتملللارك  وتللد يلللغ عللدء األفللراء  163وتللد تلل  تن يللع االسللتبيان علللب عينللة شللملد 

ملارك  وتد ت  الكلم عن مد  مالهمة تنا العينة الم لتردمة  115علب االستبيان دالكام  
الفللري  فلليادة داسللتردام اسلللنا االظحللدار المتعللدء مللع خم للة متكيللرا  اسللتج 115الممنظللة 

  وهللم علن أن متنسل  نجل  %95الفر  ال لاظي  وام لتن  ث لة  فياألو  وستة متكيرا  
( وهاظلللد النتيجلللة الرا لللة يهلللذا االختيلللار 1015  عنلللد م لللتن  ألفلللا ت(F2= 1115التللل ثير ت

 ي  صبق نج  العينة م بنالن.التال( وا108(  وهذا ما     تليالن عن ت10783ت
 : توصيف عينة الدراسة: 7/4

استمارا  ث  االسلتعاءا  163يلغ عدء است مارا  االستبيان التي ت  تن يعها علب عينة الدراسة 
وينضق  علب االسئلةاستمارا من الم ترء لعدم استكما  الرء  22استمارا  وت  استبعاء  137

 ( ما سبق.2الجدو  رت  ت
 ( تن يم عينة الدراسة2،دو  رت  ت

االستمارا  
 المن عة

 التياالستمارا  
 ل  ترء

استمارا  
 م تلمة

استمارا  
 م تبعدا

استمارا  
  الحة

 الن بة

163 26 137 22 115 71% 
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: تللل  تن للليم عينلللة الدراسلللة  ب لللان لربلللرا ووظيفلللة توصااايف العيناااة طبقاااًت للخبااارة والوظيتاااة
( 4(  والجدو  رت  ت3لنظيفة  وينضق الجدو  رت  تالم ت صب منه   وهذل   ب ان للمؤه  وا

 هنا التن يم علب النحن التالي: 
 ( تن يم العينة  ب ان للربرا.3،دو  رت  ت

 سننا  الربرا        
 النظيفة

 5: 1من 
 سننا 

 11: 6من 
 سننا 

: 11من 
21 
 سنة

أك ر من 
 سنة 21

 اا،مالي

 مدمر مالي
 مدمر تكاليم
 Linked inمهني شرهة 

 عهن ،معية مهنية

- 
8 
4 
1 

4 
17 
8 
5 

6 
22 
7 
2 

8 
16 
7 
- 

18 
63 
26 
8 

 115 31 37 34 13 و،مالي 
 ( تن يم العينة  ب ان للمؤه  والنظيفة4،دو  رت  ت

 المؤه            
 النظيفة

ن 
نري
دمال

 

ءيلنم 
تير عالي

 ،
ما

 

نراي 
ءهت

 

شهاءا 
 مهنية

 و،مالي

 مدمر ن ايي
 مدمر تكاليم

 Linked in مهني من شبمة
 عهن ،معية مهنية

11 
23 
13 
5 

3 
15 
5 
2 

2 
3 
3 
. 

1 
3 
3 
1 

2 
19 
2 
1 

18 
63 
26 
8 

 115 24 7 8 25 51  و،مالي
 %111 % 21 %606 %609 %2107 %44 الن بة

متهللق ملللن اسلللتعراي الجلللداو  ال لللاد ة أن العينلللة شلللملد م لللتنيا  خبلللرا مرتلفلللة وملللؤهال  
 مؤهال  علمية مرتفعة وشهاءا  مهنية.  تو  راء ووظاهم مرتلفة  هما شملد العينة أف

 : تصميم استمترة االستبيت  لجمع البيتنت : 7/5
لتح يق أهداف الدراسة ت  تصمي  استمارا االستبيان الستكلاف ظن  ييئلة التصلنيع التلي  عمل  

 ظظللام االظتللا  المتكاملل  فللييهللا الم ت صللب مللنه   وتللد تلل  تصللميمها وف للان للمتكيللرا  المتم لللة 
Leagility ت للمها األو   ثلل  المتكيللرا  التللي تنضللق اظعماسللا  ظظللام ااظتللا  المتكاملل   فللي
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Leagility  ت للمها التللالي  ول للد هللان الهللدف األساسللي مللن تصللمي   فلليعللب فاعليللة التكللاليم
اختيلللار فرضللليا  البحلللث  وتحدملللد ملللا وتا هاظلللد البيئلللا   فللليهلللذي االسلللتمارا هلللن الم لللاعدا 

يهللا األفلراء الم ت صللب ملنه   شللملد ممارسلا  ظظللام االظتلا  المتكاملل  الصلناعية التللي  عمل  
Leagility  وأثر تلل  الممارسلا  عللب األءاغ التللكيلي وتفعيل  التكلفلة يتلل  الللرها   وتلد  

 ت  االست رار علب أت ام االستبيان لتلم : 
 برا  المؤه وتلم  االس    بيعة العم   سننا  الر الد من رافيةالعنام   القسم ا و :
 ،مع البياظا .  فيالعلمي  داعتبارها من المتكيرا  المؤثرا              
 علب عدء من األسئلة تتهمن عدء من العبارا  من عة علب  حتن   القسم الثتني:
 مجمنعا  دح آل الفروي المرتلفة للبحث  ويح آل م يا  ليمر  المدر               
 (5ت رت  تالي ،دو ( ظ ا  هال5علب ت            

 ( م يا  ليمر 5،دو  رت  ت
 أوافق دلدا أوافق محامد ال أوافق ال أوافق دلدا

 (5ت (4ت (3ت (2ت (1ت
ثللل  تلللام البانلللث داسللللتررا  مجمنعلللة ملللن الرطادلللا  والمناف للللا  الال ملللة للجهلللا  الملللللترهة 

شللرو ملرللب  منهللا  وتلل  تن يللع اسللتمارا  االسللتبيان علللب العينللة المرتللارا  مللع والم ت صللي
 منضحان للهدف من وراغ الدراسة. 

 : : ا ستليب اإليصتئية المستخدمة7/6
لتحلي  يياظا  الدراسة الميداظية ت  االعتماء علب العدملد ملن الم لاميس واالختبلارا  واالسلاليآل 

 االنصاهية علب النحن التالي: 
 : Alpha Cranbach: تحليل االعتمتدية )ألتت كرونبتخ( 7/6/1

ال يلا   وهنلاك علدا  فليهذا التحلي  ولب الت كد من تجاظس يننء المتكيرا  الم تردمة مهدف 
وتللد اسللتردام  Alpha Cranbachم للاميس ت للتردم لتح يللق هللذا الهللدف مللن أهمهللا م يللا  

معام  ألفا للتعرف علب و،نء تجاظس يين المتكيرا  الم تردمة  دملا ملنفر المصلداتية للدوا  
النانللد الصللحيق ء  علللب المصللداتية  وتللد  مللن Alphaراللد تيمللة البياظللا   نيللث هلمللا اتت

 ( 6الجدو  رت  ت فيهما هي وارءا  SPSSواتع تلكي  يرظامل  من Alphaيلكد تيمة 
 Alpha Cranbach( تيمة 6،دو  رت  ت

Alpha F Prob 
108113 120789 10111 
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يلة عنلد م لتن  معننيلة تد  علب أن هنلاك عالتلة ،نهر  وهي( ت ريبان %81وتظهر تيمة الفا ت
 ( مما مد  علب التجاظس والمصداتية. 1015ت
 : المقتييس اإليصتئية الوصتية والتكرارا  النسبية والمطلقة: 7/6/2

اسلللتمارا االسلللتبيان عللللب أسلللا  م يلللا   فللليملللت  ينلللاغ اا،ادلللا  الرا لللة داألسلللئلة المن،لللنءا 
عنلللد أوافلللق دللللدا  وهلللان  يوتنتهلللترتيبلللي مملللنن ملللن خم لللة ءر،لللا  تبلللدأ ملللن ال أوافلللق دللللدا 

عللب الترتيلآل نيلث أن الن طلة  1  2  3  4  5الم يا  الترتيبلي ألو ان األهميلة الن لبة هلن 
( تعنللللب الميلللل  1( تعنللللب ملللليالن تنيللللان للعنصللللر أو المتكيللللر محلللل  ال يللللا   يينمللللا الن طللللة ت5ت

 طة رتل  الهعيم ظحن العنصر أو المتكير مح  ال يا . ويت  اعتبار ظ طة المنتصم هي الن
( فمن هذا  لير 3(  واعتماءان علب هذا الم يا  وتا هان متنس  اا،ادا  العام أكبر من ت3ت

 ولب أن الم ت صب منه  متجهنن ولب المناف ة علب و،ادا  األسئلة والعمس  حيق. 
 : اختبتر التروض ايصتئيًت: 7/6/3

يا  ظظللام ااظتللا  المتكاملل  تحليلل  العالتللة يللين مرتكلل (:1)أ( الترضااية ا ولااى الرئيسااية: )ف
Leagility   واألءاغ التلللكيلي لللللرهة مجتمعللا وف للان  راغ عينللة الدراسللة  ويلللير الجللدو  رتلل

(  ولب و،نء عالتة ارتبا  ونصاهي و جايية يين ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  مجتمعة 7ت
مف للللران  وأدعللللاء األءاغ  واألءاغ التلللللكيلي لللللللرهة  وت تعللللد مرتكلللليا  التصللللنع المتكاملللل  متكيللللران 

 التلكيلي دعدان م تجيبان علب م تن  العينة. 
 (7،دو  رت  ت

 التلكيلي لللرهة واألءاغ Leagilityالمتكام  ظتاهل تحلي  االرتبا  يين ممارسا  التصنيع 
 الم ت  المتكير                     

  التادعالمتكير 
 Leagilityممارسا  التصنيع المتكام  

 10813 يليء األءاغ التلكأدعا
         115= N                                         0.05    <  P 

 ،(0.05)معننيللة وعنللد م للتن  (، 0.813توتلللير يياظللا  الجللدو  ولللب أن معاملل  االرتبللا  
اغ وتلير هلذي النتيجلة وللب أظلا هلملا  اء االهتملام يتطبيلق مرتكليا  التصلنيع للتكامل  ووف لان  ر 
(  1العينة  اء تح ن األءاغ التلكيلي دلم  عام. واالتالي ت ب  الفرضية الرهي لية األوللب تف

وأدعلاء  Leagilityوهذا ما أكدتا أ هان ظتاهل تحلي  االرتبلا  يلين مرتكليا  التصلنيع المتكامل  
 (8،دو  رت  ت فياألءاغ التلكيلي مجتمعا علب م تن  العينة هما  ظهر 
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 يليتحلي  االرتبا  يين ممارسا  التصنيع المتكام  وأدعاء األءاغ التلك( 8،دو  رت  ت
 المتكير التادع      

 المتكير 
 الم ت  

  أدعاء األءاغ التلكيلي 
المروظة 
 االظتا،ية

أوتا   الجنءا
 االظتظار

االظتا،ية 
 والطاتة

 ءورا التلكي 

ممارسلللللللللللللللا  التصللللللللللللللللنيع 
 Leagilityالمتكام  

0.765 
 0.713 0.719 0.802 0.796 

 لللير الجلللدو  وللللب و،لللنء عالتللة ارتبلللا  ونصلللاهي و جاييلللة يللين مرتكللليا  التصلللنيع المتكامللل  
Leagility  ويلللللير تللللل  ولللللب أن  (0.765)واللللين المروظللللة ااظتا،يللللة دمعاملللل  ارتبللللا  تللللدرا

 يللاءا المروظللة ااظتا،يللة  وهللذل  تلللير يياظللا  الجللدو   فلليمرتكلليا  التصللنع المتكاملل  ت لله  
و،للنء عالتللة ارتبللا  و جاييللة يللين مرتكلليا  التصللنيع المتكاملل  وهللالن مللن الجللنءا دمعاملل  ولللب 

  هللذل  عالتللة ارتبللا  و جاييللة يللين مرتكلليا  التصللنيع المتكاملل  وهللالن مللن  (0.713)ارتبللا  
  واالظتا،يللللللة والطاتللللللة دمعاملللللل  ارتبللللللا  تللللللدرا (0.786)أوتللللللا  االظتظللللللار دمعاملللللل  ارتبللللللا  

نضلق تلناتر عالتلة ارتبلا  ونصلاهي مالجلدو  ، (0.796)  دمعام  وءورا التلكي، (0.801)
و جاييلللة يلللين ممارسلللا  ومرتكللليا  ظظلللام التصلللنيع المتكامللل  والللين ممنظلللا  األءاغ التللللكيلي 

 وتح ينها  واالتالي تنعمس تل  الت ثيرا  علب التناف ية و ياءا الحصة ال نتية لللرهة. 
للعالتللللة يللللين ممارسللللا  ظظللللام ( 2R)التحدمللللد   لللليس معامللل   الللللذ ( و 9ويؤهلللد الجللللدو  رتلللل  ت

 التصنيع المتكام   وممنظا  األءاغ التلكي  هالتالي: 
 التلكيلي( أثر ممارسا  التصنيع المتكام  علب األءاغ 9،دو  رت  ت

   المتكير    
 الم ت  
المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F 
 

T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

األءاغ 
 التلكيلي 

0.729 0.801 0.678 146.371 4.00 12.172 1.93 

P < 0.05                           N= 115                            DF (1.75)        
وتللير ظتللاهل تحليلل  االظحللدار ولللب و،للنء تل ثير و جللايي معنللن  لممارسللا  ومرتكلليا  التصللنيع 

المح لللللللللناة  (F)األءاغ التللللللللللكيلي للللللللللللرهة  وت يلكلللللللللد تيملللللللللة  فلللللللللي Leagilityالمتكامللللللللل  
  واللللغ (1.75)عنلللد ءر،تللي نريلللة  (4.00)أكبلللر مللن تيمتهلللا الجدوليللة  وهللي  (146.371)

األءاغ التلللكيلي  فلليمللن التنفللق  %67وي للتد  مللن هللذا أن  R (0.678))2(معاملل  التحدمللد 
 مر،ع ولب مرتكيا  ظظام ااظتا  المتكام . 
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 : للترض الرئيسي ا و  الترعيةر التروض )ب( اختيت
مفلرءا   عللب Leagility  فيملا متعللق دالتل ثير التفصليلي لممارسلا  ظظلام ااظتلا  المتكامل  

 : ملياألءاغ التلكيلي لللرهة مت  اختبارها هما 
مدر  العالتة يين ممارسا  ظظلام ااظتلا  المتكامل   الذ و  :(1/1)ف الترعي اختبتر الترض

 :(11ة ااظتا،ية  ظهرها الجدو  رت  توالمروظ
 تحلي  عالتة ممارسا  التصنيع المتكام  علب المروظة ااظتا،ية 11،دو  رت  

المتكير     
 الم ت  

المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

المروظللللللللللللللللللللة 
 االظتا،ية

0.810 0.692 0.632 86.510 400 9.121 1.670 

P < 0.05                            N= 115                        DF (1.75)        
( ظتلاهل االظحلدار عللب م لتن  العينلة الم ت صلب منهلا  وت متبلين 11متهق من الجدو  رتل  ت

تا،يلة  وت يلكلد المروظلة ااظ في  Leagilityو،نء ت ثير معنن  لممارسا  التصنيع المتكام  
عنللد ءر،للة نريلللة  (4)وهللب اعلللب تيمتهللا الجدوليللة البالكللة  (79.620)المح للناة  (F)تيمللة 

مللن المروظللة  %63  وي للتد  مللن تللل  أن R  (0.632))2(   مبلللغ معاملل  التحدمللد(1.75)
االظتا،يللة وسللرعة الت لللي  وتلبيللة ر بللا  العمللالغ  وظمللا تللرتب  يتطبيللق ممارسللا  ظظللام ااظتللا  

وهللب  (9.121)المح للناة  Tتبللين أن تيمللة  (T)املل  الم تللرو  ومللن متادعللة ييتللا واختيللار التك
 .(0.05)وهب معننية عند م تن   (1.67)اكبر من الجدولية البالكة 

  مللللدر  العالتللللة يللللين ممارسللللان ااظتللللا   الللللذ و  (1/2اختبااااتر التاااارض الترعااااي )ف
 :(11المتكام  والجنءا ويظهرها الجدو  رت  ت

 ( تحلي  عالتة ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  والجنءا11ت ،دو  رت 
المتكير     

 الم ت  
المتكير 
 التادع

ممارسللللللللا  النظللللللللام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

 1.67 9.261 4.00 79.041 0.751 0.751 0.810 الجنءا
P < 0.05                        N= 115                             DF (1.75)          
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 فيتؤثر معننيان  Leagility( ولب أن ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  11 لير الجدو  رت  ت
 (4.00)وهب أكبر من تيمتها الجدوليلة  (79.041)المح ناة  (T)دعد الجنءا ويدعما تيمة 

  وي لللتد  ملللن تلللل  أن  R (0.791))2(واللللغ معامللل  التحدملللد  ،(1.75)عنلللد ءر،تلللي نريلللة 
   Leagility  من م تنيا  الجنءا المح  ة ترتب  دممارسا  ظظلام ااظتلا   المتكامل  79%

وهللب اكبللر مللن  (9.21)المح للناة  (T)تبللين أن تيمللة  (T)ومللن خللال  متادعللة ييتللا واختيللار 
التلللالي   بللل  وا (0.05)وهلللب معننيلللة عنلللد م لللتن  معننيلللة  (1.75)ال يملللة الجدوليلللة البالكلللة 

 الفري الفرعي ال اظي د ن ممارسا  النظام المتكام  تح ن الجنءا. 
 (:1/3اختبتر الترض الترعي )ف 
أوتللا   وترفلليئ  Leagilityمللدر  العالتللة يللين ممارسللا  ااظتللا  المتكاملل   الللذ و  

 (. 12االظتظار  ويظهرها الجدو  رت  ت
 المتكام  د وتا  االظتظار ( مبين عالتة ممارسا  ظظام ااظتا 12،دو  رت  ت

المتكير    
 الم ت  
المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

أوتا  
 االظتظار

0.786 0.661 0.551 59.30 4.00 8.124 1.67 

P < 0.05                          N= 115                             DF (1.75)        
( ولب و،نء ت ثير معنن  و جايي يين ممارسا  ظظام ااظتلا  المتكامل  12 لير الجدو  رت  ت

واين دعد أوتلا  االظتظلار ه نلد أدعلاء األءاغ التللكيلي  نيلث تلدع  تلل  الممارسلا  ترفليئ 
العمللالغ   وتلد االظتظللار ولللب أءظلب نللد مممللن ملن خللال  خا للية االسلتجادة ال للريعة لطلبللا 

عنلد ءر،تلي نريلة  (4.00)وهب اكبر من الجدوليلة  (59.30)المح ناة  Fويدع  تل  تيمة 
ملللن خفلللئ  %55 وي لللتد  ملللن تلللل  أن  R (0.551))2(واللللغ معامللل  التحدملللد  (1.75)

تبللين أن  Tاوتللا  االظتظللار مللرتب  ممارسللا  ظظللام ااظتللا  المتكاملل   وامتادعللة ييتللا ومعاملل  
 . (0.05) عند م تن  معننية (1.67)كبر من الجدولية أ (8.124)المح ناة  Tتيمة 

مللدر  العالتللة يللين ممارسللا  ااظتللا  المتكاملل   الللذ : و (1/4التاارض الترعااي )ف راختباات*
Leagility 13ااظتا،ية  ويظهرها الجدو  رت  ت والطاتة):  
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 ية والطاتة( مبين عالتة ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  وااظتا،13رت  ت        
المتكير    

 الم ت  
المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

الطاتلللللللللللللللللللللللة 
 االظتا،ية

0.813 0.721 0.611 62.35 4.00 8.719 1.83 

P < 0.05                       N= 115                            DF (1.75)          
يين ممارسا  ظظام ااظتلا  المتكامل   و جايي معنن  ( ولب و،نء ت ثير 13 لير الجدو  رت  ت

 يلاءا ااظتا،يلة وخفلئ معلدال   فليعلب الطاتة وااظتا،ية  علب أن تل  الممارسلا  ت لاه  
  وهلللب  62.35المح للناة  (F)التكللاليم وخفللئ الطاتللة  يللر الم للتكلة  ويللدع  تللل  تيمللة 

 R)2(والللغ معاملل  التحدملللد  (1.75)عنللد ءر،تللي نريلللة  (4.00)تيمتهللا الجدوليلللة أكبللر مللن 
االظتا،يلة والطاتلة وملن خلال  متادعلة  فليالتبلامن  ملن  %61وي تد  من تلل  أن  (0.611)

 (1.83)اكبلللر ملللن الجدوليلللة  (8.719)المح لللناة  Tتبلللين أن تيملللة  Tمعامللل  ييتلللا واختيلللار 
  (.0.05)وهب معننية عند م تن  

  (:1/5اختبتر الترض الترعي )ف *
التلللكي   ويظهرهللا  وءورا Leagilityمللدر  العالتللة يللين ممارسللا  ااظتللا  المتكاملل   الللذ و 

 (. 14الجدو  رت  ت
 ( مبين عالتة ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  وءورا التلكي 14،دو  رت  ت

المتكير      
 الم ت  

المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
  المتكام

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

0.69 0.513 0.702 ءورا التلكي 
1 

74.14 4.00 8.661 1.67 

P < 0.05                          N= 115                            DF (1.75)        
ااظتللا  المتكاملل   ( ولللب و،للنء تلل ثير معنللن  و جللايي لممارسللا  ظظللام14 لللير الجللدو  رتلل  ت

 (4.00)مللن الجدوليللة  أكبللر وهللي (74.14)المح للناة  Fعلللب ءورا التلللكي   ويدعمللا تيمللة 
69% وي تد  من تل  أن  R (0.691))2(والغ معام  التحدمد  (1.75)عند ءر،تي نرية 
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تعلدم  ءورا التللكي   ف لري ممارسلا  التصلنيع ااظتلا  المتكامل   وملن خلال  معامل  ييتلا  ملن
  (.0.05)عند م تن  معننية  (1.67)من الجدولية  أكبر (8.661)المح ناة  Tة وتيم
 (: 2الرئيسية الثتنية: )ف الترضية-جا

وتفعيل  التكلفلة مجمعلة  ب لان  Leagilityتحلي  العالتة يلين ممارسلا  ظظلام ااظتلا  المتكامل  
ي و جاييلللة يلللين (  وللللب و،لللنء عالتلللة ارتبلللا  ونصلللاه15ألراغ العينلللة  ويللللير الجلللدو  رتللل  ت

ممارسلللا  ااظتلللا  المتكامللل  وتفعيللل  التكلفلللة  وت  علللد تلللل  الممارسلللا  متكيلللران مف لللران  وتفعيللل  
 التكلفة دعدان م تجيبان علب م تن  العينة. 

 Legality( ظتاهل تحلي  االرتبا  يين ممارسا  التصنيع المتكام  15،دو  رت  ت
 الم ت  المتكير                 

 لتادعر االمتكي
ممارسا  ظظام التصنيع المتكام  

Legality 
 0.799 م اميس تفعي  التكلفة

            P< 0.0                                                      N= 115     
وعنلللد م لللتن  معننيلللة  ،(0.799)وتللللير يياظلللا  الجلللدو  ال لللايق وللللب أن معامللل  االرتبلللا  

هتمللام يتطبيللق ممارسللا  ظظللام ااظتللا  المتكاملل  وف للان ألراغ العينلللة هلمللا  اء اال أ   (0.05)
(  دلل ن أن تطبيلق ظظلام 2 اء  ادعاء تفعي  التكلفة  ومنهلا   بل  الفلري الرهي لي ال لاظي تف

االظتلا  المتكاملل  مللدع  ويفعلل  التكللاليم  وهللذا مللا أكدتللا ظتللاهل تحليلل  االرتبللا  يللين ممارسللا  
  هما ملي: (16الجدو  رت  ت فيتفعي  التكاليم هما تظهر  اءوادعظظام االظتا  المتكام  

 ( تحلي  االرتبا  يين ممارسا  التصنيع المتكام  وم اميس تفعي  التكلفة16،دو  رت  ت
المتكير    

 الم ت  
 
 

 المتكير 
 التادع

 م اميس تفعي  التكاليم
ظصيآل ه  
ظلا  من 
تكاليم 
 المنارء

الطاتة 
الم تكلة 
لك  مجمع 

 ا ظل

متنس  
تكلفة 
 فيالنندا 

 م ار ال يمة

تكاليم 
الفل  
 الداخلي

تكاليم 
الفل  
 الرار،ي

تكاليم 
االنتفاخ 
 دالمريون 

التصنيع 
 0.796 0.809 0.811 0.713 0.697 0.742 المتكام 

                    0.05                                            N= 115 <P  
و جاييلة يلين ممارسلا  ظظلام  أنصاهي( ولب و،نء عالتة ارتبا  16رت  ت لير ظتاهل الجدو  
وم لللاميس تفعيللل  التكلفلللة  نيلللث يللللغ معامللل  االرتبلللا  يلللين تلللل   Leagilityااظتلللا  المتكامللل  

ويلللير ولللب تللل  ولللب أن تللل   (0.742)الممارسللا  وظصلليآل هلل  ظلللا  مللن تكللاليم المللنارء 
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 ب لللان  راغ عينلللة البحلللث  هملللا أن معامللل   خفلللئ تكلللاليم األظللللطة فللليالممارسلللا  ت لللاه  
   (0.697)االرتبلللا  يلللين تلللل  الممارسلللا  ومتنسللل  تكلفلللة الننلللدا ءاخللل  م لللار ال يملللة يللللغ 

ومعامللل  االرتبلللا  يلللين تلللل  الممارسلللا  وتكلللاليم الف للل  اللللداخلي والفلللل  الرلللار،ي وتكلللاليم 
مؤهلللد أن  ممللا (0.811 , 0.809 ,0.796)االنتفللاخ دللالمريون يلكلللد علللب التللنالي 

لممارسا  ظظام االظتا  المتكام  ت ثير واضق علب تفعي  التكلفة دما  ح ن النضع التناف ي 
 تح ين راحيتها.  فيلللرهة  وي اه  

  :(17الجدو  رت  ت فيتحلي  االظحدار علب هذا االرتبا  هما هن منضق  أكدول د 
 تكلفة( أثر ممارسا  االظتا  المتكام  علب تفعي  ال17،دو  رت  ت

المتكير  
 الم ت  

 المتكير 
 التادع

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

تفعيلللللللللللللللللللللللللللللل  
 التكاليم

0.698 0.791 0.688 131.31 4.00 12.821 1.67 

       (1.75) FD                               N= 115                   0.05    <P  
وتللللير ظتلللاهل االظحلللدار وللللب و،لللنء تللل ثير و جلللايي معنلللن  لممارسلللا  ظظلللام ااظتلللا  المتكامللل  

Leagility علب تفعي  التكلفة  نيث يلكلد تيملة (F)  أكبلر ملن  وهلي (151.31)المح لناة
وي لتد   2R (0.688)التحدملد واللغ معامل  ، (1.75)عنلد ءر،تلي نريلة  (4.00)الجدوليلة 

 تكلفة مر،ع ولب ممارسا  التصنيع اللام . علب تل  أن من خفئ ال
تء( اختبار الفروي الفرعية للفري الرهي ي ال اظي: فيما متعلق دالت ثير التفصيلي لممارسلا  

 ملليمفرءا  م اميس تفعي  التكلفلة  ملت  اختبارهلا هملا  علب Leagilityظظام االظتا  المتكام  
 (: 18الجدو  رت  ت في
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 لي  عالتة ممارسا  ظظام االظتا  المتكام  لم يا  التكلفة( تح18،دو  رت ت
المتكير           

 الم ت  
 المتكير

 التادع 

ممارسا  النظام 
 المتكام 

F T 

0B 1B 2R الجدولية المح ناة  الجدولية المح ناة 

ظصلليآل هلل  ظلللا  
ملللللللللللللللن تكلللللللللللللللاليم 

 المنارء

0.621 0.592 0.709 32.51 4.00 8.163 1.67 

 لللللتكلة الطاتلللللة الم
 لك  مجمع ظلا 

0.611 0.617 0.418 4.51 4.00 2.01 1.67 

متنسللللللللللل  تكلفلللللللللللة 
م للار  فلليالننللدا 
 ال يمة

0.753 0.698 0.791 39.72 4.00 8.021 1.67 

تكلللللللللاليم الفلللللللللل  
 الداخلي

0.699 0.611 00.7 41.21 4.00 7.991 1.67 

تكلللللللللاليم الفلللللللللل  
 الرار،ي

0.689 0.673 0.813 43.70 4.00 7.930 1.67 

تكلللاليم االنتفلللاخ 
 دالمريون 

0.598 0.579 0.409 4.09 4.00 1.99 1.67 

            (1.75) FD                    N= 115                           0.05  < P  
( ولب و،لنء تل ثير و جلايي معنلن  18الجدو  رت  ت فيتلير ظتاهل تحلي  االظحدار هما تظهر 

علللب معظلل  م للاميس تفعيلل  التكلفللة  نيللث   Leagilityلمتكاملل  لممارسللا  ظظللام ااظتللا  ا
تظهر هذي العالتة اا جايية يلين تلل  الممارسلا  وظصليآل هل  ظللا  ملن تكلاليم الملنارء ف لد 

الجدوليللللة  (F)وهللللب تييللللد عللللن تيمللللة  (32,51)المح للللناة لهللللذا الم يللللا   (F)يلكللللد تيمللللة 
وي تد  دعد تلل  أن  2R (0.709) والغ معام  التحدمد (1.75)عند ءر،تي نرية  (4.00)

تكاليم النلا  يين المنارء مر،ع ولب ممارسا  ظظلام االظتلا   فيمن الرفئ الحاءث  70%
المتكامللل   أ هلللان تظهلللر العالتلللة اا جاييلللة يلللين ممارسلللا  ظظلللام االظتلللا   المتكامللل  ومتنسللل  

وهللب  (5.51)  المح للناة لهلذا الم يللا (F)م للار ال يملة نيللث يلكللد تيملة  فليتكلفلة الننللدا 
  والكلللللد تيملللللة معامللللل  (1.75)عنلللللد ءر،تلللللي نريلللللة  (4.00)تييلللللد علللللن تيمتهلللللا الجدوليلللللة 
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 فليملن الرفلئ الممملن لتكلاليم الننلدا  %78وي لتد  ملن تلل  أن  2R (0.791) التحدملد
م ار ال يمة مرتب  دممارسا  ظظام االظتا  المتكام   ومن خال  متادعلة معامل  تييتلا( وتيملة 

T  (0.05)عند م تن  معننية  (1.67)وهب أكبر من الجدولية  (8.021)المح ناة. 
و،لللنء تللل ثير و جلللايي معنلللن  لممارسلللا  ظظلللام ااظتلللا   ( وللللب18كلللذل   للللير الجلللدو  رتللل  ت

المح للناة  (F)تيللا  تكللاليم الفللل  الللداخلي  نيللث يلكللد تيمللة  علللب Leagilityالمتكاملل  
. (1.75)عند ءر،تلي نريلة  (4.00)ولية تيمتها الجد أكبر من وهي (41,21)لهذا الم يا  
ت ريبلان ملن اظرفلاي تكلاليم  %80وي لتد  دعلد تلل  أن  2R (0.807)التحدملد واللغ معامل  

الفل  الداخلي  ممن تح ي ها من تبنب ممارسا  ااظتا  المتكام  الم ترو  ويؤهد تل  متادعة 
عنللد  (1.67)الجدوليللة  أكبلر مللن تيمتهللا وهللي (7.991)المح للناة  (T)معامل  تييتللا( وتيمللة 

 .(0.05)م تن  معننية 
( أ هلللان و جاييلللة العالتلللة يلللين ممارسلللا  ظظلللام االظتلللا  المتكامللل  18وينضلللق الجلللدو  رتللل  ت

المح لللللناة  (F)وخفلللللئ تكلللللاليم الفلللللل  الرلللللار،ي نيلللللث يلكلللللد تيملللللة  Leagilityالم تلللللرو 
واللغ معامل    (1.75)عنلد ءر،تلي نريلة  (4.00)أكبر من تيمتها الجدوليلة  وهي (43.70)
من خفئ تكاليم الفلل  الرلار،ي ملرتب   %81وي تد  من تل  أن  R(0.813 (2التحدمد 

 (T)ومللن خللال  متادعللة معاملل  ييتللا ومعاملل    Leagilityدممارسللا  ظظللام االظتللا  المتكاملل  
عنللد م للتن  معننيللة  (1.67)أكبللر مللن تيمتللا الجدوليللة  وهللي (7.93)يلللغ  الللذ المح للناة و 

(0.05). 
عللب م لتن  اسلتكال  الطاتلة  Leagilityا متعلق د ثر ممارسا  ظظام االظتا  المتكام  وفيم 

وهللب تريبللة ،للدان مللن تيمتهللا الجدوليللة  (4.51)المح للناة  (F)لكلل  مجمللع ظلللا  هاظللد تيمللة 
مملللا  عنلللب أن تللل ثير ممارسلللا  النظلللام المتكامللل  عللللب م لللتن  اسلللتكال  الطاتلللة لللل   (4.00)

مفللرءا  العينللة  وأن األمللر متطلللآل مييللدان مللن التح للق  مؤهللد تللل   ظهللر دلللم  تللن  يللين آراغ 
ف ل  ملن اسلتكال  الطاتلة ملرتب   %41دمعنب أن  (0.418)يلغ  الذ و  R)2(معام  التجدمد 

( تلللل ثير لللللليس دمبيلللللر 18دممارسللللا  ظظلللللام االظتللللا  المتكامللللل   هلللللذل   ظهللللر الجلللللدو  رتللللل  ت
المح لللناة  (F)ون نيلللث يلكلللد تيملللة لممارسلللا  هلللذا النظلللام عللللب تكلللاليم االنتفلللاخ دلللالمري 

يللللللغ  2Rملللللع معامللللل  التحدملللللد   (4.00)وهلللللب تريبلللللة ،لللللدان ملللللن تيمتهلللللا الجدوليلللللة  (4.19)
مللن تكللاليم االنتفللاخ دللالتريين  ممللن خفهللا مللن ممارسللا   %40ممللا  عنللب أن  (0.409)

 (1.99)المح للناة  (T)   ويؤهلد تلل  معاملل  تييتلا( وتيملةLeagilityظظلام االظتلا  المتكاملل  
  .(0.05)عند م تن  معننية  (1.67)تريبة من الجدولية 
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 فتللري أن هنللاك عالتللة  الللذ و  2/1ف الفرعلليومللن هللذا التحليلل  ظصلل  ولللب تبللن  الفللري 
ونصاهية و جايية يين ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  وخفئ ظصيآل ه  ظللا  ملن تكلاليم 

عالتة ت ثير ونصاهي و جايية  منب أن هناك الذ   و 2/3المنارء  وتبن  الفري الفرعي ف 
م لار ال يملة  وتبلن   فلييين ممارسا  ظظام االظتا  المتكام  الم ترو ومتنسل  تكلفلة الننلدا 

  هب ين،نء عالتة ارتبا  ونصلاهي و جاييلة يلين ممارسلا   الذ   و 2/4الفري الفرعي ف 
تعللللق دلللالفري ظظلللام االظتلللا  المتكامللل  الم تلللرو وخفلللئ تكلللاليم الفلللل  اللللداخلي  أملللا فيملللا م

 فتلللري و،لللنء عالتلللة ارتبلللا  ونصلللاهي ا جاييلللة يلللين ممارسلللا  ظظلللام  اللللذ و  2/2الفرعلللي ف
االظتللا  المتكاملل  وم للتن  اسللتكال  الطاتللة ال ملليا   حتللا  ولللب مييللد مللن الدراسللة والتح للق  

  هللب ين،للنء عالتللة ارتبللا  ونصللاهي ا جاييللة يللين  الللذ   و 6/ 2وهللذل  الفللري الفرعللي ف
 هان المييد ملن االظتا  المتكام  وخفئ تكاليم االنتفاخ دالمريون متطلآل اممارسا  ظظام 
 الدراسة والتح ق.

 / النتائج والتوصيات:8
 : النتتئج:8/1

كان الهدف ملن هلذا البحلث هلن التعلرف عللب وثلر تطبيلق الللرها  لنظلام التصلنيع المتكامل  
Leagility - الللذ   جمللع يللين هللال ظظللام التصللنيع المرشللدLean لتصللنيع الفعللا  واAgile-

علللب األءاغ التلللكيلي وتفعيلل  التكلللاليم فللي اللللرها   وتللد أسلللفر البحللث عللن مجمنعللة ملللن 
 النتاهل هما ملي:

 :على مستوى الجتنب النظري 
أنلد افلرا ا  ييئلة الللرها  الصلناعية الحدم لة   Leagility عد ظظام التصنيع المتكامل   – 1

الستجادة للعمالغ  واضافة ال يمة له   ويعم  عللب وهن فكر وظتا،ي ،دمد مرهي علب سرعة ا
تح يللق التللدفق ال لله  للعمليللا  واا،للراغا  ءاخللل  اللللرهة  ويرهللي علللب األظلللطة المهللليفة 

 لل يمة  واستبعاء األظلطة التي ال تهيم تيمة.
علب عدء من الممارسا  ت اه  في تح يق أهلداف  Leagility عتمد التصنيع المتكام   – 2

ومن هذي الممارسا   ااظتا  الرلن   والصياظة ااظتا،ية اللاملة  والجنءا الللاملة  اللرهة  
والمروظة ااظتا،يلة  وااظتلا  فلي التنتيلد المنهلب   ولءارا سل للة التنريلد  ولءارا االختناتلا   
ومصفنفة الجنءا  و يرها من الممارسا  التي تهمن اظتظام عم  النظام  وتح يلق األهلداف 

  عب لها.  التي  
ميا للا هللال مللن التصللنيع المرشللد متم لللة فللي خفللئ  Leagilityالتصللنيع المتكاملل    ح للق – 3

التكلفللة  وت ليلل  الفاتللد والتللالم ولللب أءظللب نللد مممللن والللترلب مللن األظلللطة  يللر الهللرورية 
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فلي م ايللة  التي ال تهيم تيملة  وميا لا التصلنيع الفعلا  متم للة فلي تح يلق المروظلة ااظتا،يلة
 متطلبا  سريعة التكير من ،اظآل العمالغ  وسرعة االستجادة.ال
دلللالتننيع العلللالي  Leagilityتتميلللي المنتجلللا  التلللي تنلللتل علللن ظظلللام التصلللنيع المتكامللل   – 4

 .ولفئا  عمالغ مرتلفة  وفي تيامد م تمر  وأن المصنع متجا ظحن التننيع الم تمر
  :على مستوى الجتنب الميداني

 :ييداظية وتحلي  االرتبا  ما ملأظهر  الدراسة الم 
 Leagilityعالتلة ارتبلا  أنصلاهي و جاييللة يلين ممارسلا  ظظلام التصلنيع المتكاملل   و،لنء-1

 عام. وتح ين م تن  األءاغ التلكيلي دلم 
عالتلللة ارتبلللا  أنصللللاهي و جاييلللة يلللين ممارسلللا  ظظللللام ااظتلللا  المتكامللل  الم تللللرو  و،لللنء-2

األءاغ التللللكيلي  مملللا  عنلللي أن تطبيلللق النظلللام المتكامللل   والمروظلللة ااظتا،يلللة ه نلللد ممنظلللا 
تلللدرا الللللرهة عللللب تلبيلللة انتيا،لللا  العملللالغ والتكييلللر فلللي تصلللمي  ال للللع    لللاه  فلللي تح يلللق

والنظللام التلللكيلي دمللا مللتالغم مللع انتيا،للا  العمللالغ  وال للدرا علللب ت للريع أو تلل خير م للتن  
  ااظتا  دكري التعام  مع الت لبا  في الطلآل. 

عالتلللة ارتبلللا  أنصللللاهي و جاييلللة يلللين ممارسلللا  ظظللللام ااظتلللا  المتكامللل  الم تللللرو  و،لللنء-5
  مملللا  عنلللي أن تطبيلللق النظلللام المتكامللل    لللاه  فلللي ه نلللد ممنظلللا  األءاغ التللللكيلي والجلللنءا

 يلللاءا تلللدرا الللللرهة عللللب النجلللاو فلللي التصلللمي  والتنفيلللذ وت لللد   منلللتل مبلللع نا،لللا  وتنتعلللا  
 ر المعلنة  التي   عب وليها  وتجعلا أك ر رضا علب منتجا  اللرهة.العمالغ المعلنة و ي

وت ليل  عالتة ارتبا  أنصاهي و جايية يين ممارسا  ظظام ااظتا  المتكام  الم تلرو  و،نء-6
مملا  عنلي أن تطبيللق النظلام المتكامل    للاه   ه نلد ممنظللا  األءاغ التللكيلي االظتظلارأوتلا  
صمي  وت د   منتجلا  دمعلد  مت لار   مملا ملؤثر دللم  و جلايي  ت تدرا اللرهة علب  ياءافي 

فح آل  ي  في م تن  التصمي  اايداعي وتح لينا   متصاعد ليس ف   في م تن  األسناو
  الجنءا وخفئ التكلفة.

و،لللنء عالتلللة ارتبلللا  أنصللللاهي و جاييلللة يلللين ممارسلللا  ظظللللام ااظتلللا  المتكامللل  الم تللللرو -7
مملللا  عنلللي أن تطبيلللق النظلللام المتكامللل   نظلللا  األءاغ التللللكيلي وااظتا،يلللة والطاتلللة ه نلللد مم

 .استكال  الطاتا  داللرهة  ااظتا،ية  ورفع معد  اه  في تح ين 
و،نء عالتة ارتبا  أنصاهي و جايية يلين ممارسلا  ظظلام ااظتلا  المتكامل  الم تلرو وءورا -8

لنظلللام المتكاملل    لللاه  فلللي ممللا  عنلللي أن تطبيللق ا التلللكي  ه نلللد ممنظللا  األءاغ التللللكيلي 
 خفئ  من ءورا التلكي  ولب أءظب ند مممن.
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 Leagilityعالتلة ارتبلا  أنصلاهي و جاييللة يلين ممارسلا  ظظلام التصلنيع المتكاملل   و،لنء-9
 عام. وتفعي  وخفئ التكاليم دلم 

 Leagilityعالتة ارتبا  أنصاهي و جايية يين ممارسا  ظظام التصلنيع المتكامل   و،نء-11
ئ ظصلليآل هلل  مجمللع ظلللا  مللن تكللاليم المللنارء  وعالتللة ارتبللا  أنصللاهي من،بللة يللين وخفلل

 تل  الممارسا  وخفئ متنس  تكلفة النندا في م ار تدفق ال يمة.
 Leagilityعالتة ارتبا  أنصاهي و جايية يين ممارسا  ظظام التصلنيع المتكامل   و،نء-11

 ي.وخفئ تكاليم الفل  الداخلي  وتكاليم الفل  الرار،
 Leagilityعالتة ارتبا  أنصاهي و جايية يين ممارسا  ظظام التصلنيع المتكامل   و،نء-12

 وخفئ تكاليم الفل  الداخلي  وتكاليم الفل  الرار،ي.
و يلاءا  Leagilityو،نء عالتة ارتبا  ضلعيفة يلين ممارسلا  ظظلام التصلنيع المتكامل  --13

هللذل  عالتللة ارتبللا  ضللعيفة يللين تللل  الطاتللة الم للتكلة لكلل  مجمللع مللن مجمعللا  النلللا   و 
الممارسللا  وخفللئ تكللاليم االنتفللاخ دللالمريون  ورامللا مر،للع تللل  ولللب عللدم ترهيللي اللللرهة 

  والبحللث علللن أسللناو ،دملللدا  ةعلللب تن،يلللا الطاتللة الفاههلللة ظحللن اظجلللا  العللروي الترويجيللل
ء كللذل  علللدم ترللللب الللللرهة مللن المرللليون دللللم  ظهلللاهي واألد للاغ عللللب المرللليون عنلللد نلللدو 

 .وف ا لمتطلبا  التصنيع الفعا  معينة
 : التوصيت :8/2
أن تكلللنن ممارسلللا  ظظلللام التصلللنيع المتكامللل   اللللذ   جملللع يلللين ميا لللا التصلللنيع ضلللرورا -1

المرشد والتصنيع الفعلا  ملن أولنيلا  وءارا الللرهة  وتعمل  ،اهلدا عل  تطبي هلا  ال سليما فلي 
طللللآل االهتملللام داألظظملللة الحدم لللة التلللي ظللل  ملللا تللللهدي ييئلللة األعملللا  سلللريعة التكيلللر  مملللا مت

 تهمن استمرار اللرهة وا اهها.
ضللرورا أن تعملل  اللللرها  الصللناعية علللب تح يللق التكاملل  يللين ممارسللا  ظظللام التصللنيع -2

  ألن هلللال منهلللا  ممللل  دعهلللا اللللبعئ  دملللا   لللاعد فلللي تح يلللق التللل ثير Leagilityالمتكامللل  
 .اءا سرعة االستجادة لطلبا  العمالغالمباشر والفعا  في تح ين ااظتا،ية  و ي

تن،ا اللرها  ظحن  يلاءا االسلت مارا  فلي الت نيلا  الحدم لة فلي عمليلا  ااظتلا    ضرورا-3
وتللنفير األ،هلليا والبرمجيللا  الال مللة للتبللاء  االكتروظللي للمعلنمللا   لمللا تملكللا تللل  الت نيللا  

  ها .من تدرا  عالية علب  ياءا ال درا  التناف ية لتل  اللر 
  ومللا Leagilityظظللام التصللنيع المتكاملل  ضللرورا مهللاعفة الجهللنء البح يللة التللي تتنللاو  -4

دمللا م للر  الفكللر المحاسللبي   متهللمنا مللن ممارسللا   و،ناظللآل التطللنير المحتملللة لهللذا النظللام
 .التطبي ية اومجاالته‘ويح ق الناتعية يين األ ر النظرية لمحاسبة التكاليم 
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 :في هذا المجت  ريةومن الدراست  المقت 
ييئلللة التصلللنيع عللللب اختيلللار ظظللل  التكلللاليم المالهملللة للتطبيلللق فلللي ظللل  ظظلللام ءارسلللة أثلللر -

 .Leagilityالتصنيع المتكام  
ءور أسللللنا تيلللا  التكلللاليم عللللب أسلللا  م لللارا  تلللدفق ال يملللة فلللي تفعيللل  تطبيلللق النظلللام -

 .المتكام  للتصنيع
فلي  فلي تح لق الميليا التناف لية الم لتدامة Leagilityممارسا  ظظام التصنيع المتكامل  أثر -

 ييئة األعما  المصرية.
 : مراجع البحث/ 9
 المراجع العربية:  9/1

ظ  مدخ  ترشيد الفاتلد  في ييئة التصنيع( اظعماسا  2113ويراهي   ما،دا ن ن ت -
  هليللة التجللارا  المحتساابيمجلااة التكاار عللب ممارسللا  المحاسللبة ااءاريللة الرتاييللة  

 .398-323(    2118  ت3  العدء 17عين شمس  المجلد  ،امعة
ويراهي   محمنء عبد الفتلاو  ،لداو  التكلفلة هل ءاا لترشليد تكلاليم سل للة التنريلد ملع  -

  هليللللة التجللللارا  ،امعللللة المجلااااة المصاااارية للدراساااات  التجتريااااةءراسللللة ميداظيللللة  
 .39-1    2  عدء31المنصنرا  مجلد 

المجلاة العلمياة منظلنر محاسلبي  ءراسلة ميداظيلة   ام   أنمد محمد أنمد  ،يلد:  -
 .587هلية التجارا  ،امعة عين شمس  العدء ال اظي     لالقتصتد والتجترة

( وعللاءا هندسللة ظظلل  المحاسللبة ااءاريللة لتتنافللق مللع 2111  ظهللا  أنمللد  تالجنللد  -
  مرهلي االستللارا  والبحللنث مجلاة البحاوا اإلداريااةملدخ  محاسلبة ترشليد الفاتللد  

 . اءارية  اكاء مية ال اءا  للعلنم ااءارية    م  ا
تح للين  فللي(  مللد  م للاهمة ترشلليد الفاتللد 2118   اهللر ن للنب تاسلل   تالملللهراو   -

  المنظملللة العرايلللة المجلاااة العربياااة لاااإلدارةااظتا،يلللة وت ريلللر التنميلللة االتتصلللاء ة  

 . الرادع  العدء 38للتنمية ااءارية  المجلد 
اسللللتردام ظملللنت  تيللللا  تكلللاليم تيللللار (  2115ن للللنب تاسللل   ت   اهلللر المللللهراو   -

المجلاة  ال يمة أل راي تدعي  استراتيجية االستدامة في ظ  ييئلة التصلنيع المرشلد 
 العدء ال اظي.  33  المنظمة العراية للتنمية ااءارية  المجلد العربية لإلدارة
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فق ال يمللة (  مللد  مالغمللة ظظلل  تكللاليم تللد2118خطللاا  محمللد محمللد شللحاتا  ت -
  هليللة المجلااة العلميااة لااإلدارة والتمويااللبيئللة األعمللا  المصللرية  ءراسللة ميداظيللة  

 2  العدء 1التجارا  ،امعة  نطا  مجلد
ملد  تكيلم ممارسلا   الختيلار(  و ار م ترو 2118  لن   ،نءا عبد الرؤوف  ت -

لاااإلدارة  المجلاااة العلمياااةملللن الفاتلللد   الرلللاليالمحاسلللبة ااءاريلللة ملللع ييئلللة ااظتلللا  
 . 2  نطا  العدء  هلية التجارا  ،امعة والتمويل

(  ءراسللة تحليليلة لتل ثيرا  ييئلة التصلنيع علللب 2118شلاهين  محملد أنملد محملد  ت -
ظللل  ااظتلللا  المرشلللد  ءراسلللة ميداظيلللة   فلللياختلللار ظظللل  التكلللاليم المالهملللة للتطبيلللق 

 . 2  العدء 22  هلية التجارا  ،امعة عين شمس  المجلد المحتسبيمجلة التكر 
(  أثللللر ممنظللللا  تكننلن،يللللا 2116شللللال   فللللار  ،عبللللا   ،اسلللل   ما،للللد ،للللنءا  ت -

معمللل  الب لللة النجلللم   فللليأءاغ العمليلللا   ءراسلللة اسلللتطالعية  فللليالتصلللنع الفعلللا  

 .   هلية ااءارا واالتتصاء  ،امعة ال اءسيةمجلة للعلوم االقتصتدية واإلدارية
مقتااارح لزياااتدة فتعلياااة القااارارا   بيمحتسااامااان ج (  2116عبلللد المجيلللد  محملللد ت -

  رسللالة إطااتر ماادخل ترشاايد التتقااد فااي التنتفسااياإلداريااة  غااراض دعاام المركااز 

 . ءهتنراي  ير منلنرا  هلية التجارا  ،امعة عين شمس
عللللب  سلللن ان عبلللد الكنلللب  أثلللر مرتكللليا  التصلللنيع الرشلللي  ت ريلللر الميللليا التناف لللية  -

مجلة ا نبتر للعلاوم االقتصاتدية ءراسة تحليلية  سامراغ   فيلللرهة العامة ل ءوية 
 .343-313    15  العدء 8  المجلد واإلدارية

 لاا  تحليل  العالتلة يلين متطلبلا  التصلنيع الفعلا  والميليا التناف لية ء سلاميمح    -
مجلاة تكريات للعلاوم سلامراغ   فليالعاملة ل ءويلة  الللرهة فيلللرهة ءراسة تحليلية 

 . 31  العدء 11،امعة تكريد  المجلد  ية،اإلدارية واالقتصتد
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 :/ ملحق الدراسة11

 قائمة االستبيان                                                    

 ال يد/.................................................
 Leagility  تهدف هذا االست صاغ التح ق من أثر تطبيلق الللرهة لنظلام ااظتلا  المتكامل  

Production  جملع يلين خصلاهب ااظتلا  المرشلد  اللذ Lean Production والتصلنيع  
وتلل  ألءاغ التللكيلي للللرهة  وعللب تفعيل  التكلاليم  ا عللب  Agile Productionالفعلا  

مللن خللال  تصللمي  تاهمللة است صللاغ تتهللمن مجمنعللة مللن األسللئلة نللن  مهللمنن ممارسللا  
ظظام ااظتا  المتكام  واظعماساتها علب األءاغ التلكيلي لللرهة متم   في المروظة ااظتا،ية  

 ورا التلكي   وهذل  علب تفعي  التكاليم. والجنءا  وأوتا  االظتظار  وااظتا،ية والطاتة  وء
وير  البانلث أن اسلهامم  داسلتيفاغ يياظلا  تاهملة االست صلاغ المرف لة سليمنن للا أكبلر األثلر 
السللتكما  هلللذا البحلللث  نيلللث أن ال اهملللة تحتلللن  علللب مجمنعلللة ملللن األسلللئلة التلللي ت لللتهدف 

 لة عن هذا المنضن .التعرف علب و،ها  ظظره  دكية الن ن  ولب رؤية منضنعية متكام
وأشللمر ل للياءتك  تعلللاوظك  الصللاءو  ملللع الت كيللد عللللب أن مللا ملللرء مللن يياظلللا  سي للتردم ف للل  

 مع خالب شمر  وت دمر                       أل راي البحث وامنتهب ال رية

 دكتور/ محمد السيد الصغير      

 كلية التجارة -أستاذ مساعد

 جامعة سوهاج

 

 

 ( أمام اا،ادة المناسبة:ير،اغ وضع عالمة ت أواًل: بيتنت  عتمة:
 المؤهال  العملية: المؤهال  العلمية
  مدمر مالي                                 دمالنرين  تجارا أو ما  عاءلا

                          مدمر تكاليم          ءيلنم عالي                                            
                   LinkedInمهني من شبمة   ما، تير محاسبلللللللة                

  عهن اتحاء الصناعا                                   ءهتنراي أو  مالة              
  -  شهاءا مهنية                                           

 :  نيًت: أسئلة االستقصتءثت  
عللب مجمنعلة ملن الممارسلا  التللي  Leagility عتملد ظظلام ااظتلا  المتكامل   الساؤا  ا و :

  فالر،لللاغ تحدملللد مللللد  مناف تللل  عللللب االثللللار المحتمللللة لتللللل  تلللدع  األءاغ التللللكيلي لللللللرهة
 :الممارسا  علب هذا األءاغ
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 م

 
ظظام التصنيع  االثار المحتملة لممارسا 

 علب األءاغ التلكيلي  تكام الم
ال 
أوافق 
 دلدا

ال 
 أوافق

 
 محامد

 
 أوافق

أوافق 
 دلدا

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

 ءع  المروظة ااظتا،ية:
  اعد التصنيع الرلن  والتح ين الم تمر علب -

ت للللللهي  عمليللللللا  المناولللللللة  وخفللللللئ المرلللللليون  
 .تجادةوسرعة االس

ملعللآل أسلللنا خللراه  تيللار ال يمللة ءوران هللامن فلللي -
ءعللل  المروظللللة ااظتا،يللللة مللللن خللللال  تتبللللع سل لللللة 
أظتلللا  المنتجلللا   والتكللللآل عللللب معنتلللا  التنفيلللذ  

 .وهذل  خفئ التكلفة
ت للاعد آليلللة  للفنف االظتظلللار  وظظللام التنتيلللد -

عللللللب خفلللللئ النتلللللد الكللللللي لجظتلللللا     المنهلللللب
 .وت لي  وتد االظتظار

عم  يرامل الصلياظة ااظتا،يلة الللاملة  والرامل ت-
الجللنءا اللللاملة علللب تب للي  العمليللا  ااظتا،يللة  

 .و ياءا مروظة العملية االظتا،ية
هاظبللللان  واطاتلللةت لللاعد آليللللة مصلللفنفة الجللللنءا  -

العمللللالغ ءاخلللل  المنللللتل   علللللب تهللللمين منا للللفا
 .مما   ل  من المرا،عا  أثناغ التلكي 

 :ءع  التن،ا دالجنءا
الجللنءا اللللاملة فللي تح يللق ،للنءا  ت للاه  يللرامل-

 المنتجا  خال  هافة مران  سل لة التنريد.
ت لللاعد يلللرامل الجلللنءا الللللاملة فلللي ءعللل  ا ال  -

 المعيآل. ومنع األعطا   مما   ل 
منا لفا   تهلمينت لاه  مصلفنفة الجلنءا فلي -

 ءاخ  المنتل دما مييد من الجنءا. العمالغ
اظتا،يللللة المترصصللللة   للللاه  أسلللللنا الرال للللا ا-

لمنا للللللفا  لفللللللي سللللللرعة اظجللللللا  االعمللللللا  وف للللللان 
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 المطلناة.
 خفئ أوتا  االظتظار:

ت اعد آلية  فنف االظتظار في ضب  عمليا  -
 ااظتا  وف ان لجدو   لبا  العمالغ.

ت للللاه  عمليللللا  الصللللياظة اللللللاملة فللللي خفللللئ -
 أعطا  ا ال   مما   ل  من أوتا  االظتظار.

ا االختناتللللللللا  فلللللللللي سلللللللللهنلة ت للللللللاه  آليلللللللللة وءار -
 واظ يايية ااظتا  مما   ل  من أوتا  االظتظار.

ت للاه  خللراه  تيللارا  ال يمللة فللي ضللب  عمليللا  -
 ااظتا  ومنع الفاتد  وت لي  أوتا  االظتظار.

 ااظتا،ية والطاتة:
ت اه  آلية الرال ا ااظتا،ية التلي تنلتل منتجلا  -

 متننعللللللللة فللللللللي  يللللللللاءا اسللللللللتردام الطاتللللللللة و يللللللللاءا
 ااظتا،ية.

وءارا االختناتلللللللا  عللللللللب خفلللللللئ  ت لللللللاه  آليلللللللة-
األعطلا   وأمللاكن االختنللاو مملا   للاه  فللي  يللاءا 

 استكال  الطاتة ااظتا،ية.
ت لللللللاه  سلللللللرعة االسللللللللتجادة لطلبلللللللا  العمللللللللالغ -

 المتكيرا علب استكال  الطاتا  ااظتا،ية.
للب مجمنعلة ملن الممارسلا  التلي ع Leagility عتمد ظظلام ااظتلا  المتكامل   السؤا  الثتني:

  فالر،للاغ تحدمللد مللد  مناف تلل  علللب االثللار المحتملللة لتللل  الممارسللا  تفعيلل  التكللاليمتللدع  
 :التكاليم يعلب هذ
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 تكلاليم الملنارء ظصيآل مجمع النلا  مناظرفاي 
 :ظتيجة

مللللن  خفللللئ الفاتللللد والهللللاهع ألءظللللي نللللد مممللللن-
 .خال  فكر الترشيد

مللللللن أ   دالصللللللياظة اللللللللاملة اللللللترلب الم للللللتمر-
 ااظتا،ية.أعطا  تعنو عم  الرال ا 

استردام م لارا  ال يملة والتكلاليم المرتبطلة دمل  -
 .لل يمة م ار  واستبعاء األظلطة  ير المهيفة

تناتللللللللا  تعللللللللنو العمليللللللللة الللللللللترلب مللللللللن أ  اخ-
  وت لللهي  اظ لللياا ااظتا،يلللة  وتهللليع وتلللد العمللل 

 .المنارء
 تح يق معامير الجنءا وخفئ تكاليم التالم.-

 :ظتيجة ظلا الطاتة الم تكلة لك  مجمع  ياءا 
اسللللللتردام آليللللللة وعللللللاءا تلللللللمي  مللللللييل المنتجللللللا  -

 لالستفاءا من الطاتا   ير الم تكلة دالكام .
ر الم لللللتعملة فلللللي تنلللللللي  اسلللللتردام الطاتلللللة  يلللللل-

المبيعلللا  دلللالعروي الترويجيلللة  ومنا،هلللة الطللللآل 
 أوتا  الذروا.

ءون  اتصللللللاغ األظلللللللطة التللللللي ال تهلللللليم تيملللللللة-
 الت ثير علب المنتل.

 :متنس  تكلفة النندا في م ار ال يمةاظرفاي 
ن للللاا تكلفللللة المللللناء وف للللان للم للللتردم فعللللالن ءون -

 هدر أو فاتد.
للعمالللة ءاخللل  م لللار  ن للاا تكلفلللة األ،للنر وف لللان -

 ال يمة ف  .
اظرفلللاي تكلفلللة الت لللهيال  ءاخللل  م لللار ال يملللة -

 ظتيجة تبني ظظام ااظتا  الرلن .
اظرفللاي تكللاليم الللدع  د للبآل الصللياظة اللللاملة -

 والجنءا اللاملة.
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 اظرفاي تكاليم الفل  الداخلي:
 العينا. وتحلي  أسبااخفئ تكاليم وعاءا -
 ءا.خفئ تكاليم التالم والرر -
 خفئ تكاليم وعاءا االختبار للمنتجا  المعدلة.-
 خفئ تكاليم الترلب من النندا  المعيبة.-
خفلللللئ تكلللللاليم  لللللياظة األعطلللللا  فلللللي العمليلللللة -

 ااظتا،ية.
 اظرفاي تكاليم الفل  الرار،ي:

اظرفلللاي تكلللاليم التعنيهلللا  والهلللماظا  التلللي -
 تمنق للعمالغ م اي  عدم رء المنتجا .

النندا  المعيبة والمرتجعلة ملن اظرفاي تكاليم -
 العمالغ.

اظرفللاي تكللاليم المللرءوءا  والم للمننا  ظتيجللة -
 سنغ الجنءا.

اظرفلللاي تكلللاليم فحلللب شلللماو  العملللالغ أثنلللاغ -
 فترا الهمان.

 تكاليم سحآل المنتجا  المعيبة. ياظرفا-
 تكاليم االنتفاخ دالمريون: ياظرفا
 .خفئ المريون ولب ءر،ة الصفرية-
دحللد أءظللب تليلل  ،للدان سلليمنن فللي ظ للا  االنتفللاخ  -

 .ف   كطب مرهي االختناو  دمااالختناو 
 


