
  

 (Just-In-Time)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد أثر تطبيق 
  في األردنالعامة على تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة 

THE IMPACT OF APPLYING JUST-IN-TIME SYSTEM TO 
MAXIMIZE PROFITS OF INDUSTRIAL SHARHOLDING 

COMPANIES IN JORDAN  
  
  
  إعداد

  سناء نايف اليعقوب
  20060133: الجامعيالرقم 

  
  إشراف

  األستاذ الدكتور عبد الناصر نور
 

  

  

المحاسبة فيماجستير درجة ال الحصول على استكماالً لمتطلباتةسالرمت هذه القد   

  

  للدراسات العلياجامعة الشرق األوسط 
  قسم المحاسبة/ االعمالية كل

2009/ آيار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

أ 

  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

    ضـفويـت  

  

 تزويد نسخ من ،للدراسات العلياالشرق األوسط ، أفوض جامعة )سناء نايف اليعقوب(أنا 

  .للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها رسالتي

  

   سناء نايف اليعقوب:االسم

  :التوقيع

  2009/  /   :التاريخ

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

ب 

  قرار لجنة المناقشة

 (Just-In-Time) نظام اإلنتاج في الوقت المحدد أثر تطبيق( نوقشت هذه الرسالة وعنوانها 
  ، وأجيزت بتاريخ) في األردن العامةعلى تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة

  .م2009   /   /

  

 التوقيع  أعضاء لجنة المناقشة

  األستاذ الدكتور عبد الناصر نور
  

  ................  مشرفاً ورئيساً

      
  عطيه مطراألستاذ الدكتور محمد 

  
  عضواً

 
................ 

      
  الدكتور توفيق حسن عبد الجليل

 
 ................ عضواً

      
   خليلإسماعيلاألستاذ الدكتور 

  
 ................  عضواً خارجياً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

ج 

  
  داءـاإله

  
  .العزيزين أبي وأمي  إلى – )أكرم أباك وأمك(

  
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  . بالجميلاعرفاناً لهم

  الباحثـة

  سناء اليعقوب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

د 

  شكر وتقدير

  : ، وبعدأجمعين له ، والصالة والسالم على رسالحمد هللا رب العالمين
ستاذ  أستاذي الفاضل األىقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إليسعدني أن أت

 لما أحاطني به عمال ورئيس قسم المحاسبة،عبد الناصر نور، عميد كلية األالدكتور 
شرافه على الرسالة، فهو يستحق مني كل إخالق طيلة فترة  الدعم وكرم األمن

  .التقدير واالحترام
ستاذ الدكتور إحسان  لكل من األتقديريعظيم وكما وأتقدم بوافر شكري 

 واألستاذ الدكتور كامل المغربي، لما قدموه لي، محمد مطرألستاذ الدكتور سمارة، وا
  .فترة إعداد هذه الرسالةطيلة  وتوجيه    دعم وتعاونمن

وال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير للسادة رئيس وأعضاء لجنة 
  .المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

  .شكرا لمؤسستي العريقة بنك القاهرة عمان والتي تعلمت منها الكثير
مة في إخراج هذه كل من ساهم ولو بكل ى، أتقدم بالشكر والعرفان إلاًوأخير

  .الرسالة بصورتها النهائية
  .واهللا ولي التوفيق

  

  ةالباحث

  سناء اليعقوب
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ك 

 على تعظيم ربحية الشركات (JIT) في الوقت المحدد الـنتاجأثر تطبيق نظام اإل
   في األردن العامةية المساهمةالصناع

  
  إعداد

  سناء نايف اليعقوب
  

  إشراف
  عبد الناصر نور. د. أ

  
  الملخّص

 (JIT) في الوقت المحدد الـنتاجأثر تطبيق نظام اإل ىإلالتعرف  ىإلهدفت هذه الدراسة 
 نتاجتخفيض تكاليف اإل(صناعية المساهمة في األردن، من خالل على تعظيم ربحية الشركات ال

  .)تحقيق التفوق التنافسي وتخفيض عامل الوقتو وتخفيض نسب التالف حسين جودة المنتوجوت
  :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

في الشركات الصناعية المساهمة في  (JIT) في الوقت المحدد الـنتاجما مدى تطبيق نظام اإل •
  ؟، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةألردنا

في تعظيم ربحية الشركات الصناعية ) JIT(بيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ أثر تطما  •
 المساهمة في األردن ؟

  األردن الشركات الصناعية المساهمة فيجميع العاملين في شمل مجتمع الدراسة 
، تم اختيارها بشكل قصدي من بين الشركات )2008( لسنة ،شركات) 10(والبالغ عددها 

كبر لرأس  على أساس الحجم األ شركة)100(ساهمة في األردن، والبالغ عددها الصناعية الم
ممن  ةً وموظفاًموظف) 2702( بلغ عدد العاملين في الشركات المذكورة إذ ، المال لهذه الشركات

 ولجأت  الجودة الشاملة وشعب الصيانة،إدارةية وأقسام التسويق ونتاجيعملون في األقسام اإل
  .ختيرت بشكل تناسبي ، اُ وموظفةًموظفاً) 205(يار عينة بلغت الباحثة إلى اخت

فقرةً بصيغتها ) 58(ولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانة شملت على 
النهائية، وتم التأكد من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين، كما تم 

  ).0.903(، إذ بلغ معامل الثبات الكلي لألداة )خ ألفاكرونبا(التأكد من ثباتها باستخدام معامل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

ل 

الحسابية واالنحرافات الثاني، استخدمت الباحثة المتوسطات ولإلجابة عن السؤال 
  .المعيارية 

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها
 (JIT) الـ، لتطبيق نظام)α = 0.01(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  -1

 .نتاجفي تعظيم ربحية الشركات من خالل تخفيض تكاليف اإل

 (JIT)لتطبيق نظام الـ، )α = 0.01(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  -2
 .في تعظيم ربحية الشركات من خالل تحسين جودة المنتوج

 (JIT)نظام الـلتطبيق ، )α = 0.01(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  -3
 .في تعظيم ربحية الشركات من خالل تخفيض نسب التالف

 (JIT)لتطبيق نظام الـ، )α = 0.01(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  -4
 .في تعظيم ربحية الشركات من خالل تحقيق التفوق التنافسي

 (JIT)يق نظام الـلتطب، )α = 0.01(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  -5
 .في تعظيم ربحية الشركات من خالل تخفيض عامل الوقت

  :التوصيات
  :وبناء على النتائج السابقة، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها

 تطوير األساليب التكنولوجية، والتوسع باستخدامها في الشركات الصناعية المساهمة في -1
 .متطلبات تطبيق النظام في الشركات المذكورةاألردن بما يتالءم مع 

بالكوادر البشرية المؤهلة  ،الشركات الصناعية المساهمة في األردن تزويدالعمل على  -2
  .(JIT) في الوقت المحدد الـنتاجتطبيق نظام اإلوالقادرة على 

في  الشركات الصناعية عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل لمختلف العاملين في -3
، وكيفية توظيف (JIT)تطبيق نظام الـز على مهارات يتركهدفها البشكل مستمر، األردن 

  .عظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة المذكورةمن أجل تهذه المهارات 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to identify the impact of applying just-in-time system to 

maximize profits of industrial companies in Jordan by (reducing the costs of 

product, improving the quality of product, decreasing the percentage of defect, 

achieving competitive superiority, and decreasing factor of product time). 

The study attempted to answer the following questions: 

1- What is the range of applying (JIT) system for industrial companies in Jordan? 

2- What is the impact of applying (JIT) system in increasing the profitability of 

industrial companies in Jordan? 

The study population consisted of all employees in industrial companies 

in Jordan, in year (2008) which equal to (2702) employees. The researcher 

chosen proportional sample with size (205) employees using the (stratified 

random sample) method by proportional technique. 

To achieve the objectives of study, the researcher prepared the 

questionnaire which consist in it's final shape of (58) items. The validity of the 

questionnaire was tested by a committee of a specialist. Also, the reliability of 

the questionnaire were tested by using (Cronbach-Alpha) coefficient, the total 

reliability coefficient for the tool were (0.903). 

To answer the study questions, the researcher used the average and 

standard deviations for the first and second questions, and simple linear 

regression, used to answer the second question. 

The study had reached the following results: 
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1- There is a statistically significant impact at the level (α = 0.01), for applying 

(JIT) system to maximize profits of industrial companies by decreasing the 

costs of production. 

2- There is a statistically significant impact at the level (α = 0.01), for applying 

(JIT) system to maximize profits of industrial companies by improving the 

quality of product. 

3- There is a statistically significant impact at the level (α = 0.01), for applying 

(JIT) system to maximize profits of industrial companies by decreasing the 

percentage of defect. 

4- There is a statistically significant impact at the level (α = 0.01), for applying 

(JIT) system to maximize profits of industrial companies by achieving 

competitive superiority. 

5- There is a statistically significant impact at the level (α = 0.01), for applying 

(JIT) system to maximize profits of industrial companies by decreasing factor 

of product time. 

Recommendations: 

According to previous results, the study arrived at the following 

recommendations: 

1- Developing technical methods and increase its applications in industrial 

companies in Jordan, to meet the requirements of (JIT) system in the above 

mentioned companies. 

2- Providing industrial companies in Jordan by qualified human resources to be 

able for applying (JIT) system. 

3- Holding continuously the programs and training courses and workshops for 

different levels of employees in industrial companies in Jordan, aims to 

concentrate on skills to apply (JIT) system, and how to employ them in order 

to maximize profits of the companies which using this system. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة  1- 1

 ووجود ،لقد شهد آخر عقدين فترة تقدم وثورة مع االستمرار في تغير البيئة العملية

  .نتاجمنافسة عالمية في عدة صناعات، باإلضافة إلى تسارع اإلبداع في اإل

تقود إلى  ن المنافسة الشديدة إإذ صالح المستهلك،إن مثل هذه األحداث عادة ما تكون ل

إن هذا التغير في بيئة العمل جعل عدة شركات تدخل . خفض األسعار وجودة أكثر في التصنيع

 ، بحيث تحقق من وراء هذه البرامج المنافسة العالمية، وأخرى إدارية متعددة،ةيفي برامج بيئ

يث الربحية والمكانة محدد لتحقيق أهدافها من حومنها تلبية طلبات المستهلكين في الموعد ال

  .االجتماعية

 وذلك ،يتوجب على المنتجين التنبؤ المستقبلي للطلب على منتجاتهم"  أنومن الطبيعي

ية بسهولة لمواجهة هذا الطلب من ناحية، وتشغيل العاملين بكفاءة عالية من نتاجلتسيير العملية اإل

 ,Garrison)"  للحصول على أقصى أرباح ممكنةنتاجإل بهدف تقليل تكاليف ا،ناحية أخرى

2006: pp.12-13).  

المخزون الكبير، الوقت الضائع في  : منهاة،إال أن تلك العملية تواجه عقبات رئيس

ية، وارتفاع نسبة التالف مع وجود أنشطة غير ضرورية ال تُضيف قيمة للمنتج بل نتاجالعملية اإل

لك يؤدي إلى التأخير في تسليم وإيصال المنتجات إلى مستهلكيها كل ذ. نتاجترفع من تكاليف اإل
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 من تخفيضها، وتقليل األرباح  في التكاليف بدالًوطالبيها في الوقت المحدد، فتكون النتيجة زيادةً

  .بدالً من تعظيمها

 نتاج المواد في اإلإدارة الوقت وإدارة لتنظيم اً بالمنشآت أسلوبدارةغير أن إتباع اإل

 الوحدات المطلوبة من نتاج بمعنى شراء المواد الالزمة إل،(Just In Time)زين نظام الـوالتخ

قبل المستهلكين والزبائن يؤدي إلى إلغاء تكاليف أنشطة ال تُضيف قيمة للمنتج مثل تقليل 

  ).25ص: 2001نصار، ( وبالتالي زيادة األرباح ،المخزون

 ، إال أن والخدميةالتجارية الصناعية ات  يستخدم بالشرك(JIT)إن نظام الوقت المحدد 

 أنواع من المخزون ة ألنها تحتفظ بثالث،يةنتاجأثر هذا النظام يكون أكبر بكثير على الشركات اإل

فمخزون المواد األولية . " والتوزيعنتاجتشكل احتياطيات لمواجهة أي تعثر قد تواجه عمليتي اإل

ية في حال تأخر الموردين بتسليم تلك المواد في نتاجأو المواد الخام تضمن انسياب العملية اإل

، أما مخزون المنتج في مراحل التصنيع تضمن نتاج اإلء أي الوقت الالزم لبد،الوقت المحدد

، أما مخزون )عطل مؤقت(ية في حال حدوث أي عطل في إحدى مراحلها نتاجسير العملية اإل

 أي - لم تصل بعد إلى طالبيها نتجةم فتكون من وحدات – كاملة الصنع –السلع المصنعة 

  ).87ص: 2001عبود، ( "لمواجهة التقلبات في طلب العمالء ويكون هذا المخزون -العمالء 

التي تشكل احتياطيات لمواجهة أحداث متوقعة لها  من المخزون ة هذه األنواع الثالثإن

أموال الشركات، وقد تكون ن محتويات المخازن عادةً ما تستنفذ جزءاً كبيراً من إ إذكلفتها، 

كلفتها عالية إذا لم يكن حجمها مناسباً في مراحلها الثالث، نظراً لتجميد حجم من األموال فيها قد 

  . أخرى كفرص بديلة تُقلل بها التكاليف وتزيد الربحية في نواحتستخدمها الشركة
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 المواد فإنها ارةإد و،"الوقت المحدد"وفي ظل الظروف المثالية فإن الشركة تستخدم نظام 

لن يكون هنالك نفسه بذلك تشتري فقط حاجتها األساسية اليومية من المواد األولية، وفي الوقت 

 المختلفة في نهاية اليوم، وكذلك أن يتم شحن هذه السلعة إلى العمالء نتاج في مراحل اإلةسلع

  .ع كاملة والوصول إلى سلعة تامة الصننتاج بعد انتهاء مراحل اإلمباشرةً

إن هذا يعني أن المواد األولية التي تم تصنيعها قد استلمت في الوقت المناسب لعملية 

 السلعة أو المنتج في الوقت المناسب وشحنها إنتاج تتم للوصول إلى نتاج وأن مراحل اإل،نتاجاإل

 قلة من الشركات، غير أنه في واقعلغير أن هذه المثالية المذكورة لم تصل إال . إلى العميل

 مما أدى إلى تقليل ،الحال استطاعت العديد من الشركات تخفيض كمية المخزون بنسبة معينة

  ).112ص: 2002الصيرفي والعالق، (كلفة التخزين للمواد األولية والسلع المنتجة بكفاءة 

ومن الجدير بالذكر أن التالف أو المعيب في الوحدات المنتجة سيسبب مشاكل لبيئة 

 واحدة تحتوي على وحدة واحدة من الوحدات التالفة أو ن طلبية وذلك أل،(JIT)العمل ولنظام الـ

المعيبة من المنتج، فإن على الشركة إما تسليم الطلبية ناقصة أو عدم تسليمها في الوقت المحدد 

 الوحدات التالفة أو المعيبة، وهذا قد إنتاج إعادة  حينىإلوالمتفق عليه، أي التأخير في تسليمها 

 غير مقبول في نظام نتاجلهذا، فإن العيوب أو التالف في اإل. إلى تأخير الطلبيات األخرىيؤدي 

  .(Just In Time)ـال

غير أن هذه ، وعليه، حاولت العديد من الشركات الوصول إلى درجة الصفر في العيوب

  . وإنما الوصول إلى أدنى درجاتها،التجربة أثبتت صعوبة تحقيق هذه الدرجة

 باللوجستيات هي ويقصد، "منظومة اللوجستيات"ديث يقودنا إلى ما يسمى بـإن هذا الح

  ).5، صالمعداوي، ب ت" ( والخدمات ومواقع األسواقنتاجالمعبر بين اإل"
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وتهدف لوجستيات األعمال إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على االستثمار، وذلك بخفض 

 ،ةستراتيجي فهي إذن تجمع بين الجودة اال،ركةالتكاليف المتعلقة بخدمة العميل وتعظيم الفائدة للش

  .نتاجالتسويق واإل

 وهذا التوازن يشكّل صعوبةً، إن تحقيق التوازن بينهما يشكّل تحدياً كبيراً تجاه المنشأة

.  ال بد من أن يكون مخزون األمان مناسباً،فحتى تضمن المنشأة خدمة مميزة لعميلها. كبيرةً

حنفي (ورد في كتاب وحسب ما ن للمخزون تكاليف حيازة المواد ولكن يجب أن نتذكر دائماً أ

 ،الوجود المادي من إيجار، وصيانة، ورقابة، وإضاءةالتي هي تكلفة  ،)2002، وقرياص

مكن تسميته تكلفة  باإلضافة إلى تكلفة المال الذي تم استثماره في المخزون، أو ما ية،وتهوي

اسية قد تتكبدها المنشأة، وهي تكاليف عدم االحتفاظ البديلة، وهنالك أيضاً تكلفة أسالفرصة 

والتي تتحملها المنشأة نتيجة عدم التوازن بين طلبات العمالء وكمية ) تكلفة النفاذ(بالمخزون 

 التي تؤدي إلى ضياع المبيعات الحالية والمستقبلية وفقدان العمالء، مع مالحظة ما ،المخزون

  .ج عن ذلك من تشويه لسمعة الشركةينت

بأن التكلفة )  71- 68ص(من  ) 2004،ون وآخرعقيلي(ر عنه هذا باإلضافة إلى ما عب

 لعدم وجود مخزون نتاجالناتجة عن الخسارة المرتبطة بالوقت الضائع نتيجة التوقف عن اإل

 يشكل أعباء) ضعف التخطيط والتنظيم( باإلضافة إلى أن تكرار عدد طلبيات الشراء ،)مواد(

  .، وعدم االستفادة من خصم الكميات بتكاليف النقل بكميات محدودةطةً مرتبإداريةً

 حتى ولو ،إذن فشل المنشأة في التخطيط لمخزونها يقودها إلى فشل تحقيق سبب وجودها

 نتاجوكذلك الفشل في تحقيق الهدف اللوجستي والربط بين اإل، امتلكت مقومات نجاح كثيرة
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 إليه وهذا ما أشار( ى عائد ممكن على االستثماروالخدمات ومواقع األسواق وتحقيق أعل

  ).المعداوي في دراسته

 وإن ، المخازن والتخطيط لها وظيفة مشتركة بين عدد من اإلداراتإدارةإن مسؤولية 

وحدها ال ة ينتاجوإن الوحدة اإل.  المخازن بالذاتإدارةكانت مسؤولية التخزين تقع على عاتق 

 وهذا قاد الكثير من ،ساهمة فعالة من قبل اإلدارات األخرىتستطيع التخطيط للمخزون دون م

 وهنا تظهر أهمية المخازن في التأثير على ،" الموادإدارة"بـ تُعنى إدارةالمنشآت إلى استحداث 

ذلك " المواد بأنه إدارةوانطالقاً من هذا المفهوم فإنه يمكن تعريف نظام . أنشطة المنشأة بأكملها

 المواد من استخدام إدارةوعة األساليب والطرق التي بواسطتها تتمكن اإلطار الذي يضم مجم

 بما يضمن استمرار الموارد المتاحة وتوجيه ، وتوجيه أنشطة الشراء والتخزين،الموارد المتاحة

 ويحقق االنتفاع بموارد نتاجبما يضمن استمرار عملية اإل، ومراقبة أنشطة الشراء والتخزين

  .)136ص: 2005شافر، ( "المنشأة ألقصى حد ممكن

 وتم اإلجماع عليه من قبل كتابات ،لى المراجع ذات العالقةإ وبالعودة ،لجميع ما تم ذكره

  :تيةالمختصين في هذا المجال حرصت المنشأة على إيجاد نظام يرتكز على المقومات اآل

التي تحرك ن طلبيات العمالء هي إ إذ ، مرن يرتبط باالحتياطيات الفعلية للسوقإنتاجنظام  -1

  .نتاج الموارد المتاحة وجدولة اإلواإلفادة منعمليات شراء المواد 

 وقت شراء المواد الداخلة في إدارة أي ،نتاجحاجة الشركة إلى تخزين المواد الداخلة في اإل -2

 عدم أم؟  وتخزينهنتاجفهل هنالك حاجة لشراء المواد المخطط الستخدامها في اإل. نتاجاإل

  تخزين؟حاجة المنشأة لل
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لى أدنى وبالتالي، تجنب أو تخفيض التكاليف المرتبطة بمخزون المواد والوصول بها إ

  .الدرجات

 في الوقت المناسب نتاج يتم اإلإذ ، طبقاً لمتطلبات السوق الفعليةنتاجتخطيط وجدولة اإل -3

 تحت التشغيل نتاجلوقت البيع، وبالتالي تخفيض التكاليف المرتبطة بوجود مخزون من اإل

 وبذلك يتم إلغاء أو تخفيض التكاليف ، تام الصنع إلى أدنى درجاته أو إلغائهنتاجأو اإل

  .الناجمة عن اقتناء مساحات للتخزين وتكاليف الرقابة عليها وتكاليف التلف

في السنوات إليها لذلك، بدأت الشركات الصناعية التي كانت الشركات اليابانية السباقة 

 في أوقات محددة وبدقة، وقد عرف هذا نتاجحصول على المواد واإلاألخيرة بتطبيق نظام لل

استغالل الموارد المتاحة دون ضياع أو إلغاء " حرص على إذ ،(Just In Time)النظام بالـ

شافر، ("  وال تضيف قيمة لمنتجات المنشأة  كتكاليف التخزين،العمليات التي ينتج عنها تكاليف

  ).158ص: 2005

  :ة وأسئلتهامشكلة الدراس  2- 1

إن زيادة حدة المنافسة في السوق بين العديد من الشركات الصناعات األردنية يضعها 

أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت تعظيم ربحيتها والحفاظ على استمراريتها، ومستوى جودة السلع 

جاد أساليب المنتجة، ال سيما وأن األساليب التقليدية أصبحت غير كافية وفعالة، مما يدعو إلى إي

حديثة ومعاصرة لمواجهة تحدي تكاليف اإلنتاج والوصول بها إلى الحد الذي يمكنها من تدعيم 

مركزها التنافسي، ومن ثم تحقيق أهدافها في مجالي الربح واالستمرارية، إذ أصبح لزاماً على 

إلنتاجية، ومن إدارة الشركات الصناعية األردنية أن تبحث عن الوسائل المناسبة لتخفيض الكلفة ا

  .(JIT)هذه الوسائل تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ
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لذا، يعد استخدام هذا النظام بمثابة الوسيلة المناسبة لتالفي الهدر في الوقت والتكاليف 

  .غير الضرورية في العملية اإلنتاجية، مما يؤدي إلى تقليل الكلفة اإلنتاجية وزيادة األرباح

  :دراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةوستحاول هذه ال

نظام اإلنتاج في الوقت المحدد هل تطبق الشركات الصناعية المساهمة في األردن  -1

 في الشركات الصناعية المساهمة في األردن، من وجهة نظر أفراد عينة (JIT)الـ

  الدراسة؟

في ) JIT( لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  ذو داللة إحصائيةهل يوجد أثر -2

 تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن ؟

 للدراسة، قامت الباحثة باختبار خمس فرضيات فرعية الثانيولإلجابة عن السؤال 

  .لتحقيق أهداف الدراسة، والتي سيتم عرضها الحقا

  :أهداف الدراسة   3- 1

هو نظام اإلنتاج في الوقت تهدف الدراسة إلى تقديم نظام جديد معاصر في اإلنتاج و

 والذي يمكن من خالله تحقيق هدف زيادة ربحية الشركات الصناعية المساهمة (JIT)المحدد الـ

  .وذلك عن طريق تخفيض التكاليف الصناعية ، العامة في األردن 

يق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد وبذلك قامت الدراسة على أساس إثبات أثر تطب

تحقيق ، تخفيض نسبة التالف ، تحسين جودة المنتج ، ض تكاليف اإلنتاج  في تخفي(JIT)ـال

مع االهتمام بالمعوقات والصعوبات التي تواجه . التفوق التنافسي وتخفيض عامل الوقت 

 إلىواقتراح بعض الحلول والتي قد تساهم ، الشركات المساهمة العامة في األردن تطبيق النظام 

  .بات أمام تنفيذ النظام وجعله قابال للتطبيق حد بعيد في إزالة تلك العق
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  :أهمية الدراسة  4- 1

استكشاف الفرص  ىإلتنبع أهمية الدراسة من كونها محاولة تسعى من خاللها الباحثة 

 في الشركات الصناعية األردنية، (JIT)ـ في الوقت المحدد النتاجالمتوفرة لتطبيق نظام اإل

 وال بد للباحثة من بيان أهمية تطبيق .ن تطبيق هذا النظاموعما إذا كانت هناك معوقات تحول دو

 ،هذا النظام في ضمان أو عدم ضمان زيادة القدرات التنافسية للمنشأة مع المنشآت األخرى

ن أغلب الوحدات االقتصادية تعاني من ارتفاع إ إذ ،اظ على تلك القدرات حتى أمد بعيدفوالح

لى مشكلة المطالبة المستمرة في إ باإلضافة ،لمواد الخام نتيجة ارتفاع أسعار انتاجتكاليف اإل

مع األخذ بعين االعتبار الزيادة في . زيادة األجور والزيادة المستمرة في التكاليف غير المباشرة

دود المقررة لها وضياع الطاقة التي نسب الهدر والتلف في استغالل الموارد المتاحة عن الح

 وهدر للثروة الوطنية والقومية التي يجب ،لتكاليف الصناعيةلى ارتفاع اإؤدي في النهاية ت

  .اللها بالطرق االقتصادية السليمةاستغ

 ومن ثم التوصيات التي ستبنى على ، إليها هذه الدراسةتوصلت فإن النتائج التي ،من هنا

  .خدم الشركات الصناعية األردنيةتلك النتائج ست

 كما ، فإنها ستخدم المستثمرين،دراسة نتائج إيجابية إليها التوصلتفإذا كانت النتائج التي 

  .ة عند تطبيق هذا النظام إذا أمكنأنها ستخدم المستهلكين نتيجة انخفاض تكلفة السلع
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  :فرضيات الدراسة  5- 1

  :تتمثل فرضية الدراسة الرئيسة في السؤال التالي

في تعظيم ) JIT(ـلتطبيق نظام اإلنتاج في المحدد الذو داللة إحصائية هل يوجد أثر 

  ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن ؟

  

  :اآلتيةالفرعية الفرضيات م صياغة  ت،من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة المطروحة

  :األولىالفرعية الفرضية  -

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) ،على 

  إلنتاجتخفيض تكاليف ا

 :الثانيةالفرعية الفرضية  -

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) ،على 

  .تحسين جودة اإلنتاج

 :الثالثةالفرعية الفرضية  -

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) ،على 

  .تخفيض نسب التالف

 :الرابعةالفرعية الفرضية  -

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) ،على 

  .تحقيق التفوق التنافسي
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 :الخامسةالفرعية الفرضية  -

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) ،على 

  .تخفيض عامل الوقت

  :متغيرات الدراسة

  :متغيرات الدراسة) 1-1(يوضح الشكل رقم 

  

   الدراسةمتغيرات

  

  )1-1(الشكل رقم 

  

 ة التابعاتالمتغير المتغير المستقل

  .تخفيض نسب التالف •

 .تحسين جودة اإلنتاج •

 . تكاليف اإلنتاجضتخفي •

 .تنافسيتحقيق التفوق ال •

 . عامل الوقتتخفيض •

تعظيم ربحية 
الشركات المساهمة 

 في األردن

تطبيق نظام 
اإلنتاج في 

الوقت المحدد 
 (JIT)الـ
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  :محددات الدراسة  6- 1

  :        يمكن تلخيص محددات الدراسة بما يأتي

لى عدد تي تتعلق بموضوع الدراسة، مما دعا الباحثة للجوء إل السابقة واندرة الدراسات -1

، التي تم ذكر موضوعها بصورة موجزة األجنبيةكبير من المراجع والمؤلفات والدراسات 

 .والتي ال تخص بلدنا

 لمساعدة عينة الدراسة لإلجابة على أسئلتها كبيراً" إن موضوع الدراسة جديد يتطلب وقتا  – 2

ئلة أداة الدراسة وذلك لضمان فهم أس ،من أجل توضيح بعض األسئلة الواردة في االستبانة

  .وضمان الحصول على اإلجابة الصحيحة 

  : اإلجرائيةالمصطلحات  7- 1

  :(Just-In-Time, JIT)نظام الـ -

عد نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ي(JIT) مدخل شامل لتحسين االنتاجية الكلية وإزالة 

ة بالكمية الضياع واتخاذ اإلجراءات الوقائية بكلف منخفضة مع تسليم األجزاء الضروري

  .والنوعية المطلوبة وفي الوقت المطلوب 

أو هو نظام تكاليف في الوقت المناسب الذي يعمل على استالم المواد اليوم واستخدامها 

  .(Schroeder, 1989: p.487)غداً 

  :(Planning and Control of Production) نتاجتخطيط ومراقبة اإل -

لومات عن طريق أنشطة إلى مخرجات في  من مواد وعمل وطاقة ومعتتحويل المدخال

  ).17ص: 1997 ،زين الدين(صورة سلع وخدمات 
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  :(Inventory)المخزون  -

 حيث يتم االحتفاظ بها والمحافظة ،هي المواد أو المنتجات الالزمة لتلبية طلب العميل

ليها، ضرورة توفر هذه المواد عند الحاجة إويها، لمطلوب عالتغيير العليها بحالتها، أو عمل 

: 2005البلخي وآخرون، (وبما يحقق أدنى استثمار ممكن بها وأقل كلفة لتأدية الخدمة 

  ).142ص

  :(Logistics)اللوجستيات  -

 والخدمات ومواقع األسواق بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على نتاجهي المعبر بين اإل

ة للمنشأة، فهي إذن تجمع  وذلك بخفض التكاليف المتعلقة بخدمة العميل وتعظيم الفائد،االستثمار

  .(Palito, et al., 2006: p.195) نتاجالتسويق واإل، بين الجودة 

  :(Operations Management) العمليات إدارة -

والرقابة عليها )  أم خدمية،يةإنتاجسواء أكانت (هي عملية التخطيط والتنظيم للعمليات 

  ).13ص: 2001 نجم،( والذي يمثل مدخل للوظائف ،لتحقيق أهداف الشركة

  :(Product Quality)جودة المنتج  -

من أجل تحقيق األرباح العالية  ،فرد في المنظمةعنصر يجب أن يكون هدفاً لكل هي 

، فهي جزء ملتحم ومرتبط بكامل (Zero Defect)وتخفيض عيوب المنتج إلى حدها األدنى 

  .)469ص: 1997زين الدين، (ية نتاجاألنشطة اإل

  :(Material Management) المواد إدارة -

 وتحديد حجم ،والنقل ،والتخزين ، وتضم أعمال الشراء، موحدة يرأسها مديرإدارةهي 

 وذلك باالستعانة بأحدث األساليب الكمية والتقنيات التي توفر المعلومات المطلوبة ،المخزون
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: 2002الق، الصيرفي والع(للقيام بأعباء التخطيط وتسيير األعمال التنفيذية والرقابة عليها 

  ).97ص

 :(Just-In-Time Purchasing)الشراء في الوقت المناسب  -

لى  نفسها، وتلك السياسة تقود إ عند الحاجة إليها وفي اللحظةنتاجتوفير ما يلزم لإل

، وللوصول (JIT)ـلى ما يعرف بالمخزون الصفري في فلسفة نظام الوقت المحدد الإالوصول 

  ).حسب رأي الباحثة(ن ملتزمين لى ذلك ال بد من اعتماد مورديإ

  :(Total Quality Management, TQM) الجودة الشاملة إدارة -

فها كوهين وبراند كما عر(Cohen & Brand, 1993: p. 7)،كما يأتي :  

  ).المصنع(وتعني استمرار التطوير والمحافظة على قدرات المنظمة : إدارة •

 .فة توقعاته وتلبيتهالى عيون العميل المستهلك ومعرإالنظر : الجودة •

من رغبة المستهلك بداية (تطبيق البحث في مجاالت الجودة كاملة ): الكلية(الشاملة  •

  .)واالنتهاء في رغبته بالمنتج

 :(Reduced Set Up Time)تخفيض وقت التهيئة  -

وهذا .  منتج آخرنتاجإعداد الماكينات إلهو تخفيض الوقت والكلفة الالزمين لتجهيز و

لى منتج آخر لخفض إ بكميات كبيرة في الوقت نفسه قبل االنتقال نتاج فكرة اإللىإيقودنا 

  .(www.google.com/chrome) (JIT)ـ وهو ما يتعارض مع فلسفة نظام ال،التكاليف

  :(Kanban's System) كانبان نظام -

هو نظام معلومات بسيط يستخدم من قبل مركز العمل إلبالغ المورد أو المركز بإرسال "

  .)198ص: 2001 ،الحسين(" وتجهيز كمية أخرى من تلك المادة ،ة من مادة ماكمي
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 :(Just-In-Time, Type II)) النوع الثاني( في الوقت المحدد نتاجنظام اإل -

 " متكامال"اهو فلسفة لتطوير العالقة بين المستهلك والمورد والتي تتضمن نظام"

(Integrated System)، لمورد في تبادل المعلومات، التي يمكن أن  مشاركة المستهلك وايحقق

  .(www.google.com\chrome)" نسميها شراكة كاملة

  :(Therapeutic Maintenance)الصيانة العالجية  -

 وهو النوع من ،ة إليها بسبب إخفاق في عمل الماكيننحتاجالتي ذلك النوع من الصيانة "

 ،م التخطيط لتنفيذ أعمالها في حالة حصول العطل وإنما قد يت،الصيانة قد ال يتم اإلعداد لها مسبقا

 أو أثناء التوقف يتم اإلصالح والعالج لما حدث إما إذ ، أو المعداتالماكيناتأو التلف إلحدى 

  .)255ص: 2004 ،العبادي(" أثناء التشغيل

 :(Planning Maintenance)) المخططة(الصيانة الوقائية  -

سبق لتنفيذ أعمالها من خالل وجود برنامج زمني هي الصيانة التي يكون هناك إعداد م"

المواد وقطع الغيار و ،يتم بموجبه تحديد االحتياجات من األيدي العاملة في مختلف تخصصاتها

مع تحديد مواعيد البدء واالنتهاء لكل عمل من أعمال الصيانة ووضع التكاليف التقديرية الالزمة 

  .)256ص: 2004 ،العبادي(" لذلك
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري: أوالً

  :قدمةم  1- 2

 وخاصة تلك الموجودة في البلدان النامية من مشاكل كبيرة في ،عاني المنظمات عادةًتُ

وضع أساليب عديدة للسيطرة  مما دعاها إلى ،تضخم حجم المخزون وتكلفة إدارته واالحتفاظ به

 إدارةلذلك زاد االهتمام في .  ورفع مستوى الربحية،عليه من أجل تخفيض التكاليف الصناعية

 في المنظمات وخاصة الصناعية منها، وأصبحت (Inventory Management)المخزون 

باشر  وذلك عن طريق التزويد الم، الهدف األكبر(Zero Inventory)سياسة المخزون الصفري 

ع والمنتجات النهائية  المواد تحت التصني،وتقليل كمية المخزون من المواد األولية، من الموردين

 :Browne, 1988) ،(Just-In-Time)ـيتم تحقيق ذلك باستخدام نظام الو. في المخازن

p.149)، " األعطال و، ي بال مخزون وفلسفة نحو تطبيق المخزون الصفريإنتاجإذ هو نظام

وقت اإلعداد و ،(Zero Handing)المناولة الصفرية و ،(Zero Break Down) الصفرية

  ."(Zero Defect)  والتلف الصفري،(Zero Set-up Time)الصفري 

ومما ال شك فيه أن الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية والتجارية تتسابق نحو 

 وأن نجاح تلك المنشآت ،جاتها وتحقيق الربحية والوصول بها إلى أقصى در،المنافسة العالمية

وال بد من مقارنة بين ما . "تمتد آثاره لتنعكس على االقتصاد والنشاط على مستوى الدولة والعالم

 مخيمر،( من حيث نجاح المؤسسات والمنافسة العالمية، "آل إليه حالنا وما وصل إليه غيرنا

  ).58 ص:1997
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عمل لكسر األنظمة الموروثة  وطرق ت بحاجة إلى تغيير مفاهيمن الكثير من الشركاإ

  وخاصةً، حتى تستفيد من التجارب المتميزة التي قامت بها شركات عالمية،والممارسات التقليدية

الشركات اليابانية التي حققت نجاحات دفعت بالكثير من الشركات الكبرى إلى هيكلة عمليات 

  .اجهة تحديات المنافسة الدوليةلمو المواد إدارةالشراء والتخزين أو إعادة هيكلة وظائف 

 بل تتعدى ذلك ،نتاج المخزون لم تعد تقتصر على شراء المواد الالزمة لإلإدارةن إ"

المورد ودراسة السوق لتشمل التخطيط ورسم سياسات الشراء وتحديد الحاجة بدقة واختيار 

 ،الجودة المنافسة بالسعر ونتاج وذلك كله لضمان الكمية المطلوبة من اإل،يجابيوالتفاوض اإل

  .)84ص: 2001العلي،  ("وفي الوقت المالئم

 المخزون والتخطيط له يضمن تحقيق وفورات عالية نتيجة االحتفاظ بأقل ما يمكن إدارةف

  .صادي، ومن ثم زيادة ربحية المنشأةوتجنب االستثمار غير االقت، من المخزون

  :(JIT)مفهوم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  2- 2

 بالكميات المطلوبة  إنتاجياً نظاماً يعني من وجهة نظر الباحثة(JIT)ن نظام الـإ

على أساس تحكم دقيق للمخزون مع توفر نظام معلوماتي فعال " ، ويكون مبنيا)مواجهة مستمرة(

وترتيب دقيق بين العمليات اإلنتاجية والموردين، بحيث تصل الطلبيات بمواصفاتها وكمياتها 

ففيه يتم إنتاج كل جزء بواسطة وحدات اإلنتاج داخل .  وفي ظل بيئة مستقرةووقتها الدقيق

المنشأة، وفي اللحظة نفسها يكون القسم التالي إلتمام العملية اإلنتاجية على استعداد الستالم 

  .المنتج غير التام وتكون بحاجة له

الذي يتم من  بأنه ذلك النظام (JIT) تعريف نظام الوقت المحدد الـىويذهب بعضهم إل

خالله إنتاج كمية محددة في الوقت المحدد، وإذا ما تم اإلنتاج في الوقت المحدد والوصول إلى 
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 –المنتج النهائي كما هو مطلوب من حيث السعر والجودة، فإن ذلك يعني عدم وجود مواد خام 

حد أهم بضاعة تحت التشغيل وإنتاج تام الصنع، ونصل بذلك إلى المخزون الصفري الذي هو أ

  .(JIT)عناصر نظام الوقت المحدد الـ

  :(JIT)خصائص نظام اإلنتاج في الوقت المحدد   3- 2

يمكن من خالل تعريف النظام، اشتقاق خصائصه وقد تم تجميعها بالعودة إلى المراجع 

  :التي كتبت عن هذا النظام، وعلى النحو اآلتي

ون الطلب ألحجام إنتاجية غير مواجهة طلب مستمر لكميات وأوقات محددة، وعادةً ما يك •

حسب طلب المستهلك، وهذا ) الكميات، والوقت، والمكان(كبيرة بمعنى اإلنتاج المطلوب 

يقودنا إلى خفض التكاليف الناتجة عن التخزين، فهو نظام إنتاجي قوي للتحكم في كمية 

  وترى . للمباشرة في اإلنتاج) المخزون الصفري(المخزون والمواد ومستلزماته وإدارته 

أن الفلسفة التي يقوم عليها النظام هو وصول ما نحتاجه من ) 87ص: 2007عبد الفتاح، (

مواد لتنفيذ طلبات المستهلكين دون الحاجة إلى تخزين واستثمار رأس المال الذي كان من 

 .الممكن تجميده في المخزون إلى تطوير المصنع بطرق كثيرة

ومواصفاتها المحددة، إذ إن اإلنتاج يتم بكميات صغيرة توفير المستلزمات الالزمة بكمياتها  •

وبحسب الطلب، وفي ظل وقت محدد لإلنتاج مع عدم وجود مخزون، فال بد من أن تصل 

 .المواد اإلنتاجية في الوقت المطلوب، وبالكمية المطلوبة دون زيادة أو نقصان

، تقليل فترة التخزينمن الطبيعي إشراك العاملين والموردين في العمليات اإلنتاجية و •

ومشاركتهم في التخطيط للعمليات اإلنتاجية من أجل تلبية متطلبات اإلنتاج وإتمامها وتهيئتها 
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وتوصيلها لطالبها، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف اإلنتاجية وزيادة الربحية وهو مفهوم نظام 

  .(JIT-II)ـال

لتي يراها ويجمع عليها جميع ذوي  ا(JIT)أما عن الخاصية اإلنتاجية األخيرة لنظام الـ •

والعمل الجماعي والتعاون بين العاملين ، االختصاص قيام العمل بمفهوم روح الفريق

 .واإلدارات والموردين مع اشتراكهم في أنشطة المنشأة اإلدارية، وهو الهدف الذي نسعى إليه

  :(JIT)أهداف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  4- 2

 كما ورد في كتابات الباحثين بهذا (JIT)يق نظام الوقت المحدد الـإن الهدف من تطب

الخصوص، وبحسب رأي الباحثة هو الرقابة على التكاليف اإلنتاجية وتخفيضها إلى أدنى حد 

وبصورة تقود إلى إنتاج السلعة بالجودة المطلوبة والتقيد في وقت التسليم بدقة وإلغاء وقت 

ادة ثقة المستهلك ووالئه لتلك السلعة، وبصورة تقود إلى ضمان االنتظار من أجل اإلنتاج، وزي

  .استمرارية المنشأة في السوق مع القدرة على المنافسة وزيادة ربحيتها

إن ذلك كله يحتاج إلى إلغاء النشاطات غير الضرورية والتي ال تضيف قيمة للمنتج مع 

غيلي، وهذا جميعه يحتاج إلى مشاركة التركيز على عملية التحسين المستمر للنظام اإلنتاجي التش

  . العاملين ومنحهم الثقة للمشاركة في صنع القرار واتخاذه، والتركيز على تطويرهم المستمر

ومن أجل تحقيق ما تم ذكره ال بد من الرقابة الفعالة على التكاليف والمتابعة المستمرة 

سب ما هو مخطط له، وما تم لتحقيق األهداف الموضوعة، وبما يضمن سير العمل دون توقف ح

وضعه من برامج مسبقاً مع متابعة االنحرافات عن الخطط الموضوعة وتحليلها، والتركيز على 

  .أسباب حدوثها واتخاذ القرارات التي تكفل تصحيحها دون تأخير
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وإذا ما اتبعت األقسام اإلدارية أسلوب الرقابة على التكاليف والتركيز عليها وجعله هدفاً 

 من الوصول إليه، وذلك باستخدام التكاليف المعيارية، وأسلوب ربط التكلفة بالوحدة ال بد

اإلنتاجية الواحدة، فإن ذلك يحقق لها القيام بالنشاطات اإلنتاجية بطريقة فعالة من حيث الكمية، 

والنوعية وإيصالها في الوقت المحدد للمستهلك، وبالتالي نصل إلى تحقيق أهداف نظام الوقت 

العيوب الصفرية، والتخزين الصفري، ووقت اإلعداد الصفري،  : " والتي هي(JIT)حدد الـالم

  ).37ص: المعداوي، ب ت" (والمهل الصفرية، واألعطال الصفرية، والمناولة الصفرية

إن السعي وراء تعظيم وتكامل وتطوير مراحل اإلنتاج للحصول على منتج بجودة عالية، 

 العمليات اإلنتاجية والتعاون بين المصانع والموردين يقود إلى تقليل مع التركيز على المرونة في

تكاليف اإلنتاج وتنفيذها عند الطلب وزيادة الكفاءة اإلنتاجية، غير أن ذلك يتطلب تكاليف عالية 

  .ويحتاج إلى جهد ووقت من قبل اإلدارة للتطبيق واالستمرارية في تطبيقها

: 2002الصيرفي والعالق،  ( :حدد بما يأتيويمكن تحديد أهداف نظام الوقت الم

  ):208ص

  .القضاء على اإلنتاج الفائض، فاإلنتاج يكون بحسب الطلب. 1"

  .القضاء على وقت االنتظار وتخفيض وقت التهيئة وإعادة التشغيل. 2

  .التخلص تماماً من اإلنتاج المعيب. 3

  .تخفيض المخزون إلى حده األدنى. 4

  ".ت المنتجة فقط، والتقليل من الحركات غير الضروريةالتركيز على العمليا. 5
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سيؤدي ذلك إلى خفض التكاليف بكافة ) في حال تحققها(إن تحقيق أهداف النظام أعاله 

أنواعها كتكاليف التخزين والنقل والمناولة والتالف وغيره، مما يؤدي إلى خفض تكاليف اإلنتاج 

  .لعائد على االستثماربصورة كبيرة وتعظيم ربحية المنشأة وزيادة ا

 يقود إلى  JITوخالصة القول كما ترى الباحثة، أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ال 

الحد األدنى للمخزون، وإلغاء النشاطات غير الضرورية، والتركيز على العمليات اإلنتاجية، مع 

  .نتاج بحسب الطلبالتخلص من الوحدات التالفة والمعيبة، وإلغاء وقت التهيئة واالنتظار واإل

  : تتمثل بما يأتي(JIT)وترى الباحثة أن أهداف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

تكامل وتطوير مراحل اإلنتاج مع التركيز على زيادة المرونة في المعدات والعمليات  •

  .اإلنتاجية

ة  والوصول بها إلى حدها األدنى، مع المحافظالتشغيليةالسعي وراء تخفيض التكاليف  •

 .على جودة المنتج

 .(JIT)التواصل والتعاون مع العمالء والموردين  لتحقيق أهداف نظام الوقت المحدد الـ •

  .التعرف واالستجابة إلى طلبات المستهلك المتالك الوالء التام للسلعة نفسها دون غيرها •

يوضح األهداف التي يسعى إلى تحقيقها نظام الوقت المحدد ) 2-1(والشكل رقم 

  :(JIT)الـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

21 

  (JIT)األهداف التي يسعى إلى تحقيقها نظام الوقت المحدد الـ

   
  )1-2 (الشكل رقم

  ).679ص: 2001عبود، : (المصدر

  

  :(JIT)عناصر نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  5- 2

، ال بد من (JIT)حتى تتمكن المنشأة من تحقيق أهداف تطبيق نظام الوقت المحدد الـ

  :أن تلك العناصر هي) 2001الحسين، (صورة مترابطة، وبحسب رأي توفر عناصر متعددة ب

 .التركيز على الزبون وتنفيذ طلبه بدقة •

 .تقدير القوة البشرية العاملة داخل المنشأة •

 .تجنب المعيب والتالف والمخلفات في العمليات اإلنتاجية •

 .التحسين المستمر في األداء والتأكد من تطبيق الجودة الشاملة •

 :ناصر أخرى تتمثل باآلتيوهناك ع

  .نظام المعلومات -

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

22 

 .تخفيض وقت التهيئة -

 .الشراء عند الحاجة فقط -

 .الصيانة اإلنتاجية الكلية -

 .تحميل إنتاجي متماثل -

 .التصنيع الخلوي -

   بشكل مختصر (JIT)وسنقوم فيما يلي بتوضيح عناصر اإلنتاج الخاصة بنظام الـ

   :)مراجعةتم صياغتها من وجهة نظر الباحثة، وبعد ال(

  :التركيز على الزبون -

ذلك بمفهومها الواسع، ليس فقط تلبية طلب العميل من حيث اإلنتاج والتوصيل 

بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد، وإنما االطالع إلى تنفيذ رغباتهم وتأمين احتياجاتهم 

سب طلب الزبون المستقبلية، وأن ذلك يخدم المنظمة في وضع خططها المستقبلية لإلنتاج ح

وخلق الوالء واالنتماء بين الزبون والمنشأة، وهذا في الواقع أساس نظام اإلنتاج في الوقت 

  .وأي نظام آخر مهما كان نوعه (JIT) ـالمحدد ال

  :تقدير القوة البشرية العاملة -

في قصة نجاح المصنع " مهما" إن العنصر البشري في نظام الوقت المحدد يلعب دورا

فهو يقوم بتنفيذ األعمال ويعد منبعاً لألفكار البناءة، وأن التقدير يتم من خالل االحترام وأنظمته، 

المتبادل بين العاملين وإدارة المنشأة مع االهتمام بتوفير البيئة المالئمة للعمل والعناية بتدريبهم 

إن هذا التقدير . المستمر، وتبنّي إبداعاتهم ومعاملتهم على أنهم أساس للنجاح وشركاء في المنشأة

يقود العاملين نحو الشعور باالنتماء والوالء لمنشأتهم وعدم خسارتهم ويكون حافزاً لهم نحو 
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ال بأس بها في تدريبهم، " البقاء والعمل بها لمدة أطول سيما وأن المنشآت عادة ما تنفق أمواال

الذكر أن وجود عمالة ومن الجدير ب. وأن انتماء العاملين هذا حتما يقود نحو نجاح المنشأة

 يدعم وبشكل كبير نجاح تنفيذ النظام، إذ يجب (Multi task Employees)متنوعة الوظائف 

أن يكون العامل متعدد المهمات والمهارات من أجل توفر مرونة عالية عند الحاجة إليه للقيام 

ا يساعد على ات أخرى غير مهماته األصلية داخل المنشأة في الظروف غير العادية، وهذمبمه

  .اإلسراع لالستجابة لطلبات العمالء

  :تجنّب المعيب والتالف والمخلفات -

إن ما نقصد به هنا أن المعيب هو ذلك اإلنتاج غير المطابق للمواصفات بحسب طلب 

  .أما عن التالف فهو المنتوج الذي ال يحمل قيمة مضافة له. العميل

العملية اإلنتاجية، وأن زيادتها جميعها في حين أن مخلفات تلك الفضالت الناتجة عن 

  .يؤدي حتماً إلى تحميل المنشأة تكاليف إضافية يمكن تجنبها

  :عن" إن التالف في المنتجات قد يكون ناجما

، وأن هذه الزيادة تقود إلى (Over Production)اإلنتاج بكميات أكثر من طلبية العميل  •

مية الزائدة إذا لم يقابلها طلب وبالتالي زيادة حجم المخزون وبالتالي أو تلف تلك الك

  .زيادة التكاليف

، حيث يمكن أن (Transportation & Handling)التالف نتيجة أعمال النقل والمناولة  •

يحدث التلف لخلل ما في أسلوب نقل المواد الخام من المورد إلى المنشأة أو قد يحدث 

أما عن التلف الناجم عن المناولة فهو . التلف عند نقل البضاعة من المنشأة إلى األسواق

 .حتماً دليل أسلوب خاطئ في المناولة والتحرك داخل المنشأة
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التالف الذي ينجم عن التخزين، وخاصةً تلك المواد التي يتم تخزينها بكميات كبيرة،  •

 .وهذا ال ينطبق على المنشآت التي تتبع نظام الوقت المحدد

 تلف للمواد الخام، وهذا ما يحدث كثيراً للمواد سريعة وقد ينجم عن االنتظار لمدة طويلة •

 .التلف مثل المواد الغذائية

 تالف، وذلك لضرر ما يحدث للمواد الخام (Processing)قد ينجم أحياناً عن التصنيع  •

أو المنتجات لعدم صحة اإلجراءات المتبعة في العملية اإلنتاجية أو لحدوث خلل في 

 .طرق معالجتها

 يتم إنتاجه من وحدات معيبة تعد تالفة، وهي تكاليف إضافية يتم تحميلها وأخيراً ما •

للمنشأة، وقد تتعداها إلى تكلفة أعلى إذا ما وصلت تلك الوحدات المعيبة إلى المستهلك 

  .وفقدان ثقة المستهلك بالمنشأة وهروبه نحو سلعة بديلة

  :التحسين المستمر في األداء والرقابة على الجودة الشاملة -

هذا العنصر يجمع بين مواكبة اإلدارة العليا للتطورات المتغيرة بصورة مستمرة 

والمنافسة الشديدة مع وجود نظرة مستقبلية بعيدة المدى، والتركيز على العنصر البشري كما 

  .ذكرنا سابقاً، مع تحديد المنشأة ألهدافها واألساليب التي يجب إتباعها لتحقيق تلك األهداف

 فإنها تساعد كثيراً في زيادة (Total Quality Control) الجودة الشاملة أما عن رقابة

جودة المنتج وتقليل التالف، فكلما زادت قوة إدارة الجودة الشاملة أدى ذلك إلى تقليل التالف 

  .وخفض التكاليف وزيادة ربحية المنشأة

تا اعتمدت نظام ومن المعروف أن العاملين لدى الشركات اليابانية، وبخاصةً شركة تويو

الفحص الفني من قبل العامل أو المشغل في كل مرحلة إنتاجية، مع منحهم صالحية اتخاذ قرار 
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وسيتم التطرق لهذا الموضوع أكثر تفصيالً في . (سريع لحل مشكلة طارئة أثناء العملية اإلنتاجية

  ).المواضيع الالحقة

  :أما عن العناصر األخرى الخاصة بالنظام فهي

  :(Information System)معلومات نظام ال -

حيث تم استخدام نظام البطاقات من قبل شركة تويوتا، وهو ما عرف بنظام كانبان 

(Kanban)في ظل تطبيق نظام الوقت المحدد الـ (JIT).  

وهو نظام معلوماتي بسيط يتم استخدامه من قبل مركز العمل داخل المنشأة لالتصال 

ويستخدم . ن مادة ما، وتجهيز طلبية أخرى من المادة نفسهابالمورد من أجل توريد طلبية م

بطاقات السحب التي تعطي اإلذن لسحب كمية من المرحلة : نوعين من البطاقات) كانبان(النظام 

السابقة، وبطاقات اإلنتاج التي تعطي اإلذن لمعالجة أو العمل على المواد التي تحتويها حاوية 

  .لبطاقةقياسية لوحدات خاصة محددة في ا

  : ال بد من توفر شروط خاصة، هي– نظام كانبان –ولضمان نجاح هذا النظام 

  .يجب أن يكون عدد البطاقات قليالً، إذ إن كمية المخزون تتحدد بعددها •

 .يتم سحب كمية المواد التالية لإلنتاج بحسب ما هو محدد بالبطاقة دون زيادة أو نقصان •

لكمية التي سحبتها المرحلة التالية، ويكون اإلنتاج بعد تقوم المرحلة السابقة بإنتاج نفس ا •

  .استالم البطاقة ذات العالقة

  :(Set up Reduction)تخفيض وقت التهيئة  -

، إذ يعمل على رفع المرونة اإلنتاجية (JIT)إن هذا العنصر مهم جدا بالنسبة لنظام الـ

ض كلفتها، والمساهمة في رفع فتخفيض أوقات التهيئة تؤدي إلى تخفي. وتخفيض فترات االنتظار
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الطاقة اإلنتاجية، وزيادة قدرة المنشأة على تلبية طلبات اإلنتاج بالكميات الصغيرة مع تخفيض 

وكل ذلك مجتمعاً يقود إلى تخفيض تكاليف ، كمية المخزون للبضاعة شبه المصنعة والمواد الخام

  .المنشأة وتعظيم ربحيتها

  :(JIT Purchasing)الشراء في الوقت المحدد  -

، إذ (JIT)إن شراء الكمية المحددة، وفي الوقت المحدد من العناصر المهمة في نظام الـ

إنه وبطبيعة الحال يتم تحديد االحتياجات المطلوبة وبالمواصفات المالئمة وبعدها تحديد كمية 

الموردين وال بد من أن نذكر هنا أهمية العالقة الوثيقة مع . الشراء الالزمة بحسب طلب الزبون

نجم، " ( يقوم على تطوير عالقات طويلة األمد مع الموردين(JIT)إن الشراء في نظام الـ"

، وعدهم امتداداً طبيعياً للمنشأة، مع األخذ بعين االعتبار نصائحهم لتحديد )706ص: 2001

  .المواصفات الفنية للمواد المشتراة، وهذا يقود نحو جودة أعلى وتكاليف أقل

  :(Total Production Maintenance)نتاجية الكلية الصيانة اإل -

من المعروف أن الصيانة نوعان هما صيانة عالجية، وأخرى وقائية، فالعالجية تقوم 

على أساس إصالح لألعطال التي حدثت فعالً، أما الوقائية فهي صيانة تهدف إلى تجنب حدوث 

  .(JIT)ر مسموح به في نظام الـاألعطال لآلالت لمنع توقف المكائن عن العمل والذي هو غي

من " وتعاونا" كبيرا" وعمل الصيانة الكلية يضمن استمرار سير العمل، وهذا يحتاج دعما

وعند . العاملين داخل المنشأة، واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم في وضع الخطط الالزمة للصيانة

الوقائية أفضل من العودة إلى تجارب الدول الصناعية الكبرى، وبكل بساطة فإن الصيانة 

  .التصليح
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  :تحميل إنتاجي متماثل -

ما يقصد به هنا استعداد المنشأة ألي طارئ قد يحدث ويؤدي إلى تغيير في جدول أعمال 

فعند حدوث تغيير في خط إنتاجي معين، فإن ذلك يؤثر حتماً على خطوط اإلنتاج . إنتاجها

 عن طريق تحديد المزيج اليومي الالزم ويمكن تجنب ذلك كما أثبتت التجربة اليابانية. األخرى

فاعتماد وجبات . وبكميات قليلة من أجل االستجابة للتغييرات التي قد تحدث على طلبات المنتج

اإلنتاج الصغيرة، وبحسب رأي الباحثة تقود إلى زيادة قدرة المنشأة على االستجابة ألي طارئ 

 إلنتاج الوجبات الكبيرة وبحسب المدخل والكشف المبكر عن أي خلل في المنتجات، وذلك خالفاً

  .التقليدي

  :(Cellular Manufacturing)التصنيع الخلوي  -

 تطبيقاً سليماً، فال بد من ترتيب المصنع داخلياً وبطريقة تضمن (JIT)لضمان تطبيق نظام الـ

ن بحيث يكو، انسياب العملية اإلنتاجية وضمان استبعاد التكاليف التي ال تضيف قيمة للمنتج

وحتى يتم ذلك ). 2007عبد الفتاح، (المصنع عبارة عن عدة مصانع صغيرة داخل مصنع واحد 

أو في " ال بد من إتباع نظام ترتيب لآلالت، بحيث يتم وضع اآلالت المتشابهة مع بعضها بعضا

المبنى نفسه مثالً لتجنب ارتفاع تكاليف المناولة، وتراكم المخزون شبه المصنع وسالسة الحركة 

  .، وهذا ما يسمى بالتصنيف الوظيفي(JIT)إلنتاجية من مرحلة إلى أخرى تالية وفقاً لنظام الـا

وترى الباحثة أنه ال بد من األخذ بعين االعتبار قيام العامل بالعمل على جزء واحد من 

وهذا يقودنا أيضاً إلى االستغناء . المرحلة اإلنتاجية حتى االنتهاء منها، وضمن مساحة محددة

 مساحات لسنا بحاجة لها، وبذلك يقوم كل مصنع صغير بتسليم مخرجاته إلى المصنع اآلخر عن

  . التالي في مرحلة اإلنتاج ضمن المواصفات والوقت المحددين وحتى مرحلة اإلنتاج النهائية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

28 

  :(JIT)مستلزمات تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  6- 2

طة عن نظام الوقت المحدد، ذلك النظام العمالق إن ما تم تقديمه سابقاً هو فكرة مبس

الذي يحتاج للكثير من أجل تطبيقه، في حين أن تطبيقه ليس بالمستحيل إال أن هنالك ما يلزم 

الصيرفي (لتطبيقه، والكثير من المبادئ التي كتب عنها الباحثون ونادوا بها باإلجماع ومنهم 

والتي يجب تبنيها حتى ال تتعثر عملية )  العليوعبد الستار، يمان عبد الفتاح إو، والعالق 

  ) :تم صياغتها بحسب ما ارتأته الباحثة(التطبيق ومنها 

تبني الفكرة، إذ إن على جميع من ينتمي إلى المنشأة من رئيسها ومديرها واإلداريين وعمال  .1

 في النظافة وحتى عمالء المنشأة ومورديها يجب أن يكونوا على علم تام بالنظام وقناعة

 .أهمية تطبيقه والدعم لسير عملية التطبيق

عمل برامج تثقيفية تهدف إلى توعية جميع العاملين وتدريبهم بالمنشأة لضمان تفاعلهم  .2

 .ودعمهم وتعاونهم لتطبيق النظام وإنجاحه

تشكيل فرق عمل من أجل التخطيط لما سيتم تنفيذه مثل فرق عمل تتعلق بالتكنولوجيا،  .3

 .ت اإلنتاجي وترتيب المنشأة وغيرهاوأخرى إلدارة الوق

جرأة المواجهة، إذ إن اإلنسان بطبيعته مقاوم  للتغيير خوفاً من المخاطرة، وهذا يحتاج إلى دعم  .4

 .اإلدارة العليا المستمر نحو المضي قدماً على التنفيذ ومراقبة التقدم، وتنفيذ ما تم التخطيط له

بات ومشكالت ومؤثرات خارجية أثناء عملية عمق الفهم للنظام، وما يمكن أن يظهر من عق .5

 .التطبيق وكيفية التعامل معها وحلها من خالل نظام الوقت المحدد

 .الدعم واالحترام والتشجيع للعاملين كل الوقت .6
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العمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما تحتاجه جميع المنشآت مهما كان نظامها من أجل التفوق  .7

 .والنجاح

 رحلة تعليم (JIT)مستمر، إذ إن اليابانيين يعدون تنفيذ نظام الوقت المحدد التعليم والتطوير ال .8

 .وتطوير مستمر ال يمكن التوقف معه عند حد االكتفاء

البحث المستمر وجمع المعلومات من المنشآت التي قامت بتطبيقه سابقاً، وذلك لالستفادة من  .9

 .قت المحددخبراتهم السابقة واالستزادة من المعلومات عن نظام الو

االتصال المباشر والمستمر مع العاملين واطالعهم على قصص النجاح التي صاحبت تنفيذ  .10

طالعهم ومشاركتهم بالمشكالت إالنظام لزيادة انتمائهم ووالئهم وقناعتهم به، مع التأكيد على 

 .التي ظهرت أثناء عملية التنفيذ وكيفية حلها

 .خل المنشأة لما له من أهمية في نجاح تنفيذ النظاموال ننسى أخيراً أهمية رضا العاملين دا .11

  :(JIT)فوائد استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  7- 2

 بالكامل، إال أن الفوائد المكتسبة من تطبيقه ال يتم (JIT)على الرغم من تطبيق نظام الـ

  :(Lubban, 1988) اكتسابها دفعة واحدة، بل يتم االستفادة منه تدريجياً، ومن هذه الفوائد

 .إنتاج بنوعية أفضل وجودة أكبر .1

 .جودة اإلنتاج تصبح مسؤولية كل عامل وليست مسؤولية مفتشي الجودة فقط .2

 .الوصول بالتالف والهدر إلى حد الصفر .3

تقليص دورة المنتج في العمليات اإلنتاجية عن طريق إلغاء األنشطة غير الضرورية التي  .4

 .تعيق العملية اإلنتاجية
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 .دفق واالنسياب في العملية اإلنتاجيةالت .5

 .الوصول بالمخزون إلى حد الصفر .6

تخفيض التكاليف التي تتعلق بالنقل والمناولة والتخزين واألعمال المكتبية وغيرها، وبالتالي         .7

 .زيادة الربحية

ارتفاع زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء التشغيلي من خالل زيادة معدل العائد على االستثمار، و .8

 .هامش الربح، وزيادة معدل دوران المخزون

 .زيادة مشاركة وإنتاجية العمال وعملهم كفريق واحد، وإحساسهم بالمسؤولية .9

 .تلبية طلبات ورغبات العمالء بقدرة عالية .10

   مختلف، كيف ولماذا؟(JIT)إن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ*  

ا الشركات الكبرى باتباعها األنظمة من خالل االطالع على النتائج التي حققته

نظام الوقت المحدد (اإللكترونية في التخطيط والرقابة على المخزون، ومنها هذا النظام العظيم 

في التخطيط والرقابة على العمليات اإلنتاجية مهما " باهرا" ، نجد أنه قد أثبت نجاحا)(JIT)الـ

  .اختلفت بيئة األعمال ، وهذا ما تراه الباحثة

 في دراستها أن اتباع نظام الوقت المحدد يفرض (Abu Ata, Lara, 2004)ترى و

على المنشآت استخدام أحدث التقنيات لتحقيق أهداف النظام، إذ إنه من مستلزماته األساسية، 

باإلضافة إلى حاجة المنشآت إلى التدريب والتطور وعدم التوقف، وإنما االستمرار فيهما، إذ أن 

  .اح آخر وهكذاالنجاح يحقق نج
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أن تطبيق تلك الفلسفة العظيمة تساهم مساهمة فعالة ) 2007عبد الفتاح، ايمان، (وترى 

  .في تحقيق وفورات اقتصادية، بحيث تقف عندها األنظمة التقليدية عاجزة على تحقيقها

أن هنالك سمات إدارية لهذا ) 206-203ص (من ) 2002الصيرفي والعالق، (ويرى 

لنظام يفرض العمل الجماعي التعاوني الذي يساهم بشكل كبير في تحمل النظام، إذ إن ا

المسؤولية االجتماعية والقدرة على اتخاذ القرارات وما إلى ذلك من ميزات يحققها العمل 

الجماعي من ألفة وثقة ومودة بين العاملين، يدفع بهم نحو تقديم أولوية المصلحة العامة على 

  .المصلحة الشخصية

أن اإلنتاج تحت مظلة نظام الوقت  ) 376- 369ص(من ) 1997يمر، مخ(ويرى 

 تعني موعداً محدداً دون انحرافات أو (In–Time)، وكلمة (Just-In- Time)المحدد الذي هو 

الكمال في (وفي اإلنتاج هو تسليم السلعة كما يرغب بها العميل وبالجودة المطلوبة . تجاوزات

 كل ما يملكه المصنع من أدوات ومواد، والتحرك بهدف العمل ، مع تجنب اإلسراف في) اإلنتاج

  .فقط، فهو بذلك نظام مختلف

وترى الباحثة أننا في ظل نظام الوقت المحدد كأننا مساهمون في اإلنتاج، ونعمل 

جاهدين من أجل تحقيق أهداف المصنع التي تعكس نتائجها على تخفيض التكاليف الصناعية 

  .وزيادة الربحية

  :(JIT)االت تخفيض التكاليف الصناعية في ظل نظام الوقت المحدد الـمج  8- 2

كما ترى الباحثة، فإن هنالك ثالثة محاور أساسية يتم من خاللها التعرف على مدى 

  : في تخفيض التكاليف، وهي كاآلتي(JIT)إمكانية مساهمة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

  .جتدفقات تكاليف اإلنتا: المحور األول
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  .(JIT)تخفيض التكاليف والرقابة عليها في ظل نظام الوقت المحدد الـ: المحور الثاني

  . ومحاسبتها(JIT)الكلفة في ظل نظام الوقت المحدد الـ: المحور الثالث

  :وفيما يلي شرح مفصل لكل محور من المحاور السابقة

  :(Production Cost Flows)تدفقات تكاليف اإلنتاج : المحور األول

لقد نالت تكاليف اإلنتاج عناية واهتمام بالغين من قبل المحاسبين واالقتصاديين، لما لها 

من أثر كبير على ربحية المنشآت، سيما وأن صافي القيمة الحالية، ومؤشر الربحية ومعدل 

ة العائد على االستثمار تتأثر جميعها بأسعار المواد الداخلة في التصنيع، وكمية المبيعات، والطاق

  .اإلنتاجية المستغلة، وكذلك معدل ثبات عناصر التكلفة اإلنتاجية

 (Preplanning)أن اإلدارات غالباً ما تركز على التخطيط المسبق الباحثة رى تو

للوصول إلى أهداف صناعية محددة بأقل التكاليف التي تسعى للوصول إليها، مع مراقبة تنفيذ 

ثها، وتقييم مدى تحقيق أهداف المشروع لقياس فعالية الخطط، ومعالجة االنحرافات في حال حدو

  .اإلفادة من موارده بأقل كلفة

ومن وجهة نظر الباحثة فإن أغلب الوحدات االقتصادية تعاني من ظاهرة ارتفاع تكاليف 

، باإلضافة إلى ) أسعار المواد الخام مثالً التي تمثل نسبة الثلثين من التكاليف الصناعية(اإلنتاج 

بة المستمرة من قبل العاملين في رفع أجورهم، وارتفاع التكاليف الصناعية غير المباشرة، المطال

كل . مع مالحظة الزيادة في نسب التلف والهدر وانخفاض نسبة االستغالل األمثل للمواد المتاحة

ذلك دعا إلى ضرورة وجود نظام معاصر، واتباع أساليب حديثة تهدف إلى تخفيض التكاليف 

لم تعد قادرةً على تحقيق ) المحاسبية، والرقابية، واإلدارية(ية، إذ إن األساليب التقليدية اإلنتاج

  .ومن أبرز هذه األساليب الحديثة أسلوب معاصر، وهو نظام الوقت المحدد. هذا الهدف
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  :(JIT)تخفيض التكاليف والرقابة عليها في ظل نظام الوقت المحدد الـ: المحور الثاني

 الفرق بين خفض ىالموضوع بأعاله، ترى الباحثة ضرورة اإلشارة إلقبل البحث في 

فالرقابة الجيدة على التكاليف كما تراها الباحثة تؤدي الى . التكاليف الصناعية والرقابة عليها

فتخفيض التكاليف الصناعية . إال أن تخفيض الكلفة ال يحقق الرقابة عليها ، تخفيض الكلفة 

ر لتحقيق وفورات في تكلفة العناصر التي تدخل في إنتاج السلعة الواحدة السليم هو السعي المستم

دون التأثير على نوعية المنتج ومواصفاته وجودته، وبذلك يمكن القول بأن مجاالت تخفيض 

  :يتم من خالل) الصناعية، والتسويقية، واإلدارية(التكاليف اإلنتاجية 

  .م لإلنتاج وما يتبعه من ميزاتتبنّي طرق إنتاجية حديثة لتخفيض الزمن الالز •

 .إلغاء األنشطة اإلنتاجية التي ال تمنح المنتج قيمة إضافية •

 .الوصول بالفاقد والتالف إلى حد الصفر •

باإلضافة إلى مجاالت أخرى تتبلور للباحثة بوضوح عاٍل عند معرفة عناصر نظام 

ه إال باتباع أساليب إنتاجية الوقت المحدد، ومن وجهة نظر الباحثة ال يمكن أن يتم ما ذكر أعال

أحدث من تلك التقليدية التي تعتمد عليها المصانع، التي من غير الممكن لتلك األساليب أن تساعد 

على تحديد المجاالت التي يمكن من خاللها القيام بتخفيض التكاليف الصناعية، ومن ثم العمل 

في دائرة المشتريات انفراد دائرة فاألساليب التقليدية ال تكشف مشكلة قائمة . على تجنبها

لدوائر األخرى في اتخاذ المشتريات في مهام شراء المواد األولية الالزمة لإلنتاج دون إشراك ا

فإذا ما تم شراء مواد خام ذات نوعية رديئة بهدف خفض التكاليف اإلنتاجية التي . القرارات

التالف ال يتم الكشف عنا بسهولة بإتباع تعطي في واقع الحال نتيجة عكسية الرتفاع نسبة الفاقد و

وبذلك ترى الباحثة أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى رقابة مستمرة أثناء التنفيذ . األساليب التقليدية

مع التأكيد على أهمية التنفيذ بحسب . ومقارنة التكاليف الفعلية بصورة مستمرة بما هو مخطط لها
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النحرافات ال بد من تحديد مقدارها ومعرفة ما هو مخطط دون تجاوز، وفي حال حدوث ا

، والتركيز على عدم حدوثها )الصيانة العالجية(األسباب التي أدت إلى ذلك من أجل عالجها 

، وبذلك )(JIT)الصيانة الوقائية التي هي من مستلزمات تنفيذ نظام الوقت المحدد الـ(مستقبالً 

ون رقابة، وأن الرقابة على التكاليف ال يعني يمكن القول إن تخفيض التكاليف ال يمكن أن يتم د

 يحقق الهدفين بنجاح، وهذا ما يمكن تأكيده في (JIT)تخفيضها، واتباع نظام الوقت المحدد الـ

  .المحور الثالث

  : ومحاسبتها(JIT)الكلفة في ظل نظام الوقت المحدد الـ: المحور الثالث

، وما يهدف إليه من حيث (JIT)من خالل االطالع على نظام الوقت المحدد الـ

االستغالل األمثل للموارد المتاحة، والوصول بالمخزون إلى حد الصفر مع إزالة الهدر وخفض 

وقت ودورة اإلنتاج وغيره، نجد أن كل ذلك وإن تم تنفيذه بنجاح فسوف يقود حتماً إلى تخفيض 

  .التكاليف الصناعية

نظام الوقت المحدد بنجاح، ال أن تطبيق  ) 721 – 715ص (من ) 2001نجم، ( ويرى 

 فإن الجوانب (C.T.Horngren)كما يقول "بد من أن يكون له تأثير كبير على محاسبة الكلفة، 

:  األمريكية هي(Hewlett-Packard, HP) في شركة (JIT)الجديدة في نظام محاسبة الـ

اد األولية والعمل غياب حساب المخزون المنفصل، وغياب أوامر العمل أو التعقب التفصيلي للمو

 وداعاً للمخازن، –مرحباً : المباشر خالل سلسلة العملية، وإن هذا الجانب يولد التعليق التالي

  ).713ص: 2001نجم، " (والعمل في التشغيل، وكذلك محاسبة المخازن والعمل في التشغيل

كلفة يوضح مدى تأثير استخدام نظام الوقت المحدد على محاسبة ال) 3-1(والشكل رقم 

  :واستخدام النظام التقليدي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

35 

  تأثير استخدام نظام الوقت المحدد على محاسبة الكافة واستخدام النظام التقليدي

  

  )2-2(الشكل رقم 

  ).714ص: 2001نجم، : (المصدر

  

وبذلك فإن نظام الوقت المحدد، وهذا ما تسعى الباحثة تأكيده كأسلوب معاصر يقوم على 

عايير قياسية أكفأ من المعايير الفعلية المستهدفة التي تؤدي إلى أساس التحدي الفعلي لوضع م

يمثل ) 4-1(خفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية، ومن ثم ربحية الشركات الصناعية، والشكل رقم 

  .(JIT)نموذجاً مقترحاً من قبل الباحثة حول تخفيض تكاليف اإلنتاج وفق نظام الـ
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  )نموذج مقترح من قبل الباحثة ( 

  

  

  

  

  

  

  )3-2(الشكل رقم 

  .من تصميم الباحثة

ـ     ، يعد نظاماً ذا نظرة إيجابية لما له من تأثير كبير علـى  (JIT)إن نظام الوقت المحدد ال

  . تخفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة الربحية

ومن خالل الشكل المقترح من قبل الباحثة، يمكن القول بأن استنتاج عدد ثابت وموحـد               

ليف في ظل النظام يعد مسالة غير عملية ألن األساس هـو نوعيـة تلـك       لمجاالت تخفيض التكا  

  .  المجاالت وليس عددها، إذ إن النوعية هي التي تساهم في خفض التكاليف اإلنتاجية

  تخفيض تكاليف اإلنتاج
 (JIT)وفق نظام الـ

 من خالل أنظمة فرعية

 الوقت المحدد للتسليم الوقت المحدد لإلنتاج لوقت المحدد للشراءا

 مجاالت تخفيض تكاليف اإلنتاج

هدر 
 صفري

مخزون 
 صفري

عيوب 
 صفرية

وقت تهيئة 
 صفري

عاملون 
متعددو 
 المهارة

صيانة 
 وقائية

عالقة مميزة 
 بالموردين
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  :(JIT)محددات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ  9- 2

إال أن التطبيق على الرغم من الفوائد العديدة الناتجة عن تطبيق هذا النظام العظيم ، 

الشامل لفلسفته ما زالت تحيط بها الكثير من المحددات والمعوقات، وقد تصل أحياناً إلى درجة 

فمن المعروف أن االنتقال من نظام إلى آخر داخل المصنع يحتاج إلى . الصعوبة في التطبيق

، وما ينتج عمل تغيير جذري في أنظمة التكاليف والمحاسبة وتطوير يشمل كافة أجزاء المصنع

وبذلك قد يواجه تطبيق النظام معارضة من قبل . عنه من تكاليف عالية ال بد من التضحية بها

اإلدارة لعدم قناعتها بتحويل أنظمتها المستخدمة حالياً، التي هي معروفة بطبيعة الحال ومضمونة 

ي تتبعها اإلدارة في فاالنتقال من المناهج التقليدية الت. النتائج إلى نظام ال يمكن ضمان نجاحه

العمليات اإلنتاجية واألنظمة المالية إلى نظام يرفضها ليس باألمر السهل سيما، وأن النظام يقوم 

على أسس مثالية قد يصعب تطبيقها، إذ إن النظام يفترض عدم وجود عيوب في المنتجات 

 ال يقبل وجود (JIT)والوصول بالوحدات المعيبة إلى حد الصفر، كما أن نظام الوقت المحدد الـ

وهذا بحد ذاته يعد . المخزون بكافة أشكاله، أو أنه يسعى بالوصول إلى حد الصفر في المخزون

مغامرة كبيرة لدى المصانع التي اعتادت على االحتفاظ بالمخزون كوسيلة دعم في األوقات 

  .الصعبة، وذلك بالطبع ال يمكن قبوله عند تطبيق نظام الوقت المحدد

جانب اآلخر الذي يتعلق بالعاملين داخل المصنع فقد يواجه تنفيذ هكذا نظام أما عن ال

مقاومة كبيرة من قبل القوة العاملة، إذ إن اإلنسان بطبيعته غالباً ما يرفض التغيير خوفاً من 

. نتائجه غير المضمونة، وأن األساس في نجاح تطبيق النظام هو قناعتهم والتزامهم به وبفعاليته 

يكن هنالك فهم عميق للنظام وقواعده وإجراءاته الصحيحة فإن ذلك سوف يقود حتماً إلى فإذا لم 

  .عرقلة في تطبيقه ومن ثم فشله
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ويجب أن نذكر هنا أهمية وجود العامل متعدد المهارات، إذ إن ذلك مطلباً أساسياً 

غيير مواقع لتطبيق نظام الوقت المحدد، فتعدد المهارات يساعد على توفر مرونة عالية في ت

العمل عند الحاجة، مع توفر قدرة لدى العاملين على القيام بأعمال الصيانة وتهيئة الماكينات 

  .إذا ما تواجد العامل متعدد المهارات) بها أحياناً قبل حدوثهاوتجنّ(وإصالح األعطال والعيوب 

اون بين إن ما تم ذكره سابقاً سوف يقود إلى هدف جماعي موحد وخلق التكامل في التع

العاملين واإلدارة والذي يعد مطلباً أساسياً لنجاح نظام أثبت نجاحاً في تنفيذه، إذ إن هذا التكامل 

يسمح للعاملين لمعالجة مشكالت كثيرة تساهم وبشكل فعال في زيادة الجودة اإلنتاجية وخفض 

  .التكاليف، وبالتالي زيادة ربحية المصنع

 إلى بناء ثقة متبادلة بين العاملين واإلدارة التي تمنح إن هذا الهدف الجماعي يقود حتماً

ومن أجل تحقيق ذلك كله ال بد من . العامل قدرة كافية على اتخاذ قرار سليم لصالح المصنع

 وبالقدر الذي يبذلونه من مجهود كبير، بحيث يكون الداعم األكبر لدفعهم ،تعويض العاملين بعدالة

ح لصالح مصنعهم واالستمرار في التطوير، والتجربة اليابانية نحو العمل بهدف التطور والنجا

وال بد من أن أذكر هنا بعض المحددات التي تكون بعيدة كل البعد عما . أكبر مثال على ذلك

 فإذا ما حاولت المصانع صغيرة ؛ذكر والتي تتعلق بطبيعة عمل المصنع وحجمه ومستوى إنتاجه

فإن ذلك يكون غير ذي فائدة، وذلك بحسب المبدأ القائم على الحجم وحتى المتوسطة منها تطبيقه 

  .أساس المنفعة والتكلفة
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  :مفهوم المخزون وأنواعه 10- 2

 يتم االحتفاظ بها إذ ، المواد أو المنتجات الالزمة لتلبية طلب العميلوالمخزون ه "

عند الحاجة إليها والمحافظة عليها بحالتها، أو عمل تغيير مطلوب، مع ضرورة توفر هذه المواد 

  ) 142ص ،2005،البلخي وآخرون ("مكن بها وأقل كلفة لتأدية الخدمةوبما يحقق أدنى استثمار م

  :هي أما عن دوافع االحتفاظ بالمخزون

 للطاقة ع استغالل كفءم، دافع تنظيمي لضمان استمرار تنفيذ برامج العمل المقررة مقدماً" .1

 .م تعريضها لمخاطر النفاذ والركودعة المنشأة، وعدية والبيعية، بما يحافظ على سمنتاجاإل

 ترغب المنشأة باالحتفاظ باحتياطي من المخزون لمقابلة أي إذدافع التحفظ واالحتياط،  .2

 . ويحقق ذلك سمعة طيبة للمنشأة،طارئ

دافع المضاربة، وفيه يتم الحصول على المواد والسلع في وقت عدم االحتياج الفعلي لها  .3

ها وخزنها شراؤ. "أسعاره، أو لوجود نسبة خصم كبيرة لالستفادة منها مستقبالًنتيجة انخفاض 

  .)150ص: 2002 ،زويلف(" رلتحقيق وفورات نتيجة للشراء الكبي

 يساعد على ضمان كفاءة النشاط الكلي إذ تجاه المنشأة، مهمة للمخزون وظائف ،إذن

وهي تكاليف  (نتاجطلبية الشراء أو اإل االقتصادية لللمنشأة من خالل القدرة على الوصول للكلفة

وكذلك ضمان  ،) وإصدار أمر الشراء والشحن والفحص والتأمين واالستالم،تثبيت الطلبيات

مع التأكيد ، ة االنتظاروالتغلب على ظروف عدم التأكد وطول فتر، يةنتاجاستمرارية العملية اإل

وكذلك توازن مختلف ، لطلبعلى أهمية المخزون في الحفاظ على التوازن بين العرض وا

 مع تخفيض نتاج كأداة لضمان تدفق اإلمداد لإل"مهما " يؤدي المخزون دوراإذ ،أنشطة المنشأة

  .ف الحصول على المواد بصفة متكررةوقت وتكالي
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 المخزون والتخطيط له تحدد مستوى الخدمة التي تؤديها دارةن درجة الجودة إلإوبذلك ف

ظ إذن مدى تداخل العالقة بين وفرة المخزون واالستثمار به وإدارته نالح. المنشأة تجاه العميل

  . العميل وجودة الخدمة المقدمة لهمع رضا

 فالمقصود به الكمية االقتصادية للمخزون أو الشراء ،أما المخزون االقتصادي

(Economic Order Quantity) كمية الطلب المتعلقة بنقطة التعادل التي تمثل توليفة "، وهي

 باعتبارهما تمثالن التكلفة ،أو تطابق كل من كلف االحتفاظ بالمخزون وبين كلف أمر الشراء

  .)335ص: 2001 العلي،( "حتفاظ بالمخزون بحدودهما الدنياالكلية لال

 أي ،هو الوصول بالمخزون إلى درجة الصفر داخل المنشأةفوعن المخزون الصفري 

فلسفة شاملة تدور حول عالقات التفاعل " إنما و،"اعدم االحتفاظ بمخزون فهو ليس أسلوب

تلك الفلسفة " وهو ،)324ص: 1993 مخيمر،" (يةنتاجتداخل بين جميع عناصر العملية اإلوال

  :)204ص: 2002الصيرفي والعالق،  ( ركائز أساسية هيالتي تقوم على أربع

 .تبسيط عمليات المنظمة  .أ 

 .معالجة المشكالت الرئيسة  .ب 

 .ديدة للكشف عن المشكالتوأساليب جابتكار نظم   .ج 

 من حيث (JIT)ـ وهو جزء مما تدعو إليه فلسفة نظام ال،الحد من الفاقد أو اإلسراف  .د 

 وبالتالي استجابة أسرع لمتطلبات المستهلك وتخفيض لألعمال ،دراسة السوق ومتطلباته

  .لى حدها األدنىإلى خفض التكاليف والوصول بها إ مما يقود ،اإلدارية

هو المخزون الذي يتم االحتفاظ به الستخدامه ف: (Safety Stock)مان أما مخزون األ

احتياطي الطوارئ، أو مخزون أول المدة، أو "أثناء فترة التوريد والحاجة إلى االستخدام، فهو 
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 وال بد من اإلشارة هنا إلى أن نفاذ ،)30ص: 2004 لعبادي وآخرون،ا" (الحد األدنى للخزين

أن  إذ .في نظام تخطيط المتطلبات المادية المهمة المواضيع مننشأة المخزون وتكلفته على الم

كمية "عدم كفاية المخزون تعني عدم توفر المواد الالزمة لمواجهة طلبات العمالء، وأن تحديد 

المخزون يتم على أساس العالقة بين عدد مرات نفاذ المخزون وكمية مخزون األمان من واقع 

  .)324ص: 1993 مخيمر،" (فرة عنهماالبيانات التاريخية المتوا

 Reorder) ال بد من معرفة نقطة إعادة الطلب،ولغايات تحديد حجم مخزون األمان

Point)، وهي المستوى من المخزون الذي يجب عنده إطالق أمر الشراء بالكمية الكافية إلتمام 

ة عند إصدار أمر وهي الزمن الذي يستغرقه وصول البضاع( خالل مدة التوريد نتاجعمليات اإل

ية لتالفي تكلفة نفاذ  معرفة مخزون األمان الواجب االحتفاظ به بكميات احتياط، وأيضاً)الشراء

  .المخزون

  : نظرة شاملة–) النظام الياباني(المخزون الصفري  11- 2

في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها عالمنا اليوم دعا ذلك الشركات والمؤسسات 

.  إلى التنافس من أجل الحصول على مواقع جديدة وحصص سوقية أكبرالصناعية والخدمية

.  باإلضافة إلى ميزات أخرى،ومما ال شك فيه أن معيار الزمن أصبح من أهم الميزات التنافسية

 مما دعا إلى ،وقد ساهم التطور التكنولوجي في إيجاد أنماط جديدة من الفلسفة في مجال الزمن

 الذي أثبت كفاءة عالية في (Just-In-Time)ـعرف بنظام ال والذي نتاجظهور نظام اإل

ظة على تلك القدرة  اليابانية منها وزيادة قدرتها التنافسية مع المحاف وخاصةً،الشركات العالمية

  .حتى أمد بعيد
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إن نظام المخزون الصفري فلسفة شاملة تستهدف جميع أجزاء المنظمة وليس فقط 

الفاقد تحديد  يبحث عن المشكالت قبل حدوثها ومعالجتها ل ما والمخزون، ودائماًنتاجاإل

(Eliminate Waste)، 2008المعداوي، ( وذلك لضمان الحصول على مخرجات تضمن :

  :)37ص

 .المنتج الصحيح   •

 .بالكمية الصحيحة   •

 .بالحالة الصحيحة   •

 .في المكان الصحيح   •

 .في الوقت الصحيح   •

 .للعميل الصحيح   •

 .يحة بالتكلفة الصحوأخيراً   •
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   (JIT)وقت المحدد نموذج المخزون الصفري وفق نظام ال

  

  )4-2 (الشكل رقم

  .)207ص: 2002 الصيرفي والعالق، (:المصدر
  

 ،(JIT)ـ من عناصر نظام المهممن هنا نجد أن المخزون الصفري هو عنصر 

  .لف الصفري واإلعداد الصفري وغيرهباإلضافة إلى عناصر أخرى كالت

  

  :(JIT)ـاد وسلسلة اإلمداد داخل نظام ال الموإدارة 12- 2

 نتاجتمثل نسبة اإلنفاق على المواد واإلمداد نسبة كبيرة بالمقارنة مع عناصر اإل

معلومة تم أخذها من أصحاب ( إجمالي اإلنفاق ثلثياألخرى، وهي تشكل باإلجمال حوالي 

  .)المصانع
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 وتوصيفها باالتفاق مع  المواد تتلخص في تحديد االحتياجاتإدارة اتمإن وظائف ومه

 لتحديد الكمية المناسبة التي يتم تزويد المنشأة بها بأدنى والمستخدمة لهااإلدارات المختصة 

بالجودة المناسبة، و المواد واإلمداد تختص بشراء الكمية المناسبة، إدارة لذلك يقال أن ،تكاليف

  .الشراء المناسب وفي الوقت المحدد وبالسعر المناسب ومن مصدر

حسب رأي ب و(Supply Chain Management)  سلسلة اإلمدادإدارةأما عن 

  :المعداوي

المعلومات واألموال مع كل من العمالء و العالقات للمواد إدارةفهي تتمثل في 

 دارةفهي تلك العملية التقليدية المصاحبة إل. والموردين بهدف توصيل قيمة للعميل بأقل تكلفة

موعة من المنهجيات المستخدمة إلحداث التكامل بين الموردين، هي مج، ووتوزيع البضائع

 وتوزيع البضائع بالكميات إنتاج بحيث يجري ، والمتاجر بفعالية،والمصنعين، والمخازن

وبحيث تكون كلفة النظام الكلي أقل ما ، لمواقع الصحيحة وفي الوقت الصحيحلى اإالصحيحة 

  .ن الجودةعلى تحقيق أعلى مستوى ميمكن مع التأكيد 

 تعتمد على طلبات (JIT)ـ المواد وتحديد الكميات وما إلى ذلك ضمن نظام الإدارةإن 

  "  الذي يغطي تلك الطلباتنتاجإعداد قوائم بالمواد الالزمة لإل" يتم إذالعمالء 

وبالكميات ، حسب الحاجةبن عملية الشراء لالستخدام الفوري وإ و،)48ص: 2002 حنفي،(

  . لتوقيت استخدامهافقاًالالزمة للشراء و

 – 305ص (من  ) 2004عقيلي وآخرون،(عتبار كما يراها وال بد من األخذ بعين اال

طية متطلبات  بحيث يمكن تغ، المواد والتخطيط لها أطول مدة توريد متوقعةإدارةعند  )  310

 تلبية طلبات  يمكن لذلك التأثير على، إذ باإلضافة للظروف التشغيلية لهاالمنشأة لهذه الفترة،
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وهذا يعني مصداقية أكثر الحتياجات ، ن ذلك يستدعي فترات تخطيط قصيرة األجلإو ،العمالء

  .المنشأة

 ) JITنظام اإلنتاج في الوقت المحدد ال (خاصة في ظل النظام ب الجيدة للمواد ودارةإن اإل

ك يمكنها من التخطيط  وبذل،نتاج لإلتعطي المنشأة ميزة الدقة في معرفة المواد المتاحة حالياً

، وهو من مزايا لمشترياتها بدقة مع األخذ بعين االعتبار الظروف السوقية واتجاهات األسعار

الموازنات ( ، باإلضافة إلى إمكانية مقارنة األسعار الفعلية بالتي تم تقديرها(JIT)ـتباع نظام الا

كما يمكن بذلك تقدير التدفقات ، وبذلك تكون تلك العناصر تحت المراقبة والسيطرة، )التقديرية

  . المواد ومشترياتهادارةلنقدية إلا

  : باألرباحما وعالقتهانالسعر والجودة المناسب 13- 2

  مباشراً ألن ذلك يؤثر تأثيراً،تهتم الكثير من المصانع بالعمل على توفير المواد بأحسن األسعار

  .، ومن ثم ربحية تلك المصانعنتاجعلى تكاليف اإل

ن  إإذ، رتبط كل منهم باآلخر بعالقة وثيقة جداًر والتكلفة النهائية واألرباح يسعفال "

لى ، يقود المنشأة إ بأقل التكاليف وبأعلى مستويات للجودةنتاجالحصول على المواد األساسية لإل

 بباقي المنافسين في مجال موقف تنافسي قوي يمكنها من الحصول على أعلى عائد مقارنةً

  .)65ص: 2002 حنفي، (" نفسهالصناعة

قيام البائع بتوريد المواد بما يتفق ) المستهلك(لى ضمان المشتري إإن هذا الحديث يقودنا 

 ما يتم التركيز على المواصفات  وغالباً،والمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد للتوريد

 وبالتالي ،هلكحسب طلب المستب نتاج، وذلك يضمن لنا اإلاًوالمقاييس إذا كان المورد جديد
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 زويلف، ( ما يأتي ينبغيإذ، (JIT) ـ وهو من أهم العناصر في نظام ال،التركيز عليه أي العميل

  :)32ص: 2002

  .لى صوت المستهلكإاالستماع  -

 .تحقيق رضا المستهلك -

 .معالجة شكواه -

 .قياس مستوى الرضا لدى المستهلك باستمرار -

  :وبذلك يمكن لنا تحقيق

 .تهلك فيما يتعلق بطلباتهمستوى أعلى لرضا المس -

 .نتاجرفع مستوى جودة اإل -

لى متطلبات المستهلك بشكل  ألن التركيز يكون ع،توفير الوقت المخصص لتطوير المنتج -

 .أساسي

 .زيادة درجة ثقة المستهلك في المنتج ووالئه له بصورة مطلقة -

 .زيادة الحصة السوقية للمصنع -

 .ء لهعاملين نحو المستهلك والوالتعميق توجه ال -

المطلوبة  في المواصفات  يتم أخذ رأي المستهلك مسبقاًإذ ،تخفيض تكلفة خدمة ما بعد البيع -

 .التي يتوقعها في المنتج

 كما هو مطلوب وإيصالها للمستهلك بالسعر والجودة نتاجوبذلك نكون قد قمنا بعملية اإل

  . وهذا ما يتم التركيز عليه في نظام الوقت المحدد،المناسبين
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  ؟لجودة والسعر، ماذا نقصد بهماا* 

  كما عرفت ،إن المقصود بالجودة هو مدى مالئمة المنتج للغرض الذي سيستعمل ألجله

 زويلف،" (التي تتطلبها حاجة معينةوعة العناصر المتوفرة في المادة مجم"الجودة على أنها 

ل واألنشطة عمالك يمكن تعريف الجودة الذي هو التعريف في مجال األذ، وك)32ص: 2002

، )65ص: 2002حنفي، " (مالئمة الصنف في إشباع حاجة حالية معينة: "الصناعية على أنها

  .فالجودة إذن مسألة نسبية تتعلق مباشرة بالحاجة أو درجة اإلشباع المرغوب

نما األهم أن إ و، أو متوسطةً عاليةًوفي ضوء ما تقدم، ليس بالضرورة أن تكون جودةً

 الستخدام معين وحسب المواصفات المطلوبة، وإذا ما تطابقت المواصفات  مالئمةًتكون جودةً

فالجودة بالنسبة .  مواصفات ذات جودة عاليةدلذاك المنتج مع المواصفات المطلوبة فإنها بذلك تع

 وكذلك الحال بالنسبة للمصنع طالب ،للعمالء ما هي إال تطابق للشروط والمواصفات المطلوبة

نها تكون إ إذ ،أن تكون ذات جودة عالية فال بد لها إال ،)ي تدخل في الصناعةالمواد الت(السلعة 

  .مطابقة ومتوافقة مع المتطلبات الوظيفية الستخدام هذه المواد

لى لك حول سعر المنتج دون االنتباه إ فقد ينصب اهتمام المسته،لى السعرإ وعودةً

 إال أن ،لذي يطمح إليه ويسد احتياجاته يختار السعر المنخفض ما دام يفي بالغرض اإذ ،الجودة

لى التدقيق على الجودة مهما كان السعر والحصول عليها بمواصفات عالية دون إبعضهم يلجأ 

  .أي اعتبارات أخرى

ن ما يهمنا في هذا الحديث هو مدى اهتمام المصنع في توفر الجودة في منتجاته إوبذلك ف

 وذلك بالطبع له أكبر تأثير على كفاءة ،ام معينحسب اهتمام عمالئه الستخدبأو عدم توفرها 
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 مجال بعضهمالمنتج الذي يؤثر بصورة مباشرة وقوية على المركز المالي للمصنع، ويربط 

  .استخدام الجودة الشاملة مع تكلفتها النهائية

 أو  فهو ذلك السعر الذي يكون عادالً،)2004عقيلي، (أما عن السعر المناسب وكما يراه 

يحظى بقبول كل من البائع والمشتري، أو تلك التضحية من قبل المشتري والتي تعطيه  مالئماً

  .ةً أكبر من تلك التضحية أو الكلفةمنفع

نه يفقد قيمته إذا لم يؤمن المستوى المطلوب من إ للمشتري فومهما كان السعر مالئماً

الضرورة أن يكون أقل أو الجودة والدقة في موعد التسليم، مع مالحظة أن السعر المالئم ليس ب

  . وعلى حساب الجودة والوقت المناسبين،أدنى األسعار

  : اعتباراته وأهدافه- السعر 14- 2

  حيث ال بد من الحصول على المنفعة والقدرة على،لقد قمنا بتعريف السعر سابقاً

التي تم  بالغرض على أن تفي السلعة ، وبأقل األسعار،شباعيةاإلشباع أو ما يسمى بالمنفعة اإل

 إمكانية البائع في عرض منتجه بالسعر المناسب بالحسبانكما يجب األخذ . ها من أجلهاؤشرا

 بكميات كبيرة تزيد موقفه نتاج واالستفادة من اإل،هإنتاجالمنافس الذي يزيد من مبيعاته وزيادة 

  . مصنعهما لذلك من أثر على زيادة ربحيةل ، على االستمرار والصمود وقدرةًالتنافسي قوةً

ن  المنافس، فإإنتاج أقل من تكاليف نتاج أنه إذا كانت تكاليف اإلوعلينا أن نتذكر دائماً

 مما  نفسه،مجال الصناعةأسعار أدنى من أسعار المنافس في  كبيرة للبيع بذلك يعطي فرصةً

  . وزيادة األرباح للمصنع، وزيادة الحصة السوقية،لى تقوية المركز التنافسي للمصنعإيؤدي 

ساعد كل منها فهنالك العديد منها التي ي ،أما عن االعتبارات التي تحدد السعر المناسب

  ):2004عقيلي، (على تحديد السعر 
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 التي تختلف من حيث الجهة التي يتم النظر إليها، فمن جهة المشتري فالهدف ،اعتبار التكلفة •

 ن التكلفة يتم تحديدها مضافاًإفأما بالنسبة للمورد . األساسي له هو الشراء بأقل كلفة ممكنة

 ويتم من ،نتاجالتي يتخللها جدل كبير ولها عالقة كبيرة بكفاءة اإلإليها مصاريف إضافية 

يدها بأساليب  فيتم تحد،البيع لسلعته، أما عن التكلفة الخاصة بالمصنع خاللها تحديد سعر

  .علمية مدروسة وبدقة

العليا في تحديد األسعار بأقل من تكلفتها أو بالتكلفة التي يكون للدولة اليد  ،األسعار المقيدة •

 .يه هامش ربح محدد لمكافحة التضخميضاف إل

لى إ انيؤديلها  وقلة الطلب ،من الطبيعي أن زيادة العرض للمادة: مدخل العرض والطلب •

لجودة وااللتزام في موعد  ما تدور حول ان األفضلية عادةًإ ولذلك ف،انخفاض األسعار

 . تاماً عدم التماثل في السلع المتداولة تماثالًبالحسبان مع األخذ ،التسليم

ركز وبشكل كبير على التي ت ، الشراءإدارة وهنا يظهر وبصورة واضحة ما يسمى ب،المنافسة •

نافس في األسعار الذي يعطيها ميزة الت ،)من يقوم بتزويد المصنع بالمواد(اختيار المورد 

 .والموقع والجودة

 وذلك يتم عند ،ن الهدف األساسي لكل مصنع قائم هو تحقيق الربحيةإ إذ ،ادلنقطة التع •

لى تلبية طلبات المستهلكين سواء أكان إ الذي يحتاج ،تحقيق المصنع النجاح والميزة التنافسية

التي هي من لى نقطة التعادل إوبالعودة .  النظام التقليديم أ(JIT)ـذلك تحت مظلة نظام ال

ديد السعر ما هي إال دليل أو مؤشر على حجم المبيعات التي تتساوى عندها أحد اعتبارات تح

 . وما زاد عن ذلك أي من حجم المبيعات يعني تحقيق المصنع لألرباح،اإليرادات والنفقات
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نه يمكن للمصنع الحصول على إ إذ ، التي هي من عوامل تحديد سعر الشراء،والخصومات •

قبل الموعد المتفق عليه، الخصم ةد ثمن المواد المشترا كان عند تسديتلك الخصومات سواء 

 حيث يتم طلب ، وخصم الكميةةلى كمية المواد المشتراإ ما يمنح دون النظر  وعادةً،التجاري

 وذلك ال ينطبق على ، لالستفادة من هذا الخصم واحدةًالمواد الداخلة في الصناعة دفعةً

 .ب صناعتها في أسلو(JIT)ـالمصانع التي تتبع نظام ال

 بخصوص الجودة والسعر هي من أساسيات التخطيط لالحتياجات إن ما تم ذكره سابقاً

من المواد الالزمة للصناعة وإعداد الموازنات المالية، وتم تقديمه كمدخل للموضوع التالي وهو 

  . الجودة الشاملة وأثرها على تكلفة التصنيعإدارة

  : التكلفةجودة الشاملة وأثرها على الإدارة 15- 2

ن الجودة أصبحت من األهداف إ الزدياد حدة المنافسة بين الشركات الصناعية فنظراً

الذي لى السوق بقوة االستمرار إ والدخول ، البقاءيطلباألساسية التي يسعى إليها كل مصنع 

وبعد تحقيق . لى رضا المستهلك وانتمائه لتجاوز أخطار المنافسة الدائمةإيسعى بصورة مستمرة 

  .(JIT)ـلى الصفر وهو جزء من أهداف نظام الإ والوصول بالعيوب ،هذا الهدف زيادة أرباحه

لى قياسها إ بل تعداها ، النهائيةنتاج فقط في مراحل اإلمحصوراً" الجودة"لم يعد معنى 

"  الجودة الشاملةإدارة" وهذا ما يطلق عليه مصطلح ،يةنتاجفي كل خطوة من خطوات العملية اإل

(Total Quality Management: TQM).  

مجموعة من الخصائص التي يجب أن "لقد تم تعريف الجودة من الناحية الفلسفية بأنها 

تتوفر في السلعة التي يلمسها الزبون والتي تضم االعتمادية، واألداء التشغيلي، والصفات الحسية 

: بالخدمة المرافقة مثل وكذلك الخصائص المتصلة ،والفيزيائية والتركيب والصفات الكيميائية
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 العبادي،( والضمانات ، والتوزيع،مواعيد التسليم، وسهولة االستعمال، وقابلية الصيانة، والتغليف

  ).277ص: 2004

ه، فللجودة إذن هدف إنتاجنه يرمي وراء ما يتم إأما الجانب االقتصادي لمعنى الجودة ف

 مع مالحظة التوقف ،ي وجد من أجلهاوظيفي يجب تأديته بحيث يتالءم والوظيفة األساسية الت

التي هي في تقلب بما يتوافق وتطلعات المستهلك في البحث  عند نقطة جودة معينة واالستمرار

  .مستمر

 الجودة الشاملة فهي تحسين مستمر لجودة المنتج في كافة مراحل إدارةلى إوبالعودة 

إلى تخفيض كلفة  شكل يقود حتماً وب، وبمشاركة جميع العاملين في المصنع،يةنتاجالعملية اإل

  .التصنيع

 وتلقي بمسؤولية نجاح ،لى الثقة المصنعية المطلقة للمستهلكإإن الجودة الشاملة تقود 

لى نقطة الصفر في العيوب ، وبالتالي الوصول إالمصنع على كاهل العامل واإلداري والرئيس

  .لى أدنى حدودهاإية والوصول بها نتاج اإلف ومن ثم قيادة التكالي،يةنتاجاإل

  :(TQM) الجودة الشاملة إدارة تطبيق (Requirements)مستلزمات  16- 2

ي بتحديد هذه المتطلبات كانت  الجودة الشاملة الفيدرالي األمريكإدارةإن ما قدمه معهد 

  :)192ص: 2001الحسين، (كاآلتي 

 . الجودة الشاملةإدارةا لبرنامج  العليدارةدعم وتأييد اإل •

 .(A Customer Orientation)المستهلك التوجيه ب •

 .ية وخطة التحسين السنويةنتاجتسجيل أهداف الجودة الشاملة اإل •

 .ية والجودةنتاجقياس األداء لإل •
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 .س في محاسبة المديرين والعامليناستخدام خطة التحسين ونظام القيا •

 .ية والجودةنتاجمشاركة العاملين في الجهود المبذولة لتحسين اإل •

 .ية والجودة المتحققةنتاجاإلمراجعة  •

 .ية والجودةنتاجالتدريب على تحسين اإل •

 . لجهود التحسينإعادة تدريب العاملين وفقاً •

  .يةنتاجإزالة الحواجز من أمام جهود تحسين الجودة واإل •

كما حدد المعهد الذي تم ذكره العناصر الالزمة لنجاح عملية جهود تحسين الجودة من 

  :شاملة بما يأتي الجودة الإدارةخالل 

 .القيادة المتفتحة •

 .بناء الوعي •

 .فتح خطوط االتصال واستمراريتها •

 .العمل على خلق ثبات الهدف •

 .التركيز على المستهلك •

 .ل جهود مبكرة في المجاالت الحرجةبذ •

 .تكوين فرق عمل •

 .والتدريب والتعليم للقوى العاملةتقديم الدعم  •

 .ترامبناء الصدق واالح •

فيها التحسين المستمر أسلوب حياة لالستمرار في التحسين لكل مراحل خلق بيئة يكون  •

 .يةنتاجالعمليات اإل

 .اتساع الثقافة لتشمل الموردين •
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  :(JIT II) النظام المتطور لنظام الوقت المحدد  -(JIT)ـما وراء ال 17- 2

، (JIT)ـ وهو من تطورات فلسفة ال، سابقاً(JIT II)ـ توضيح معنى الكما تم سابقاً

 بين المصنع ويستخدم هذا النظام الحديث لتكامل األنظمة التي تسمح بإيجاد عالقة قوية جداً

، وفي  داخل المصنع(Full Time)والمورد التي تتم عن طريق تعيين موظف بدوام رسمي 

  .دائرة المشتريات

ة  يتم في المصانع الضخم(JIT)ـإن استخدام هذا النظام الذي هو تطور وامتداد لنظام ال

 Supply Chain) سلسلة التوريدإدارة التي تضمن تحقيق جميع أهداف ،والرئيسة

Management, SCM)ًلى أدنى درجاته، وهذا إلى تخفيض تكاليف الصنع إ  التي تقود حتما

 عن مدى مهم لى تساؤل إ مما يقودنا ،النظام كما ذكرنا يقتصر فقط على المصانع الضخمة

  الشركات الصناعية األردنية، ومدى االستفادة من تلك األنظمةإمكانية تخفيض التكاليف لدى

  !الحديثة جداً

لى إ ويقود ،)المصنع( شراكة قائمة بين المورد والعميل د يع(JIT II)ـإن نظام ال

 الذي أثبت كفاءة عالية في العمل لمصلحة ،التكامل في األنظمة بين مختلف فعاليات المصنع

 ،أي ليس الكمال في تأدية العمل! ية والتفوق على العمل المطلوبجنتاشراء لوازم العمليات اإل

بل تأديته بصورة أكمل، وما يتبع ذلك من تخفيض هائل في التكاليف اإلدارية لمصلحة المورد 

  .(www.google.com/chrome)والمصنع 
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  :الدراسات السابقة: ثانياً

لى دراسة أثر تطبيق نظام إإن الدراسات السابقة التي تناولتها الباحثة لم تتطرق 

 على تعظيم ربحية الشركات المساهمة العامة وباألخص في بلدنا األردن، إال أن (JIT)ـال

  :بعض هذه الدراسات تناولت الموضوع من جوانب مختلفة،  نذكر منها

 Credit Derivatives: Just-in-time: "بعنوان) Moser, 1998(دراسة  .1

Provisioning for Loan Losses."  

 في تخفيض خسائر القروض في JITهدفت الدراسة إلى بيان أهمية استخدام نظام   

Credit Derivatives.  

 ستؤدي إلى تقليل Credit Derivativesبينت الدراسة أنه في ظل ظروف معينة 

مخاطر االئتمان من خالل تخفيض خسائر احتياطي القروض، وقد تم في هذه الدراسة المقارنة 

 وكلفة احتياطي خسائر االئتمان حيث توصلت أنه Credit Derivative Contractsبين كلفة 

، فإن البنك يستطيع زيادة حجم CDفي حالة أن حجم احتياطي خسائر االئتمان أكبر من تكلفة 

قروضه ، وعندما يزيد الدخل اإلضافي الناجم عن االئتمان تكلفة فرصة تعديل مخاطر االئتمان 

كذلك بينت الدراسة كيف أن .  ستسيطر على احتياطي خسائر االئتمانCD فإن البنك سيجد أن

 سيؤدي إلى تخفيض كلفة رأس المال في البنك، وتخفيض كلفة التأمين على CDاستخدام 

  .القروض مما يؤدي إلى زيادة مقدرة البنك على منح االئتمان

 Just-In-Time Concrete): ، بعنوان(Tommelien & Yili, 1999)دراسة  .2
Delivery: Mapping Alternatives for Vertical Supply Chain 

Integration).  

، (JIT)تناولت هذه الدراسة تفسيراً لمفهوم اإلنتاج في إطار نظام الوقت المحدد الـ

وركزت على مفهوم شركة تويوتا لهذا النظام، الذي يدور حول مفهوم المخزون المالئم في 
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وقدم هذا البحث خارطةً لتدفق الموارد للمساعدة في .  المطلوبة تحديداًالوقت المناسب وبالكميات

التمييز بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث لإلنتاج باستخدام رموز معينة للتمييز بينهما، وإن 

 (Ready–Mix Concrete)هذه الرموز تم تطبيقها على قطاع التشييد باعتبار الباطون الجاهز 

 في مرحلة التشييد، إذ إن الباطون (JIT)طبيقياً لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـيعطي مثاالً ت

الجاهز سلعة قابلة للعطب تورد للعميل حسب الطلب وبالمواصفات التي يطلبها، مما يحتم على 

وعليه قامت هذه الدراسة على بيانات مأخوذة . المصنع استخدام نظام الوقت المحدد في التسليم

  .ت عملية اعتمدت على أشكال ذات بدائل في سلسلة التوريدمن حاال

خلصت هذه الدراسة التي اعتمدت الباطون الجاهز كحالة دراسية، ومثال لتطبيق نظام 

التزويد المباشر من قبل الموردين أو (إن تطبيق سلسلة التوريد األفقي المتكامل . الوقت المحدد

تمت من قبل المورد بناء على طلب المتعهدين، أو قيام سواء ) الطلب المباشر من قبل المتعهدين

  .الموردين بتلبية طلب المتعهدين ستؤديان إلى تطبيق نظام الوقت المحدد

  ".Just-In-Time Pixels: " بعنوان ) Mine & Bishop, 2000(دراسة    .3

م تتعلق هذه الدراسة بكيفية استخدام الحاسوب كأسلوب في رسم األشكال بكيفية استخدا

 كرسوم بيانية JITالحاسوب كأسلوب في رسم األشكال التي تبين المراحل المتتابعة لتطبيق نظام 

 Pixelيتبين من خالل االستعانة بها األخطاء التي تظهر أثناء تنفيذ هذا النظام، ذلك بمقارنة 

ج  في مراحل اإلنتاJIT أثناء تنفيذ نظام Pixelكشكل مثبت في رسم بياني في الحاسوب مع 

المختلفة للتأكد من عدم انحراف تنفيذ هذا النظام عما هو مخطط له باستخدام تصوير الفيديو لهذه 

المراحل واستخدام نموذج رياضي بمقارنة ما تم تصويره مع الشكل البياني لكافة المراحل 

 يستخدم كأسلوب لتزويد مستخدميه JIT Pixelوقد توصلت الدراسة بأن . المثبتة في الحاسوب
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أشكال متناسقة مع ما هو معروض أثناء التنفيذ بهدف الحد من الخطاء بتحويل صور الفيديو ب

  .إلى أشكال بيانية من أجل المقارنة مع األشكال البيانية األساسية

 Effect of the Characteristics of the):  بعنوان،(Benito, 2002)دراسة  .4

Purchased Products in (JIT) Purchasing Implementation). 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر بعض خصائص شراء المنتجات حسب نظام اإلنتاج 

، وقياس العالقة بين الخصائص المؤسسية لكل من المشتري والبائع (JIT)في الوقت المحدد الـ

في البيئة الصناعية وأهمية العالقة والتفاهم بينهما، مما يؤدي إلى تقليل المخاطر التي قد 

شركةً في إسبانيا ممن ) 397(طبقت هذه الدراسة على . عرض لها العملية اإلنتاجية بكاملهاتت

عامالً فأكثر، ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بصياغة عدد من الفرضيات بلغ ) 50(تضم 

ركزت الفرضية األولى على مكونات حجم الشراء، أما الفرضية الثانية . فرضيات) 7(عددها 

ى مواصفات مكونات الشراء، في حين ركزت الفرضية الثالثة على المكونات فركزت عل

التكنولوجية المعقدة، أما الفرضية الرابعة فقد تناولت مكونات السلع القابلة للتلف، وركزت 

الفرضية الخامسة على سرعة تنفيذ الشراء، في حين ركزت الفرضية السادسة على المتغيرات 

، وأخيراً ركزت الفرضية السابعة على ثمن مكونات المواد المشتراة المتعلقة بمكونات الشراء

وقد اعتبر الباحث بأن هنالك عالقة بين . (JIT)حسب نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

 في تنفيذ عمليات الشراء، واعتبر (JIT)خصائص المنتج كعوامل مؤثرة على استخدام نظام الـ

عقدة للمنتج من أهم المتغيرات التي يجب إعطاؤها أهميةً عند تحديد المواصفات التكنولوجية الم

تطبيق هذا النظام، لما له من أهمية في تخفيض المخاطرة وتكاليف االستثمار، ذلك أن أي خطأ 

في تحديد مواصفات وخصائص تركيب المنتج سيؤدي حتماً إلى عرقلة اإلنتاج وزيادة تكلفة 
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بالمواد الالزمة للمنتج، وبالتالي فشل ) المنتج(مشتري المخزون، وإرباك المورد في تزويد ال

  . في تنفيذ طلبات الشراء(JIT)نظام 

 Factors Related to the Applicability):، بعنوان(Abu Ata, 2004)دراسة  .5

of Just-In-Time (JIT) in the Garment Industry in Jordan). 

 الذي كان له أثر واضح على (JIT)هدفت الدراسة الى أنه نتيجة تطبيق نظام الـ

تكاليف اإلنتاج واختصار الوقت، األمر الذي أدى إلى الكثير من الشركات في أنحاء العالم 

وعليه، قامت الباحثة بالبحث والتحري عن مدى . باستخدام هذا النظام في مختلف مراحل اإلنتاج

م الصناعية، وبالتحديد صناعة اهتمام وقيام الصناع األردنيين في تطبيق هذا النظام في فلسفته

ما تم تطبيقه بطريقة سليمة يؤدي إلى تقوية  ، إذا(JIT)كما بينت الدراسة بأن نظام الـ. المالبس

قدرات الشركات التنافسية في السوق من خالل تقليص الفاقد والتالف، وتحسين الجودة وكفاءة 

  .األداء في اإلنتاج

تكامل :  يمكن تحقيق األهداف اآلتية(JIT)لـوبينت الدراسة أنه عند تطبيق نظام ا

مراحل التصنيع، وتطوير وتحسين الجودة، وتخفيض تكاليف اإلنتاج، وإنتاج السلعة عند الطلب 

الفعلي، وزيادة المرونة في العمليات اإلنتاجية، وااللتزام بالتعهدات بين الشركة والمورد 

 .والمستهلكين، والحد من الفاقد والتالف

 A Single-Stage Supply Chain):  بعنوان،(Wang & Sarker, 2004)دراسة  .6

System Controlled by Kanban under Just-In-Time Philosophy).  

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج لنظام سلسلة التوريد، آخذة بالحسبان نمط الطلب، 

 بالنسبة للطاقة الكلفة/  حول التوريد من حيث الوقت(Kanban)والوقت ومعلومات كانبان 

 الذي تبنته (Kanban)وركزت الدراسة على نظام اإلنتاج الذي وضعه .  حجم الشحنة/اإلنتاجية
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شركة تويوتا اليابانية للسيارات والشركات األمريكية، التي تقوم على أساس مبادئ اإلنتاج 

تها اإلنتاجية، ، ذلك أن هذا النظام يساعد المؤسسة على رفع كفاء(JIT)المعتمدة على نظام الـ

  .ويقلل من التالف والوقت والجهود المبذولة في مختلف مراحل اإلنتاج

 يضمن للمؤسسة (Kanban) فإن أسلوب (JIT)ولتنفيذ فلسفة نظام الوقت المحدد الـ

استمرارية التوريد بكفاءة مع تحقيق الكفاءة في مراقبة اإلنتاج بربط مختلف مراحل اإلنتاج 

 على العالقة بين (Kanban)ويعتمد نظام . بعض من أجل التطويروعملياتها مع بعضها 

 Single Stage Supply Chain)مؤسسة المورد ومؤسسة المستورد، وربطها لما يطلق عليٍه

System, SSSCS) إذ إن هذا السلوك يمثل ثالثة مكونات للتكاليف، وهي تكلفة المواد األولية ،

  .لمصنعين، وكلفة السلع الجاهزة في المصنع الثانيفي المصنع األول، وتكلفة النقل بين ا

وقد توصلت الدراسة إلى أنه من الصعوبة بمكان تكوين نموذج رياضي يحوي كل 

  :، وكانت نتائج الدراسة كاآلتي(Kanban)متطلبات نموذج 

 ,Mixed Integer Nonlinear Programming) تتوقف على الـ(SSSCS)إن الـ )1(

MINLP)حة غير الخطية المختلطة  أي البرمجة الصحي. 

 .عدد الناقلين والحاويات بين المصنعين )2(

 .عدد الشحنات قد ال يتساوى مع عدد الحاويات )3(

 .إن سياسة الطلب الناجحة تتوقف على معدل اإلنتاج بين المصنعين )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

59 

 في (JIT)نظام تكاليف اإلنتاج اآللي : "بعنوان) 2005البشتاوي ومطارنة، (دراسة  )5(
  ". األردنية ودوره في اتخاذ القرارات االستراتيجيةالمنشآت الصناعية

تناولت الدراسة في جوانبها المختلفة دراسة نظم اإلنتاج والتكلفة، مع التركيز على نظام 

 وتحليله، ومن ثم دراسة فوائده المختلفة في مجاالت (JIT)التصنيع في الوقت المحدد الـ

تصنيعية، مما يحقق سبل دعم نجاح استراتيجيات السيطرة النوعية، ورفع كفاءة أداء العملية ال

  .اإلنتاج الحديثة بأكبر مدى ممكن وإعطاء صورة أكثر وضوحاً لعملية تقييم األداء

وقد جاءت فكرة البحث لتطبيق واستخدام تكاليف التصنيع في الوقت المحدد كأحد البدائل 

ئج جيدة على صعيد تكلفة التصنيع اإلستراتيجية الحديثة في مجال اإلنتاج، لما له من آثار ونتا

وصمم الباحثان استبيان إلثبات فرضيات البحث، تم . والمنافسة، وذلك ضمن محدودية الموارد

) 20(توزيعها على مجتمع الدراسة الذي يتضمن قطاع الصناعة األردني وعينته التي تتكون من 

 االستنتاجات والتوصيات، من شركةً صناعيةً التي تم تحليل بياناتها، إذ توصال إلى عدد من

أهمها أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد يؤدي إلى إزالة الهدر والضياع في العملية اإلنتاجية عن 

طريق التخلص من األنشطة غير الضرورية التي تعيق العملية اإلنتاجية، مما يساعد على خفض 

لي تحسين نوعية المنتج ووضعه في تكلفة المنتج وتحسين األداء التشغيلي ورفع كفاءته، وبالتا

موقع تنافسي جيد مما يحقق استمرارية المنشأة والمحافظة على حصتها السوقية في بيئة العصر 

  .الحالي

 & Characterization):، بعنوان(Davidsson, et al., 2005)دراسة  )6(

Evaluation of Just–In–Time Production and Distribution) .  

سة إلى استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد في تأمين التدفئة تهدف هذه الدرا

وتوزيعها على المستهلكين ) أي توليد التدفئة(للمستهلكين من حيث المواءمة بين عمليتي اإلنتاج 

ووجدت الدراسة أنه للتوفيق بين تقدير اإلدارة لحجم الطلب . بحسب المناطق المختلفة في السويد
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ة من قبل المستهلكين وطلبهم الفعلي من التدفئة، كان ال بد من إيجاد على السلعة المتوقع

مجموعة من الوكالء ذوي فهم ووعي وإدراك جيد وتعاون مطلق فيما بينهم كوسطاء بين اإلدارة 

والمستهلكين، إذ إن الوسطاء يمكنهم التعاون فيما بينهم لتقدير حجم الطلب الفعلي والحقيقي 

 الوقت المحدد لحاجة المستهلك، مع مراعاة أهمية عدم الهدر للموارد للمستهلكين وتنفيذه في

ولقد بينت الدراسة بأن استراتيجية التصنيع تطورت من اإلنتاج الكبير إلى . المتاحة للمصنع

اإلنتاج بالكميات الصغيرة، وبما يتناسب والتغيرات السريعة في طلبات المستهلكين، وكذلك بينت 

توريد االعتيادية تواجه حاالت عدم التأكد من كميات المنتجات المعروضة الدراسة أن سلسلة ال

والمطلوبة، وبذلك فإن اإلدارة تكون أمام مواجهة مشكلة حقيقية في اتخاذ قرارات المتطلبات 

المستقبلية، وهذا يقود إدارة المصنع إلى ظاهرتين، وهما إما زيادة في السلع المتوفرة داخل 

و نقص فيها، إذ يعد من األخطاء الكبيرة التي ترتكبها اإلدارة تحديد حجم المخازن والجاهزة أ

اإلنتاج الالزم توافره والطلب الفعلي المتوقع على تلك المنتجات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 

االحتفاظ بالمخزون في حال نقص الطلب على السلعة، على الرغم من توافرها داخل مخازن 

دت الدراسة على استخدام استراتيجية اإلنتاج في الوقت المحدد، وتطوير لهذا فقد أك. المصنع

  .هذه االستراتيجية وبما يتناسب مع تطور نظم التوريد والتوزيع

وبناء على ذلك فقد استخدم الباحثان نماذج رياضية لعمليات التوزيع من خالل مجموعة 

ة داخل المصنع، للوصول إلى المخزون من الوسطاء للتقريب بين الطلب الفعلي والكمية اإلنتاجي

 وتقليل تكلفة اإلنتاج لزيادة الربحية التي تسعى (JIT)الصفري، وهو من أحد أهداف نظام الـ

  .إليها المصانع
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 Just-in-Time: "بعنوان) Kerschberg and Teong, 2005(دراسة  )7(

Knowledge Management (KM)."  

 الالزمة لمتخذي القرار، JITعرفة في نظام هدفت الدراسة إلى تحديد احتياجات الم  

 من خالل استخدام خدمات JITوذلك بحوسبة المعلومات والبيانات المستخدمة في تنفيذ نظام 

شبكات الحاسوب المختلفة للوصول إلى معلومات حول الموردين وتصنيفهم والعمالء وتصنيفهم 

امل النظام في حلقات مترابطة الهدف ومراحل اإلنتاج المختلفة وتصنيفاتها، كل ذلك من أجل تك

منها تقليص المخزون من المواد األولية والنصف مصنعة وفي نفس الوقت تزويد العمالء 

باحتياجاتهم في الوقت المحدد من خالل تنظيم وترتيب حلقات التزود باالحتياجات والتوريد 

ت والتطورات التي تطرأ للعمالء بتحديث مستخذ للبيانات والمعلومات حول األسواق والتغيرا

  .عليها مع األخذ بنظر االعتبار الكم الهائل لتلك البيانات والمعلومات

 Just-In-Time under Fire: The):، بعنوان(Palito & et al., 2006)دراسة  )8(

Five Major Constraints upon (JIT) Practices) .  

  :الوقت المحدد، وكما يأتيبينت الدراسة المحددات والمعوقات الخمس الستخدام نظام 

 Customer-Driven & Economic)أبعاد المستهلك واألحوال االقتصادية: األول

Conditions) حيث يكون من الصعوبة بمكان تطبيق نظام الوقت المحدد للمخزون في ظل ،

ظروف تذبذب أسعار المواد األولية والدورات االقتصادية، باإلضافة إلى تغير معدالت الطلب 

  .لى السلعة من قبل المستهلك وصعوبة توقع التغير المستقبلي على طلبهع

 إذ إن بعض اللوجستيات تكون حجر عثرة أمام تطبيق فلسفة ،(Logistics)اللوجستيات : الثاني

، ذلك أن أي خلل في تسليم المواد بما يتفق وسلسة التوريد سيؤثر على مراحل (JIT)نظام الـ

لنقص في توفر السلعة المصنعة؛ نظراً للتأخر في التسليم أو عدم كفاية اإلنتاج، وبالتالي إلى ا
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المواد األولية الالزمة النسياب العملية اإلنتاجية، مما يؤثر على قدرة المصنع على تلبية طلبات 

كما أن تطبيق . العميل وعدم القدرة على مواجهة طلب السوق، وأحياناً يؤدي إلى إغالق المصنع

بخاصة لوجستيات النقل قد تؤدي إلى زيادة التكلفة، مما يتنافى وأهداف تطبيق اللوجستيات، و

، والقصور من قبل الموردين في بعض األحيان في توفير المواد (JIT)نظام الوقت المحدد الـ

  .األولية الالزمة للعملية اإلنتاجية لنقلها للمصنع في الوقت المحدد

، (Organizational Culture & Conditions)الظروف والثقافة المؤسسية : الثالث

السائدة في عدد من الصناعات، إذ إن من الضروري أن يتم التعاون بين العاملين والمديرين 

ولتطبيق نظام الوقت المحدد ال . لتسهيل عملية اتخاذ القرارات لزيادة الثقة بين اإلدارة والعاملين

وأن اإلدارة اليابانية اكتشفت أن هنالك بد من وجود مجموعة من المحفزات للعاملين، كما 

قل مهارة، مما أدى إلى محددات تنظيمية ناجمة عن توجهها إلى استيراد عمالة من الخارج أ

فظاهرة العمالة األجنبية ظاهرة أمريكية أيضاً، إذ وجدت . التأثير سلباً على الجودة واإلنتاجية

  .بعض المصانع األمريكية أن اللغة وصعوبة فهمها أحد معوقات تطبيق نظام الوقت المحدد

 & Intractable Accounting)الممارسات المالية والمحاسبة المستعصية : الرابع

Finance Practices) . إن نظم محاسبة التكاليف التقليدية تعيق كل المحاوالت الرامية إلى

، ذلك أن هذه النظم تركز على قياس المتغيرات الصناعية وتساهم بقدر (JIT)تطبيق نظام الـ

من قليل في قياس الجهود الرامية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة، ذلك أن الجهود الموجهة 

قبل اإلدارة نحو تطوير عمل العمال تتم بصورة يومية وأحيانا في كل ساعة، مما يؤدي إلى 

، في حين أن تطبيق النظام المالي التقليدي (JIT)انفصام العالقة بين النظام التقليدي ونظام الـ

(Traditional Financial Practices) يعيق أي مقترحات للمخزون الصفري الذي يسعى إلى 

  . والذي هو أحد أهدافه(JIT)بيقه نظام الـتط
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تجد الطلبات . (Small Supplier Difficulties)مشاكل التوريد بكميات قليلة : الخامس

 مقاومة من قبل الموردين في تنفيذها، والسبب في ذلك أن (JIT)الصغيرة التي تتبع نظام الـ

ير من الكميات الكبيرة الالزمة لإلنتاج، الفوائد التي يجنيها المورد من الطلبيات الصغيرة أقل بكث

من قيمتها %) 5(ال سيما أنه في بعض الحاالت تضاف عالوةً على فاتورة الشراء بما يعادل 

والنتيجة النهائية زيادة التكلفة على سعر المواد الخام، ومن ثم زيادة التكلفة التصنيعية عند 

  .(JIT)استخدام نظام الـ

 Just–In–Time Inventory): ، بعنوان,.Broyles, et al) 2006(دراسة  )9(

Management Strategy Overview of  (JIT).(  

، نظراً للضغوط (JIT)بينّت الدراسة مدى القبول الواسع في مجتمع األعمال لنظام الـ

اليابانية في مجال التطوير المستمر لهذا النظام الذي يهدف إلى تقليل الكلفة إلنتاج السلع لتصبح 

تنافساً في األسواق من خالل تحديد مستلزمات احتياجات المصنع في الوقت المحدد، أكثر 

  .وبحسب الحاجة

ولتحقيق هذا الهدف على المصنع أن يعمل جاهداً على إيجاد طرق عملية لتقليل الفاقد، 

مما يوفر التكاليف، ويزيد من العائد على االستثمار، وهذا يمكن تحقيقه من خالل استخدام نظام 

لهذا على الشركات أن تمارس مجموعة النشاطات كأهداف لها لتقليل الفاقد من . (JIT)الـ

ويعد حجم المخزون . المخزون، وتخفيض اإلجراءات والخطوات اإلنتاجية غير الضرورية

  .، ألنه تؤدي منطقياً إلى تقليل الفاقد وزيادة القيمة(JIT)في إستراتيجية الـ" مهما" عامال

 مزايا وفوائد، إال أن هنالك نقاط ضعف (JIT)ة إلى أنه كما لنظام الـوتتطرق الدراس

، مما يؤثر سلباً على سلسلة التوريد وزيادة الكلفة، كما أنها تتأثر في الظروف الحاصلة "وعيوبا
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داخل المصنع مثل اضطرابات العمال، واالنقطاع في خطوط التوريد، والتذبذب الحاصل في 

  .وصعوبة االتصال، وتوقف اإلنتاجالطلب، ونفاذ المخزون، 

 سيعمل على تخفيض (JIT)وخلصت الدراسة إلى أن فوائد اإلدارة في استخدام نظام الـ

التكاليف اإلدارية لكل من العميل والمورد، ويساعد على تطوير عملية اتخاذ القرارات التي 

لحاسوب في العمليات ويساهم كذلك استخدام ا. تساهم في تطوير وتحسين سلسلة التوريد والبيع

  .بالكشف عن مراحل اإلنتاج في المصنع وتناسبها مع سلسلة التوريد للمصنع

 Just-In-Time Inventories): ، بعنوان(Wysocki & Lueck, 2006)دراسة  )10(
Make U.S. Vulnerable in a Pandemic, Low Stockpiles at 
Hospitals Boost Efficiency but Leave no Extras for Flu 

Outbreak: A Run on Protective Masks). 

وذلك في مجال " المحدد في الوقت  "إلى تطبيق نظام على نطاق واسع هدفت الدراسة و

األعمال التجارية، وتمت الدراسة على مجموعة من المستشفيات في الواليات المتحدة، وبينت 

عن الخدمة لتكاليف وتحسين نوعية خفض اأدى إلى " الوقت المحدد" الدراسة أن استخدام نظام 

 نظام استخدامعلى خالف  لها، حسب الحاجةواستالم األدوية  وتوفير ،ض المخزونيخفتطريق 

األدوية في مستودعات المستشفى تحت ع وتخزين يتشجوالذي يعمل على " Just in Case"الـ

 .للحاالت الطارئة واالستعداد مراقبة الجهات الحكومية المسئولة،

 الدراسة إلى استخدام نظام الوقت المحدد في المستشفيات األمريكية نظراً ألن أوصت

استخدام النظام السابق أدى إلى لوجود مشاكل عديدة في توفير المستلزمات واألدوية الطبية 

  .الالزمة للحاالت الطارئة في المستشفيات
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 Global Optimal Policy for): ، بعنوان(Yang et al., 2006)دراسة  )11(
Vendor Buyer Integrated Inventory System within Just-In-Time 

Environment).  

بينّت الدراسة أنه كان يتم في الماضي معالجة الطلبية االقتصادية والكمية االقتصادية كل 

غير أنه في عالم اليوم، إذ ساد التعاون بين كل من البائع . على حدة من قبل البائع والمشتري

ي لتقليل كميات المخزون، بحيث ركزت الدراسة على إيجاد نموذج رياضي وتحليله من والمشتر

  :أجل نجاح هذا التعاون، وقد تم بناء النموذج على االفتراضات اآلتية

 .معدالت ثابتة للطلب واإلنتاج -

 .األخذ بالحسبان التكامل بين بائع واحد ومشتر واحد -

 .لبائع والمشتريهنالك معلومات وبيانات عن طبيعة كل من ا -

  .النقص غير مسموح به -

وقد ركزت الدراسة على الفرق القائم بين النموذج الرياضي المقترح في الدراسة 

  .، إذ يظهر االختالف في االستراتيجية التي يتبناها كل من النموذجين(Goyal, 1988)ونموذج 

اإلنتاج، في  يقوم على أساس تزويد المشتري بالبضاعة خالل فترة (Goyal)فنموذج 

حين أن النموذج المقترح في الدراسة يقوم على أساس تزويد المشتري فقط في حال وجود ما 

  .يكفي من كميات إنتاجية يتم إرسالها له، وهذا يقلل من كلفة المخزون خالل فترة اإلنتاج

وخلصت الدراسة إلى طريقة تم من خاللها تطوير سياسة الحجم االقتصادي بغية تحقيق 

) تقليلها(وتوصلت إلى أنه يتم تحسين تكلفة المخزون .  المشتري–امل في نظام البائع التك

، إذ إن هذا النظام يقلل من (JIT)واالستجابة للوقت في حالة تطبيق نظام الوقت المحدد الـ
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وأثبتت الدراسة بأن النموذج الرياضي المقترح . دورة تسليم المنتج ويقلل من تكلفة المخزون

  .(Goyal) من تكاليف اإلنتاج بقدر أكبر من نموذج سوف يقلل

 Just-In-time Indexing for: "بعنوان) Gibbons, et al., 2007(دراسة  )12(

Interactive Data Exploration."  

 من خالل إيجاد إستراتيجية جديدة JITهدفت هذه الدراسة إلى إيجاد فهرسة لنظام   

ا اإلستراتيجية السابقة في فهرسة النظام أعاله بتنقيته تخفف من تعقيدات البيانات التي استخدمته

.  وحوسبتهJITوتصفيته لألسئلة المتعلقة بهذه الفهرسة لتصبح أكثر فهماً لمستخدمي نظام 

 وتحديد االختالف بين JITوتوصلت الدراسة إلى إيجاد منظومة جديدة للبيانات الفاعلة في نظام 

 JITت إليها الدراسة، ذلك نظام الفهرسة الجديد لنظام الفهرسة القديمة والفهرسة التي توصل

سيواجه أداء هذا النظام في أعقد وأبسط أدائه مما يؤدي إلى تخفيض الوقت الالزم في مهمة 

  .تقصي البيانات الفاعلة فيه

األساليب االلكترونية في التخطيط والرقابة على : "، بعنوان)2007عبد الفتاح، (دراسة  )13(
  ".المخزون

ه الدراسة مقدمة إلى ملتقى االتجاهات الحديثة في المخازن والمشتريات وورش إن هذ

عمل الشراء االلكتروني الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول 

وهدفت الدراسة إلى بيان أهمية استخدام . 2/6/2007العربية، المنعقد في القاهرة بتاريخ 

  :نية في التخطيط والرقابة على المخزون، وهمااألنظمة االلكترو

 .(Materials Requirement Planning , MRP)نظام االحتياجات من المواد   - أ

  .(Just-In-Time, JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد   - ب
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ويعد نظام تخطيط االحتياجات من المواد أحد األنظمة التي أثبت نجاحها في هذا الميدان 

 فعاالً للتخطيط والرقابة على العمليات اإلنتاجية في بيئات متعددة، كما أنه يهدف كونه يعد نظاماً

إلى ضمان االحتياجات من المواد في موعدها حتى ال تتعرض العملية اإلنتاجية للتوقف نتيجة 

هذا، ويعتمد نظام . عدم توفر المواد الالزمة، وذلك مع التقليل المستمر في كميات المخزون

لى الحاسب اآللي لتسهيل خطوات هذا النظام من حيث تجميع االحتياجات من كل  ع(MRP)الـ

  .صنف، وتحديد مقدار الطلبيات الواجب استالمها في كل فترة زمنية

 وفوائده كالتخطيط، والرقابة (MRP)وتستعرض الدراسة مدخالت ومخرجات نظام الـ

  .على المخزون، وتخطيط احتياجات الطاقة، وتخطيط األسبقية

 الذي تتمثل فلسفته بتشغيل (JIT)أما النظام اآلخر الذي تناولته الدراسة، وهو نظام الـ

نظام إنتاجي مبسط وكفء قادر على االستخدام األمثل للموارد، تمهيداً لتلبية الطلبات الحقيقية 

وفي ضوء ما . للمستهلكين بالجودة والكمية المطلوبتين وفي الوقت المحدد، وبالسعر المناسب

تخفيض الفاقد :  تقوم على أساس معتقدات أولية هي(JIT)تقدم، يمكن القول إن فلسفة نظام الـ

بجميع أشكاله، والتحسين المستمر للعمليات اإلنتاجية وللنظام ككل، وتطوير مهارات العاملين 

  .وزيادة مساهمتهم في عملية صناعة القرار

دت الدراسة على ضرورة الدعم  فقد أك(JIT)أما من حيث التطبيق الكفء لنظام الـ

مصانع متعددة داخل مصنع (المستمر من اإلدارة، والتنظيم الداخلي للمصنع، والمصنع البؤري 

  ).واحد تشكل شبكة التصنيع الكلية
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-Simulation Models for Just: " بعنوان) LeBlanc, et al., 2008(دراسة  )14(

in-Time Provision of Resources in an Emergency Department."  

هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج الستخدام الموارد العالجية كاألسرة والعاملين باالعتماد   

 في المستشفيات وأقسام الحاالت الطارئة من خالل استخدام نموذج المحاكاة لحل JITعلى نظام 

طباء أي مشكلة تواجه هذه المؤسسات حيث يستجيب هذا النموذج لمتطلبات المريض من األ

 في JITوبينت الدراسة أن استخدام نظام . والممرضات والعالجات واألشعة والمختبرات

وتوصلت . استغالل الموارد العالجية أدى إلى تخفيض الكلف وإعطاء المريض عناية أكثر

الدراسة إلى النموذج الذي اقترحته يعمل على تسهيل عمل أقسام الطوارئ في المستشفيات ويقلل 

االزدحام عليها وتوفير األسرة وتقليص وقت االنتظار وتوفير العدد الالزم من األطباء من حدة 

  .والممرضات واالستغالل األمثل للموارد النادرة نسبياً

 ،) 2008Online Available: http://www.shatharat.net المعداوي،(دراسة  )15(
 Logistics & Supply Chain)إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد  ":بعنوان

Management).  

تناولت هذه الدراسة أهداف لوجستيات األعمال المتمثلة في تحقيق أعلى عائد على 

االستثمار بمرور الوقت من خالل وضع تصاميم لمنظومة اللوجستيات، وخفض التكاليف 

ةً إلى المتعلقة بالوفاء بمستويات خدمة العميل المطلوب تحقيقها مع تعظيم الفائدة للشركة، إضاف

نتيجة لمستوى الخدمة اللوجستية الذي تم تقديمها (الهدف المالي المتمثل بتعظيم العائد السنوي 

مطروحاً منه تكاليف التشغيل لمنظومة اللوجستيات نسبةً إلى االستثمارات السنوية في ) للعمالء

  .منظومة اللوجستيات

سلة اإلمداد من حيث  لوجستيات سل– حسب ما ذكره الباحث –وتتناول اللوجستيات 

، ومن حيث )مخزون التصنيع، واألعمال المخزنية، وتداول المواد والتغليف(إدارة المواد 
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مخزون المنتجات الجاهزة، وتخطيط التوزيع، وتشغيل الطلبات، والنقل، وخدمة (التوزيع المادي 

  .وتطرق البحث إلى قناة اإلمداد المادي، وقناة التوزيع المادي). العميل

هي عبارة عن فجوة الزمان والمكان بين مصادر فيما يتعلق بقناة التوزيع المادي وف

المواد للشركة، وأماكن التشغيل داخل هذه الشركة، في حين أن قناة التوزيع هي فجوة الزمان 

والمكان بين أماكن التشغيل داخل الشركة والعمالء، وتنتهي قناة األدوار عند التخلص النهائي 

  .من المنتج

وينوه الباحث إلى أن خليط أنشطة اللوجستيات يتكون من أنشطة أساسية وأنشطة 

معايير خدمة العميل، والنقل، وإدارة المخزون، وسريان (وتتكون األنشطة األساسية من . مساعدة

التخزين، وتداول المواد، (أما األنشطة المساعدة فتتكون من ). المعلومات، وتشغيل الطلبات

وذكر الباحث أن ). التغليف، والتعاون مع اإلنتاج والعمليات، وصيانة المعلوماتوالمشتريات، و

استراتيجية النقل، واستراتيجية الموقع، واستراتيجية (مثلث استراتيجية اللوجستيات يتكون من 

وقد توسع الباحث في استراتيجية المخزون من حيث األهمية، والكلفة، وتكلفة فقدان ). المخزون

 .يع، والعالقة بين تكلفة فقد المبيعات وتكلفة المخزون، ومنظومة التخزين والتداولصفقات الب
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  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

هذا الموضوعلتناوحسب علم الباحثة من الدراسات النادرة التي تب هذه الدراسة وتعد ، 

ن  إإذنظام الوقت المحدد، تطبيقها لوباألخص في مجال الشركات الصناعية األردنية ومدى 

 ومدى األثر في ، ال تتعلق بوضع الشركات الصناعية األردنيةاستهدفناها سابقاًالدراسات التي 

  .تخفيض التكاليف وزيادة الربحية على تلك الشركات إذا ما تم تطبيقها في بلدنا األردن

الشركات ن في كما أن الباحثة سوف تسعى للوقوف على مدى معرفة اإلداريين والعاملي

ردن بهذا النظام وأصوله ومدى استعداد هذه الشركات، باإلضافة إلى الصناعية المساهمة في األ

مدى قناعتهم في احتمالية صحة الفرضيات التي تسعى الباحثة إلى تطبيقها بما يتوافق مع 

  .متطلبات السوق

 وقد .لى المخزون وبشكل كبير ع،وقد يكون من الواضح بأنني كباحثة قد قمت بالتركيز

يادة  وزنتاج كبير في تخفيض تكاليف اإلأثر لما له من ، ال بأس به في هذه الدراسةاًزأحتل حي

تباع الشركات الصناعية مبدأ المخزون الصفري يعطيها قوة ان ربحية الشركات الصناعية، إذ إ

ستثماره بطرق أكبر في السيطرة على مدى الحجم الالزم لتجميد رأس المال وآفاق واسعة ال

لى الميزة التنافسية التي تمكنها ، والوصول بالشركة إلى زيادة العائد على استثمارهاإأخرى تقود 

  .من االستمرار في السوق بقوة وليس فقط البقاء فيه
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

في الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، واألداة يتضمن هذا الفصل على المنهج المعتمد 

المستخدمة فيها وأسلوب تصميمها وبنائها، وآلية اختبار صدقها وثباتها، وحدود الدراسة، وأهم 

  :األساليب المستخدمة في المعالجة اإلحصائية، وعلى النحو اآلتي

  :منهج الدراسة  1- 3

وصف الخصائص ل، المنهج الوصفي التحليلياعتمدت الدراسة بشكل رئيس 

الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة في الشركات الصناعية المساهمة األردنية، والوقوف على 

تقديرات أفراد العينة وتصوراتهم في الشركات المذكورة حول تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت 

. لصناعية ومستوى تقييمهم ألثر تطبيق هذا النظام في تعظيم ربحية الشركات ا(JIT)المحدد 

تخفيض (، بهدف قياس أثر تطبيق هذا النظام في )المنهج التحليلي(كما اعتمدت الدراسة على 

تكاليف اإلنتاج، وتحسين جودة اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافسي،  

  .، بهدف تعظيم ربحية الشركات المذكورة)وتخفيض عامل الوقت

  :مجتمع الدراسة وعينتها  2- 3

  :جتمع الدراسةم -1

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الشركات الصناعية المساهمة في األردن 

، )2انظر الملحق رقم (شركات ) 10(البالغ عددها  والتي هي عينة الدراسة المشمولة بالدراسة

شركة صناعية في األردن على أساس الحجم ) 100(التي تم اختيارها بشكل قصدي من بين 
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بر لرأس المال لهذه الشركات،  وتحديداً في األقسام اإلنتاجية، وأقسام التسويق والمبيعات االك

والمشتريات، وإدارة الجودة الشاملة، وشعب الصيانة، التابعة للشركات المذكورة والبالغ عددهم 

  ). موظفة502 موظف، و2200بواقع  (2009موظف وموظفة  خالل عام ) 2702(

2- نة الدراسةعي: 

نظر لصعوبة شمول جميع العاملين في الشركات الصناعية المساهمة في األردن، بال

موظف وموظفة، ألسباب ضيق الوقت وكبر حجم المجتمع المدروس، ) 2702(البالغ عددهم 

وبشكل ) التناسبيةالعينة الطبقية (نة من كال الجنسين باستخدام طريقة لجأت الباحثة إلى اختيار عي

) 220(بواقع ( وموظفةً اًموظف) 270( بلغت عينة الدراسة إذ، %)10(ت تناسبي، بنسبة بلغ

  ).موظفةً) 50(، واً موظف

موظفاً وموظفةً، تم توزيع ) 270(وبعد انتهاء الباحثة من تحديد عينة الدراسة البالغة 

استمارة ) 220(استمارة استبيان على أفراد العينة من كال الجنسين بشكل تناسبي، بواقع ) 270(

استمارةً، أي بنسبة استرجاع ) 223(وقد تم استرجاع . استمارة لإلناث) 50(استبيان للذكور، و

استمارةً من المسترجع لعدم صالحيتها ألغراض عملية ) 18(، وتم استبعاد %)82.6(بلغت 

استمارات ) 205(التحليل اإلحصائي بسبب عدم دقة المعلومات الواردة فيها، وبالتالي تم اعتماد 

  .حة ألغراض المعالجة اإلحصائيةصال

وفيما يلي الوصف التفصيلي للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، كما هو 

  :اآلتي) 1-3(موضح في الجدول رقم 
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  )1-3(الجدول رقم 

وصف الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة في الشركات الصناعية المساهمة في 
  األردن

  النسبة المئوية  التكرار  الصفة  افيةالخصائص الديموغر  ت
  81.5  167  ذكر
  الجنس  1  18.5  38  أنثى

  100  205  المجموع
  5.4  11  20أقل من 

20-30  49  23.9  
30-40  103  50.2  
  20.5  42   فأكثر40

2  
  

  سنة/ العمر
  

  100  205  المجموع
  38.5  79  دبلوم متوسط فما دون

  50.7  104  بكالوريوس
  9.3  19  ماجستير
  1.5  3  دكتوراه

  المؤهل العلمي  3

  100  205  المجموع
  12.7  26  5أقل من 

5-10  65  31.7  
10-15  84  41.0  
  14.6  30   فأكثر16

  سنة/ الخبرة   4

  100  205  المجموع
  15.6  32  مدير

  21.5  44  رئيس قسم
  54.1  111  موظف
  8.8  18  أخرى

  المسمى الوظيفي  5

  100  205  مجموعال
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  :، ما يلي)1-3(يتضح من معطيات الجدول رقم 

من مجموع %) 81.5(موظف، ويشكلون نسبةً قدرها ) 167(بلغ عدد العاملين الذكور  -1

موظفةً، وشكلت اإلناث نسبةً قدرها ) 38(أفراد عينة الدراسة، في حين بلغ عدد اإلناث 

عية المساهمة في األردن، وتُعد من مجموع أفراد العينة في الشركات الصنا%) 18.5(

  .النسب السابقة منطقية تبعا لطبيعة العمل في الشركات المذكورة

سنة بالمرتبة األولى، ) 40-30(أما فيما يتعلق بمتغير العمر، فقد جاءت الفئة العمرية  -2

) 30-20(من مجموع أفراد العينة، في حين جاءت الفئة العمرية %) 50.2(وبنسبة بلغت 

)  سنة فأكثر40(، وجاءت الفئة العمرية %)23.9(رتبة الثانية وبنسبة قدرها سنة بالم

)  سنة20أقل من (،  وأخيراً جاءت الفئة العمرية %)20.5(بالمرتبة الثالثة وبنسبة قدرها 

من مجموع أفراد عينة الدراسة في %) 5.4(بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة بلغت 

 يتضح بأن متوسط أعمار العاملين في الشركات ي األردنعية المساهمة فالشركات الصنا

 .المذكورة كان من الفئات الشابة

أما بالنسبة إلى متغير المؤهل العلمي، فقد جاءت فئة العاملين من حملة شهادة  -3

من مجموع أفراد العينة، في حين %) 50.7(بالمرتبة األولى وبنسبة قدرها ) البكالوريوس(

، %)38.5(بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت ) الدبلوم المتوسط فما دون(جاءت فئة حملة شهادة 

، وأخيراً جاءت %)9.3(بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت ) الماجستير(وجاءت فئة حملة شهادة 

من مجموع %) 1.5(بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة قدرها ) الدكتوراه(فئة حملة شهادة 

وتُعد النسب السابقة موضوعيةً، وتؤكد بأن الفئة . ت المذكورةأفراد عينة الدراسة في الشركا

 ).البكالوريوس(الشائعة هي فئة العاملين من حملة شهادة 
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سنة بالمرتبة األولى ) 15-10(أما فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة، فقد جاءت الفئة  -4

بالمرتبة ) 10-5(من مجموع أفراد العينة، في حين جاءت الفئة %) 41.0(وبنسبة قدرها 

بالمرتبة الثالثة وبنسبة )  سنوات5أقل من (، وجاءت الفئة %)31.7(الثانية وبنسبة قدرها 

بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة )  سنة فأكثر16(، وأخيراً جاءت الفئة %)12.7(قدرها 

من مجموع أفراد عينة الدراسة في الشركات الصناعية المساهمة في %) 14.6(قدرها 

وتشير النسب السابقة إلى توافر الخبرات والمهارات لدى العاملين في الشركات . ناألرد

 .المذكورة

أما بالنسبة إلى متغير المسمى الوظيفي، فقد جاءت فئة العاملين الذين يحملون صفة  -5

من مجموع أفراد العينة، في حين جاءت %) 54.1(بالمرتبة األولى وبنسبة قدرها ) موظف(

، %)21.5(بالمرتبة الثانية وبنسبة قدرها ) رئيس قسم(ن يحملون صفة فئة العاملين مم

، %)15.6(بالمرتبة الثالثة وبنسبة قدرها ) مدير(وجاءت فئة العاملين ممن هم بصفة 

بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة بلغت ) أخرى(وأخيراً جاءت فئة العاملين ممن هم بصفة 

ة في الشركات الصناعية المساهمة في األردن، من مجموع أفراد عينة الدراس%) 8.8(

وتُعد النسب السابقة منطقيةً على اعتبار أن الغالبية العظمى من العاملين في الشركات 

 ).الموظفين(المذكورة هم من فئة 

  :أداة الدراسة  3- 3

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانة لهذا الغرض، اعتماداً على ما 

، وأثر تطبيق هذا (JIT)تب من أدب نظري يتعلق بتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد كُ

النظام في تعظيم ربحية الشركات الصناعية في األردن، وعلى الدراسات السابقة ذات الصلة 
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وشملت االستبانة على ثالثة أجزاء، تناول الجزء األول منها على . بموضوع هذه الدراسة

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، (رافية ألفراد عينة الدراسة المتمثلة بـالخصائص الديموغ

، أما الجزء الثاني فقد تناول متغير مدى تطبيق نظام اإلنتاج في )والخبرة، والمسمى الوظيفي

فقرةً، في حين تناول الجزء الثالث أثر تطبيق هذا النظام في ) 20( بواقع (JIT)الوقت المحدد 

فقرات تتعلق بمجال ) 8( : [فقرةً، توزعت كاآلتي) 38(شركات الصناعية بواقع تعظيم ربحية ال

فقرات تتعلق ) 6(فقرات تتعلق بمجال تحسين جودة اإلنتاج، و) 8(تخفيض تكاليف اإلنتاج، و

فقرات ) 9(فقرات تتعلق بمجال تحقيق التفوق التنافسي، و) 7(بمجال تخفيض نسب التالف، و

، وتهدف فقرات األداة بمجملها الوقوف على تصورات أفراد ]  الوقتتتعلق بمجال تخفيض عامل

 ومستوى (JIT)عينة الدراسة وتقديراتهم حول مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  .تقييمهم ألثر تطبيق هذا النظام في تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن

  :سة، تم اختبار صدقها وثباتها، على النحو اآلتيوبعد االنتهاء من تصميم أداة الدرا

 :صدق أداة الدراسة -1

 Logical)، والصدق المنطقي(Face Validity)للتحقق من الصدق الظاهري 

Validity) 7( المشرف وعلى األستاذ لمحتوى االستبانة، تم عرضها في صورتها األولية على (

والعمليات، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة محكمين من ذوي االختصاص في مجال إدارة اإلنتاج 

، للوقوف على آرائهم ومالحظاتهم ] )3(راجع ملحق رقم  [التسويق في الجامعات األردنية 

  .متها للمحاور المقترحة للدراسةءوتقديرهم عن مدى صالحية فقرات االستبانة ومال

اغة اللغوية وفي ضوء مالحظات المحكمين المختصين ومقترحاتهم، تم تعديل الصي

متها لموضوع المحاور المدروسة، ءلبعض الفقرات، وحذف عدد من الفقرات لتكرارها وعدم مال
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وإضافة فقرات أخرى مع دمج الفقرات المتشابهة مع بعضها، وتم اعتماد الفقرات التي حصلت 

ية فأكثر من قبل المحكمين، مما يجعل أداة الدراسة ذات صالحية عال%) 80(على نسبة تأييد 

  .للتطبيق على عينة الدراسة

 :ثبات أداة الدراسة -2

بعد أن تم التأكد من صالحية أداة الدراسة وجاهزية تطبيقها، الذي تم على عينة الدراسة 

موظف وموظفة، ولغرض التحقق من االتساق الداخلي لفقرات االستبانة الخاصة ) 205(البالغة 

، وأثر تطبيق هذا النظام في تعظيم (JIT)دد بمتغير مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المح

  ).كرونباخ ألفا(ربحية الشركات الصناعية في األردن، استخدمت الباحثة لهذا الغرض معامل 

االتساق (، يوضح نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة المتمثل بـ)2-3(والجدول رقم 

  ):الداخلي لفقرات االستبانة

  )2-3(الجدول رقم 

  )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(بات أداة الدراسة نتائج اختبار ث

  معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  متغيرات الدراسة  ت
  20  0.839  (JIT) تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد   1
  0.704  8   في تخفيض تكاليف اإلنتاج(JIT)أثر تطبيق نظام   2
  0.608  8   في تحسين جودة اإلنتاج(JIT)أثر تطبيق نظام   3
  0.683  6   في تخفيض نسب التالف(JIT)أثر تطبيق نظام   4
  0.753  7   في تحقيق التفوق التنافسي(JIT)أثر تطبيق نظام   5
  0.639  9   في تخفيض عامل الوقت(JIT)أثر تطبيق نظام   6
  0.903  58  األداة ككل  -
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تطبيق أداة الدراسة، وفي ضوء ما تقدم، تُعد البيانات التي يتم الحصول عليها من خالل 

، صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي وحساب  وموظفةًاًموظف) 205(على أفراد العينة البالغة 

  .  المؤشرات اإلحصائية لغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  :المعالجة اإلحصائية  4- 3

اإلحصائي للعلوم لغرض معالجة البيانات وتحليلها إحصائياً، تم استخدام البرنامج 

 بعض األساليب والمؤشرات  الباحثة، كما استخدمت)10( إصدار (SPSS)االجتماعية 

 ،م طبيعة أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهائالوصفية والتحليلية التي تالكما استخدمت اإلحصائية 

  :والمتوفرة في البرنامج المذكور، نذكر منها ما يأتي

  

  :الوصفيةاألساليب اإلحصائية : أوالً

  .جداول التوزيعات التكرارية والنسب المئوية -1

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -2

 

  :)اإلستنتاجية (األساليب اإلحصائية التحليلية: ثانياً

  :ANOVA) (األحاديتحليل التباين  -1

الختبار وجود أثر  ،(ANOVA) الوارد في جدول تحليل التباين (F)يستخدم اختبار 

 في كل مجال من مجاالت تعظيم ربحية الشركات (JIT) نظام اإلنتاج في الوقت المحدد لتطبيق

  .الصناعية المساهمة في األردن
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  :(.Sig)الداللة اإلحصائية  -2

  ).α = 0.01(و) α = 0.05(لتحديد الداللة اإلحصائية لألثر عند أحد مستويي الداللة 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  تائج الدراسةن

  

يتناول هذا الفصل عرض البيانات وتحليلها التي تم الحصول عليها من أداة الدراسة 

 خماسي التدريج، الذي يتوزع من (Likert Scale)والناتجة من خالل استخدام مقياس ليكرت 

، إلى أقل وزن في )موافق بشدة(لتمثل حقل اإلجابة ) 5( أعطيت الدرجة إذأعلى وزن له، 

لغرض اإلجابة عن ) غير موافق بشدة(اس والذي أعطي درجة واحدة لتمثل حقل اإلجابة المقي

) 5(من أصل ) 3(واعتمدت الباحثة معيار االختبار البالغ . أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

) 205(درجات، كمعيار لقياس وتقييم الدرجة من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 

ظفة، تم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الدراسة المتمثل بالعاملين في األقسام اإلنتاجية موظف ومو

وأقسام إدارة الجودة الشاملة، وشعب الصيانة، وأقسام المبيعات والمشتريات التابعة للشركات 

موظف وموظفة، ) 2700(الصناعية المساهمة في األردن المشمولة بالدراسة والبالغ عددهم 

   طريقة العينة الطبقية العشوائية التناسبية، حول متغيرات الدراسة المتمثلة باستخدام

تخفيض تكاليف (، وأثر تطبيق النظام في (JIT)مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد (بـ

اإلنتاج، وتحسين جودة اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافسي، وتخفيض عامل 

هو عبارة عن متوسط أوزان مقياس ليكرت خماسي ) 3(بأن معيار االختبار البالغ علماً ). الوقت

  حيث يمكن تقسيم درجات الموافقة على فقرات االستبانة  كما موضح بالجدول رقم . التدريج

  :اآلتي) 4-1(
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  )1-4(الجدول رقم 

  تقسيم درجات الموافقة على فقرات االستبانة

  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي

  ضعيفة جداً  2أقل من 

  ضعيفة  3 أقل من – 2

  متوسطة  3.75 أقل من – 3

  مرتفعة   4.50 أقل من – 3.75

  مرتفعة جداً  5.00 – 4.50
  

وتسهيالً لعرض نتائج الدراسة، فقد تم تصنيفها تبعاً لتسلسل األسئلة والفرضيات الواردة 

  :فيها، وعلى النحو اآلتي

  : عن السؤال األولالنتائج المتعلقة باإلجابة  1- 4

، (JIT)هل تطبق الشركات الصناعية المساهمة في األردن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  

  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات   

 الصناعية المساهمة في األردن، حول كل المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في الشركات

  .فقرة من فقرات متغير مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد في الشركات المذكورة

، إلى نتائج تحليل تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مدى )1-4(ويشير الجدول رقم 

، ساهمة في األردنفي الشركات الصناعية الم (JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

ويتضمن الجدول المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً لجميع فقرات هذا المتغير بهدف تحديد 
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 كل فقرة، واالنحرافات المعيارية لغرض تشخيص مدى شتت اإلجابات عنمستوى شدة اإلجابة 

  .عن متوسطاتها الحسابية

  )2-4(الجدول رقم 

 في الشركات الصناعية المساهمة في (JIT)حدد درجة تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت الم
  مرتبةً تنازلياً  الحسابية المتوسطاتاألردن، مع 

  الرتبة
  رقم
  الفقــرات  الفقرة

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى
  التطبيق

  مرتفع  0.86  4.08  تتبنى الشركة التي أعمل فيها نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  1  1

رة الـشركة بتـدريب العـاملين بهـدف تزويـدهم       تقوم إدا   8  2
  بالمهارات المتعددة المتعلقة بنظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  مرتفع  0.93  4.02

يتمتع العاملون في الشركة بكفاءة عالية حول استخدام أساليب   11  3
  تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  مرتفع  0.91  4.00

ن االتصاالت مـع المـستهلكين      تعتمد الشركة نظام شبكة م      6  4
    (JIT)والمجهزين، لضمان نجاح تطبيق نظام 

  مرتفع  1.04  3.97

تهتم إدارة الشركة بعقد برامج التطوير المستمر في الجوانب           4  5
  المتعلقة بنظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  مرتفع  1.40  3.92

 تعتمد الشركة نظام جدولة منتظمة لفحص وتفتيش المكانيات         7  6
  وتبديل األجزاء العاطلة وفق نظام الصيانة الوقائية

  مرتفع  1.17  3.91

تعتمد الشركة نظام المناولة للمواد األولية واألجزاء نـصف           12  7
  المصنعة بطريقة تضمن انسيابية اإلنتاج

  مرتفع  0.79  3.83

كـإجراء محـدد    ) بطاقات السحب واإلنتاج  (تعتمد الشركة     3  8
  ء نمطية بأحجام عاليةللسيطرة على إنتاج أجزا

  مرتفع  0.90  3.78

اقتناع إدارة الشركة وإيمانها المطلق بـدعم تطبيـق نظـام            2  9
  اإلنتاج في الوقت المحدد

  مرتفع  0.96  3.75

تقوم إدارة الشركة بتامين اإلمكانات الماديـة واالحتياجـات       15  10
  البشرية، لضمان نجاح تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  متوسط  1.24  3.71

يتوفر لدى الشركة دليل واضح وموثق يتناول سياسة تطبيق           14  11
  نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  متوسط  1.17  3.68

يوجد لدى الشركة مسؤول متخصص بنظـام اإلنتـاج فـي        16  12
الوقت المحدد، يمكن مراجعته في حالة حدوث مشكلة ما في      

  المراحل اإلنتاجية

  متوسط  1.11  3.67
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  )2-4(بع الجدول رقم تا

  الرتبة
  رقم
  الفقــرات  الفقرة

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى
  التطبيق

توجد لدى الشركة وحدة متخصصة بمراقبة جودة اإلنتاج،   13  13
  لضمان تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  متوسط  1.20  3.64

رئيسي لغرض  تعتمد إدارة الشركة نظام جدولة اإلنتاج ال        9  14
  اعتماده في إعداد نظام جدولة اإلنتاج اليومي

  متوسط  1.21  3.60

إدراك األهمية النسبية التي توليها الشركة لتطبيق نظـام           19  15
اإلنتاج في الوقت المحدد، مقابل التكاليف المترتبة عـن         

  عملية التطبيق

  متوسط  1.13  3.57

التجاهـات  تقوم إدارة الشركة بإجراء التغيـرات فـي ا          5  16
والعمليات داخل الشركة وخارجها، لضمان تطبيق نظـام     

(JIT)  

  متوسط  1.38  3.56

تقوم الشركة بتغيير التنظيم الداخلي لمصانعها في ضـوء       10  17
فلسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد، لضمان اسـتمرار         

  انسياب المنتجات

3.52  1.51    
  متوسط

ة للموارد البشرية والمالية االستخدام األمثل من قبل الشرك  17  18
  والتقنية بدرجه عالية من الكفاءة واإلنتاجية

  متوسط  1.10  3.46

تهتم الشركة بعامل الوقت في اإلنتاج، والمتعلق بتـسليم           18  19
األجزاء المصنعة في مراحل اإلنتاج المختلفـة بالوقـت         

  المحدد

  متوسط  1.18  3.31

لناجحـة للـشركات    اطالع إدارة الشركة على التجارب ا       20  20
  العالمية التي تتبنى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

  متوسط  1.43  3.29

  متوسط  0.57  3.71  المتوسط الحسابي العام لفقرات المتغير مجتمعة    
  

ميل جميع فقرات متغير مدى تطبيق ) 2-4(يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 بشكل عام نحو االرتفاع من وجهة نظر أفراد عينة (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

، وهو أكبر من )3.71(الدراسة في الشركات الصناعية المساهمة في األردن، بمتوسط حسابي 

راً عن عبم) 0.57(درجات، وانحراف معياري مقداره ) 5(من أصل ) 3(معيار االختبار البالغ 
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 وتشير هذه النتائج إلى وضوح جميع فقرات .تشتت ضئيل في إجابات أفراد عينة الدراسة

المتغير ألفراد عينة الدراسة في الشركات المذكورة، واهتمام إدارات الشركات بفقرات متغير 

أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات المتغير، . (JIT)مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

تتبنى الشركة التي أعمل فيها نظام اإلنتاج  (:ىالتي تنص عل) 1(قرة فقد أظهرت النتائج بأن الف

وانحراف معياري ) 4.08(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى(، قد جاءت في )في الوقت المحدد

تقوم إدارة الشركة بتدريب العاملين بهدف (: التي تنص على) 8(، ثم تلتها الفقرة )0.86(

) المرتبة الثانية(في ) اج في الوقت المحددتزويدهم بالمهارات المتعددة والمتعلقة بنظام اإلنت

التي تنص ) 11(، أما بخصوص الفقرة )0.93(وانحراف معياري ) 4.02(بمتوسط حسابي 

يتمتع العاملون في الشركة بكفاءة عالية حول استخدام أساليب تطبيق نظام اإلنتاج في  (:على

، وانحراف معياري )4.00 (بمتوسط حسابي) المرتبة الثالثة(فقد جاءت في ) الوقت المحدد

، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2(، في حين جاءت بقية فقرات المتغير )0.91(

بالمراتب من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة العشرين كما هو مؤشر ) 20، 19، 18، 17، 16

ة في الشركات السابق، من وجهة نظر أفراد عينة الدراس) 2-4(أمام كل فقرة في الجدول رقم 

وأشارت النتائج إلى أن جميع المتوسطات الحسابية للفقرات . الصناعية المساهمة في األردن

درجات، مما يدل ذلك على إن ) 5(من أصل ) 3(السابقة هي أكبر من معيار االختبار البالغ 

وهذا يعني حول جميع فقرات المتغير، ) إيجابية(استجابات أفراد عينة الدراسة وتقديراتهم كانت 

 (JIT)بأن الشركات الصناعية المشمولة بالدراسة تقوم بتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في )المرتفع والمتوسط(بدرجات متفاوتة تراوحت بين 

  .الشركات المذكورة
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  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  2- 4

 في تعظيم ربحية الشركات (JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد هل يوجد أثر ل

  الصناعية المساهمة في األردن؟

لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة، فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

تعظيم المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول كل فقرة من الفقرات المتعلقة بمجاالت 

  .بحية الشركات الصناعية في األردنر

، إلى نتائج تحليل تقديرات أفراد عينة الدراسة حول كل )3-4(ويشير الجدول رقم 

المتوسطات  ويتضمن الجدول تعظيم ربحية الشركات الصناعية في األردن،مجال من مجاالت 

كات الصناعية في تعظيم ربحية الشرالحسابية مرتبة تنازلياً لجميع فقرات كل مجال من مجاالت 

تخفيض تكاليف اإلنتاج، وتحسين جودة اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، ( المتمثلة بـاألردن

  .، ويتناول الجدول أيضاً االنحرافات المعيارية)وتحقيق التفوق التنافسي، وتخفيض عامل الوقت

  )3-4(الجدول رقم 

 الشركات الصناعية في األردن تعظيم ربحيةالمتوسطات الحسابية لفقرات كل مجال من مجاالت 
  مرتبة تنازلياً لكل مجال وانحرافاتها المعيارية

  رقم  الرتبة
  المتوسط  الفقـــرات  الفقرة

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  مستوى
 التطبيق

  :مجال تخفيض تكاليف اإلنتاج: أوالً
 يزيد من كفاءة المراحل اإلنتاجية، مما       (JIT)إن تطبيق نظام      8  1

   تخفيض تكاليف اإلنتاجيؤدي إلى
  مرتفع  0.73  3.94

 يساهم في إمكانية متابعة األخطاء في       (JIT)إن تطبيق نظام      1  2
  العملية االنتاجية وتصحيحها بأقل التكاليف الممكنة

  مرتفع  0.67  3.89

 في الـشركة يـساعد علـى اتخـاذ          (JIT)إن تطبيق نظام      5  3
  اإلجراءات الوقائية لإلنتاج بكلف منخفضة

  مرتفع  0.97  3.88
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  )3-4(تابع الجدول رقم 

 

  رقم  الرتبة
  المتوسط  الفقـــرات  الفقرة

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  مستوى
 التطبيق

4  
  

 في الشركة يساهم على تخفيض تكاليف (JIT)إن تطبيق نظام   2
  اإلنتاج

  مرتفع  0.98  3.84

 إلى تنويع كبير في المنتوج دون الحاجـة         (JIT)يهدف نظام     4  5
  لى زيادة التكاليف المترتبة على عملية التنويعإ

  مرتفع  0.97  3.78

= ميـة المخـزون   ك( يهدف إلى جعل    (JIT)إن تطبيق نظام      6  6
= كون تكاليف االحتفـاظ بـالمخزون     تن  ، ما يؤدي بأ   )صفراً
  صفراً

  متوسط  1.02  3.61

تكـاليف  ) تخفـيض ( على ضغط    (JIT)يساعد تطبيق نظام      7  7
  ن الخطوط اإلنتاجية لقربها من بعضهاانتظار المنتج بي

  متوسط  1.16  3.48

 إلى إزالة جميع النشاطات التـي ترهـق         (JIT)يسعى نظام     3  8
  الشركة بتكاليف غير مباشرة ونفقات غير ضرورية

  متوسط  1.15  3.24

  متوسط  0.48  3.71  المتوسط الحسابي العام لمجال تخفيض التكاليف    
  :نتاجمجال تحسين جودة اإل: ثانياً
مـن الوسـائل    ) بطاقات السحب واإلنتـاج   (يعد نظام كانبان      1  1

  . المؤثرة في تحسين اإلنتاجية الكلية للشركة 
  مرتفع  1.17  3.86

 يعزز من رسالة الشركة وأهدافها من       (JIT)إن تطبيق نظام      7  2
  .الوصول إلى الجودة والتميز في العمل 

  مرتفع  1.19  3.75

يساعد الشركة على القيام بإجراءات وقائية  (JIT)اعتماد نظام   6  3
وعالجية لألخطاء المتوقعة بما يساهم في رفع كفاءة المنتجات       

   .وتحسين نوعيتها

  متوسط  0.94  3.71

يساعد نظام البطاقات على تقديم وسـائل مرئيـة لمالحظـة             3  4
انسياب المنتجات خالل النظام اإلنتاجي،مما يسهل متابعتهـا        

  .ومراقبة جودتها 

  متوسط  1.03  3.58

 على زيادة كفـاءة المراحـل اإلنتاجيـة،        (JIT)يساعد نظام     5 5
  .جات وزيادة كفاءة جودة المنت

  متوسط  1.12  3.58

بمثابـة نظـام    ) بطاقات السحب واإلنتـاج   (يعد نظام كانبان      4  6
  .معلومات لمراقبة كميات اإلنتاج والسيطرة على جودتها 

  متوسط  1.02  3.49
  

، مما يؤكد )صفر= عدد العيوب ( إلى جعل (JIT)ظام يهدف ن  2  7
  .بأن اإلنتاج ذو جودة عالية 

  متوسط  0.93  3.40
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  )3-4(تابع الجدول رقم 

 
 في الشركة، يعد األرضية الخصبة في       (JIT)إن تطبيق نظام      8  8

  .اعتماد مفهوم الجودة شعاراً للشركة 
  متوسط  1.39  3.37

  متوسط  0.57  3.59  حسين جودة المنتوجالمتوسط الحسابي العام لمجال ت    
  :مجال تخفيض نسب التالف: ثالثاً
من المواد نتيجة ) التالف( في إزالة الضياع (JIT)يساهم نظام   5  1

   .االنتظار للمعالجة
  مرتفع  0.75  4.04

 على تنسيق العمل بين المراحل اإلنتاجية،   (JIT)يساعد نظام     4  2
  المنتجات وبالتالي إلى     بالشكل الذي يؤدي إلى تجنب تكدس     

   .تخفيض نسب التالف

  مرتفع  0.87  4.02

 في إزالة جميع أسباب األخطاء للوصول       (JIT)يساهم نظام     1  3
   .إلى مفهوم التلف الصفري

  مرتفع   1.22  3.87
  

، (JIT) أحد خصائص نظام بعدهيساهم مفهوم النوعية بشكل،   3  4
   .المواد واألجزاءبعدم السماح بالمعيب من 

  متوسط  0.99  3.73
  

 من خبرة العاملين في الشركة للتمييز بين        (JIT)يعزز نظام     2  5
  .عيوب المنتج وجودته 

  متوسط  0.89  3.64
  

 على إزالة المـساحات المخزنيـة غيـر     (JIT)يساعد نظام     6  6
الضرورية والخزين الفائض عن الحاجة، بمـا يـؤدي إلـى     

  .تخفيض نسب التالف 

  متوسط  1.17  3.27
  

  مرتفع   0.54  3.76  المتوسط الحسابي العام لمجال تخفيض نسب التالف    
  :مجال تحقيق التفوق التنافسي: رابعاً
، تعد أحد األبعاد    (JIT)إن الصيانة الوقائية كمدخل من نظام         3  1

  .األساسية لقياس النوعية التنافسية 
  مرتفع   1.13  3.97

  
بيعـات المتوقعـة     على تحديد حجـم الم     (JIT)يساعد نظام     1  2

  .للشركة، وبالتالي زيادة نسبة حصتها السوقية 
  مرتفع   0.99  3.96

  
 في الشركة من اإليفاء في تـسليم        (JIT)يساعد تطبيق نظام      5  3

طلبية الزبائن بحسب الكمية والنوعية المطلوبة في الموعـد         
  .المتفق عليه

  مرتفع   0.92  3.93
  

ـ    (JIT)يحقق نظام     4  4 ين الطلـب الحقيقـي    مالءمة منطقيـة ب
  .وتصميم المنتوج، مما يؤدي إلى خلق ميزة تنافسية للشركة 

  مرتفع   1.00  3.85
  

 على ابتكار األساليب والتقنيات والبرامج      (JIT)يساهم نظام     2  5
  .المحكمة الختراق األسواق الدولية من خالل جودة منتجاتها 

  متوسط  1.09  3.57
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  )3-4(تابع الجدول رقم 

 

  الرتبة
  قمر

  الفقـــرات  الفقرة
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 مستوى
 التطبيق

 يساهم في زيادة جودة اإلنتاج، وبالتـالي        (JIT)إن تطبيق نظام      6  6
  .إلى تعزيز المقدرة التنافسية للشركة 

  متوسط  1.26  3.52
  

 المطبق في الشركة على تحسين المـستوى        (JIT)يساهم نظام     7  7
   .عة في األسواق المحلية والعالميةالتنافسي للسل

  متوسط  1.13  3.18
  

  متوسط  0.62  3.71  المتوسط الحسابي العام لمجال تحقيق التفوق التنافسي    
  :مجال تخفيض عامل الوقت: خامساً

يتمكن الموردون من توفير المواد األولية للشركة فـي الوقـت             4  1
   .المحدد

  مرتفع   0.89  4.07
  

 أهميـة كبيـرة     قت في مراحل اإلنتاج المختلفة ذا     ويعد عامل ال    1  2
   .لالستمرار باإلنتاج دون أي توقف

  مرتفع   1.05  4.03
  

يساهم الوقت المحدد في مراحل اإلنتاج المختلفة على تخفـيض            8  3
  .تكاليف اإلنتاج 

  مرتفع  1.15  3.77

يعد الوقت المحدد النتهاء العمليات اإلنتاجية ركنا أساسـيا فـي           5  4
  .ج منتجات عالية الجودة إنتا

  متوسط  1.13  3.73

يتم االنتهاء من انجاز الجزء المحدد من مراحل العملية اإلنتاجية        7  5
  .في الوقت المحدد 

  متوسط  1.14  3.72

 على جعل الخطوط قريبة من بعضها بعضاً،        (JIT)يساهم نظام     2  6
 مما يساعد على توفير الوقت المناسب لمناولة المـواد األوليـة          

  .واألجزاء المكملة للعملية اإلنتاجية 

  متوسط  1.17  3.70

تهتم إدارة الشركة بتبني أنظمة اإلنتاج التي تساعد على تجهيـز          6  7
  .اإلنتاج في الوقت المحدد 

  متوسط  0.82  3.70

 من كفاءة مراحل التشغيل حسب الوقت المحدد      (JIT)يزيد نظام     3  8
  .لكل مرحلة 

  متوسط  1.15  3.56

تالك إدارة الشركة المرونة المطلوبة في استخدام واستثمار كل    ام  9  9
ما يؤدي إلى تخفيض الوقت الالزم للعملية اإلنتاجيـة، وتقليـل           

  .دورة المنتوج 

  متوسط  1.43  3.47

  مرتفع  0.53  3.75  المتوسط الحسابي العام لمجال تخفيض عامل الوقت    
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، ميل جميع مجاالت تعظيم )3-4(قم يتضح من النتائج النهائية الواردة في الجدول ر

تخفيض تكاليف اإلنتاج، وتحسين جودة ( المتمثلة بـربحية الشركات الصناعية في األردن

، نحو االرتفاع )اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافسي، وتخفيض عامل الوقت

 حسابية بلغت على  المذكورة، بمتوسطاتالشركاتمن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

من ) 3(، وجميعها أكبر من معيار االختبار البالغ )3.75، 3.71، 3.76، 3.59، 3.71(الترتيب 

وتشير هذه النتائج إلى امتالك أفراد . (Likert Scale)درجات على مقياس ليكرت ) 5(أصل 

اعية ربحية الشركات الصنعينة الدراسة تصوراً واضحاً حول كل مجال من مجاالت تعظيم 

  .المساهمة في األردن

الشركات الصناعية أما فيما يتعلق بالوصف التفصيلي لتقديرات أفراد عينة الدراسة في 

 حول فقرات كل مجال من مجاالت أداء الشركات المذكورة، يمكن عرضه المساهمة في األردن

  :على النحو اآلتي

  :مجال تخفيض تكاليف اإلنتاج -1

، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمجال )3-4(ول رقم تشير النتائج الواردة في الجد

وتبين أن المتوسط ). 0.48(، بانحراف معياري قدره )3.71( بلغ إذ، )تخفيض التكاليف(

  .درجات) 5(من أصل ) 3(الحسابي للمجال المذكور هو أكبر من معيار االختبار البالغ 

كاليف، فقط أظهرت النتائج بأن أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات مجال تخفيض الت

 يزيد من كفاءة المراحل اإلنتاجية، مما يؤدي (JIT) إن تطبيق نظام(التي تنص على ) 8(الفقرة 

، وانحراف )3.94(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى(، قد جاءت في )إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج

 يساهم في (JIT)  تطبيق نظامإن(التي تنص على ) 1(، ثم تلتها الفقرة )0.73(معياري قدره 
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) المرتبة الثانية(جاءت في إذ ، )إمكانية متابعة األخطاء وتصحيحها بأقل التكاليف الممكنة

التي تنص ) 5(، أما بخصوص الفقرة )0.67(، وانحراف معياري قدره )3.89(بمتوسط حسابي 

ائية لإلنتاج بكلف  في الشركة يساعد على اتخاذ اإلجراءات الوق(JIT) إن تطبيق نظام(على 

، وانحراف معياري قدره )3.88(بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة(، قد جاءت في )منخفضة

) المرتبة الرابعة(بالمراتب  من ) 7، 6، 4، 3، 2(، في حين جاءت بقية فقرات المجال )0.97(

، من وجهة السابق) 2-4(كما هو مؤشر أمام الفقرات في الجدول رقم ) المرتبة الثامنة(وحتى 

وأشارت النتائج إلى أن جميع المتوسطات . نظر أفراد عينة الدراسة في الشركات المذكورة

درجات، مما يدل ) 5(من أصل ) 3(الحسابية للفقرات السابقة هي أكبر من معيار االختبار البالغ 

ة، وأن حول مضمون الفقرات السابق) إيجابية(ن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانت أذلك على 

 في تخفيض تكاليف اإلنتاج (JIT)مستوى تقييمهم ألثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

من وجهة نظرهم، ) المرتفع والمتوسط(للشركات الصناعية المساهمة في األردن قد تراوح بين 

 له أثر واضح في تعظيم ربحية (JIT)وهذا يعني أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  .لشركات المذكورة، من خالل تخفيض تكاليف منتجاتهاا

  :مجال تحسين جودة اإلنتاج -2

، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمجال )3-4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

لمتوسط ، وتبين أن ا)0.57(، بانحراف معياري قدره )3.59(بلغ إذ ، )تحسين جودة اإلنتاج(

  .درجات) 5(من أصل ) 3( أكبر من معيار االختبار البالغ ورالحسابي للمجال المذك

أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات مجال تحسين جودة اإلنتاج، فقط أظهرت النتائج بأن 

من الوسائل المؤثرة في ) بطاقات السحب واإلنتاج(يعد نظام كانبان (التي تنص على ) 1(الفقرة 
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، )3.86(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى( جاءت في ، قد)تحسين اإلنتاجية الكلية للشركة

 (JIT) إن تطبيق نظام(التي تنص على ) 7(، ثم تلتها الفقرة )1.17(وانحراف معياري قدره 

جاءت في إذ ، )يعزز من رسالة الشركة وأهدافها من الوصول إلى الجودة والتمييز في العمل

، أما بخصوص الفقرة )1.19(ف معياري قدره ، وانحرا)3.75(بمتوسط حسابي ) المرتبة الثانية(

 يساعد الشركة على القيام بإجراءات وقائية وعالجية (JIT) اعتماد نظام(التي تنص على ) 6(

المرتبة (، قد جاءت في )لألخطاء المتوقعة، وبما يساهم في رفع كفاءة المنتجات وتحسين نوعيتها

، في حين جاءت بقية فقرات )0.94(قدره ، وانحراف معياري )3.71(بمتوسط حسابي ) الثالثة

كما هو مؤشر ) المرتبة الثامنة(وحتى ) المرتبة الرابعة(بالمراتب من ) 8، 5، 4، 3، 2(المجال 

السابق، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في الشركات ) 3-4(أمام الفقرات في الجدول رقم 

حسابية للفقرات السابقة هي أكبر من وأشارت النتائج إلى أن جميع المتوسطات ال. المذكورة

درجات، مما يدل ذلك على أن تقديرات أفراد عينة ) 5(من أصل ) 3(معيار االختبار البالغ 

حول مضمون الفقرات السابقة، وأن مستوى تقييمهم ألثر تطبيق نظام ) إيجابية(الدراسة كانت 

ت الصناعية المساهمة في األردن  في تحسين جودة إنتاج الشركا(JIT)اإلنتاج في الوقت المحدد 

من وجهة نظرهم، وهذا يعني أن تطبيق نظام اإلنتاج في ) المرتفع والمتوسط(قد تراوح بين 

 له أثر واضح  في تعظيم ربحية الشركات المذكورة، من خالل تحسين (JIT)الوقت المحدد 

  .جودة منتجاتها

  :مجال تخفيض نسب التالف -3

، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمجال )3-4(دول رقم تشير النتائج الواردة في الج

، وتبين أن المتوسط )0.54(بانحراف معياري قدره ) 3.76(غ إذ بل، )تخفيض نسب التالف(

  .درجات) 5(من أصل ) 3(الحسابي للمجال المذكور هو أكبر من معيار االختبار البالغ 
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سب التالف، فقط أظهرت النتائج بأن أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات مجال تخفيض ن

من المواد نتيجة ) التالف( في إزالة الضياع (JIT) يساهم نظام(التي تنص على ) 5(الفقرة 

، وانحراف معياري )4.04(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى(، قد جاءت في )االنتظار للمعالجة

 على تنسيق العمل بين (JIT) ميساعد نظا(التي تنص على ) 4(، ثم تلتها الفقرة )0.75(قدره 

المراحل اإلنتاجية، بالشكل الذي يؤدي إلى تجنب تكدس المنتجات، وبالتالي إلى تخفيض نسب 

، وانحراف معياري قدره )4.02(بمتوسط حسابي ) المرتبة الثانية(جاءت في إذ ، )التالف

لة جميع أسباب  في إزا(JIT) يساهم نظام(التي تنص على ) 1(، أما بخصوص الفقرة )0.87(

بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة(، قد جاءت في )األخطاء للوصول إلى مفهوم التلف الصفري

) 6، 2، 3(، في حين جاءت بقية فقرات المجال )1.22(، وانحراف معياري قدره )3.87(

ول على التوالي، كما هو مؤشر أمام الفقرات في الجد) الرابعة، والخامسة، والسادسة(بالمراتب 

وأشارت النتائج . السابق، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في الشركات المذكورة) 3-4(رقم 

من أصل ) 3(أكبر من معيار االختبار البالغ توسطات الحسابية للفقرات السابقة إلى أن جميع الم

ن حول مضمو) إيجابية(درجات، مما يدل ذلك على إن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانت ) 5(

 في (JIT)الفقرات السابقة، وأن مستوى تقييمهم ألثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

تخفيض نسب التالف في منتجات الشركات الصناعية المساهمة في األردن قد تراوح بين 

من وجهة نظرهم، وهذا يعني أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ) المرتفع والمتوسط(

(JIT)واضح في تعظيم ربحية الشركات المذكورة، من خالل تخفيض نسب التالف في  له أثر 

  .منتجاتها
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 :مجال تحقيق التفوق التنافسي -4

، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمجال )3-4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

تبين أن المتوسط ، و)0.62(بانحراف معياري قدره ) 3.71( بلغ إذ، )تحقيق التفوق التنافسي(

  .درجات) 5(من أصل ) 3(الحسابي للمجال المذكور هو أكبر من معيار االختبار البالغ 

أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات مجال تحقيق التفوق التنافسي، فقط أظهرت النتائج 

د  تعد أحد األبعا(JIT)أن الصيانة الوقائية كمدخل من نظام (التي تنص على ) 3(بأن الفقرة 

، )3.97(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى(، قد جاءت في )األساسية لقياس النوعية التنافسية

 على (JIT) يساعد نظام(التي تنص على ) 1(، ثم تلتها الفقرة )1.13(وانحراف معياري قدره 

، حيث جاءت في )تحديد حجم المبيعات المتوقعة للشركة، وبالتالي زيادة نسبة حصتها السوقية

، أما بخصوص الفقرة )0.99(، وانحراف معياري قدره )3.96(بمتوسط حسابي ) مرتبة الثانيةال(

 في الشركة من اإليفاء في تسليم طلبية الزبائن (JIT) يساعد تطبيق نظام(التي تنص على ) 5(

) المرتبة الثالثة(، قد جاءت في )حسب الكمية والنوعية المطلوبة في الموعد المتفق عليهب

، في حين جاءت بقية فقرات المجال )0.92(، وانحراف معياري قدره )3.93(حسابي بمتوسط 

على التوالي، كما هو مؤشر ) الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة(بالمراتب ) 7، 6، 2، 4(

السابق، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في الشركات ) 3-4(أمام الفقرات في الجدول رقم 

رت النتائج إلى أن جميع المتوسطات الحسابية للفقرات السابقة أكبر من معيار وأشا. المذكورة

ن تقديرات أفراد عينة الدراسة أدرجات، مما يدل ذلك على ) 5(من أصل ) 3(االختبار البالغ 

حول مضمون الفقرات السابقة، وأن مستوى تقييمهم ألثر تطبيق نظام اإلنتاج في ) إيجابية(كانت 

 في تحقيق التفوق التنافسي لمنتجات الشركات الصناعية المساهمة في (JIT)الوقت المحدد 

من وجهة نظرهم، وهذا يعني أن تطبيق نظام اإلنتاج ) المرتفع والمتوسط(األردن قد تراوح بين 
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 له أثر واضح  في تعظيم ربحية الشركات المذكورة، من خالل تحقيق (JIT)في الوقت المحدد 

  .جاتهاالتفوق التنافسي لمنت

  :مجال تخفيض عامل الوقت -5

، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمجال )3-4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

المتوسط ، وتبين أن )0.53(، بانحراف معياري قدره )3.75( بلغ إذ، )تخفيض عامل الوقت(

  .درجات) 5(من أصل ) 3(أكبر من معيار االختبار البالغ الحسابي للمجال المذكور 

أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات مجال تخفيض عامل الوقت، فقط أظهرت النتائج بأن 

يتمكن الموردون من توفير المواد األولية للشركة في الوقت (التي تنص على ) 4(الفقرة 

، وانحراف معياري قدره )4.07(بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى(، قد جاءت في )المحدد

تلفة ذا يعد عامل الوقت في مراحل اإلنتاج المخ(التي تنص على ) 1( تلتها الفقرة ، ثم)0.89(

بمتوسط ) المرتبة الثانية(، حيث جاءت في )أهمية كبيرة لالستمرار باإلنتاج دون أي توقف

التي تنص على ) 8(، أما بخصوص الفقرة )1.05(، وانحراف معياري قدره )4.03(حسابي 

، قد جاءت في ) مراحل اإلنتاج المختلفة على تخفيض تكاليف اإلنتاجيساهم الوقت المحدد في(

، في حين جاءت بقية )1.15(، وانحراف معياري قدره )3.77(بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة(

) المرتبة التاسعة(وحتى ) المرتبة الرابعة(بالمراتب من ) 9، 7، 6، 5، 3، 2(فقرات المجال 

السابق، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ) 3-4(في الجدول رقم كما هو مؤشر أمام الفقرات 

وأشارت النتائج إلى أن جميع المتوسطات الحسابية للفقرات السابقة هي . في الشركات المذكورة

درجات، مما يدل ذلك على أن تقديرات أفراد ) 5(من أصل ) 3(أكبر من معيار االختبار البالغ 

حول مضمون الفقرات السابقة، وأن مستوى تقييمهم ألثر تطبيق ) إيجابية(عينة الدراسة كانت 

 في تخفيض عامل الوقت في مراحل اإلنتاج المختلفة في (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
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من وجهة نظرهم، ) المرتفع والمتوسط(الشركات الصناعية المساهمة في األردن قد تراوح بين 

 له أثر واضح في تعظيم ربحية (JIT) في الوقت المحدد وهذا يعني أن تطبيق نظام اإلنتاج

  .الشركات المذكورة، من خالل تخفيض عامل الوقت في المراحل اإلنتاجية المختلفة

وأخيراً، ارتأت الباحثة تحديد الترتيب التنازلي لمجاالت تعظيم ربحية الشركات 

سة في الشركات المذكورة وفقاً حسب أهميتها ألفراد عينة الدرابالصناعية المساهمة في األردن 

لتقديراتهم، بهدف الوقوف على أٍي من هذه المجاالت تأخذ حيزاً أكثر من غيرها على مستوى 

  .تقييم أفراد عينة الدراسة

، يوضح المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً، واالنحرافات )4-4(والجدول رقم 

جاالت تعظيم ربحية الشركات الصناعية المعيارية محسوبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة لم

  .المساهمة في األردن، للوقوف على مستوى تقييمهم ألداء الشركات المذكورة

  )4-4(الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً حول مجاالت تعظيم ربحية 
  المعياريةالشركات الصناعية المساهمة في األردن مع انحرافاتها 

  رقم  الرتبة
  المجال

  المتوسط  المجــاالت
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

أثر تطبيق 
  النظام 

  مرتفع  0.54  3.76  تخفيض نسب التالف  3  1
  مرتفع  0.53  3.75  تخفيض عامل الوقت   5  2
  متوسط  0.48  3.71  تخفيض تكاليف اإلنتاج  1  3
  متوسط  0.62  3.71  تحقيق التفوق التنافسي   4  4
  متوسط  0.57  3.59  تحسين جودة اإلنتاج  2  5

  

قد ) تخفيض نسب التالف(، بأن مجال )4-4(يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 

على سلم تقديرات أفراد عينة الدراسة في الشركات الصناعية المساهمة ) األولى(جاء بالمرتبة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

96 

، وجاء )0.54(ري قدره ، وانحراف معيا)3.76(في األردن، إذ حصل على متوسط حسابي 

، وانحراف معياري )3.75(، بمتوسط حسابي )الثانية(بالمرتبة ) تخفيض عامل الوقت(مجال 

، بمتوسط حسابي )الثالثة(في المرتبة ) تخفيض تكاليف اإلنتاج(، وجاء مجال )0.53(قدره 

في ) تحقيق التفوق التنافسي(، في حين جاء مجال )0.48(، وانحراف معياري قدره )3.71(

، وأخيراً جاء مجال )0.62(، وانحراف معياري قدره )3.71(، بمتوسط حسابي )الرابعة(المرتبة 

، وانحراف )3.59(واألخيرة بمتوسط حسابي ) الخامسة(في المرتبة ) تحسين جودة اإلنتاج(

وأشارت النتائج إلى أن جميع المتوسطات الحسابية للمجاالت المذكورة ). 0.57(معياري قدره 

درجات، مما يدل ذلك على أن تقديرات ) 5(من أصل ) 3( أكبر من معيار االختبار البالغ هي

حول مجاالت تعظيم ربحية الشركات المذكورة، وأن مستوى ) إيجابية(أفراد عينة الدراسة كانت 

، في ربحية الشركات الصناعية (JIT)تقييمهم ألثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في الشركات ) المرتفع والمتوسط(د تراوح بين  قالمساهمة

  .المذكورة

ت الباحثة اختبار فرضية أرتا عن السؤال الثاني، باإلجابةولغرض دعم النتائج المتعلقة 

  :  الدراسة الرئيسة التي تنص

 في (JIT)المحدد الـ      هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت 

  تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن؟

والختبار فرضية الدراسة الرئيسة ينبغي اختبار الفرضيات الفرعية المتفرعة عنها، 

، الذي تم بموجبه (ANOVA) األحاديولتحقيق هذا الغرض فقد تم استخدام تحليل التباين 

، في كل مجال من مجاالت تعظيم ربحية (JIT)لوقت المحدد تحديد أثر تطبيق نظام اإلنتاج في ا
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تخفيض تكاليف اإلنتاج، وتحسين جودة (الشركات الصناعية المساهمة في األردن، المتمثلة بـ

  ).اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافسي، وتخفيض عامل الوقت

تطبيق نظام اإلنتاج (ل المتمثل بـوفيما يلي شرح مفصل لنتائج قياس أثر المتغير المستق

في كل مجال من مجاالت تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في ) في الوقت المحدد

 ، وفقاً لترتيب الفرضيات الفرعية، وعلى النحو (ANOVA)األردن، باستخدام تحليل التباين 

  :اآلتي

 :اختبار الفرضية الفرعية األولى -1

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد  إحصائية لتطبيق نظامال يوجد أثر ذو داللة (JIT) في ،
  .تخفيض تكاليف اإلنتاج

  

، للوقوف على أثر (ANOVA)، إلى نتائج تحليل التباين )5-4(يشير الجدول رقم 

  .، في تخفيض تكاليف اإلنتاج(JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  )5-4(الجدول رقم 

 ، في تخفيض(JIT)على أثر تطبيق نظام ، للوقوف (ANOVA)جدول تحليل التباين 
  .تكاليف اإلنتاج

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  )F(قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  1.530  1  1.530  االنحدار
  0.230  203  46.648  الخطأ

6.652*  0.011  

  -  -  -  204  48.178  الكلي
   ).α = 0.05(التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعني ان (*) 
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 قيمة  الداللة اإلحصائية البالغة ، أن )5-4(يتضح  من النتائج  الواردة  في الجدول رقم 

، مما يدل ذلك على رفض الفرضية )α = 0.05(هي أقل من مستوى المعنوية ) 0.011(

 اإلنتاج في ر ذو داللة إحصائية  لتطبيق نظامأث  يوجد أنه،  وهذا يعني)H0(الفرعية االولى 

  .، في تخفيض تكاليف اإلنتاج(JIT)الوقت المحدد 

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) في ،
  .تحسين جودة اإلنتاج

  

، للوقوف على أثر (ANOVA)ليل التباين ، إلى نتائج تح)6-4(يشير الجدول رقم 

  .، في تحسين جودة اإلنتاج(JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  )6-4(الجدول رقم 

 ، في تحسين(JIT)على أثر تطبيق نظام ، للوقوف (ANOVA)جدول تحليل التباين 
  .جودة اإلنتاج

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  تالمربعا

  )F(قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  6.740  1  6.740  االنحدار

  0.298  203  60.459  الخطأ
  

22.617**  
  

0.000  

  -  -  -  204  67.199  الكلي
  ).α = 0.01(تعني أن التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (**) 

  

يمة  الداللة اإلحـصائية      ق ، أن   )6-4(    يتضح  من النتائج  الواردة  في الجدول رقم           

، مما يدل ذلك على رفض الفرضية       )α = 0.01(هي أقل من مستوى المعنوية      ) 0.000(البالغة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

99 

 اإلنتـاج فـي   أثر ذو داللة إحصائية  لتطبيق نظـام  يوجد،  وهذا يعني أنه  )H0(الفرعية الثانية   

  .تحسين جودة اإلنتاج، في (JIT)الوقت المحدد 

 : الثالثةاختبار الفرضية الفرعية -3

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) في ،
  .تخفيض نسب التالف

  

، للوقوف على أثر (ANOVA)، إلى نتائج تحليل التباين )7-4(يشير الجدول رقم 

  .تخفيض نسب التالف ، في(JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  )7-4(الجدول رقم 

 تخفيض، في (JIT)على أثر تطبيق نظام ، للوقوف (ANOVA)جدول تحليل التباين 
  .نسب التالف

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  )F(قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  13.604  1  13.604  االنحدار
  0.224  203  45.449  الخطأ

60.732**  0.000  

  -  -  -  204  59.053  الكلي
  ).α = 0.01(تعني أن التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (**) 

     

 قيمة  الداللة اإلحصائية ، أن )7-4(         يتضح  من النتائج  الواردة  في الجدول رقم 

، مما يدل ذلك على رفض الفرضية )α = 0.01(هي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(البالغة 

 اإلنتاج في أثر ذو داللة إحصائية  لتطبيق نظام  يوجد،  وهذا يعني أنه)H0(عية الثالثة الفر

  .، في تخفيض نسب التالف(JIT)الوقت المحدد 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة-4

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد الـال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) في ،
  .تنافسيتحقيق التفوق ال

  

، للوقوف على أثر (ANOVA)، إلى نتائج تحليل التباين )8-4(يشير الجدول رقم 

  .تحقيق التفوق التنافسي ، في(JIT)تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  )8-4(الجدول رقم 

تحقيق ، في (JIT)على أثر تطبيق نظام ، للوقوف (ANOVA)جدول تحليل التباين 
  .التفوق التنافسي

  ر التباينمصد
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  )F(قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  15.579  1  15.579  االنحدار
  0.308  203  62.441  الخطأ

50.581**  0.000  

  -  -  -  204  78.020  الكلي
  ).α = 0.01(تعني أن التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (**) 

  

 قيمة  الداللة اإلحصائية البالغة ، أن )8-4(تضح  من النتائج  الواردة  في الجدول رقم      ي

، مما يدل ذلك على رفض الفرضية )α = 0.01(هي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

 اإلنتاج في أثر ذو داللة إحصائية  لتطبيق نظام  يوجد،  وهذا يعني أنه)H0(الفرعية الرابعة 

  .، في تحقيق التفوق التنافسي(JIT)الوقت المحدد 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة-5

H0:  اإلنتاج في الوقت المحدد الـال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام (JIT) في ،
  .تخفيض عامل الوقت

  

، للوقوف على أثر (ANOVA)، إلى نتائج تحليل التباين )9-4(يشير الجدول رقم 

  .تخفيض عامل الوقت ، في(JIT)نتاج في الوقت المحدد تطبيق نظام اإل

  )9-4(الجدول رقم 

تخفيض ، في (JIT)على أثر تطبيق نظام ، للوقوف (ANOVA)جدول تحليل التباين 
  .عامل الوقت

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  )F(قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  28.258  1  28.258  االنحدار
  0.142  203  28.820  الخطأ

199**  0.000  

        204  57.078  الكلي
  ).α = 0.01(تعني أن التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (**) 

  

 قيمة  الداللة اإلحصائية البالغة ، أن )9-4(     يتضح  من النتائج  الواردة  في الجدول رقم 

، مما يدل ذلك على رفض الفرضية )α = 0.01(نوية هي أقل من مستوى المع) 0.000(

 اإلنتاج في أثر ذو داللة إحصائية  لتطبيق نظام يوجدأنه ،  وهذا يعني )H0(الفرعية الخامسة 

  .، في تخفيض عامل الوقت(JIT)الوقت المحدد 
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وفي ضوء ما تقدم ارتأت الباحثة تسليط الضوء على أي من مجاالت تعظيم ربحية 

ساهمة العامة في األردن قد تأثر أكثر من غيره من خالل تطبيق نظام اإلنتاج في الشركات الم

يوضح ترتيب مجاالت تعظيم ربحية الشركات ) 10-4(، والجدول رقم ) JIT(الوقت المحدد الـ

الصناعية المساهمة في األردن حسب مقدار تأثرها بمتغير تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  .) JIT(الـ

  )10-4(ل رقم جدو

مجاالت تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن مرتبة تنازلياً حسب مقدار 
  )JIT(تأثرها بمتغير تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

  الترتيب  الوسط الحسابي  مجاالت تعظيم ربحية الشركات
  1  3.76  تخفيض نسب التالف
  2  3.75  تخفيض عامل الوقت

  3  3.71   تكاليف اإلنتاجتخفيض
  3  3.71  تحقيق التفوق التنافسي
  5  3.51  تحسين جودة اإلنتاج

  

بأن مجال تخفيض نسب التالف قـد       ) 10-4(يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم        

ـ   ) األولى(جاء في المرتبة    ، ) JIT(من حيث تأثره بتطبيق نظام اإلنتاج في الوقـت المحـدد الـ

من حيث تأثره فـي حـين جـاء مجـال           ) الثانية( عامل الوقت في المرتبة      ويليه مجال تخفيض  

وكذلك تحقيق التفوق التنافـسي جـاء       تخفيض تكاليف اإلنتاج في المرتبة الثالثة من حيث تأثره          

 )الخامـسة (وأخيراً جاء مجال تحسين جودة اإلنتاج في المرتبة األخيرة          . أيضاً في نفس المرتبة     

ـ      من حيث تأثره بتطبيق ن     فـي الـشركات الـصناعية      ) JIT(ظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

  .المساهمة في األردن 
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وأخيراً، ارتأت الباحثة تلخيص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية المتفرعة عن فرضية 

  :آلتي)  11-4(الدراسة الرئيسة، في الجدول رقم 

  )11-4(الجدول رقم 

  .دراسة ملخص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية لل

الفرضية 
 الفرعية

  النتيجـة  القـرار

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام الوقت         (H0)رفض الفرضية العدمية   األولى
  . في تخفيض تكاليف اإلنتاج(JIT)المحدد 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام الوقت         (H0)رفض الفرضية العدمية   الثانية
  .ودة اإلنتاج في تحسين ج(JIT)المحدد 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام الوقت         (H0)رفض الفرضية العدمية   الثالثة
  . في تخفيض نسب التالف(JIT)المحدد 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام الوقت         (H0)رفض الفرضية العدمية   الرابعة
  . في تحقيق التفوق التنافسي(JIT)المحدد 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام الوقت         (H0)لفرضية العدمية رفض ا  الخامسة
  . في تخفيض عامل الوقت(JIT)المحدد 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل عرضاً لمناقشة النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة حول أثر 

ربحية الشركات الصناعية المساهمة في ، في تعظيم (JIT)نتاج في الوقت المحدد تطبيق نظام اإل

ويتضمن هذا الفصل أيضاً أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة في ضوء النتائج، . األردن

  .وستتم مناقشة النتائج المتعلقة بكل سؤال وفقاً لترتيب أسئلة الدراسة

  :النتائج  1- 5

  :لسؤال األولالنتائج المتعلقة با -1

من ، (JIT)المساهمة في األردن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  الشركات الصناعية هل تطبق
  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، أن آراء أفراد عينة الدراسة 

في  ،(JIT)في الوقت المحدد وتقديراتهم على جميع فقرات متغير مدى تطبيق نظام اإلنتاج 

وبدرجة كبيرة ومتوسطة، حيث ) إيجابية(الشركات الصناعية المساهمة في األردن، قد جاءت 

درجات على مقياس ليكرت ) 5(من أصل ) 3.29(و) 4.08(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 الوقت المحدد وهذا يعني بأن جميع فقرات متغير مدى تطبيق نظام اإلنتاج في. خماسي التدريج

(JIT) عزى ذلكفي الشركات المذكورة، تعد واضحة ألفراد عينة الدراسة من وجهة نظرهم، وي 

إلى ارتفاع مستوى إدراك أفراد العينة، وإلى امتالكهم رؤية واضحة بدرجة كبيرة ومتوسطة 

  .حول جميع الفقرات
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كن تطبيقها في وفي ضوء ما تقدم، أشارت النتائج إلى إن جميع فقرات المتغير يم

الشركات الصناعية المساهمة في األردن بدرجات متفاوتة، وهذا يعد مؤشراً جيداً على إمكانية 

  . في الشركات المذكورة،(JIT)مدى تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

، Ibrahim, 2004(وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من 

، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات التأثير )2007، وعبد الفتاح 2005ة، البشتاوي ومطارنو

 في تعظيم ربحية الشركات الصناعية  (JIT)اإليجابي لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  .المساهمة  في األردن، وزيادة  فاعلية المنافسة على المستوى المحلي واإلقليمي

  .تختلف  نتائجها عن نتائج  دراستناوعلى حد علم الباحثة عدم  توفر دراسات 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -2

 على تعظيم ربحية الشركات (JIT)هل يوجد أثر لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
  الصناعية المساهمة في األردن؟

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني، أن آراء أفراد عينة الدراسة 

 في تعظيم (JIT)راتهم حول مستوى تقييمهم ألثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد وتقدي

 تراوحت إذوبدرجة كبيرة ومتوسطة، ) إيجابيةً(ربحية الشركات الصناعية في األردن، قد جاءت 

درجات على مقياس ) 5(من أصل ) 3.18(و) 4.07(المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات بين 

وهذا يعني بأن جميع فقرات مجاالت تعظيم ربحية الشركات الصناعية . لتدريجليكرت خماسي ا

في األردن، تُعد واضحةً ألفراد عينة الدراسة من وجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى 

  . بدرجة كبيرة ومتوسطة حول جميع الفقراتاً واضحاًإدراكهم وإلى امتالكهم تصور

ئج المتعلقة بكل مجال من مجاالت تعظيم ربحية الشركات أما فيما يتعلق بمناقشة النتا

، فقد أظهرت نتائج (JIT)الصناعية في األردن نتيجة تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
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بمتوسط حسابي بلغ ) األولى(قد جاء في المرتبة ) تخفيض نسب التالف(الدراسة بأن مجال 

ى تقييم أفراد عينة الدراسة في الشركات وهذا يعني أن مستو. درجات) 5(من أصل ) 3.76(

بدرجة كبيرة من وجهة نظرهم، مما يدل ذلك على أن تطبيق ) إيجابياً(المذكورة لهذا المجال كان 

 له أثر واضح في تعظيم ربحية الشركات المذكورة من (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

مة النظام بإزالة جميع أسباب األخطاء خالل تخفيض نسب التالف، وقد ظهر ذلك جلياً في مساه

للوصول إلى مفهوم التلف الصفري، وكذلك مساهمته في إزالة المساحات المخزنية غير 

  .الضرورية والخزين الفائض عن الحاجة، بما يؤدي إلى تخفيض نسب التالف

) الثانية(قد جاء في المرتبة ) تخفيض عامل الوقت(كما أظهرت نتائج الدراسة بأن مجال 

وهذا يعني أن مستوى تقييم أفراد عينة . درجات) 5(من أصل ) 3.75(بمتوسط حسابي بلغ 

بدرجة كبيرة من وجهة نظرهم، مما ) إيجابياً(الدراسة في الشركات المذكورة لهذا المجال  كان 

 له أثر واضح في تعظيم ربحية (JIT)يدل ذلك على أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

ت المذكورة من خالل تخفيض عامل الوقت، وقد تبين ذلك واضحاً من خالل مساهمة الشركا

، مما يساعد على توفير الوقت بعضاً على جعل الخطوط اإلنتاجية قريبة من بعضها (JIT)نظام 

المناسب لمناولة المواد األولية واألجزاء المكملة للعملية اإلنتاجية، وأنه يزيد من كفاءة مراحل 

  .حسب الوقت المحدد لكل مرحلةبالتشغيل 

) الثالثة(قد جاء في المرتبة ) تخفيض تكاليف اإلنتاج(وأظهرت نتائج الدراسة بأن مجال 

وهذا يعني أن مستوى تقييم أفراد عينة . درجات) 5(من أصل ) 3.71(بمتوسط حسابي قدره 

من وجهة نظرهم، مما بدرجة كبيرة ) إيجابياً(الدراسة في الشركات المذكورة لهذا المجال كان 

 له أثر واضح في تعظيم ربحية (JIT)يدل ذلك على أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

الشركات المذكورة من خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج، وقد تبين ذلك واضحاً من خالل مساهمة 
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تفاظ ، مما يؤدي بأن تكون تكاليف االح)صفراً= كمية المخزون ( على جعل (JIT)نظام 

، وكذلك مساهمته في زيادة كفاءة المراحل اإلنتاجية، مما يؤدي إلى )صفراً(بالمخزون تساوي 

  .تخفيض تكاليف اإلنتاج

في المرتبة أيضاً قد جاء ) تحقيق التفوق التنافسي(كما وأظهرت النتائج بأن مجال 

توى تقييم أفراد وهذا يعني أن مس. درجات) 5(من أصل ) 3.71(بمتوسط حسابي قدره ) الثالثة(

بدرجة كبيرة من وجهة نظرهم، ) إيجابياً(عينة الدراسة في الشركات المذكورة لهذا المجال كان 

 له أثر واضح في تعظيم (JIT)مما يدل ذلك على أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

 من خالل ربحية الشركات المذكورة من خالل تحقيق التفوق التنافسي، وقد تبين ذلك واضحاً

مة منطقية بين الطلب الحقيقي وتصميم المنتوج، مما يؤدي  على تحقيق مالء(JIT)مساهمة نظام 

إلى خلق ميزة تنافسية للشركات، وكذلك مساهمته في زيادة جودة اإلنتاج، وبالتالي إلى تعزيز 

  .المقدرة التنافسية للشركات

) الخامسة(قد جاء في المرتبة ) جتحسين جودة اإلنتا(وأظهرت نتائج الدراسة بأن مجال 

وهذا يعني أن مستوى تقييم أفراد . درجات) 5(من أصل ) 3.59(واألخيرة، بمتوسط حسابي بلغ 

بدرجة كبيرة من وجهة نظرهم، ) إيجابياً(عينة الدراسة في الشركات المذكورة لهذا المجال كان 

 له أثر واضح في تعظيم (JIT)مما يدل ذلك على أن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

ربحية الشركات المذكورة من خالل تحسين جودة اإلنتاج، وقد تبين ذلك واضحاً من خالل 

 على زيادة كفاءة المراحل اإلنتاجية، وزيادة جودة المنتجات، وكذلك  يساهم (JIT)مساهمة نظام 

  . والتميز في العملالنظام في تعزيز رسالة الشركات وأهدافها من أجل الوصول إلى الجودة
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وفي ضوء النتائج المتعلقة بمجاالت تعظيم ربحية الشركات الصناعية في األردن، يتضح 

، قد أثر بشكل واضح وكبير في مجاالت تعظيم (JIT)بأن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

جودة تخفيض تكاليف اإلنتاج، وتحسين (ربحية الشركات الصناعية في األردن المتمثلة بـ

  ).اإلنتاج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافسي، وتخفيض عامل الوقت

 في تعظيم (JIT)وجاءت النتائج المتعلقة بأثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

، Benito (2000(ربحية الشركات الصناعية في األردن، متفقة مع نتائج دراسة كل من 

 Yang، و)2005(، والبشتاوي ومطارنة Wang & Sarker (2004)، وIbrahim (2004)و

& Etc (2006) ،2007( ، وعبد الفتاح.(  

 التي أشارت (Palito & et al., 2006)وتختلف نتائج دراستنا عن نتائج دراسة 

 يؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج على سعر المواد الخام في (JIT)نتائجها إلى أن تطبيق نظام 

  . بدراستهالشركات المشمولة

  : اختبار فرضية الدراسة-3

، على (JIT)       هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

تخفيض تكاليف (تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن، متمثالً بمجاالت 

تفوق التنافسي، وتخفيض اإلنتاج، وتحسين جودة اإلنتاج،  وتخفيض نسب التالف، وتحقيق ال

  ؟)عامل الوقت

  :أظهرت النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات الفرعية للدراسة، ما يأتي

أظهرت نتائج اختبار الفرضية األولى، بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -أ 

)α = 0.05( لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ،(JIT)لشركات ، في تعظيم ربحية ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

109 

، بداللة قيمة الداللة )تخفيض تكاليف اإلنتاج(الصناعية المساهمة في األردن من خالل 

ويتبين من النتيجة السابقة بأن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت ). 0.011(اإلحصائية البالغة 

، سيؤثر بشكل واضح في تخفيض تكاليف اإلنتاج، وبالتالي تعظيم ربحية (JIT)المحدد 

 . الصناعية المساهمة في األردنالشركات 

أظهرت نتائج اختبار الفرضية الثانية، بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -ب 

)α = 0.01( لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ،(JIT) في تعظيم ربحية الشركات ،

ة قيمة الداللة ، بدالل)تحسين جودة اإلنتاج(الصناعية المساهمة في األردن من خالل 

ويتبين من النتيجة السابقة بأن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت ). 0.000(اإلحصائية البالغة 

، سيؤثر بشكل واضح في تحسين جودة اإلنتاج، وبالتالي تعظيم ربحية (JIT)المحدد 

 . الشركات الصناعية المساهمة في األردن

د أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج اختبار الفرضية الثالثة، بأنه يوج  -ج 

)α = 0.01( لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ،(JIT) في تعظيم ربحية الشركات ،

، بداللة قيمة الداللة )تخفيض نسب التالف(الصناعية المساهمة في األردن من خالل 

ق نظام اإلنتاج في الوقت ويتبين من النتيجة السابقة بأن تطبي). 0.000(اإلحصائية البالغة 

، سيؤثر بشكل واضح في تخفيض نسب التالف، وبالتالي تعظيم ربحية (JIT)المحدد 

 .الشركات الصناعية المساهمة في األردن

أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرابعة، بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -د 

)α = 0.01(قت المحدد ، لتطبيق نظام اإلنتاج في الو(JIT) في تعظيم ربحية الشركات ،

، بداللة قيمة الداللة )تحقيق التفوق التنافسي(الصناعية المساهمة في األردن من خالل 
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ويتبين من النتيجة السابقة بأن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت ). 0.000(اإلحصائية البالغة 

افسي، وبالتالي تعظيم ربحية ، سيؤثر بشكل واضح في تحقيق التفوق التن(JIT)المحدد 

 . الشركات الصناعية المساهمة في األردن

أظهرت نتائج اختبار الفرضية الخامسة، بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى   -ه 

، في تعظيم ربحية (JIT)، لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد )α = 0.01(الداللة 

، بداللة قيمة )تخفيض عامل الوقت(من خالل الشركات الصناعية المساهمة في األردن 

ويتبين من النتيجة السابقة بأن تطبيق نظام اإلنتاج في ). 0.000(الداللة اإلحصائية البالغة 

، سيؤثر بشكل واضح في تخفيض عامل الوقت، وبالتالي تعظيم ربحية (JIT)الوقت المحدد 

  . الشركات الصناعية المساهمة في األردن

 وجود أثر لتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت علىدم، أكدت نتائج الدراسة وفي ضوء ما تق

  .، على  تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن(JIT)المحدد 

 على تعظيم (JIT)وجاءت النتائج المتعلقة بأثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـ

، Benito (2002)ع نتائج دراسة كل من ربحية الشركات الصناعية في األردن، متفقة م

 Yang، و)2005(، والبشتاوي ومطارنة Wang & Sarker (2004)، وIbrahim (2004)و

& Etc (2006) 2007(، وعبد الفتاح.(  

 التي أشارت نتائجها (Palito & et al., 2006)عن نتائج دراسة هذه الدراسة وتختلف 

  .ادة تكاليف اإلنتاج في الشركات المشمولة بدراسته يؤدي إلى زي(JIT)إلى أن تطبيق نظام الـ
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  :التوصيات  2- 5

  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي

 من )20 (، بما جاء بالفقرة الشركات الصناعية المساهمة في األردنضرورة اهتمام إدارات -1

 ، والتي تتعلق باطالع(JIT)محدد الـتطبيق نظام اإلنتاج في الوقت الفقرات مجال مدى 

شركة على التجارب الناجحة للشركات العالمية التي تتبنى تطبيق نظام اإلنتاج في إدارة ال

 واألخيرة على سلم تقدير أفراد عينة عشرين، نظراً لحصولها على المرتبة الالوقت المحدد

  .الشركات المذكورةالدراسة في 

على المرتبة الثامنة )  تكاليف اإلنتاجتخفيض (رات مجال من فق)3(نظراً لحصول الفقرة  -2

الشركات الصناعية المساهمة في األردن،  على سلم تقدير أفراد عينة الدراسة في واألخيرة

  الشركات آنفة الذكر فيهموتدريبالعاملين تأهيل عليه ينبغي على إدارة الشركات المذكورة 

ق الشركة بتكاليف غير مباشرة ونفقات غير حول إمكانية تعريفهم بالنشاطات التي تره

 .ضرورية

) 8 (الفقرةبما جاء حول ،  المساهمة في األردنيةصناع الضرورة اهتمام إدارات الشركات -3

 (JIT) باعتبار تطبيق نظام الـ، والتي تتعلق)تحسين جودة اإلنتاج(من فقرات مجال 

نظراً لحصولها على المرتبة األرضية الخصبة في اعتماد مفهوم الجودة شعاراً للشركة، 

 .الشركات المذكورةة واألخيرة على سلم تقدير أفراد عينة الدراسة في ثامنال

 من )6 ( االهتمام بما جاء بالفقرةينبغي على إدارة الشركات الصناعية المساهمة في األردن -4

 في إزالة (JIT)، والتي تتعلق بمساهمة نظام الـ)تخفيض نسب التالف(فقرات مجال 

 بما يؤدي إلى تخفيض ،لمساحات المخزنية غير الضرورية والخزين الفائض عن الحاجةا
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ة واألخيرة على سلم تقدير أفراد عينة سادس نظراً لحصولها على المرتبة النسب التالف،

 .الشركات المذكورةالدراسة في 

 من )7 (، بما جاء بالفقرةاهتمام إدارات الشركات الصناعية المساهمة في األردنضرورة  -5

 المطبق في (JIT)مساهمة نظام الـ، والتي تتعلق ب)تحقيق التفوق التنافسي(فقرات مجال 

، نظراً الشركة على تحسين المستوى التنافسي للسلعة في األسواق المحلية والعالمية

الشركات ة واألخيرة على سلم تقدير أفراد عينة الدراسة في بعلحصولها على المرتبة السا

 .المذكورة

 من )9 (، بما جاء بالفقرة المساهمة في األردنيةصناعت الشركاضرورة اهتمام إدارات ال -6

بامتالك إدارة الشركة المرونة المطلوبة ، والتي تتعلق )تخفيض عامل الوقت(فقرات مجال 

في استخدام واستثمار كل ما يؤدي إلى تخفيض الوقت الالزم للعملية اإلنتاجية، وتقليل دورة 

ة واألخيرة على سلم تقدير أفراد عينة الدراسة عسظراً لحصولها على المرتبة التاالمنتوج، ن

 .الشركات المذكورةفي 

من مجاالت ) تحسين جودة اإلنتاج(ومجال ) تحقيق التفوق التنافسي (نظراً لحصول مجال -7

) رابعةال(، على المرتبتين ن األردتعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة في

 االهتمام صناعية المذكورةات الشركعلى التوالي، عليه ينبغي على إدارات ال) ةالخامس(و

 تعظيم األرباح فيبهذين المجالين كونهما من المجاالت الحيوية والمهمة على مستوى 

 . المذكورةشركاتال

 على (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد الـضرورة توزيع التقنيات الحديثة المتعلقة ب -8

حسب حاجة كل ب األردن، والشركات الصناعية المساهمة فيات اإلنتاج في أقسام جميع وحد
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وحدة، كي تمكن العاملين من تأدية أعمالهم على أفضل وجه، مع مراعاة إقامة الدورات 

التدريبية التخصصية للعاملين بهدف ترسيخ الجانب المعرفي والمهاري بطبيعة عمل كل 

 .تقنية

نظام اإلنتاج في الوقت المحدد لدى العاملين عن مفهوم زيادته والعمل على تعميق الوعي  -9

تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة من أثر فاعل على ، لما لهذا النظام (JIT)الـ

 .األردن في

 الشركات الصناعية المساهمة في األردن ألهميتها، معإنشاء مراكز خاصة بضبط جودة  -10

البرامج التدريبية ة، تأخذ على عاتقها تصميم شركيمي للمراعاة إدخالها ضمن الهيكل التنظ

لمنتجات الشركات  بشكل دائم ومستمر، يركز فيها على تحقيق مستوى جودة عاٍل هاوتنفيذ

 .الصناعية المذكورة

العمل على تنمية القيم واالتجاهات بهدف بناء ثقافة تنظيمية راسخة لتأكيد جودة اإلنتاج  -11

التعاون الجاد والعمل : (العاملين، ومن أبرز تلك القيم ما يأتيوعملية تنفيذها من قبل 

، والرغبة والتحسين المستمر لبرامج اإلنتاجالمحافظة على الوقت، وبروح الفريق الواحد، 

 ).ي في المجال اإلنتاجفي االبتكار واإلبداع والتجديد

خرى مماثلة على  دراسات أبإجراءتوصي الباحثة بتكثيف جهود الباحثين ، وأخيرا  – 12

 أكانت للشركات الصناعية عامة أو خاصة وذلك من أجل تخفيض التكاليف سواءمستوى األردن 

 وكما أثبتته أغلب (JIT) في الوقت المحدد ال اإلنتاج نظام بإتباعاالنتاجية والتي يمكن تحقيقها 

 قد تم انجازها على  سيما وأن هنالك الكثير من الدراسات ورسائل الدكتوراه;الدراسات السابقة 

  .مستوى الدول الغربية 
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 طرق لتقليل الفاقد إيجاد، مراعاة عدم هدر الموارد المتاحة مع استخدامها استخداما أمثل  إن

التخطيط السليم لالحتياجات من مواد  ، اإلدارةالدعم المستمر من ، االنتاجية لتوفير التكاليف 

التسليم بشروط مطابقة مطابقة لطلب العميل من حيث  بمواصفات إنتاج كل ذلك يقود الى اإلنتاج

لوقت والجودة والسعر والتطبيق األمثل لنظام الوقت المحدد مع توصيتي كباحثة بتكثيف ل

 من أجل التفوق التنافسي والمحافظة علية (JIT II)ال سة للنظام األكثر تطورا وهو نظام الدرا

  .لتعظيم ربحية المنشآت واهللا ولي التوفيق 
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  المصادر والمراجع

 :المصادر والمراجع العربية

 في المنشآت (JIT)نظام تكاليف اإلنتاج اآللي . البشتاوي، سليمان و المطارنة، غسان .1

الصناعية األردنية ودوره في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، قدمت الورقة في المؤتمر العلمي 

 استراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العولمة، جامعة –داع الريادة واإلب: الرابع بعنوان

 )http://www.philadelphia.edu.jo(، منشورة عبر الموقع 16/3/2005-15فيالدلفيا، 

: الرياض. مدخل إلى نظم ضبط ومراقبة المخزون). 2005. (البلخي، زيد تميم وآخرون .2

 .جامعة الملك سعود

دار : عمان). 1ط. ( والعملياتنتاج اإلإدارةمقدمة في ). 2001. (الحسين، محمد ابديوي .3

 .المناهج للنشر والتوزيع

 .دار المناهج: عمان). 1ط. ( ومراقبتهنتاجتخطيط اإل). 2001. (الحسين، محمد بديوي .4

 .دار الجامعة الجديدة للنشر: القاهرة. إدارة المواد واإلمداد). 2002. (حنفي، عبد الغفار .5

: القاهرة.  المواد واإلمدادإدارةأساسيات ). 2002. (قرياقص، رسميةحنفي، عبد الغفار و .6

 .دار الجامعة الجديدة للنشر

دار : عمان). 1ط. ( الشراء والتخزين مدخل حديثإدارة). 2002. (زويلف، مهدي حسن .7

 .الفكر

 ن.د.  الجودةإدارة مداخل – نتاجتخطيط ومراقبة اإل). 1997. (زين الدين، فريد عبد الفتاح .8
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 العمليات، منهج عملية األعمال بصفحات إدارة). 2005. (شافر، سكوت وميرديت، جاك .9

 .دار المريخ للنشر: الرياض. سرور سرور علي: ترجمة. االنتشار

دار المناهج : عمان.  المخزون السلعيإدارة). 2002. (الصيرفي، محمد والعالق، بشير .10

 .للنشر والتوزيع

دار المناهج : عمان). 1ط. (التخزين السلعي). 2002(. الصيرفي، محمد والعالق، بشير .11

  .للنشر والتوزيع

). 2ط. (يةنتاجتخطيط ومراقبة العمليات اإل). 2004. (العبادي، سمير والكيالني، عثمان .12

 .جامعة القدس المفتوحة: القدس

األساليب اإللكترونية في التخطيط والرقابة على ). 2007. (عبد الفتاح، إيمان صالح .13

 المخازن والمشتريات إدارةون، دراسة مقدمة إلى ملتقى االتجاهات الحديثة في المخز

  .، القاهرةوورشة عمل الشراء اإللكتروني

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان). 2ط. ( الموادإدارة). 2004. (عقيلي، عمر وآخرون .14

دار : عمان. )1ط. ( الحديثة للمخازن والمشترياتدارةاإل). 2001. (العلي، عبد الستار .15

 .وائل للنشر

دار : عمان.  والعملياتنتاجالتخطيط والسيطرة على اإل). 2007. (العلي، عبد الستار .16

 .المسيرة للنشر والتوزيع

 .دار زهران للنشر: عمان). 2ط. ( الشراء والتخزينإدارة). 2000. (الغدير، حمد .17

 .نشر العلمي والمطابعال.  المشتريات والمخزونإدارة). 1993. (مخيمر، عبد العزيز .18
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محاضرات على موقع .  اللوجستيات وسالسل اإلمدادإدارة). 2008. (المعداوي، محمد .19

 .http://www.shatharat.net: اإلنترنت

). 1ط. ( المواردإدارةالمداخل الحديثة في ). 2002. (المنصور، كامل والغدير، حمد .20

 .http://www.shatharat.net:  على موقع اإلنترنتمحاضرات

.  النظم واألساليب واالتجاهات الحديثة– العمليات إدارة). 2001. (نجم، نجم عبود .21

 .مركز البحوث: الرياض

لنشر أتيرال ل: القاهرة. تنمية مهارات وتحليل المخزون). 2001. (نصار، محمد أحمد .22

 .والتوزيع

  :المراجع األجنبيةالمصادر و

1. Abu Ata, L. (2004). Factors Related to the Applicability of Just-In-Time (JIT) 

System in the Garment Industry in Jordan, (Unpublished Master Thesis). 

University of Jordan, Amman: Jordan. 

2. Atkinson, A.A, & Kaplan R.S. (2004). Management Accounting, (4th ed.) 

Perason Education International, London: Prentice Hall. 

3. Beams F.A, Anthony J.H, Clement R.P & Lowensohn S.H. (2005). 

Advanced Accounting. (9th ed.). New York: Wiley & Sons. 

4. Browne, J. (1988). Cost Management Systems. London: Addison-Wesley. 

5. Browne J., Harhen J. & Shivnan J. (1988). Production Management 

Systems, Galway, Ireland: Addison-Wesley. 

6. Broyles, D., Beims, J., Franko, J., & Bergman, M. (2006). Just-in-Time 

Management Strategy Overview of Just-in-Time Inventory Management. 

London: Prentice Hall. 
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7. Davidson, P., & Wernsted, F. (2005). Characterization and Evaluation of 

Just-in-Time Production and Distribution, Blekinge Institute of Technology, 

Sweden: Ronneby. 

8. Garrison R., Noreen E. & Brewer P. (2004). Managerial Accounting. (11th 

ed.), London: Irwin/mcgraw-hill. 

9. Gibson P., Mummert L., Sukthankar R., and Huston L. (2007). Just-In-time 

Indexing for Interactive Data Exploration, INTEL RESEARCH, School of 

Computer Science, Carnegie Mellon University, CMU-CS-07-120. 

10. Gonzalez-Benito, J. (2002). Effect of the Characteristics of the Purchased 

Products in JIT Purchasing Implementation, INTERNATIONAL JOURNAL 

OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT, vol.(22), No.(8), pp. 

868-886. 

11. Kerschberg L. & Jeong H. (2005). Just-in-Time Knowledge 

Management, Third Conference on Professional Knowledge Management, 

Germany: Kaiserslautern. 

12. LeBlance L., et al., (2008). Simulation Models for Just-in-Time Provision of 

Resources in an Emergency Department, Owen Graduate School of 

Management, USA: Vanderbilt University, (On-Line) available: 

http://ssrn.com/abstract=1154163  

13. Mine M. and Bishop G. (1993). Just-In-Time Pixels, UNC, Chapel Hill 

Computer Science Technical Report, TR93–005.  

14. Moser J.T (1998). Credit derivatives: just-in-time provisioning for loan 

losses, ECONOMIC PERSPECTIVES, Vol. 22. 

15. Mowen, H. (2002). Cost Management. (4th ed.), USA: John Wiley & Sons. 

16. Palito T. & Watson K., (2006). Just-in-Time under Fire: The Five Major 

Constraints upon JIT Practices, THE JOURNAL OF AMERICAN ACADEMY 

OF BUSINESS, Cambridge, vol.(9), No.(1), pp.8-13. 
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17. Tommelein, I. & Yili, A., (1999). Just-in-Time Concrete Delivery: Mapping 

Alternatives for Vertical Supply Chain Integration, USA: University of 

California, Berkeley), pp. 17-108. 

18. Wang, S. & Sarker B., (2004). A Single-Stage Supply Chain System 

Controlled by Kanban under Just-in-Time Philosophy, JOURNAL OF THE 

OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol.(55), No.5, pp. 485-494. 

19. Wysocki J., Bernard, & Lueck S., (2006). Margin of Safety: Just-in-Time 

Inventories Make U.S. Vulnerable in a Pandemic, Low Stockpiles at 

Hospitals Boost Efficiency but Leave no Extras for Flu Outbreak, A Run on 

Protective Masks, THE WALL STREET JOURNAL, New York, p.1A. 

20. Yang P., Wee H., & Yang H., (2006). Global Optimal Policy for Vendor-

Buyer Integrated Inventory System within Just in Time Environment. 

SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA, vol.(37), No.4, pp.505-511. 
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  )1(الملحق رقم 

  أداة الدراسة

  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

  قسم المحاسبة/ كلية األعمال

  

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل

  تحية طيبة وبعد،،،

أثر تطبيق نظام ": تقوم الباحثة سناء نايف سمعان اليعقوب بإجراء دراسة ميدانية بعنوان

 على تعظيم ربحية الشركات الصناعية في (Just-In-Time, JIT) في الوقت المحدد نتاجاإل

  .، استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة"األردن

لذا، فإنني أرجو تعاونكم في التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة، وذلك بوضع 

ل فقرة، حسب درجة اتفاقك مع مضمون الفقرة من وجهة في المكان المناسب مقابل ك) ×(إشارة 

علماً بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال . نظرك

  .ألغراض البحث العلمي

  .شاكرين لكم تعاونكم

  المشرف

  عبد الناصر نور/ األستاذ الدكتور

  الباحثة

  سناء نايف سمعان اليعقوب
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  : معلومات عامة–ألول الجزء ا

  :الجنس

  c  أنثى  c  ذكر

  

  :العمر

 c   سنةc  20-30   سنة20أقل من 

 c   سنة فأكثرc 40   سنة30-40

  

 :المؤهل العلمي

 c  بكالوريوس  c  دبلوم متوسط فما دون

 c دكتوراه  c  ماجستير

  

 :الخبرة

 c   سنواتc 5-10   سنوات5أقل من 

 c   سنة فأكثرc 16   سنة10-15

     

     :المسمى الوظيفي

 c  رئيس قسم c  مدير

 c أخرى c  موظف
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  :(JIT) في الوقت المحدد الـنتاجتطبيق نظام اإلمدى : الجزء الثاني

ية نتاج اإلمدخل شامل لتحسين: "نهأ، ب(JIT)ـ في الوقت المحدد النتاجيقصد بنظام اإل
  الضروريةجزاء، مع تسليم األخفضةجراءات الوقائية بكلف من، واتخاذ اإلزالة الضياعإ و،الكلية
  ."ة، وفي الوقت المطلوب المطلوبة والنوعيةبالكمي

  :ر عن وجهة نظركفي المكان الذي يعب) ×(شارة إضع 

  موافق  ةرـمضمون الفق  الرقم
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 في الوقت نتاجها نظام اإلتتبنى الشركة التي أعمل في  1
  .المحدد

          

يمانها المطلق بدعم تطبيـق     إ و ة الشرك إدارةاقتناع    2
  . في الوقت المحددنتاجنظام اإل

          

ـ ) نتاجبطاقات السحب واإل   (ةتعتمد الشرك   3 اء جرإك
أحجـام   ب أجزاء نمطيـة   إنتاج على   محدد للسيطرة 

  .عالية

          

 بعقد برامج التطوير المستمر في      ة الشرك إدارةتهتم    4
  . في الوقت المحددنتاج بنظام اإلةقالجوانب المتعل

          

جراء التغييرات في االتجاهات    إ ب ة الشرك إدارةتقوم    5
، لضمان تطبيـق    ة وخارجها والعمليات داخل الشرك  

  . في الوقت المحددنتاجنظام اإل

          

تـصاالت مـع     نظام شـبكة مـن اال      الشركةتعتمد    6
، لضمان نجاح تطبيق نظـام   المستهلكين والمجهزين 

  . في الوقت المحددنتاجاإل

          

تعتمد الشركة نظام جدولة منتظمة لفحص وتفتـيش          7
 وفق نظام الـصيانة  ةجزاء العاطلالمكائن وتبديل األ 

  .يةالوقائ

          

 بتدريب العاملين بهدف تزويدهم     الشركة إدارةتقوم    8
 في الوقت نتاجبالمهارات المتعددة والمتعلقة بنظام اإل

  .المحدد

          

 الرئيـسي  نتـاج  الشركة نظام جدولة اإل    إدارةعتمد  ت  9
 نتـاج عداد نظـام جدولـة اإل     إلغرض اعتماده في    

  .اليومي
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  موافق  مضمون الفقـرة  الرقم
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

تقوم الشركة بتغيير التنظيم الداخلي لمصانعها فـي          10
دد، لضمان   في الوقت المح   نتاجضوء فلسفة نظام اإل   

  .استمرار انسياب المنتجات

          

11  
  

ـ         حـول   ةيتمتع العاملون في الشركة بكفـاءة عالي
 فـي الوقـت   نتـاج ساليب تطبيق نظام اإل   أ استخدام
  .المحدد

          

جزاء ولية واأل  الشركة نظام المناولة للمواد األ     تعتمد  12
  .نتاجنصف المصنعة بطريقة تضمن انسيابية اإل

          

ى الشركة وحدة متخصصة بمراقبة جـودة       توجد لد   13
 فـي الوقـت   نتـاج ، لضمان تطبيق نظام اإل  نتاجاإل

  .المحدد

          

يتوفر لدى الشركة دليل واضح وموثق يتناول سياسة   14
  . في الوقت المحددنتاجتطبيق نظام اإل

          

ـ    إدارةتقوم    15 نـات الماديـة    مكاأمين اإل  الـشركة بت
جاح تطبيق نظـام    ، لضمان ن  واالحتياجات البشرية 

  . في الوقت المحددنتاجاإل

          

 نتاجيوجد لدى الشركة مسؤول متخصص بنظام اإل        16
، يمكن مراجعته في حالة حـدوث    في الوقت المحدد  

  .يةنتاجمشكلة ما في المراحل اإل

          

مثل من قبل الشركة للموارد البـشرية       األاالستخدام    17
  .يةنتاجكفاءة واإلوالمالية والتقنية بدرجه عالية من ال

          

، والمتعلـق   نتـاج تهتم الشركة بعامل الوقت في اإل       18
 المختلفة  نتاججزاء المصنعة في مراحل اإل    بتسليم األ 

  .بالوقت المحدد

          

همية النسبية التي توليها الشركة لتطبيـق       إدراك األ   19
كـاليف   في الوقت المحدد، مقابـل الت      نتاجنظام اإل 

  .التطبيقالمترتبة عن عملية 

          

 الشركة على التجارب الناجحة للشركات إدارةطالع إ  20
في الوقـت    نتاجالعالمية التي تتبنى تطبيق نظام اإل     

  .المحدد
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  : الصناعية في الوقت المحدد في تعظيم ربحية الشركاتنتاجأثر تطبيق نظام اإل: اًثالث

 :في تخفيض التكاليف (JIT)ـأثر تطبيق نظام ال -1

  موافق  مضمون الفقـرة  الرقم
  غير  محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يساهم في إمكانية متابعة     (JIT)ـإن تطبيق نظام ال     1
  .قل التكاليف الممكنةأخطاء وتصحيحها باأل

          

 في الشركة يساهم علـى      (JIT)ـ تطبيق نظام ال   إن  2
  .نتاجتخفيض تكاليف اإل

          

زالة جميع النـشاطات    إ لىإ (JIT)ـيسعى نظام ال    3
يف غير مباشـرة ونفقـات      التي ترهق الشركة بتكال   

  .غير ضرورية

          

لى تنويع كبير في المنتـوج       إ (JIT)ـيهدف نظام ال    4
لى زيادة التكاليف المترتبة على عملية      إدون الحاجة   

  .التنويع

          

 في الشركة يساعد علـى      (JIT)ـن تطبيق نظام ال   إ  5
  . بكلف منخفضةنتاجوقائية لإلجراءات الاتخاذ اإل

          

كميـة  (لى جعل    يهدف إ  (JIT)ـن تطبيق نظام ال   إ  6
يف ن تكون تكـال   أ، مما يؤدي ب   )اًصفر=  المخزون

  .االحتفاظ بالمخزون تساوي صفراً

          

) تخفيض( على ضغط    (JIT)ـيساعد تطبيق نظام ال     7
ية لقربها  نتاجتكاليف انتظار المنتج بين الخطوط اإل     

  .ضهامن بع

          

 يزيد من كفاءة المراحـل      (JIT)ـن تطبيق نظام ال   إ  8
  .نتاجلى تخفيض تكاليف اإلإ، مما يؤدي يةنتاجاإل
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  :نتاج في تحسين جودة اإل(JIT)ـأثر تطبيق نظام ال -2

  موافق  مضمون الفقـرة  الرقم
  غير  محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

من ) نتاجحب واإلبطاقات الس(يعد نظام كانبان   1
  .ية الكلية للشركةنتاجالوسائل المؤثرة في تحسين اإل

          

ـ   2 = عـدد العيـوب   ( إلى جعل (JIT)يهدف نظام ال
  . ذو جودة عاليةنتاجن اإلأ، مما يؤكد ب)اًصفر

          

يساعد نظام البطاقات على تقـديم وسـائل مرئيـة            3
، ينتاجلمالحظة انسياب المنتوجات خالل النظام اإل     

  .ما يسهل متابعتها ومراقبة جودتهام

          

بمثابـة  ) نتاجبطاقات السحب واإل  (يعد نظام كانبان      4
 والسيطرة على نتاجنظام معلومات لمراقبة كميات اإل

  .جودتها

          

 على زيادة كفاءة المراحـل      (JIT)ـيساعد نظام ال    5
  .ة، وزيادة كفاءة جودة المنتوجاتينتاجاإل

          

 يساعد الشركة على القيـام      (JIT)ـ ال اعتماد نظام   6
خطاء المتوقعة، وبمـا  إجراءات وقائية وعالجية لأل ب

  .هايساهم في رفع كفاءة المنتجات وتحسين نوعيت

          

 يعزز من رسالة الشركة     (JIT)ـن تطبيق نظام ال   إ  7
  .إلى الجودة والتميز في العملوأهدافها من الوصول 

          

رضية في الشركة، يعد األ (JIT)ـن تطبيق نظام ال   إ  8
  .عتماد مفهوم الجودة شعاراً للشركةالخصبة في ا
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  : نسب التالف في تخفيض(JIT)ـأثر تطبيق نظام ال -3

  موافق  مضمون الفقـرة  الرقم
  غير  محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

ـ    1 زالـة جميـع أسـباب       في إ  (JIT)يساهم نظام ال
  .التلف الصفريإلى مفهوم خطاء للوصول األ

          

 من خبرة العاملين في الشركة      (JIT)ـيعزز نظام ال    2
  . بين عيوب المنتج وجودتهللتمييز

          

يساهم مفهوم النوعية بشكل عـام، باعتبـاره أحـد            3
سماح بالمعيب من ، بعدم ال(JIT)ـخصائص نظام ال

  .المواد واألجزاء

          

بـين   على تنـسيق العمـل       (JIT)ـيساعد نظام ال    4
لى تجنـب   إية، بالشكل الذي يؤدي     نتاجالمراحل اإل 

  .إلى تخفيض نسب التالف وبالتالي ،تكدس المنتجات

          

 من) التالف(زالة الضياع إ في (JIT)ـيساهم نظام ال  5
  .المواد نتيجة االنتظار للمعالجة

          

ـ     6 زالـة المـساحات   إ علـى  (JIT)ـيساعد نظام ال
زين  الفـائض عـن     المخزنية غير الضرورية والخ   

  . إلى تخفيض نسب التالف، بما يؤديةالحاج
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  : في تحقيق التفوق التنافسي(JIT)ـأثر تطبيق نظام ال -4

  موافق  مضمون الفقـرة  الرقم
  غير  محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

ـ    1  على تحديد حجم المبيعـات      (JIT)يساعد نظام ال
 نـسبة حـصتها     المتوقعة للشركة، وبالتالي زيـادة    

  .السوقية

          

ـ    2  علـى ابتكـار  األسـاليب        (JIT)يساهم نظام ال
والتقنيات والبرامج المحكمـة الختـراق األسـواق        

  .الدولية من خالل جودة منتجاتها

          

ـ        3  تعد  (JIT)إن الصيانة الوقائية كمدخل من نظام ال
  .أحد األبعاد األساسية لقياس النوعية التنافسية

          

ـ  يحق  4  مالئمة منطقية بـين الطلـب       (JIT)ق نظام ال
الحقيقي وتصميم المنتوج، مما يؤدي ذلك إلى خلـق    

  .ميزة تنافسية للشركة

          

ـ     5  في الشركة من اإليفاء   (JIT)يساعد تطبيق نظام ال
في تسليم طلبية الزبائن حـسب الكميـة والنوعيـة          

  .المطلوبة في الموعد المتفق عليه

          

ـ إن تطبيق نظا    6  يساهم في زيـادة جـودة      (JIT)م ال
، وبالتالي إلى تعزيـز المقـدرة التنافـسية         نتاجاإل

  .للشركة

          

ـ    7  المطبق في الـشركة علـى       (JIT)يساهم نظام ال
تحسين المستوى التنافسي للسلعة في األسواق المحلية 

  .والعالمية
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  :يض عامل الوقت في تخف(JIT)ـأثر تطبيق نظام ال -5

  موافق  ون الفقـرةمضم  الرقم
  غير  محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 المختلفـة ذو    نتـاج يعد عامل الوقت في مراحل اإل       1
  . دون أي توقفنتاجأهمية كبيرة لالستمرار باإل

          

ـ    2  على جعل الخطوط قريبة من     (JIT)يساهم نظام ال
بعضها البعض، مما يساعد على تـوفير  الوقـت          

ة المواد األولية واألجـزاء المكملـة      المناسب لمناول 
  .يةنتاجللعملية اإل

          

ـ    3  من كفاءة مراحـل التـشغيل       (JIT)يزيد نظام ال
  .حسب الوقت المحدد لكل مرحلة

          

يتمكن الموردون من توفير المواد األولية للشركة في   4
  .الوقت المحدد

          

نـاً  ية رك نتاجيعد الوقت المحدد النتهاء العمليات اإل       5
  . منتجات عالية الجودةإنتاجأساسياً في 

          

 التي تـساعد  نتاج الشركة بتبني أنظمة اإل    إدارةتهتم    6
  . في الوقت المحددنتاجعلى تجهيز اإل

          

يتم االنتهاء من إنجاز الجزء المحدد مـن مراحـل            7
  .ية في الوقت المحددنتاجالعملية اإل

          

 المختلفـة  نتـاج  اإل يساهم الوقت المحدد في مراحل      8
  .نتاجعلى تخفيض تكاليف اإل

          

استخدام  الشركة المرونة المطلوبة في      إدارةامتالك    9
لى تخفيض الوقت الـالزم     واستثمار كل ما يؤدي إ    

  .ية، وتقليل دورة المنتوجنتاجللعملية اإل
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  )2(الملحق رقم 

نتائج التحليل اإلحصائي
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  )3 (الملحق رقم

  أسماء الشركات المشمولة بالدراسة

  اسم الشركة  ت

  .الشركة الدولية للصناعات الدوائية والكيمياوية  1

  .الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية  2

  .شركة هير الشرق األوسط لألجهزة الكهربائية  3

  .الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة  4

  .االتحاد إلنتاج التبغ والسجائرشركة مصانع   5

  .شركة الكندي للصناعات الدوائية  6

  .الشركة الوطنية للدواجن  7

  .الشركة العربية لصناعة اإلسمنت األبيض  8

  .الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب  9

  .شركة بترا للصناعات الهندسية  10
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  )4(الملحق رقم 

  قائمة بأسماء المحكمين

  مكان العمل  الرتبة األكاديمية  التخصص  كماسم المح  ت
  جامعة الزرقاء الخاصة  أستاذ مشارك  محاسبة  محمود جالل. د  1
 جامعة الزرقاء الخاصة  أستاذ مشارك  اقتصاد  إحسان سمارة. د  2

 جامعة الزرقاء الخاصة  أستاذ مشارك  تسويق  ردينة عثمان. د  3

إحصاء وتكنولوجيا   حسن الفيصل. د  4
  معلومات

 جامعة الزرقاء الخاصة  اذ مشاركأست

  جامعة الزرقاء الخاصة  أستاذ مشارك   أعمالإدارة  وصفي كساسبة. د  5
  جامعة الزرقاء الخاصة  أستاذ مشارك  إنتاج إدارة  محمود الفياض. د  6
  جامعة البلقاء التطبيقية  أستاذ مساعد   جودةإدارة  محمد الزيادات. د  7
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