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  فيعلى األداء التشغيلي ) JIT(أثر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد 

  الشركات الصناعية األردنية

  *سان فالح المطارنة وسليمان حسين البشتاويغ

  

  صـلخم
 ات األداء التشغيلي للشركفي (JIT) أثر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد فةمعرإلى اسة هدفت هذه الدر

المخاوف التي تحد من تطبيق إلى  تخفيض تكاليف المنتج والتعرف في هذا النظام  تطبيق، ومعرفة أثرالصناعية األردنية
  .هذا النظام في الشركات الصناعية األردنية

ه ماتومقوه أهداف ودراسة (JIT)دراسة مفهوم نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد : وقد تناول البحث جانبين، األول
أما .  األداء التشغيلي للشركات الصناعية، مع توضيح العيوب المرتبطة بتطبيق النظامفيوأثره ، والمزايا التي يحققها

 شركة مهتمة بتطبيق 40 الشركات الصناعية األردنية بواقع  منالجانب الثاني فتناول الجانب التطبيقي للدراسة على عينة
 يتطلب (JIT)بينت أن تطبيق نظام اسة، وقد  لتحليل النتائج التي توصلت لها الدرSPSS استخدم نظام  تم؛ حيث(JIT)نظام 
 هذا من نه،وتحسيلي  التشغيدائهالرفع كفاءة أة؛ رة إعادة هيكلة العمليات اإلنتاجية في الشركات الصناعية األردنيضرو
 المنتجاتتكاليف المباشرة وتحسين نوعية  يؤدي إلى خفض ال(JIT) ومن جهة أخرى فقد أثبتت النتائج أن تطبيق نظام ،جهة

لعل من أهمها تدريب العمال ات، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصي. مما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية
والموظفين في الشركات الصناعية األردنية لزيادة مهاراتهم بالعمل بمهارات متعددة تمكنهم من الرقابة المتزامنة على 

  .اإلنتاج

  .خزون الصفري، خفض تكلفة اإلنتاج نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد، الم:الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال. 1

  
اق، يجة للتطورات االقتصادية واالنفتاح في األسونت

تعرضت الدول العربية إلى تحديات كبيرة في الصمود أمام 
ت نتجافم ة؛المنتجات األجنبية ومنافستها للمنتجات العربي

 األردنية على وجه الخصوص أصبحت  الصناعيةالشركات
. غير قادرة على منافسة تلك المنتجات بسبب ارتفاع التكلفة

 ،كلفة المنتجاتتبح من الواجب التوجه نحو تخفيض أصلذلك 
مع المحافظة على جودتها وتحسينها حتى يصبح باإلمكان 

. قيةمنافسة تلك المنتجات والمحافظة على حصة الشركة السو
 ذيلذلك كان ال بد من البحث في معالجة مشاكل المخزون 

  . ما سبققيقوثيقة بالمنتج وتصنيعه في محاولة لتحالالقة الع
أن المخزون في النظم التقليدية وف من هو معرما وك

 مخزون اإلنتاج تحت :ميتكون من مخزون المواد الخا

ن هذا المخزووألن . تامالتشغيل، ومخزون اإلنتاج ال
سها؛ لجودة نفبالسير العملية اإلنتاجية واستمرارها ي رورض

يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة باالحتفاظ بهذا فإنه 
وكذلك ازدياد المشاكل تج، المخزون وزيادة سعر المن

  .لجتهاالمحاسبية وطرق معا
لذلك سعت الشركات منذ القدم إلى تخفيض المخزون إلى 

ظروف تسمح بتخفيضه إلى الحد لم تكن الكن، و حد ممأقل
أصبح من الممكن  فقد المطلوب، أما في العصر الحاضر

ة،  نتيجة التقدم التكنولوجي في المعالجة المحاسبييضه؛تخف
نظام تكاليف و هر ما يسمى بالمخزون الصفري أعندما ظ

ينسب ظهور هذا النظام و. )J I T(اإلنتاج في الوقت المحدد 
)Just-In-Time (ابانيين عندما تم تنفيذه ألول مرة في إلى الي

 تبعها ، ثم)1960 – 1950(شركة تويوتا ما بين الفترة 
إال ). Ian Cobb, 1992(العديد من الشركات اليابانية األخرى 

 Fordأمريكية ابتكرت في شركة ه أن البعض يرى أن جذور
عبود،  (ات من القرن المنصرمنيللسيارات في بداية العشري

  .)84، ص2004
 إدارة المال واألعمال، جامعة آل البيت، قسم المحاسبة، كلية * 

، وتاريخ 11/2/2006تاريخ استالم البحث . المفرق، األردن
  . 29/8/2006قبوله 

  .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ مي عمادة البحث العل2007 ©
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  ةأهمية الدراس
وع تكاليف اإلنتاج وضلم بحثهاتتمثل أهمية الدراسة في 

 التي تخدمالحديثة األنظمة  وهو من (JIT)في الوقت المحدد 
 من وفورات تحققهالشركات على اختالف أنواعها بما 

اقتصادية وميزة تنافسية لها، فضالً عن أنه من المواضيع 
ت األردنية على وجه التي لم تبحث بعد على مستوى الدراسا

 يأخذ البحث رى؛الخصوص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخ
نتاج كلفة اإلت يتناول موضوع خفض ألنهميزة إضافية ليس 

 األداء فيوإنما كذلك لبيان أثر تطبيق هذا النظام وحسب؛ 
  .التشغيلي للشركات

  
  ةأهداف الدراس

وآليته  JITنظام م تهدف الدراسة إلى البحث في مفهو
  :وذلك لبيانمتطلباته و
) JIT(أثر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد  -1

ركات الصناعية شتاجية في النفي هيكلة العملية اإل
  .األردنية

 (JIT) أثر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد -2
لفة  تخفيض تكفي الشركات الصناعية األردنية في

  .جة المنتالوحدة
 (JIT) تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد تطبيق نظامأثر  -3

 األداء التشغيلي في في الشركات الصناعية األردنية
  .للشركة

المخاوف التي تحد من تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في  -4
  . في الشركات الصناعية األردنية(JIT)الوقت المحدد 

  
  ةمشكلة الدراس. 2

ي بيئة إن تعقد العمليات اإلنتاجية والتغيرات الحاصلة ف
األعمال تتطلب من الشركات الصناعية األردنية ضرورة 

 يفلاالبحث عن أنظمة تكاليف جديدة تساعدها في خفض تك
 وكذلك رفع جودة إنتاجها من ناحية أخرى، ة،إنتاجها من ناحي

لذلك أصبح االهتمام باألداء االستراتيجي للعمليات اإلنتاجية 
 فمن الممكن يه؛علمن أجل تحقيق الميزة التنافسية لها، و

  :في األسئلة التاليةصياغة عناصر مشكلة الدراسة 
تكاليف اإلنتاج هل يوجد مخاوف تحد من تطبيق نظام  -1

   في الشركات الصناعية األردنية؟(JIT)في الوقت المحدد
هل يتطلب تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد  -2

(JIT)ات  إعادة هيكلة العملية اإلنتاجية في الشرك
  ة؟الصناعية األردني

هل يؤدي تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد  -3

(JIT)جة؟ المنت الوحدةكلفة  إلى تخفيض  
هل يؤدي تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد  -4

(JIT) إلى تحسين األداء التشغيلي للشركات الصناعية 
  ة؟األردني

  
   الدراسةفرضيات

  :يات التاليةتبنى الدراسة على الفرض
 ال يوجد مخاوف تحد من تبني تطبيق نظام: الفرضية األولى

 في الشركات (JIT) تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد
  .الصناعية األردنية

 تكاليف اإلنتاج في ال يتطلب تطبيق نظام: الفرضية الثانية
 إعادة هيكلة العملية اإلنتاجية في (JIT) الوقت المحدد

  . األردنيةالشركات الصناعية
ال يؤدي استخدام نظام تكاليف اإلنتاج في : الفرضية الثالثة

 لفة الوحدة إلى تخفيض تك(JIT)الوقت المحدد 
  .نتجةالم

ال يحقق استخدام نظام تكاليف اإلنتاج في : الفرضية الرابعة
 في األداء التشغيلي ناً تحسي(JIT)الوقت المحدد 

يادة وزمار، زيادة معدل العائد على االستث(للشركة 
كفاءة استغالل الموجودات ومعدل دوران المخزون، 

تحسين نسبة التداول ونسبة السيولة والثابتة، 
  ).السريعة

  
  ة وعينتهاالدراس مجتمع

 يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية األردنية
المسجلة لدى بورصة عمان لألوراق المالية والبالغ عددها 

 ميدانيةدراسة مسحية احثان وقد أجرى الب  شركة،88
لقاءات مع إدارات هذه الشركات والدائرة المالية فيها، و

 شركة منها أظهرت 49فتبين لهما أن  ومهندسي اإلنتاج،
وقد . ام مطبقة جزئياً للنظوكانتفي موضوع الدراسة اهتماماً 

 40تجاوب مع الباحثين في اإلجابة عن فقرات االستبانة 
رها عينة للدراسة وزعت على كل شركة شركة منها، تم اختيا

  .استمارتان واحدة للدائرة المالية واألخرى لقسم اإلنتاج
  

  بقةالدراسات السا. 3
بعنوان ) Foster And Horngren ،)1987 ةدراس. 1

محاسبة التكاليف والتكاليف اإلدارية في بيئة تستخدم نظام "
  ".اإلنتاج في الوقت المحدد

 الواليات المتحدة األمريكية، ُأجريت هذه الدراسة في
 يان مكونات نظام اإلنتاج في الوقت المحددى بهدفت إلو
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 ت وقد توصلف، محاسبة التكاليفي هذا النظام نظريا، وأثر
  :الدراسة إلى النتائج التالية

يجب أن يتم شراء المواد وتسليمها في ظل نظام اإلنتاج  -
  .في الوقت المحدد مباشرة وقبل الطلب

النظام إلى تغير أساس توزيع التكاليف ا يؤدي هذ -
  .الصناعية غير المباشرة

  .يؤدي هذا النظام إلى تخفيض إجراءات الشراء -
 .يؤدي هذا النظام إلى تخفيض الوقت المطلوب لإلنتاج -

كيف يعزز "بعنوان ) 1987 ((Mchilhattan)دراسة . 2
  ".نظام التكاليف اإلدارية فلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد

 التطبيقية على عينة من الشركات فت هذه الدراسةهد
ها ليكون نظام اؤإلى تحديد المتغيرات الواجب إجر األمريكية

 الستخدام نظام اإلنتاج في الوقت ماًالتكاليف اإلدارية مالئ
  .المحدد

وقد خلصت الدراسة إلى أن قياس الكفاءة في الشركة 
ظام التكاليف  لناألكثر مناسبة يعد) المؤشرات غير المالية(

اإلدارية في ظل استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
تخفيض الوقت الضائع  مثل ةوالتي تتضمن مؤشرات نوعي

  .وغيرها من المؤشرات
المحاسبة اإلدارية "بعنوان ) 1993 ((Deluzio)دراسة .3

  ".في بيئة تستخدم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
يات المتحدة األمريكية، وقد أجريت هذه الدراسة في الوال

 النظام المحاسبي التقليدي في أثرهدفت الدراسة إلى بيان 
 الدراسة من خالل نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

وقد خلصت الدراسة إلى . االستعراضية النظرية لهذا األثر
العديد من المخاطر التي تعيق إجراءات تطبيق نظام وجود 

  :اصة في المراحل البدائية مثل اإلنتاج في الوقت المحدد خ
 قائمة األرباح والخسائر المعدة في هذه النظام يؤثر إن -

  ).القديم(وفقا للنظام المحاسبي التقليدي 
 تكلفة المنتج سوف تتغير بسبب انخفاض حجم إن -

  .المخزون
نظام اإلنتاج ءمة  عملية إعادة التخطيط والترتيب لمالإن -

  .يادة التكاليففي الوقت المحدد سوف تؤدي إلى ز
تطبيق "بعنوان ) Small and others 2002 (دراسة .4

  ".منظام اإلنتاج اآلني في القطاع العا
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق اإلنتاج اآلني 
في القطاع العام األمريكي، وقد توصلت الدراسة إلى أن 

رة  قادرة،مفهوم نظام اإلنتاج اآلني هو أداة من أدوات اإلدا
على زيادة كفاءة العمليات، وتطوير نوعية الخدمات وزيادة 

وللوصول إلى هذه األهداف، . فعالية التنظيم داخل الشركة

 في تعديل رغبتهفإن القطاع العام يشبه القطاع الخاص في 
  : وأنه يأخذ في الحسبان االعتبارات التالية،إجراءاته وعملياته

تنظيم اإلداري تدريب اإلدارة والموظفين لتحديث ال  .أ 
  .ليتالءم مع نظام اإلنتاج اآلني

خلق إجراءات جديدة لنظام توريد المواد الخام يعتمد   .ب 
  .على نوعية تلك المواد وتكلفتها ووقت التزويد

  .تبسيط وأتمتة النظاموتحليل العمليات لتوحيد المقاييس،   .ج 
مدى "بعنوان ) 1993 (ف شنابيدراسة الطحان وأ.5

في مجاالت تخفيض ) JIT(المناسب فعالية نظام التوقيت 
  ".التكلفة

 من  نظام التوقيت المناسبأثرهدفت الدراسة إلى إظهار 
 في خالل دراسة تجريبية عن طريق بيانات افتراضية

كنشاط ات في مصر، تخفيض تكلفة األنشطة الرئيسية للشرك
وتوضيح المنافع األخرى ن، اإلنتاج والشراء والتخزي

 بعض اإلجراءات واألساليب فيره آثا وانعكاس، المرتبطة به
  .المحاسبية

وقد انتهى البحث إلى أن فعالية نظام التوقيت المناسب في 
كلفة اإلنتاج ال يجب النظر إليها في المدى تمجاالت تخفيض 

 كما م،القصير، إنما يتم تقييم هذه المنافع بعد استقرار النظا
ض يجب تطوير المقاييس المحاسبية والتوصل إلى بع

المقاييس األخرى التي تأخذ في اعتبارها العوامل المحدثة 
والمؤثرة بشكل أساسي في نتائج األداء في ظل استخدام هذا 

 ومعدالت التسليم ومعدالت منتج، كمعدل تدفق الام،النظ
  .اإلنتاج المعيب وغير ذلك

تحليل الكلف "بعنوان ) 1998 (يندراسة العزاوي وآخر.6
  ".)JIT(نتاج اآلني والمنافع في نظام اإل

هدفت الدراسة إلى تحديد الكلف والمنافع المرافقة لفلسفة 
)JIT( ، ثم تحليل الكلف والمنافع لبيان تأثيرها في المؤشرات

 في الشركات العراقية من خالل نموذج على الحاسب المالية
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. JITلمحاكاة فلسفة 

نافع ملموسة ذات تأثير واضح في العائد  هناك كلفا ومإن -
  .على االستثمار

دي إلى إزالة جميع النشاطات يؤ) JIT( تبني فلسفة إن -
  .التي ال تضيف قيمة إلى المنتوج

 االستثمار في تدني مستوى تبني هذا النظام يؤدي إلى إن -
  .المخزون

اآلثار "بعنوان ) 1999(دراسة العامري وهاشم .7
على محاسبة ) JIT(م اإلنتاج اآلني المحتملة لتطبيق نظا

  ".فالتكالي
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار اآلثار التي يتركها تطبيق 
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 العراقيةفي الشركات  هذا النظام على نظام محاسبة التكاليف
 المتطورة على األساليب من خالل تسليط الضوء نظرياً

وقد توصل الباحثان إلى تطبيق هذا النظام، آلثار الحديثة 
  :لنتائج التاليةا
  .يحقق مردودات اقتصادية كبيرة) JIT( تطبيق نظام إن -
 تطبيق هذا النظام يؤدي إلى حدوث تغيرات جوهرية إن -

 التي والوظائففي طرق إعداد حسابات التكاليف 
  .تؤديها

 واالرتقاء زون، هذا النظام يؤدي إلى خفض المخإن -
  .بمستوى النوعية

  
دد ـفي الوقت المحاج ـف اإلنتـوم نظام تكاليـمفه. 4

Just-In-Time) JIT(  
أدت التطورات التكنولوجية والمنافسة المتزايدة في 
مجاالت األعمال إلى اتجاه العديد من الشركات الصناعية في 

سيا والدول آوالواليات المتحدة وبعض دول شرق اليابان 
زينات، عبد (نتاجية الغربية نحو وضع برامج لتحسين اإل

 فجاء االهتمام بإيجاد نظام إنتاجي ؛)399 :1994الغني، 
يعمل على ضبط أو تهيئة التقنيات التصنيعية بهدف خفض 

 ورفع الجودة إلى أعلى درجة، ى،المخزون إلى أقل مستو
رف هذا النظام بنظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد عو

JIT) Clinton and Ko-Cheng, 1997, pp.18-24.(  
بمثابة ) JIT(إلنتاج في الوقت المحدد نظام تكاليف اويعد 

ثورة في نظم رقابة المخزون السلعي، إال أن الشركات 
 لكي تتبنى مثل هذا وقت طويلالصناعية ال زالت بحاجة إلى 

وتقنية ضبط اء، ذلك يتضمن تقنية ضبط الشرإذ إن  ام؛النظ
االلتزام بالوقت المحدد : وقت اإلنتاج، ويقصد بضبط الوقت

أو الحد .  تخفيض الوقت بصفة مستمرةآخرعنى تماما، وبم
 زمنية تفصل بين تاريخ إصدار أوامر الشراء مدةمن وجود 

، )مرحلة ما قبل اإلنتاج(وتاريخ استالم المواد من الموردين 
وبين تاريخ إتمام اإلنتاج وتاريخ تسليم المنتجات التامة 

إن أمكن،  أي تقليل أو منع وجود فترات انتظار. للعمالء
األمر الذي يؤدي إلى تحقيق آثار جوهرية في خفض تكاليف 

 :2002 باسيلي،(اإلنتاج نتيجة تخفيض فترات التوريد 
 إذا ما تم التركيز على اإلجراءات التحقيقوهذا ممكن ). 106

أو العمليات اإلنتاجية مع ثبات األيدي العاملة في اإلنتاج 
  .وثبات سياسة التوريد مع موردين محدودي العدد

 في العقدين األخيرين من القرن JITوقد اتسع مفهوم نظام 
 يتم تعبيرعلى أنه ) Mathew, 2005(المنصرم، فقد عرفه 

استخدامه لوصف نظام إنتاج يتم فيه إنتاج األجزاء الالزمة 

للعملية اإلنتاجية حتى وصولها واستالمها في موقع العملية 
م يستمد مفهومه أن النظا) 2003الميتوتي، (ويرى . اإلنتاجية

وعرفه . من فكرة أن ال شيء ينتج إال عند ظهور الحاجة إليه
أنه إنتاج السلع النهائية وتسليمها في الوقت ) 1999البكري، (

المحدد للبيع، وتجميع األجزاء في الوقت المحدد لترتيبها في 
السلع النهائية، وشراء المواد األولية في الوقت المحدد 

  .لتصنيع األجزاء
  ونقالًاجاًإنتعده فقد ) Schonberger, 1992, 16(ما أ

 أن بحيث تجد يع،تجات التامة وقت الحاجة إلى البمنلل
الوحدات الفرعية واألجزاء المصنوعة يتم تجميعها على خط 
اإلنتاج الرئيسي والفرعي على التوالي وقت الحاجة إلى 

 المواد الخام يتم إنوحدات تامة ووحدات فرعية، كما 
  . ؤها وقت الحاجة إلى أجزاء مصنوعةشرا

أنه نظام األداء عند الحاجة الذي ) Cobb: 1992,42(ويرى 
يعني فلسفه تسعى إلى إلغاء الفاقد في كافة أنشطة المشروع 

  .من خالل عملية تطوير مستمرة اتهوعملي
أنّه إليه على ) Sadhawni and others, 1985, 36(وينظر 

بحيث ، العمل داخل المشروعفلسفة تطبق في كافة نواحي 
 ,Stevenson)ويرى ، "الخ...يشمل اإلنتاج والشراء والنقل

 أن اإلنتاج في الوقت المحدد هو أن يتم ضبط توقيت (2002
استالم المواد على وقت ابتداء استخدامها في عملية اإلنتاج، 

 يتم ضبط توقيت االنتهاء من اإلنتاج على وقت تسليم أو وأن
 (Schroeder, 1989, 487) وينظرل، لتام إلى العميشحن اإلنتاج ا

 أنه الوصول اليوم حدد علىإلى نظام تكاليف مخزون الوقت الم
فلسفة شاملة " ويصفه البعض اآلخر بأنه .اواالستخدام غد

ومتكاملة للشركة في جميع مجاالت األعمال من إنتاج وشراء 
كة إلى وتسليم بما يحقق الميزات التنافسية التي تسعى الشر

 المرونة – النوعية – الوقت –كلفة تال(وهي ا، الحصول عليه
من خالل تشغيل نظام إنتاج مبسط وكفؤ قادر على ) واإلبداع

االستخدام األمثل للموارد وإزالة جميع النشاطات غير 
الضرورية التي ال تضيف قيمة إلى المنتج، وتؤدي إلى إرهاق 

معوقات اإلنتاج عن وتجنبها ، الشركة بتكاليف غير ضرورية
وإبرازها ) JIT(طريق تطبيق المبادئ التي يرتكز عليها نظام 

ويعرفه آخر ، )1998 ،العزاوي، وآخرون(بتشكيلة متجانسة 
هذه ج، بأنه فلسفة الصنع أو فلسفة إلزالة الهدر في عملية اإلنتا

  .(Hay, 1998) تجزأ أنالفلسفة ال يمكن 
 نعرف نظام اإلنتاج أن بناء على التعريفات السابقة يمكن

في الوقت المحدد بأنه أسلوب يعتمد على التكنولوجيا للحد من 
واالستغناء عن كافة ، الهدر في وقت الشراء واإلنتاج والمواد

أنواع المخزون بالطريقة التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف 
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 وتلبية احتياجات العمالء في ،العملية اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج
  .ناسب بالكميات المحددةالوقت الم

  
  (JIT)أهداف نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد 

لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد مجموعة من األهداف 
ذه األهداف ال تتحقق وهيسعى إلى تحقيقها من خالل تطبيقه، 

إال بتوفر عناصره، رغم عدم االتفاق الكامل بين الباحثين 
ا يظهر من خالل تصنيف  االختالف هذه؛ إنعلى عناصر

العناصر التي تعمل على إزالة الهدر واألخرى التي تتعلق 
إال أننا نرى أن االختالف هذا يظهر من خالل . بالعاملين

واألخرى التي تسمى ية، تصنيف العناصر التي تسمى بالرئيس
  .بالثانوية
 خالل االستعراض السابق لمفهوم نظام تكاليف اإلنتاج من

 معظم اآلراء أجمعت على أن أن نجد ددالمحفي الوقت 
  :الهدف من هذا النظام هو

 االستغناء عن كافة أنواع المخزون أو تخفيضه إلى :أوال
  .أدنى حد ممكن

 الحد من الهدر في الوقت والموارد في العمليات :ثانيا
  .اإلنتاجية

 مجموعة من األهداف التي تساعد على JIT لنظام نإال أ
قل مستوى وزيادة الجودة إلى أعلى تخفيض المخزون إلى أ

  :درجة ممكنة، منها
إزالة أو التقليل من الضياعات أو الهدر الناتج من  .1

مرفوضات اإلنتاج، وضخامة حجم وجبات اإلنتاج، 
عطل المكائن والوقت الطويل الالزم لحركة المواد و

 العامري،(تحت التشغيل بين محطات العمل 
1999 .(  

فوراً عند ليمها تاج البضائع وتسشراء المواد الخام وإن .2
  .(Bright and others, 1992)وقت بيعها تماماً 

 ف،تحقيق كل من تخفيض المخزون وإزالة التال .3
النظام ككل  وتخفيض التكاليف وتحقيق البساطة في

  ).ZipKin, 1991(مع الوفاء بمتطلبات العمالء 
بناء على ما تقدم نستطيع أن نجمل أهداف نظام تكاليف 

 ,Clinton and Ko-Cheng) اآلتي في المحددإلنتاج في الوقت ا

1997) (www.maaw.info/JITsum, 2005) (Fullerton, 2002) 

(Mathew, 2005):  
مخزون المواد (تخفيض أو إلغاء كافة أنواع المخزون : أوال

مخزون وون اإلنتاج تحت التشغيل، ومخزاألولية، 
س المشاكل في خزون هو أساالم؛ ألن )اإلنتاج التام

والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة االستثمار في ت، المنشآ

  .أحد الجوانب غير المثمرة للشركة
تقليل الفاقد والتالف في الموارد والوقت الالزم للعملية : ثانيا

 ويأتي تحقيق ذلك من خالل إزالة األنشطة ة،اإلنتاجي
  .التي ال تضيف قيمة للمنتج وتؤدي إلى زيادة التكلفة

 لتلبية احتياجات المستهلكين ةالمناسب الشراء بالكميات: ثالثا
  .وبالجودة المناسبةب في الوقت المناس

العالقة وتقوية تنمية الثقة بين الشركة ومجهزيها : رابعا
وضع أهداف طويلة األجل تؤدي إلى بينهما، من خالل 
  .ثقة متبادلة بينهما

ن تكامل  أهدافه ال بد مJITإال أنه حتى يحقق نظام 
 االتفاق على عناصره المكونة ال ي؛ إذ إنبشكل نهائه عناصر

يزال غير متحقق، فتراوحت اآلراء حول عناصر النظام ما 
 Schonberger)بين خمسة عناصر، وحتى ثالثة عشر عنصراً 

and Knod, 2001) (Krajewski and Ritzman, 1996) 

(Stevenson, 2002)الحظ أن ، إال أنه رغم ذلك االختالف ن
 فقد استخدم ام؛ على عناصر أساسية للنظاتفاقاً ثمة

(McWatters, 2002) عشرة عناصر مكونة لنظام JIT وقد ،
  : مجموعات على النحو اآلتيثصنفها في ثال

نظام وإعادة ترتيب المصنع، :  التصنيع، ويتضمن-أوالً
تخفيض الوقت الالزم إلعداد اآلالت، والمجموعات التقنية، 

  .متعدد المهارات) العامل(الوظيفي وة الوقائية، الصيانو
تحسين نوعية المنتجات، :  النوعية، وتتضمن-ثانياً

  .تحسين طرق اإلنتاجو
استخدام نظام : ، من خاللJIT تمييز نظام -ثالثاً
  .، الشراء وفق اإلنتاج اآلني(*)كانبان

 وأهدافه من خالل الشكل (JIT)ويمكن توضيح آلية نظام 
  ):1(رقم 

  

                                                 
(*) Kanban : هو نظام للسحب(Pull System) العملية ؛ إذ إن

اإلنتاجية في مسارها الطبيعي تعتمد على رفع المنتج تحت التصنيع 
من المرحلة المنتهية في اإلنتاج إلى المرحلة الالحقة، أما في نظام 
السحب فإن المرحلة الالحقة تعمل على سحب المنتج تحت التصنيع 

 مسحوباً من المرحلة السابقة عند الحاجة، أي أن العمل يكون
  :لمزيد من التفاصيل. بالطلب وحسب الحاجة

Michael Robert and Bernard Racine, 2001. E-Strategy Pure and 
Samples, McGraw-Hill. 
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  افه وأهد(JIT)آلية نظام : )1( رقم كلالش

  
أن نظام اإلنتاج بالوقت المحدد ) 1(رقم من الشكل حظ نال

يعمل على إزالة عوامل الهدر والضياع التي يمكن أن تتحقق 
 فةكلت أو تلك التي تحمل الشركة ة،نتيجة العملية التطبيقي
اد باإلضافة إلى تخفيض وقت اإلعد. إضافية نتيجة التخزين

الذي يتعلق بإعادة تعديل معايرة اآلالت حتى تصبح جاهزة 
 وهذا ممكن .ةالستقبال المراحل الالحقة من العملية اإلنتاجي

تحقيقه من خالل تطوير اآلالت ذات محاور التدوير المتعددة 
)Multiple Spindles .( وكذلك جدولة اإلنتاج المستقرة(Stable 

Production Schedule)د على ربط اإلنتاج  التي تساع
  .بالطلب

 ال بد ه؛وحتى يحقق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد نجاح
من تطوير العالقات طويلة األمد مع الموردين التي تعزز 

الخ، مما يساعد …المعاملة العادلةوالثقة وااللتزام العالي، 
على إلغاء األنشطة غير الضرورية للعملية اإلنتاجية مثل 

وكذلك . الفحص للمواد المشتراة وغيرهاأنشطة االستالم و
تحسين الجودة التي تضمن إلغاء المخزون االنتقالي من خالل 

  .(Daft, 2001)اختيار المورد القريب من المصنع 
  

المقومات العامة التي يرتكز عليها نظام اإلنتاج في الوقت 
  محددال

 جه،لكي يحقق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد نتائ

 تتلخص أن يمكن يتوافر فيه مجموعة من المقومات أنيجب 
  :اآلتيفي 

  : االعتماد على عدد محدود من الموردين-1
 تعتمد الشركة في هذا النظام على عدد محدود أنيجب 

 تكون العالقات وأن ، أو حتى على مورد واحد،من الموردين
 تأمين احتياجات الشركة ليتمكن الموردون منوثيقة وراسخة 

 إلى خط اإلنتاج من وتوصيلهاررة بالجودة المطلوبة المتك
 تصل إلى عدد من المرات يومياً أنالممكن 

(www.maaw.info/JITsum, 2005).  
  

  : تنظيم عملية اإلنتاج-2
لتطبيق هذا النظام يجب إعادة تنظيم عملية اإلنتاج من 

 النظام يجب فوفق هذا ؛النظم التقليدية إلى النظام الجديد
 يتم وأن ة،الت على أساس المجموعات التكنولوجيترتيب اآل

ألن هذا ) U(ترتيب اآلالت على شكل دائرة أو حرف 
وتشير إحدى . التصميم يؤدي إلى انسياب كفؤ للمواد

 المجموعات التكنولوجية في هذا النظام  أنإلىالدراسات 
 أنوجد ة؛ فقد تساهم مساهمة فعالة في زيادة اإلنتاجي

  :كاآلتيبعوامل أساسية اإلنتاجية تتأثر 
من زيادة اإلنتاجية هي نتيجة التحسينات في جودة % 15 -

  .العمل

  التلف الصفري

  صيانة وقائية

وقت اإلعداد 
  الصفري

  وقت إعداد أقل

العطالت 
  الصفرية

  المناولة الصفرية

أنشطة ال تضيف 
   صفريةقيمة

المخزون 
  الصفري

رقابة شاملة على   حجم الوجبة
 الجودة

 JITنظام 

وقت التوريد 
  الصفري

جدولة إنتاج 
  مستقرة

Source: Browne, 1988: 149.   بتصرف من قبل الباحثين 
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من الزيادة في اإلنتاجية هي نتيجة لتوفر رأس % 25 -
  .المال

من زيادة اإلنتاجية نتيجة التحسين في تكنولوجيا % 60 -
 .)Hay, 1998(اإلنتاج

  
  :ة الصيانة الوقائي-3

ت الحديثة في نظام نتيجة استخدام التكنولوجيا واآلال
 أن األعطال يمكن د؛ فإنتكاليف اإلنتاج في الوقت المحد

 يجب القيام فإنه ك؛ لذلة،كبر من النظم التقليديأترتفع بشكل 
اج؛ بعملية الصيانة الوقائية لآلالت عن طريق عمال اإلنت

 وجود ألن . تحتاجهبماو ت، على عالقة مباشرة باآلالألنهم
نه مة، وال سيما أيؤدي إلى نتائج وخي أنأي عطل من الممكن 

لذلك زون، في هذا النظام ال يتم االحتفاظ بأي نوع من المخ
  .اليجب عدم إتاحة الفرصة لحصول مثل هذه األعط

  
  : اإلنتاج وقت الحاجة-4

 بحيث تتدفق اج،أن يتم شراء المواد الخام أو القيام باإلنت
عمل التالية خالل النظام اإلنتاجي فقط وقت حاجة أقسام ال

وفي ظل هذا النظام تتحكم المحطة األخيرة في . المستفيدة
العملية اإلنتاجية في تدفق المواد الخام واألجزاء فيما بين 

 الطلب النهائي من إناألقسام أو المراحل التشغيلية، كما 
 تتحدد ثمر، العمالء هو الذي يحدد احتياجات القسم األخي

ول قة حتى تصل إلى القسم األاالحتياجات من األقسام الساب
الذي يحدد حجم أوامر التوريد وطلبات الشراء من الموردين 

  .)1996ناصر، (
  

  تكلفتها وت خفض وقت إعداد اآلال-5
  :يتكون وقت إعداد الوجبة الصغيرة من ثالثة عناصر هي

  وقت تشغيل الدفعة+ وقت ضبط اآللة + وقت إعداد اآللة 
د من خالل إعادة تصميم  يتم خفض وقت اإلعداأنيمكن 

 يكون هناك أناآلالت وتطويرها، وللوصول إلى هذا يجب 
. تنسيق وتعاون وثيق بين هندسة اإلنتاج واإلدارة والعاملين

فقد تستخدم أساليب مناولة حديثة كاألحزمة الناقلة والرافعات 
 والقوالب التي ،المتطورة لغرض تسهيل عملية نقل العدد

  أنما ال شك فيهوم.  الماكنة من جديديجري تبديلها لتهيئة
كلفتها تخفض وقت اإلعداد يعني بشكل مباشر خفض 

)Schonberger, 1992(.  
  

  : العامل متعدد المهام-6
عملية استخدام اآلالت الحديثة في المصنع واستخدام إن 

 يكون أن يتطلب من العامل ت؛وشكل ترتيب اآلال) JIT(نظام 
  مثل إدارة مركز العملعمال،األ على أداء عدد من اًقادر

كذلك .  واحدة فقطآلةبالكامل بمفرده بدال من االقتصار على 
ة،  والصيانة العالجية، الصيانة الوقائيوظيفةيسند إلى العامل 

  .بوكذلك فحص العيوت، وإعداد اآلال
  

  ):كانبان( نظام البطاقات -7
نظام البطاقات أحد األساليب التي تدعم نظام السحب يعد 

) Kanban( وهو ما يسمى بنظام كانبان ،أو تدفق اإلنتاج
 و يقوم هذا النظام على ،يستخدم لتحديد االحتياجات المادية

استخدام كروت يدوية بدال من استخدام الحاسبات اآللية 
يتصف هذا النظام والرقابة عليها؛ إذ لتخطيط انتقال األجزاء 

ة والبساطة في بإنتاج الكميات المتغيرة والصغيرة وبالمرون
 (Robert and Racine, 2001)االستجابة السريعة للطلب الفعلي 

ويستخدم نظام كانبان نوعين . فاليكتالتي تؤدي إلى تقليل ال
  :رئيسين من البطاقات

حدد هذه البطاقة كمية المواد أو وت: بطاقة السحب  .أ 
التجميعات الفرعية التي يقوم بسحبها مركز عمل معين 

  .بقمن مركز عمل سا
وهي بطاقة تحدد كمية الجزء المعين التي : بطاقة اإلنتاج  .ب 

تنتج في مركز العمل بهدف إحاللها محل األجزاء التي 
  )1996األتروشي، وآخرون، . (سحبها

 تؤخذ في االعتبار في عمل أنقواعد يجب أن ثمة إال 
 ,Grosby) ,(Robert and Racine, 2001)نظام كانبان هي 

1984):  
كانبان أو بطاقة اإلنتاج بطاقة ون دج الجزء ال يمكن إنتا  .أ 

  .التي تجيز ذلك
  . بطاقات كانبان في كل صندوقتوجد أنيجب   .ب 
  . توضع األجزاء في الصناديق القياسية الخاصة بهاأن  .ج 
  . تكون العملية التصنيعية مرنة وغير مركزيةأن  .د 
  . تتصف العملية التصنيعية بالسرعة والنشاطأن  .ه 
  .جة والطلب يكون اإلنتاج حسب الحاأن  .و 

  
  دديا نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحمزا

المنشآت الصناعية التي تطبق نظام تكاليف اإلنتاج في إن 
الوقت المحدد سوف تحقق العديد من المزايا يمكن أن 

  :اآلتينستعرض أهمها في 
تخفيض تكلفة المخزون، سواء من المواد األولية أو  -1

ى تخفيض االستثمار  مما يؤدي إلنع؛المواد جاهزة الص
المعطل في المخزون وتخفيض تكاليف التفاوض مع 
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 وتتمثل الوفورات كذلك م،الموردين والفحص واالستال
 ،في تخفيض المساحة المطلوبة لإلنتاج والتخزين
. وتخفيض ساعات العمل وتقليل العمل غير المباشر

وتتفق كثير من البحوث في هذا المجال على أن 
في تخفيض %) 30-%20(بنسبة الوفورات تساهم 

  ).1998 ون،العزاوي، وآخر(ف اإلنتاج الكلية اليكت
زيادة الكفاءة اإلنتاجية مما يؤدي إلى إزالة أسباب التالف  -2

أو الفاقد والمعيب في المواد وبالتالي تخفيض احتماالت 
حدوث أي عيوب في الوحدات المنتجة بسبب تطبيق 

  .نظام الرقابة الشاملة على الجودة
ارتفاع اإليرادات وتقليل تكلفة بيع المنتجات نتيجة  -3

  : تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد بسبب
 في نوعية المنتجات زينالجودة والتحسين المتمي  .أ 

  .وتحسين تصميمها
  . تخفيض وقت االنتظار للمنتج النهائي  .ب 
التركيز على حدوث األنشطة التي تضيف قيمة   .ج 

  .نشطة األخرىفقط للمنتج واستبعاد األ
  .تحسين الموقع التنافسي للشركة  .د 

 نظام تكاليف اإلنتاج ؛ إذ إنزيادة العائد على االستثمار -4
في الوقت المحدد يؤدي إلى وفورات في االستثمار من 
خالل تخفيض المساحة الالزمة للعمليات اإلنتاجية، 

 وكذلك زيادة حجم اإلنتاج في زون،وتخفيض المخ
حدى الدراسات إلى انخفاض  أشارت إوقد. المنشآت

كذلك ، و%40المساحة الكلية الالزمة للتصنيع بنسبة 
% 50أدى إلى انخفاض حجم المخزون بنسبة 

)Jack:1992.(  
 على ضرورة تبني اإلدارة لنظام JITيعمل نظام  -5

الالمركزية الذي يساعد على التجديد في تقنيات اإلنتاج 
ينعكس على وتصميم العمليات والمنتجات، األمر الذي س

تنفيذ تطبيق النظام في الشركة ومواكبة تطوراته 
(Fullarton, 2003).  

رغم المزايا التي يوفرها تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في 
إال أن ذلك لن يتحقق إال بتوافر المقومات د، الوقت المحد

  .واألركان األساسية التي يستند عليها النظام لكي يحقق أهدافه
  

  له ومشاكددف اإلنتاج في الوقت المحعيوب نظام تكالي
 إال انه يواجه امبالرغم من المزايا التي حققها هذا النظ

  :من المشاكل يمكن إيجازها باآلتيداً عد
 مثل عدم ام،صعوبة تحقيق بعض افتراضات النظ -1

 وكذلك الوصول بمستوى ،حدوث عيوب في اإلنتاج

 والوصول بالمخزون إلى، الوحدات المعيبة إلى الصفر
 مما يعني صعوبة تحقيق ذلك في المنشآت كبيرة ؛الصفر

  .الحجم أو المنشآت ذات النشاط الموسمي
ل، أن النظام يتطلب تعاوناً كبيراً بين اإلدارة والعما -2

 وال يمكن تطبيق هذا ن،وكذلك بين اإلدارة والموردي
  .رافطون التعاون المتكامل بين تلك األالنظام د

 نظم المحاسبة بصفة عامة يتطلب النظام ضرورة تطوير -3
 والمفاهيم التي يقوم عليها نظام صة،والتكاليف بصفة خا
  .التكاليف بصفة عامة

أن بعض المنشآت ال تتقبل فكرة تطبيق نظام تكاليف  -4
ف العالية التي اليكتاإلنتاج في الوقت المحدد بسبب ال

 من ؛سوف تتكبدها المنشآت في بداية تطبيق النظام
 ولتغيير تعامالت الشركة مع ين،والعاملإعداد لإلداريين 

  .كل من الموردين والعمالء
عدم اقتناع اإلدارة بالتحول من النظم الحالية إلى نظام  -5

تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد خوفا من عدم ضمان 
  .نتائج تطبيقه

 نقص في المعلومات المتوافرة عن هذا النظام داخل ثمة -6
ى الكثير من العمل  فضالً عن أنه يحتاج إل،الشركة

مما يجعل إمكانية ، واإلجراءات التي يصعب تنفيذها
واقتناعها باألساليب . تبني اإلدارة لتطبيقه ضعيفة نسبياً

  .التقليدية الحالية وعدم الحاجة للتحويل
  

  ةالصناعيتحسين األداء التشغيلي للشركات 
 شركة هو تعظيم ي الهدف األساسي ألأنمن المعروف 

 أفضل تحقيق تتمكّن من حتى كن، حد ممأقصى األرباح إلى
وللوصول إلى هذا . مستوى من العائد على استثماراتها

وبالتالي تعظيم العائد على ،  من تعظيم األرباحالمستوى
ومن ،  حدأقلال بد من تخفيض التكاليف إلى ؛ فاستثماراتها

  : يتم تخفيض التكاليف عن طريقأنالممكن 
مما يؤدي إلى ه، حد أو إلغاؤتخفيض المخزون إلى أدنى  -

االستغناء عن اإلجراءات المحاسبية والرقابية ذات 
  .العالقة بالمخزون

الل استالم المواد خيض التالف والفاقد أو إلغاؤه من تخف -
 مما ؛المشتراة مباشرة عند الحاجة وبالكمية المطلوبة

يؤدي إلى االستغناء عن األنشطة التي ال تضيف قيمة 
  .الي تخفيض تكاليفهللمنتج، وبالت

 مما يؤدي إلى دين؛التعامل مع عدد محدود من المور -
تخفيض الكثير من إجراءات الشراء والفحص 

  .واالستالم
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 زيادة العائد على االستثمار يتم أنيرى العديد من الكتاب 
أن نظام تكاليف اإلنتاج في ف؛ فقد تبين نتيجة تخفيض التكالي

لتكاليف اإلجمالية في شركة الوقت المحدد أدى إلى تخفيض ا
Xerox وفي شركة ، %35 بنسبةOmarkالتكاليف يض تم تخف 
 إال أن الدراسات قد أثبتت أن .(Inman, 1992)% 10بنسبة 

 في الشركات األمريكية قد أدى إلى (JIT)تطبيق نظام 
، %78إلى % 50تخفيض المخزون بنسبة تتراوح ما بين 

 بنسبة تتراوح ما بين تفضانخوأن تكلفة الوحدة المنتجة قد 
، وأن نوعية المنتج قد تحسنت بنسبة تتراوح ما 67%-40%

وأن دورة اإلنتاج قد انخفضت بنسبة %. 78-%30بين 
 بنسبة فضا، وأن وقت التجهيز وتكلفة التالف قد انخ57%
مدة ، أما %50وقد ازدادت إنتاجية العمال بنسبة % 40

 (Dilworith, 1989)%90االنتظار فقد انخفضت بنسبة 

(Ansari, 1986) (Lee, 1989).  
 في (JIT) فقد أثبت أن تطبيق نظام (Fouad, 1991)أما 

  :عينة من الشركات األمريكية واإلنجليزية قد أدى إلى
 %اإلنجليزية  %األمريكية   اطنشـال

  69  50   تحسين النوعية-1
  35.7  16.7   تحسين اإلنتاجية-2
  69.7  50  زيادة كفاءة الشركة-3
  50  33.3  تحسين تصميم المنتج-4
  28.6  16.7  تحسين الموقف التنافسي-5
  71.4  50  تخفيض المخزون-6
  35.7  33.3   االنتظارمدةتخفيض -7
  57.4  -  تخفيض المساحة-8
  14.3  66.7  تقليل تكلفة البيع-9

  21.9  33.3  تخفيض العمل الورقي-10
  في الشركات(JIT)ومن جهة أخرى فإن تطبيق نظام 

 الصناعية يؤدي إلى التخفيض في عدد مراكز اإلنتاج
  ).1999شم، صالح وها% (33والخدمات بنسبة 

نالحظ مما سبق أن نسب التخفيض في تلك المجاالت التي 
أثبتتها الدراسات السابقة تتأثر بتطبيق النظام على مجموعة 
من األنشطة تؤدي بالنهاية إلى تخفيض التكلفة، يمكن 

  :نحو اآلتيتوضيحها على ال

  .ةنتاجي تخفيض التكلفة في األنشطة اإل-أوالً
ال يتم إنتاج أو تصنيع أي منتج إال في حالة ) JIT(وفقا لنظام 

 وال يتم تصنيع أي جزء في مرحلة معينة إال إذا يه،الحاجة إل
  :ىيؤدي إليه أيضاً، وهذا كانت المرحلة التالية في حاجة إل

 مركز وبين سرعة حركة تدفق اإلنتاج داخل كل -

  .وسهولتهاالمراكز 
انخفاض حجم مخزون اإلنتاج تحت التشغيل بسبب  -

  .صغر حجم أوامر التشغيل
شراء المواد واألجزاء التي تشكل المنتج بكميات صغيرة  -

  .وحسب الكمية المطلوبة
 عن طريق وضع نظام دة؛ حاجة للعمالة الزائثمةليس  -

ق مناسب للحوافز يؤدي إلى حرص العامل على تحقي
  .األهداف الموضوعة

 مما ب،يؤدي هذا النظام إلى التوازن بين اإلنتاج والطل -
يؤدي إلى تخفيض المخزون الذي من الممكن أن ينشأ 

  .نتيجة زيادة اإلنتاج عن الطلب
  .ين تخفيض التكلفة في نشاط الشراء والتخز-ثانياً

شراء كميات صغيرة من المواد مع ) JIT(يتطلب نظام 
 الشراء حتى يتم تقليل حجم المخزون أو زيادة عدد مرات

 وقد يؤدي اتباع هذه السياسة إلى تحقيق ه،االستغناء عن
  :المزايا التالية

  .تخفيض تكاليف االستالم والفحص -
  .تخفيض األموال المستثمرة في المخزون -
تخفيض التكاليف األخرى المرتبطة بالمخزون مثل  -

  .تكاليف التأمين والمناولة وغيرها
  .لمساحات المخصصة للتخزينتخفيض ا -
  .تخفيض األخطار الناتجة عن التلف والتقادم -
 ,Inman)هاتخفيض وقت إعداد دورة الشراء وتنفيذ -

1992).  
  

  ةعرض نتائج الدراس. 5
  اختبار الثبات

 استخدام اختبار كرونباخ ألفا ؛ فتمتم إجراء اختبار للثبات
، α 86.25%بلغت قيمة اس، ولقياس مدى ثبات أداة القي

لة التي تصل وهي نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبو
كما أنه تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي الختبار ، %60 إلى

 α (sig)كانت قيم عي، فمدى اتباع البيانات للتوزيع الطبي
 مما يدل على اتباع البيانات 0.05لمحاور الدراسة أعلى من 

  .للتوزيع الطبيعي
  

  :فرضية األولىنتائج اختبار ال
 تكاليف اإلنتاج  يوجد مخاوف تحد من تبني تطبيق نظامال

  . في الشركات الصناعية األردنية(JIT) في الوقت المحدد
ط الحسابي واالنحراف المعياري لقد تم استخراج الوس

  اسة،راد العينة نحو الفقرات محل الدرفـابات أجـإل
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  )1(ول رقم الجـد
  ة في الشركات الصناعية األردنيJIT تطبيق نظام المخاوف التي تحد من تبني

  
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  رةفقـــال

  1,3183 3,1750  . في الشركات النظام المحاسبيJITال يالئم تطبيق نظام . 1
 الكثير من اإلجراءات غير JIT يتطلب تطبيق نظام ال .2

  .المتوفرة حالياً في النظام المحاسبي الكلفوي
3,6500  1,1447  

ال يوجد لدى القائمين على العملية اإلنتاجية في الشركات . 3
  .JITالصناعية األردنية معلومات عن آلية تطبيق نظام 

3,0750  1,3471  

 في الشركات JITتأكيد عن سرعة تطبيق نظام  ال يوجد. 4
  .ءتهوكفا

3,0750  1,6075  

 خالل  تتبع المواد الخامJIT مع تطبيق نظام يمكن ال .5
  .العمليات

3,3250  1,4569  

 إدارة الشركات للتحول إلى تطبيق معارضة منيوجد . 6
  .JITنظام 

4,3250  0,7299  

  1,3550  2,1000  . المطلوبةالتكلفة زيادة في JITال يتطلب تطبيق نظام . 7
 ات، في الشركJITال يوجد ارتباط ما بين تطبيق نظام . 8

ى الصيانة الوقائية عن وارتفاع األعطال وعدم القدرة عل
  .طريق عمال اإلنتاج

1,8500  1,4242  

 مما ؛ال يوجد تعاون متكامل بين اإلدارة والموردين. 9
  . في الشركاتJITيؤدي إلى االبتعاد عن تطبيق نظام 

2,1500  1,3117  

  
  )2(رقم الجـدول 

  نتـائج اختبار الفرضية األولى
  المتوسط الحسابي  نتيجة الفرضية  T  T/ δالجدولية   Tالمحوسبة 

  2.9694  رفض  0.78  2.02-  0.282  -
  
 المخاوف التي تحد عناإلجابات ) 1(الجدول رقم  يوضحو

  . في الشركات الصناعية األردنيةJITمن تبني تطبيق نظام 
 فقرات الفرضية عنالحظ من إجابات أفراد العينة ن

 أنهم أكدوا عدم وجود مخاوف -) 1 (الجدول رقم –األولى 
 في الشركات الصناعية األردنية، إال JIT من تطبيق نظام تحد

أنه يتطلب ضرورة التعديل على النظام المحاسبي الكلفوي 
 يث،المطبق حالياً فيها ليتالءم مع متطلبات تطبيق النظام الحد

 أنه ال يوجد تأكيد مطلق من قبل إدارات الشركات فضال عن
شركة والموردين ود التعاون المطلق ما بين اللوجالصناعية 

 لتتمكن الشركات ؛لتأمين الطلبيات في الوقت المناسب
الصناعية األردنية من الوفاء بالتزاماتها مع الزبائن في الوقت 

  .المناسب

إدارات الشركات معارضة األمر الذي يفسر عدم 
الصناعية األردنية المسؤولة عن المحاسبة والتكاليف فيها 

جاءت إجابات أفراد العينة إذ ؛ JITللتحول إلى تطبيق نظام 
وبانحراف ) 3.1750(بمتوسط حسابي مقداره ) 1( الفقرة عن

 تين الفقرعنكما جاءت إجاباتهم . )1.3183(معياري مقداره 
 )4.3250(و) 3,6500(ها  مقداره حسابياتبمتوسط) 2،6(
) 1.1447(ا  مقدارهة معياريات وبانحرافلى التواليع
  . على التوالي )0.7299(و

) 5 ،4 ،3( باقي الفقرات عنال أن إجابات أفراد العينة إ
، )3.0750(جاءت بمتوسطات حسابية تتراوح ما بين 

 ة معيارياتالتوالي وبانحرافى عل) 3.3250(، )3.0750(
  ،على التوالي) 1.4569(، )1.6075(، )1.3471 (ادارهمقـ
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  )3(ول رقم الجـد
  (JIT)ق نظام  الصناعية األردنية لتطبيتإعادة هيكلة العملية اإلنتاجية في الشركا

  
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  رةفقــال

 إعادة ترتيب المصنع وذلك عن JITيتطلب تطبيق نظام . 1
  .طريق االستعداد لخفض وقت إعداد اآلالت

3.7500  0.92681  

 إعادة ترتيب المصنع وذلك عن JITيتطلب تطبيق نظام . 2
  .صنعمللة التنظيم الداخلي طريق االستعداد إلعاد

3.9750  1.09749  

 إعادة ترتيب المصنع وذلك عن JITيتطلب تطبيق نظام . 3
  .طريق االستعداد الستقبال وجبات العمل واإلنتاج بحجم أقل

3.4000  1.46410  

 إعادة ترتيب المصنع وذلك عن JITيتطلب تطبيق نظام . 4
  .يانة الوقائيةطريق االستعداد لزيادة قدرة المصنع على الص

4.1500  1.09895  

 إعادة ترتيب المصنع وذلك عن JITيتطلب تطبيق نظام . 5
  .طريق االستعداد للرقابة الشاملة على الجودة

3.3500  1.59406  

 أن يكون للشركة عالقة متينة JITيتطلب تطبيق نظام . 6
  .وصادقة مع الموردين

4.2750  0.93336  

ب العمال ليتمتعوا بمهارات  تدريJITيتطلب تطبيق نظام . 7
  .ووظائف متعددة تمكنهم من الرقابة المتزامنة مع اإلنتاج

4.1000  0.98189  

 مواد خالية من التلف إلزالة الهدر JITيتطلب تطبيق نظام . 8
  .والضياع في سبيل تحسين نوعية المنتج

3.1500  1.25167  

 تحسين طرق اإلنتاج عن طريق JITيتطلب تطبيق نظام . 9
  .دولة اإلنتاج المستقرةج

4.3000  0.82275  

 تطبيق نظام الرقابة واإلنتاج JITيتطلب تطبيق نظام . 10
  ).كانبان(باستخدام نظام السحب 

4.0750  0.94428  

  1.04237  3.8750  .بمخزون أدنى  الشراءJITيتطلب تطبيق نظام . 11
  

  كافيةJITوهذا يؤكد أن المعلومات المتوفرة عن تطبيق نظام 
لتطبيقه من قبل القائمين على العملية اإلنتاجية والمحاسبية 

تضمن سرعة النظام وداخل الشركات الصناعية األردنية 
  .كفاءتهو

) 8 ،7 (الفقرة عنكما جاءت إجابات أفراد العينة 
،  على التوالي)1.8500(و) 2.1000(ة  حسابياتبمتوسط
 لي على التوا)1.4242(و) 1.3550(ة  معيارياتوانحراف
 ال يتطلب تطبيق النظام زيادة في التكلفة المطلوبة، أنهلتأكيد 
 يوجد لدى القائمين على العمليات اإلنتاجية في الشركات وأنه

الصناعية األردنية قدرة على إجراء الصيانة الوقائية إن 
وأنه ال ارتفاع في األعطال نتيجة . لزمت في الوقت المناسب

جاءت ) 9( الفقرة عنينة  أما إجابات أفراد الع.تطبيقه
وانحراف معياري مقداره ) 2.1500(بمتوسط حسابي مقداره 

 وجود تعاون مطلق  يتطلبتطبيق النظام نألتؤكد ) 1.3117(
) 2 (الجدول رقمين، ويوضح بين إدارات الشركات والمورد

  :ىنتائج اختبار الفرضية األول
 One Sample T Testيتضح من الجدول واختبار 

 وبة بلغتـ المحسTوب أن قيمة ـئج الحاسنتـانا لومطالعت
) 2.02-(غة  الجدولية البالT من أقل وهي )0.282-(

تقبل الفرضية العدمية إذا :  أن قاعدة القرار هيومعروف
وترفض ة، كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولي

 T المحسوبة أكبر من قيمة Tالفرضية العدمية إذا كانت قيمة 
من خالل النتائج السابقة فإننا نالحظ أنه ال توجد . ليةالجدو

 في الشركات الصناعية JITمخاوف تحد من تطبيق نظام 
 إال أنه يحتاج إلى ضرورة إجراء بعض التعديالت ة،األردني

في اليكتعلى النظام اإلنتاجي المتبع والنظام المحاسبي ال
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ية  وذلك لزيادة اهتمام إدارة الشركات الصناعبق؛المط
األردنية في تبني تطبيقه فيها، وهذا أمر ضروري للتحول من 
تطبيق نظام حالي إلى نظام جديد األمر الذي يقودنا إلى قبول 

ال يوجد مخاوف تحد من : الفرضية العدمية التي تنص على
 في (JIT) تكاليف اإلنتاج في الوقت المحددتبني تطبيق نظام 

  .الشركات الصناعية األردنية
 ال يتطلب تطبيق نظام:  اختبار الفرضية الثانيةنتائج* 

 إعادة هيكلة العملية (JIT) تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد
  .اإلنتاجية في الشركات الصناعية األردنية

 تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقد
يوضح و الفقرات محل الدراسة، عنإلجابات أفراد العينة 

متطلبات إعادة الهيكلة للعملية اإلنتاجية في ) 3 ( رقمالجدول
  .الشركات الصناعية األردنية

 عنأن إجابات أفراد العينة ) 3(الحظ من الجدول رقم ن
 متطلبات يجب على JITأن لنظام ) 5، 4، 3، 2، 1(الفقرات 

كانت المتوسطات الحسابية لإلجابات ؛ فقد الشركة التهيئة لها
وبانحرافات معيارية تتراوح ) 4.150(، )3.350(تتراوح بين 

وهذه المتطلبات تفرض ) 1.5940(، )0.92681(ما بين 
على الشركة إعادة هيكلة أعمالها من خالل خفض وقت إعداد 

وإعادة التنظيم  الوقائية الصيانة على القدرة وزيادة اآلالت
  .الداخلي وفرض أنظمة للرقابة الشاملة على الجودة

بمتوسط  )6( الفقرة عنعينة وقد أكدت إجابات أفراد ال
وانحراف معياري مقداره ) 4.2750(حسابي مقداره 

ضرورة وجود عالقات متينة وصادقة مع ) 0.93336(
لتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها وبمصداقية مع ن؛ الموردي

 الفقرة عنأيضاً إجابات أفراد العينة ته عمالئها، وهذا ما أكد
لتي بينت فيها أن التعاون المطلق ا) 1(رقم  في الجدول )10(

  .ضرورة ال بد منها حتى يمكن تطبيق النظام وتحقيق نتائجه
بمتوسط ) 7( الفقرة عنوقد جاءت إجابات أفراد العينة 

وانحراف معياري مقداره ) 4.100(حسابي مقداره 
أنه ال بد من تدريب العمال وزيادة د لتأكي )0.98189(

ام الحديث لما له من آلية تختلف مهاراتهم اإلنتاجية على النظ
  .عن آلية عمل النظام السابق
 باقي الفقرات جاءت بمتوسطات عنأما إجابات أفراد العينة 

وانحرافات ) 4.300(، )3.150(حسابية تراوحت ما بين 
 لتأكيدك وذل) 1.25167(، )0.82275(معيارية تراوحت ما بين 

ملية اإلنتاجية أن النظام يتطلب من الشركة إعادة هيكلة الع
لتحسين نوعية المنتج عن طريق خلو العملية اإلنتاجية من التلف 
والهدر واالستقرار في جدولة اإلنتاج والشراء بمخزون أدنى مع 

  ).كانبان(ضرورة اإلنتاج وفق نظام السحب 

  )4(ول رقم الجـد
  ـةالفرضيبـار ئج اختتـان

  نتيجة الفرضية  T T/ δالجدولية   Tالمحوسبة 
  رفض  0.000  2.02  12.533

 ونجد من مطالعتنا لنتائج One Sample T testتم استخدام 
=  المحسوبة Tأن قيمة ) 4(رقم الحاسوب في الجدول 

 أكبر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار 12.533
 إذا كانت القيمة المحسوبة (H0)نقبل الفرضية العدمية : هي

 إذا (H0)ض الفرضية العدمية رفنالجدولية، وأقل من القيمة 
  .كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية
رفض الفرضية  ومن خالل تحليلنا لإلجابات فإننا نؤكد

يتطلب : وقبول الفرضية البديلة التي تنص علىة، العدمي
 إعادة (JIT)  تكاليف اإلنتاج في الوقت المحددتطبيق نظام

  .شركات الصناعية األردنيةهيكلة العملية اإلنتاجية في ال
 ال يؤدي تطبيق نظام: نتائج اختبار الفرضية الثالثة* 

 إلى تخفيض تكلفة (JIT) تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد
  .الوحدة المنتجة

لقد تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
يوضح و الفقرات محل الدراسة، عنإلجابات أفراد العينة 

أثر تطبيق نظام التكاليف في الوقت المحدد ) 5 ( رقمالجدول
  .إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج

أن تطبيق نظام  الحظ من إجابات أفراد العينة أنهم أكدوان
(JIT) النظم المحاسبية في في الشركات الصناعية األردنية يؤثر 

 وطرق إعداد حسابات التكاليف من حيث التغيير ة،فياليكتال
) 2و1( الفقرات عنابات أفراد العينة إج؛ فقد جاءت والتطوير

على التوالي ) 3.9750(و) 3.750(بمتوسطات حسابية 
على التوالي، ) 1.09749(و) 0.92681(وبانحرافات معيارية 

 جاءت التي) 16، 15، 14، 13، 12( الفقرات ت ذلككما أكد
 بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين  عنهاإجابات أفراد العينة

) 0.84732(وبانحرافات معيارية ما بين ) 4.1500(و) 3.550(
كلفة ت يقيس  الالي المطبقح أن النظام الكما. )1.80120(و

 أنه ال يعمل على حل كافة المشاكل بدقة، كماالوحدة المنتجة 
جاءت إجابات أفراد العينة تجة، والتي تواجه قياس الوحدة المن

متوسطات وب) 5و 4( الفقرات عن ذلك من خالل إجاباتهم لتأكيد
على التوالي وبانحرافات ) 2.4250(و) 4.1500(حسابية 
أنه فضالً عن . يعلى التوال) 1.31826(و) 1.09895(معيارية 

يتضح ة؛ ولف أثناء العملية اإلنتاجيتايعمل على زيادة الفاقد أو ال
بمتوسط  )11(الفقرة عن ذلك من خالل إجابات أفراد العينة 

  .)1.04237(ري وانحراف معيا) 3.8750(حسابي 
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  )5(دول رقم الجـ
  جةكلفة الوحدة المنتت فيأثر تطبيق نظام التكاليف في الوقت المحدد 

  
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  رةقــالف

 في الشركات الصناعية األردنية إلى إحداث آثار JITيؤدي تطبيق نظام . 1
  0.92681  3.7500  .جوهرية في طرق إعداد حسابات التكاليف

فية في الشركات اليكت تطوير النظم المحاسبية الJITيتطلب تطبيق نظام . 2
  1.09749  3.9750  .الصناعية األردنية

 في الشركات الصناعية األردنية إلى تخوف JITيؤدي تطبيق نظام . 3
  1.49336  2.9750  .اإلدارة بسبب عدم ضمان النتائج من تطبيقه

ات الصناعية األردنية ال مطبق في الشركإن النظام التكاليفي الحالي ال. 4
  1.09895  4.1500  .كلفة الوحدة المنتجةتل احتياجات قياس اميفي بك

إن النظام التكاليفي الحالي المطبق في الشركات الصناعية األردنية يعمل . 5
  1.31826  2.4250  .على حل كافة المشاكل التي تواجه قياس الوحدة

 الصناعية األردنية على تطوير األنظمة تعمل اإلدارة في الشركات. 6
كلفة المنتج تالتكاليفية المطبقة في شركاتهم والتحول نحو األنظمة في حساب 

  .JITكنظام 
4.2750  0.93336  

إن القائمين على النظام التكاليفي في الشركات الصناعية األردنية لديهم . 7
  0.98189  4.1000  .لوحدة المنتجةكلفة اتمعرفة بأن االحتفاظ بالمخزون يؤدي إلى زيادة 

إن القائمين على النظام التكاليفي في الشركات الصناعية األردنية لديهم . 8
  1.25167  3.1500  .معرفة بأن االحتفاظ بالمخزون يؤدي إلى الضياع والتلف

كلفة تإن تخفيض المخزون إلى أقل حجم ممكن يساعد على تخفيض . 9
  0.82275  4.3000  .الوحدة المنتجة

إن نظام التكاليف الحالي المطبق في الشركات الصناعية يعمل على .10
والحد من ذلك أو . تراكم المواد في مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية

  .JITإزالته يتطلب تطبيق نظام 
4.0750  0.94428  

إن نظام التكاليف الحالي المطبق في الشركات الصناعية يعمل على .11
 والحد من ذلك أو إزالته يتطلب تطبيق ،و التالف في اإلنتاجزيادة الفاقد أ

  .JITنظام 
3.8750  1.04237  

 في الشركات الصناعية األردنية يؤدي إلى خفض JITإن تطبيق نظام .12
  1.03651  3.5500  .كلفة الوحدة المنتجةت وبالتالي خفض كن،حجم المخزون إلى أقل حجم مم

ركات الصناعية األردنية تنظيم عملية  في الشJITيتطلب تطبيق نظام .13
  1.08012  3.7500  .المجموعات التكنولوجية اإلنتاج وترتيب اآلالت على أساس

 في الشركات الصناعية األردنية االعتماد على JITيتطلب تطبيق نظام .14
  0.84732  4.0000  .نظام البطاقات كأحد األساليب التي تدعم نظام السحب أو تدفق اإلنتاج

 عالية فةكلت في الشركات الصناعية األردنية JITيتطلب تطبيق نظام .15
  0.9782  3.3470  .إلعداد اإلداريين والعمال والتعامالت مع الموردين

 في الشركات الصناعية االعتماد على عدد JITيتطلب تطبيق نظام .16
 الوقت فيمحدود من الموردين لتأمين احتياجات الشركة من المواد الخام 

  .ناسبالم
4.1500  0.89299  

 في الشركات الصناعية األردنية إلى خفض JITيؤدي تطبيق نظام .17
كلفة تالوقت والموارد في العملية اإلنتاجية، األمر الذي يؤدي إلى تخفيض 

  .الوحدة المنتجة
4.3250  0.52563  
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  )6(ول رقم الجـد
  يالمتوسط الحساب  نتيجة الفرضية  T  T/ δالجدولية   Tالمحوسبة 

  2.72  رفض  0.00  2.02  9.7
  

  )7(ول رقم الجـد
   األداء التشغيليفي في الشركات الصناعية JITأثر تطبيق نظام 

الوسط   رةفقـــال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 في الشركات الصناعية األردنية إلى تلبية احتياجات المستهلكين في JITيؤدي تطبيق نظام . 1
  1.16685  3.6500  .بةناسالوقت المناسب وبالجودة الم

 في الشركات الصناعية األردنية إلى تحسين في نوعية المنتجات JITيؤدي تطبيق نظام . 2
  1.05125  3.8500  .يمن خالل تخفيض وقت االنتظار للمنتج النهائ

 في الشركات الصناعية األردنية إلى إزالة األنشطة التي ال تضيف JITيؤدي تطبيق نظام . 3
  0.97534  3.8500  .تجقيمة للمن

 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة المنافع الملموسة ذات JITيؤدي تطبيق نظام . 4
  0.69982  4.1500  . العائد على االستثمارفياألثر الواضح 

 ب، في الشركات الصناعية األردنية إلى فاعلية التخطيط والترتيJITيؤدي تطبيق نظام . 5
  0.63599  4.1750  .جةكلفة الوحدة المنتتخفض األمر الذي يؤدي إلى 

 مما يؤدي إلى تج، في الشركات الصناعية األردنية إلى جودة المنتJITيؤدي تطبيق نظام . 6
  0.97534  3.3500  .ةزيادة قدرة المنتج على المنافس

ة  في الشركات الصناعية األردنية إلى تحسين األداء التشغيلي للشركJITيؤدي تطبيق نظام . 7
  1.04237  3.8750  .من خالل زيادة معدل العائد على االستثمار

 في الشركات الصناعية األردنية إلى تحسين األداء التشغيلي للشركة JITيؤدي تطبيق نظام . 8
  1.05733  3.9000  .ونمن خالل زيادة معدل دوران المخز

األداء التشغيلي للشركة  في الشركات الصناعية األردنية إلى تحسين JITيؤدي تطبيق نظام . 9
  0.90014  4.1000  .هامن خالل كفاءة الشركة في استغالل موجودات

 في الشركات الصناعية األردنية إلى تحسين األداء التشغيلي JITيؤدي تطبيق نظام .10
  0.60764  4.3000  .ةللشركة من خالل نسبة التداول السريع

األردنية إلى زيادة مقدرة الشركة على  في الشركات الصناعية JITيؤدي تطبيق نظام .11
  1.07537  3.8500  .ةلتزاماتها الجاري امقابلة

 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة معدل دوران النقدية JITيؤدي تطبيق نظام .12
  1.13199  3.2750  .غيليةخالل العمليات التش

 تخفيض رصيد المخزون  في الشركات الصناعية األردنية إلىJITيؤدي تطبيق نظام .13
  1.12973  3.8250  .ةضمن األصول المتداول

  0.98580  4.0500  .ة في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة معدل دوران األصول العاملJITيؤدي تطبيق نظام .14
 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة معدل دوران JITيؤدي تطبيق نظام .15

  0.80224  4.3500  .ةالموجودات الثابت

 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة هامش مجمل الربح JITيؤدي تطبيق نظام .16
  1.37281  3.2500  .)هامش الربح(

  0.82275  4.2000  .ات في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة نسبة صافي ربح العمليJITيؤدي تطبيق نظام .17
  1.00989  4.1750  .داتات الصناعية األردنية إلى زيادة العائد على الموجو في الشركJITيؤدي تطبيق نظام .18
 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة معدل العائد على حقوق JITيؤدي تطبيق نظام .19

  0.78446  4.5000  .نالمساهمي

 في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة نسبة صافي ربح JITيؤدي تطبيق نظام .20
  1.43133  3.5500  .ةلعمليات إلى األصول العاملا

  0.75064  4.4750  .زع في الشركات الصناعية األردنية إلى زيادة معدل عائد الربح الموJITيؤدي تطبيق نظام .21
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  )8(ول رقم الجـد
  المتوسط الحسابي  نتيجة الفرضية  T  T/ δالجدولية   Tالمحوسبة 
  3.9489  رفض  0.000  2.227  14.164

  
ا أن القائمين على النظام التكاليفي في الشركات وبم

 لي،الصناعية األردنية لديهم المعرفة بسلبيات النظام الحا
وخصوصاً فيما يتعلق باالحتفاظ بالمخزون السلعي الذي يؤثر 

 والذي يتضح من خالل إجابات جة،كلفة الوحدة المنتت في
 توسطات حسابية بم)9، 8، 7( الفقرات عنأفراد العينة 

 وبانحرافات ي،على التوال) 4.300(و) 3.150(و) 4.100(
على ) 0.82275(و) 1.25167(و) 0.98189(معيارية 
 ة؛وكذلك خفض الوقت والموارد في العملية اإلنتاجي. التوالي

ءت فجاكلفة الوحدة المنتجة أيضاً، تمما يؤدي إلى تخفيض 
ره بمتوسط حسابي مقدا) 17( الفقرة عنإجابات أفراد العينة 

فإن ، كذلك )0.52563(وبانحراف معياري مقداره ) 4.325(
 اإلدارة قد اهتمت بتطوير نظامها التكاليفي الحالي من خالل

إجابات وهذا ما أكدته . (JIT) التحول نحو تطبيق نظام إمكانية
) 4.2750(بمتوسط حسابي ) 6( الفقرة عنأفراد العينة 

 المخاوف على الرغم من، )0.93336(وبانحراف معياري 
التي تكتنف تطبيقه والمتضمنة عدم ضمان النتائج التي تترتب 

) 3( الفقرة عنجاءت إجابات أفراد العينة يق؛ على التطب
وانحراف معياري ) 2.9750(بمتوسط حسابي مقداره 

)1.49336(.  
 One Sample T Testواختبار ) 5( رقم يتضح من الجدول

 Tالحاسوب أن قيمة ومطالعتنا لنتائج ) 6(في الجدول رقم 
، 2.02 الجدولية البالغة T وهي أكبر من 9.7المحسوبة بلغت 

تقبل الفرضية العدمية إذا كانت : وبما أن قاعدة القرار هي
القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وترفض الفرضية 

 ة، الجدوليT المحسوبة أكبر من قيمة Tالعدمية إذا كانت قيمة 
 HA البديلةونقبل الفرضية ، H0ة العدمية فإننا نرفض الفرضي

 تكاليف اإلنتاج في الوقت يؤدي تطبيق نظام: التي تنص على
  .الوحدة المنتجةإلى تخفيض تكلفة  (JIT)المحدد

ال يحقق تطبيق نظام تكاليف : نتائج اختبار الفرضية الرابعة* 
 في األداء التشغيلي يناً تحس(JIT)اإلنتاج في الوقت المحدد 

يادة وززيادة معدل العائد على االستثمار، (كة من خالل للشر
كفاءة استغالل الموجودات الثابتة، ومعدل دوران المخزون، 

  ).تحسين نسبة التداول والسيولة السريعةو
لقد تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

يوضح و الفقرات محل الدراسة، عنإلجابات أفراد العينة 

أثر تطبيق نظام التكاليف في الوقت المحدد ) 7( رقم الجدول
  . األداء التشغيليفي
 رقم  فقرات الجدولعنالحظ من إجابات أفراد العينة ن

، (JIT)أنها إيجابية نحو الفوائد المتحققة من تطبيق نظام  )7(
والمتمثلة بتلبية احتياجات المستهلكين في الوقت المناسب 

وخفض كلفة الوحدة دة، وبالجودة المناسبة والنوعية الجي
 تج؛المنتجة من خالل إزالة األنشطة التي ال تضيف قيمة للمن

األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الشركات الصناعية 
 على التخطيط تهااألردنية التشغيلي من خالل زيادة قدر

ومعدل دوران النقدية ، والمنافسة ومعدل العائد على االستثمار
املة، ومعدل دوران المخزون ومعدل دوران األصول الع

 ومعدل دوران لة،وتخفيضه ضمن األصول المتداو
الموجودات الثابتة، واالستغالل األمثل للموجودات وتحسين 
نسبة التداول وزيادة قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها 

ومعدل العائد على ، وزيادة هامش وصافي الربح، الجارية
 من ويتضح ذلكموزع، حقوق المساهمين وعائد الربح ال

 الفقرات بمتوسطات حسابية أكبر من عنخالل إجاباتهم 
يوضح  )8(والجدول رقم ، )3(متوسط أداة القياس والبالغة 
  :نتائج اختبار الفرضية الرابعة

ونجد من ، One Sample T Testتم استخدام اختبار 
 Tأن قيمة ) 8(رقم مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 

 وبما أن ية، أكبر من قيمتها الجدول14.164 = المحسوبة
 إذا كانت القيمة H0تقبل الفرضية العدمية : قاعدة القرار هي

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وترفض الفرضية العدمية 
H0 إذا كانت قيمة T المحسوبة أكبر من قيمة Tة، الجدولي 

 HA لةالبدي ونقبل الفرضية H0فإننا نرفض الفرضية العدمية 
يحقق تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت : وهذا يعني

 في األداء التشغيلي للشركة من خالل ناً  تحسي(JIT)المحدد
يادة معدل دوران وززيادة معدل العائد على االستثمار، (

تحسين نسبة وكفاءة استغالل الموجودات الثابتة، والمخزون، 
  ).التداول والسيولة السريعة

  
  ج والتوصياتالنتائ. 6

) JIT(ال تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد ن
وكذلك نال هذا ، اهتمام العديد من الشركات في الدول المتقدمة
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إال أن ، النظام اهتمام العديد من الباحثين في الدول المتقدمة
 وبناء على .دن في األر الزال قيد البحث والدراسةهذا النظام

 الموضوع والجانب التطبيقي التجريبي الجانب النظري لهذا
  :اآلتي نلخص نتائج الدراسة في أنيمكن 

 في تطبيق نظام األردنية لدى الشركات  رغبةثمة -1
تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد، ولكن وجود بعض 
العوائق مثل تطلب النظام إلجراءات غير متوفرة حاليا 

م وجود في النظام التكاليفي في الشركات األردنية، وعد
كذلك مخاوف تعاون متكامل بين اإلدارة والموردين، 

 من نتائج تطبيق هذا النظام، يحول دون تحقيق اإلدارة
  .هذه الرغبة

أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد يؤدي إلى إزالة الهدر  -2
 مما يؤدي إلى التخلص ة؛أو الضياع في العملية اإلنتاجي

  .لمنتجمن التالف والمعيب واالهتمام بجودة ا
 تطبيق هذا النظام يؤدي إلى خفض المخزون بكافة أن -3

أنواعه مما يؤدي إلى تحويل االستثمار في مجاالت 
  .تؤدي إلى تحسين األداء التشغيلي

هذا النظام يؤدي إلى تحسين األداء التشغيلي ق  تطبيأن -4
  :للشركة من خالل

  .زيادة معدل العائد على االستثمار -
  .ودات الثابتةالكفاءة في استغالل الموج -
  .ازدياد معدل دوران المخزون -
  .تحسين نسبة التداول والسيولة السريعة -

يع األنشطة يؤدي إلى إزالة جم) JIT( تطبيق نظام أن -5
مما ينعكس على تخفيض منتج التي ال تضيف قيمة لل

  .التكاليف المباشرة في الشركة
تطبيق هذا النظام يؤدي إلى تحسين نوعية المنتج مما أن  -6

  .ه منتجاً منافساًيجعل
 آلية وخطوات ال بد JITبينت نتائج الدراسة أن لنظام  -7

 التهيئة لها عن طريق ة منلشركات الصناعية األردنيل
كإعادة التنظيم الداخلي ة، إعادة هيكلة عملياتها اإلنتاجي

للمصنع الستقبال وجبات العمل واإلنتاج بحجم أقل 
لوقائية وزيادة قدرة الشركة على إجراء الصيانة ا

  .الخ…وخفض وقت إعداد اآلالت

 ليس فيهابينت نتائج الدراسة أن العالقات مع الموردين  -8
ني بتباألمر الذي يحد من اهتمام اإلدارة ق؛ تعاون مطل

  . في الشركات الصناعية األردنيةJITتطبيق نظام 
  

  :بناء على النتائج السابقة يمكن أن نوصي بما يلي
في الشركات األردنية على أن تعمل اإلدارات العليا  -1

 وأن، )JIT(محاولة التحويل من النظام الحالي إلى نظام 
تقوم الشركات األردنية باالطالع على فلسفة هذا النظام 

  .ومقوماته وفوائده على الشركة في المدى الطويل
 يله،أن تقوم الشركات بدراسة النظام اإلنتاجي وتحل -2

ل اإلنتاج والتزامن وإعادة تنظيمه لتحقيق التماثل في معد
في العمليات اإلنتاجية والتوصل إلى جدولة مستمرة في 

  . اإلعدادمدةخفض 
 أقلرة تحسين الجودة وخفض مستويات التلف إلى ضرو -3

  .مستوى ممكن
وذلك من ، )JIT(ضمان تعاون العاملين لتطبيق نظام  -4

خالل تحرك اإلدارة نحو ضمان استقرار العاملين 
  .بوتوفير التدريب المناس

تطوير النظرة إلى الهدر من خالل معالجة نقص  -5
االستخدام للموارد المادية والبشرية المتاحة ومراجعة 

  .العمليات التي ال تحقق قيمة مضافة
 تقوم الشركات األردنية بتطوير العالقة مع الشركات أن -6

المطبقة لهذا النظام في الدول المتقدمة لالستفادة من 
وكذلك عقد ، )JIT(ام خبراتهم في مجال تطبيق نظ

الدورات بالتعاون مع هذه الشركات لإلدارات والعمال 
  لمعرفة جميع جوانب هذا النظامة؛في الشركات األردني
  . منهابالتطبيقيةوخصوصا ما يتعلق 

ضرورة اهتمام إدارات الشركات الصناعية األردنية  -7
بعقد الدورات التدريبية للعمال لتمكينهم من العمل 

عددة تمكنهم من الرقابة المتزامنة مع بمهارات مت
  .اإلنتاج

ضرورة تطبيق نظام الرقابة واإلنتاج باستخدام نظام  -8
وذلك لتمكين الشركات الصناعية ، )كانبان(السحب 

 .اءة بسهولة وكفJITاألردنية من تطبيق نظام 
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The Effect of Applying Just-In-Time Production System on the Production 
Performance in the Jordanian Manufacturing Companies 

Ghassan F. Al-matarneh and Sulieman H. Al-Beshtawi* 

 

 

ABSTRACT 

This study is mainly concerned with identifying the effect of the implementation of the Just-In-Time 
manufacturing cost on the production performance of the Jordanian manufacturing companies, and above 
all, on reducing the production cost. Furthermore, it aims at finding out the obstacles hindering the 
application of this system in the Jordanian manufacturing companies. 

This study is divided into two parts: studying the concept, objectives and the requirements of the Just-In-
Time system, the advantages achieved by this system, its effect on the production performance and 
clarifying shortcomings related to the application of this system. These are what the first part focuses on. 
The second part is concerned with studying the sample of this study, which consists of 40 companies. SPSS 
is used to analyze the results of this study which emphasize that the application of this Just-In-Time system 
requires the significance of reorganizing the operations of productivity in the Jordanian manufacturing 
companies. This process enhances the efficiency and improvement of the production performance. More 
importantly, the results show that the application of Just-In-Time system (de facto) reduces the direct costs 
and equally improves the quality of the product which undoubtedly enhances its competitive capacities. By 
way of concluding, this study recommends training the employees in the Jordanian manufacturing 
companies to increase their skills in order to enable them to have control over the production. 

Keywords: JIT system, Zero Inventory, Reduction of Cost Production. 
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