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 املقدمة
 

ومـا  ،   Just - In – Time ( JIT )عند ظهور النظام الصناعي                 

ـ   مـ  وـوادر    أعقبه واخلطـ   ، يـة  ا الياوانتطبيقاتـه   شـركة تيوت

، مـ  تـرو هل اـاا النظـام      وما أعقب، الشركة ها ت رمالناجحة اليت

تطبيقاتـه   جناحت اثبوإ، وعية   عامل اإلنتاج نوما أحدث م  نقلة 

 ..  املشار ع املختلفة 

ــة                      ــه الفع ال ــدت تطبيقات ــة امت ــركات اكلونوني الش

لضخمة واملهمة   أنشـطة  الشركات ا، وشركات إنتاج السيارات 

النظـام رر قـه   األعمال املختلفة واسناتيجياتها املتواملة ، آخـاا   

 ..الوك ات املتحدة األمر وية واململوة املتحدة  إىل

؛ علـ    ، تلقي الضوءالدراسة مباحث كانت  وااه األهمية                 

،  (JIT)مفهوم وأهداف ومضـام  وعنارـر ومتطلبـات تنفيـا نظـام      

والصلة الناوطية و  هاا النظام ،  وإسناتيجيتهفلسفته  فضال  ع 

 .. واجلودة اليت حتملها السلع واخلدمات 

ــداده ؛ و                ــوق    وامت ــافق والتف ــوم التن ــث مفه ــمنت املباح تض

ومصــادر التفــوق التنافســي وفلســفته واســناتيجياته  ، التنافســي 

ـ    وأوعاد التفوق الت، ومتطلباته  ج والسـوق  ونافسـي املمتـدة وـ  املنت

 ..والناوط و  اجلودة واكوتوار والتفوق التنافسي ، واملستهلك 
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، والتفـوق التنافسـي    ( JIT) روط وـ  نظـام   ال م  أعقبهما و               

 .. ودور استخدام هاا النظام   حتقيق التفوق التنافسي 

إلفادة مشار عنا ، تاجات واملقنحات مت حتد د اكستن وآخره ؛               

 .. الورنية م  مضام  البحث  

 

 منهجية البحث
 :  ية عل  وفق احملاور اآلت وان، فمنهجية البحث أما               

     

 :  مشكلة البحث:  أولا 
  

ـ                   حتقيـق النتـا هل    ة اإلدارة احلد ثـة وعد أن أثبتت كفا 

الفلسـفة والنظـام    مـ  متثل  وما،  ( JIT) دام نظام املطلووة م  استخ

 - Just - Inاملصـطل    ومـا تعـدد تعر ـب   ، امل إلدارِة اإلنتـاج  املتو

Time   أو    ، أو اإلنتـاج   الوتـت احملـدد    ، ؛ اإلنتـاج   حينـه  ومنه

  ..، أو التسليم   الوتت احملدد ، أو اإلنتاج اآلني الوتت احملدد

والتحسِ  أو التالف ،  أو احلد م  النفا ات إزالَةستهدف امل هوو              

ووه خيطو لتحقيق مزا ا جودة املنتوج وخفـ   ، املستمِر للعملياِت 

علـ    شروعوخف  املخزون ، ملا ميثله ذلك   حصول امل،  التولفة

ممــا  ،جلــاا الزوــون ، تنافســية وتفــوق تنافســي   الســوق  مزا ــا

وحتقيـق األروـاح املرسـومة    ، ادة املبيعات املشروع حتقيق ز  ميو 

 ..خلطة عل  وفق ا

كنتيجـة   (  JIT) ونظـام   عل  ذلك فقد زاد اكهتمـام  وناًءو               

وما كـان  ، للتحول م  إدارة العمليات أو اإلنتاج التقليدي  منطقية

 Massالتسو ق الواسعوفق تههل م  مبدأ ؛ كل ما  نتهل  باع عل   ن
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Marketing   ،إىل مبدأ التسو ق املباشرDirect Marketing   سـتمد  امل

التفـوق التنافسـي    رةثم  للورـول إىل  ،  حاجـات ورببـات الزوـون    م 

Competitive Superiority  ــع ــ  أرا الوات ــان  ،  عل ــا ك ــد مل اجملس

 . خمطط له

 :تتبادر األسئلة التالية ، ولإلسهام   توضي  مشولة البحث             

إلدارة األدوات والتصورات الواضحة   اسـتخدام  هل متتلك ا -1

 ليأخا دوره   التفوق التنافسي ؟،  ( JIT) نظام 

الويفية الـيت ميوـ  لـإلدارة اسـتخدام النظـام لتحقيـق        -2

 التفوق التنافسي ؟

القـرار  عنـد ااـاذ   التفوق التنافسـي  وهل سيتحقق النجاح  -3

 ؟  هاا النظاموتطبيق 

 

 : أهمية البحث:  ثانياا 
 

ومـا  ،   الـدول املتقدمـة    موانتـه (  JIT) وعد أن أخا نظام                

جر اء م    تقد م املشار ع الناجحة املثمرة واآلثار اإلجياوية حتقق م  

 .. تطبيقاته

لوونه  دخل   خمتلف العمليات ، ورز أهمية هاا النظام                 

 ..وما تبلها وما وعدها اإلنتاجية 

لاا كان هناك الناوط وينة وو  جودة املنتـوج وكميتـه                   

واملعلوماتيـة والتـدفق   ، وحساا توـاليف التخصـي    ، والتوتيت 

 .. وارتباره وأهمية التفوق التنافسي ، املرتد 

ــروع                      ــور املش ــو وتط ــاح و  ــ  جن ــك عل ــات ذل وانعواس

 ..  واستمراره وحتقيق اسناتيجياته وأهدافه
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  حماولة إظهار األهمية النظر ة مـ    ، و أتي أهمية البحث                

، ا النظـام  هـا  خالل اإلسهام   ويان األدويـات ذات الصـلة ضوضـوع   

ميوـ   ، مـا تقـدم    فضال  ع  ...التفوق التنافسي  ودوره   حتقيق

    : وأن  القول 

وذلك ، روري ااا املوضوع أمٌر ض تقد م األسق العلميةُ عد  -1

  ..   جمال البحثحملدود ة الدراسات اليت خاضت 

 تطلــب ، ا تشــهده احليــاة العمليــة مــ  تطــورات وســبب مــ -2

والـاي ك  ، اكهتمام وول مـا هـو جد ـد ومال ـم التطبيـق      

ووــاات الوتــت ،  تعــارا مــع مســمة العمليــات اإلنتاجيــة 

ــتخدام  ــي   اس ــوق تنافس ــق تف ــوا ،  هحيق ــيما ا وكس

ــار ع ــة   املش ــ  املنافس ــد م ــاي جد  ــة   من ــبب ، العراتي وس

مـ  خمتلـف   املسـتوردة  و، اكنفتاح عل  املنتوجـات العامليـة   

وجات أمام كم م  املنت ةوأربحت األسواق مفتوح،  املناشيء

 .. ، وتبا   مستو ات اجلودة  واملنتج 

إنـه  ، املسـتقبل القر ـب  ـرل الباحـث      وضنظور، و  األفق  -3

  لزوـون أو املسـتهلك النهـا ي العراتـي     سيشهد وعي لدل ا

 ..اختيار املنتوج 

و ظهـر  ،  ستحتدم املنافسات و  املنـتج  و عين ذلك             

وتـد  ، فاعلية التفوق التنافسي وشـوله الـواتعي الواضـ     

 ..الفاعلة  رورته امليدانية ،  أخا التسو ق املباشر 

 

 : أهداف البحث : ثالثاا 
 

ــام                     نظــرا  حلداثــة ،  ( JIT) إن  مــ  أســباا اختيــار حبــث نظ

وما  هدف إليه م  تطو ر و و املشـار ع وتطـو ر   ، وأهميته املوضوع 
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وما  ؤثره علـ  توامـل األنشـطة واكهتمـام     ، عملياتها اإلنتاجية 

 ..وتت واجلودة والومية اإلنتاجية وال

لتلبيـة   ، قة خارة وـاملخزون وطر  النظام  هتم وواات الوتت                

ـ ،  ومدة اكنتظـار  ، والعمليات املختلفة املتطلبات  دد املشـاكل  وحت

معاجلات سـر عة ورـحيحة    ، ووضعوحتد د أسباوها ، عند ظهورها 

 ..ومناسبة اا 

ورـيانة  ، اجملهـز    طبيعة وتعـاون  و،  قوم واكهتمام ومنه               

 ..هلة الزمنية رفرا  جعل امل وحماولته، املعدات وتوتيتاتها 

واهتمامه وتخفي  ، اكهتمام والعامل  ومهاراتهم  فضال  ع              

 ..اجلودة وولفة الت

حتد ــد مشــولة البحــث واألهميــة واألســباا علــ  وفــق و              

 :  واألهداف فإن  البحث  سع  إىل حتقيق جوانب عد دة منها 

ـ  املتوافقــة العالتــةونـاء   -1  وأوعــاد ،  ( JIT)   أوعــاد نظــام و

 .. التفوق التنافسي

وضع جانب ورفي للمتغمات وتشخي  أوعاد اسـتخدام   -2

 ..ودوره   حتقيق التفوق التنافسي  ( JIT) نظام 

مـا   حبسـب و، جبوانبه العمليـة  ، حماولة تطو ر هاا الدور  -3

  .. ال م األنشطة املختلفة 

عمليـة اإلنتاجيـة     املال مة ملستقبل ال باألسالي تطو ر -4

 ..منظور التفوق التنافسي  

أك وهـو  ، ذات عالتـة والبحـث   ، الورول إىل جانب ضروري  -5

،  والتفوق التنافسي واإلوداع الناوط و  اجلودة واكوتوار

ــام   ــون دور نظ ــوق     ( JIT) ليو ــع التف ــط م ــل ومناو فاع

 ..التنافسي 

حـات  مـ  شـأنها أن اـدم املقن   ، الورول إىل اسـتنتاجات   -6

دوره احليـوي واملناسـب      (JIT)ليأخـا نظـام   ، والتوريات 
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ــهم     ــاوك  أن  س ــي ، حم ــوق التنافس ــق التف ــة حتقي  تنمي

والنهــوا ونمــو القطاعــات ، تطــو ر مشــار عنا الورنيــة و

 ..املختلفة وتواملها 

 

  : منوذج البحث:  رابعاا 
 

، اول الباحث حي، وأهدافه  هوأسباوم  خالل مشولة البحث                

( JIT) نظـام  مل مقنح لتشخي  العالتة و ا وذج ش  الورول إىل

الفور اإلداري  م  خالل األفوار املعتمدة لدل، سي والتفوق التناف

 ..ضتغماتها التاوعة واملستقلة 

 

 : فرضيات البحث:  خامساا 
  

ابة البحث إىل با اته وأهدافه ، ميو  ريم  اجل الورول و             

الفرضيات الر يسة اآلتية وما  نبثق عنها م  فرضيات فرعيـة ، ومـا   

تفـاوت األدوار الـاي     وذج البحث اكفناضي وعل  وفـق مع   تالءم

ظام   التوج ه حنو التفوق التنافسي ؛ ضا فيه الن ( JIT)  لعبه نظام 

  تطلـب  األهداف املهمـة الـيت   م  حدوالتفوق التنافسي وا، كموجِّه 

 .. ايقهحتق

 

 : مصادر وأساليب مجع البيانات واملعلومات:  سادساا 
 

مت  معاجلتهـا مـ  خـالل    ، ة لقد احتول البحث عل  حماور عد                

 ..انة واملصادر العروية واألجنبية وواكستع، مباحث الفصول 
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اا ا، احليو ة واجلوانب ألهم األمور ، وحماولة معاجلة البحث                 

 هحاوجن أخا رداه الاي، د ث ؛   أفواره وتطبيقاته املوضوع احل

لونونيـة  املختلفة ؛ كالشـركات اإل  عاملشار    تطبيقاته لدل

ــيارات  ــاج الس ــركات إنت ــة ،  وش ــدول املتقدم ــان ،   ال ــا الياو ومنه

 .. وك ات املتحدة واململوة املتحدةوال

ــت                   ــاا كان ــالل مباحــ   ول ــ  خ ــة  ثم ــول إىل  ،الدراس الور

مـ  خـالل   ، املسـاعدة   تنفيـا أهـداف البحـث     ، املعلومات املناسبة 

  ..النتا هل املعول عليها 
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 املبحث األول
 ( JIT) اإلطار النظري لنظام 

ذلـك  و، ة عـد   إىل موضوعات بحثسيتم التطرُّق ضم  هاا امل               

ومفهومه وأهدافه ومضامينه ،  ( JIT)  لنظامارخيي لتوضي  الُبعد الت

ــفته   ــاه وفلس ــات تنفي ــره ومتطلب ــفه وعنار ــناتيجيتهوور  وإس

 .. وتراوطه مع اجلودة 

     :اآلتي ولاا ستوون حماور هاا املبحث    

 : فهومووضوح املتارخيي ه التطورو  ؛  ( JIT) نظام :  أوك 

 . ( JIT) نظام لالتطور التارخيي  -1

 . ( JIT) مفهوم نظام  -2

 . ( JIT) نظام األنظمة املتداخلة مع  -3

 . ( JIT) أهداف نظام : ثانيا  

  . ( JIT) مضام  وورف نظام :  ا ثالث

   . ( JIT) عنارر نظام :  ا راوع

 . ( JIT) متطلبات تنفيا نظام :  ا خامس

 . ( JIT) نظام  وإسناتيجيةفلسفة :  ا سادس

 .  واملخزون ( JIT) نظام : ا  ساوع

 . ( JIT) نظام والناوط و  اجلودة : ثامنا  

 . والفواتد ( JIT) نظام ثقافة وسياسة : تاسعا  

 .اهين والعصف ال ( JIT) نظام : عاشرا  

 . ( JIT) إعادة هندسة نظام  :حادي عشر 
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  ( JIT) نظام : أولا 
 فهومامل ووضوحتارخيي ه التطوربني 

 

وما  تطلبه م  انسياوية ،  ( JIT)  لألهمية الوبمة لنظام                 

لاا سيشمل ما نتطرق إليه وشـول خمتصـر   ، حها ومات ووضواملعل

   : للجوانب اآلتية، مفيد و

  . ( JIT) نظام لالتطور التارخيي  -1

 . ( JIT) مفهوم نظام  -2

 . ( JIT) نظام األنظمة املتداخلة مع  -3

 

 :(  JIT) نظام لي التطور التارخي -3
 

 كان تطبيقاتـه و، Just-In-Time  ( JIT) نظام  ودا ة ظهور                

، وتد اشتهر هاا النظام رناعيا  ، ألول مرة   شركة تيوتا الياوانية 

 ..وذلك للمنافع النامجة عنه ، وودأت الوتاوات عنه فيما وعد 

حينهـا  و، سـط السـبعينات   أوا   فورته األوليـة  وانتشرت               

سـي ما  وك، يـة األخر ـات   أخا جماله التطبيقي   الشـركات الياوان 

 ..ونونية لقطاعات اكالشركات السيارات و

، لـدل الوت ـاا والبـاحث      ( JIT) نظام مت  تعر ب مصطل  و             

اإلنتاج   ، اإلنتاج   حينه ، وشول متفاوت أهمها ؛ اإلنتاج اآلني 

ومـا إىل  ..   الوتـت احملـدد    ،التسليم   الوتت احملدد ، وتت احملدد ال

 ..والاي سنتطرق إليه كحقا  ،  ذلك

م  خالل ز ارة ر يق شركة تيوتا إىل النظام فورة  وودأت              

ومــا كحظــه حملركــات العمــل   ، الوك ــات املتحــدة األمر ويــة 
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Super Market  ه السوق ع  وقي ة األسواق إذ خيتلف العمل   ها ،

 ..والفورة األساسية تعتمد عل  املوارد البشر ة 

ـ ، وعندما رجع ر يق الشـركة  رـرح الفوـرة                    يها ِّومت  تبن

ه   ات  خالل تطبيقوالاي حقق جناحا  م،  (JIT)لينبثق عنها نظام 

  ..  أخا شهرته العامليةووعدها ، شركة تيوتا 

 ( 313ص :  2006، د حمم) راجع 

ظهـر وربِّـق ألول مـرة   نها ـة      ( JIT) نظام و رل آخر ؛ وأن                

ثـم  ، اخلمسينات أو ودا ة السـتينات   رـناعة السـف    الياوـان     

ــناعة الفــو  ــمل ر ــد انتشــر ليش ــ، كذ   ذات البل ــالي كان ت ووالت

احملـدد     الوتـت ، شركات وناء السف  عل  الفـوكذ املنـتهل    حتصل

 ..للطلب 

طب ق ـُووعدها انتشرت الفورة لت، ووهاا مت  افي  املخزون               

وكـالك لـل تطبيقـه علـ  املخـزون حتـت       ،   شركات أخرل 

واطيط عمليـات الشـراء   ، التشغيل و  عمليات اإلنتاج املختلفة 

  ( 33ص :  1335، الراوي )   ..م  اجملهز   

واملهـم إنـه أتـ     ، تبا نـت اآلراء   سـنة تطبيـق النظـام      وتد               

 ..ضنافعه عل  الشركات اليت مت  تطبيق هاا النظام فيه 

            : فمجع إىل األسباا التالية ، أما سبب نشوءه   الياوان      

 ( 313: ؛ ص  2006، حممد )  راجع

ـ األ مـ   حـد هـو وا ،   الياوان احة املوانية املسضيق  -1 باا س

حيــث  عمــل هــاا ، علــ  تطبيقــه  تع شــج يتالــالر يســية 

، فالتخز   حمدود ، النظام عل  حمدود ة املساحة املستغلة 

عنـد  و، حـ  احلاجـة إليـه    ، واكعتماد عل  التجهيز املباشر 

 ..اإلنتاج 
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تمدوا عل  فلسفة تقليل الضا عات أو تلة املوارد ؛ ولالك اع -2

 آخـر  ، ضعن رفوا رفرا  والسعي ألن  وون امل،  املخلفات

فيمـا  ـتم إنتاجـه ، لوونـه علـ  وفـق       ك وجود للمرفوا 

 ..املوارفات واجلودة العالية 

العمـل اجلمـاعي وتوـاليف    تنفيا الثبات   الوظيفة ؛ و -3

 ..منطلقة م  خارية الثقافة والبيئة الياوانية ، العامل  

واد األوليــة مــ  تتطلــب ورــول املــ ( JIT) نظــام وإن  ربيعــة              

والدخول   ، أرا املصنع هاه املواد إىل  لورول، جمهز   خمصص  

وحينمـا توـون عمليـة    ، مرحلة مناسبة مـ  اإلنتـاج فـور ورـواا     

 ..تشح  مباشرة للزوون ، اإلنتاج متواملة 

 ( Basu & Wright , 2003 : p. 69 )  

التنظـيم والتنسـيق   واملعمـول وـه ،   الشـول  وهـاا  النظام و                

ــياوية  ــا واكنس ــة والتنفي ــاليب  ، والفاعلي ــاوز األس ــد   ــون ت  و

 تغــيمات كــبمة ؛وــاألداء وتضــم  ، شــول كــبم التقليد ــة و

، واستعمال املواد فور ورواا ، ستول ها ل ضلنفا ات اكاخنفاا 

 ..للزوون أو اجملهِّز فورا   هاميتسل تم ، وح  توون جاهزة 

أراضـي املخـازن   مساحة تقلي   وتحد د أو هو  تجهأ ضا  و                

كسـتثمار  ااكنسياوية وحيقق و،  ( JIT) نظام ما  تضمنه عل  وفق 

آلخـر     مـ  موتـع  ، وسهولة اكنتقـال    العمليات اإلنتاجية  األمثل

  ..تنفيا األعمال وسرعتها 

وخصورـية   عـداد العـامل  ،  خصورـية أل  ؛ ووهاا  وـون                

 ..واحلوافز نظام األجور واملوافآت ل

ـُعد ت، عرب املراحل التارخيية النوعية وهاه النقلة الصناعية                

 ..مهمة   احلياة العملية 

وحتـ   ، والزوون والعامل ، ، واملنتهل ، اجملهِّز  ؛ ونتا جها ادم                 

 ..املستهلك النها ي 
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إشـباع  معرفـة و وأ ضا  ميو  القول وأن  هاا النظام حيقق                 

وشـول أفضـل وأتـرا مالرـقة     و، والطلـب  احلاجات فور حصواا 

 ..النها ي ستهلك زوون أو امللل

 

 : ( JIT) نظام مفهوم  -9
 

منهم ،   Just-In-Time ( JIT) نظام وأن  تعر ب  ض  ،كما ات              

أو نظام ، أو التسليم والوتت احملدد ، نتاج اآلني َمْ  عر وه عل  أنه ؛ اإل

.. أو اإلنتـاج   الوتـت احملـدد    ، أو اإلنتاج   حينه ، التصنيع الفوري 

 .إخل 

، نشـــامل املشـــروع أو املعمـــل  تبيـــانســـتهدف واجلميـــع                

، سواء كان فورا  أو   حينه أو   أوانه ، سيوون   الوتت احملدد 

 ..تعر ب هو ؛ اإلنتاج   الوتت احملدد  وأرل أترا

وأنه كلتا الفلسفة والنظـام  :  ( JIT) نظام وتد ورد تعر ف                

اليت تؤكد عل  إزالة النفا ـة والتحسـ     ، املتوامل إلدارة اإلنتاج

        ( Russell & Taylor , 1998 : P. 739 ) ..املستمر   العمليات 

ــث و                 ــه واح ــرل مفهوم ــر    ــدات   ؛ آخ ــاج الوح ــام إنت ــه نظ وأن

 ..وووميات حمددة ضرور ة   وتت حمدد ، الضرور ة 

 ( Evans , 1997 : P. 599 )        
إنتـاج والنوعيـة والوميــة   نظــام أنـه  ؛ و وورد تعر ـف آخـر                 

 ( 320ص :  2006، حممد )  ..و  الوتت الاي حنتاج ،  املطلووت 

ــر                 ــور آخ ــف ، وضنظ ــان تعر  ــام ك ــة :  ( JIT) نظ ــه إزال وأن

وإلغـاء  ، التقليل م  املخزون بـم الضـروري    وأسلوا، وذلك التبد د 

وهدف إنتاج السـلع واخلـدمات عنـد    ، التأخم   العمليات اإلنتاجية 

 ..والتحس  املستمر واملضاف للعمليات ، الطلب 

   ( Krojewski & Ritzman , 1999 : P. 754 )  
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ـ هو األسـلوا الـا   :وخيتصره آخر والقول                  ـ ـُنتهُل َأو تـُي ت ُم ـ سل

 ( Haag , 2007 , P : 79 )   ..، عند رببة الزوون منتوج َأو خدمة 

 :ية تذكره ، األمور اآل وميو  أن نستنتهل مما تقد م               

ـ ، هو حمدد ووتت مع   ( JIT) نظام  -1 را إنتـاج منتوجـات   لغ

ــددة  ــددة، حم ــات حم ــودة ،  ووومي ــة ووج ــبةعالي ،  مناس

 ..لوون املوونات تتصف وأعل  جودة 

 وموارد وشر ة وما متتلوه م  تـدرات  فال تدخل مواد           

توـون  أن وكـل أداء ونتـا هل جز يـة ، إك     وـل  ، ومؤهالت 

 .. وأعل  جودة

حيقق دوما  ، فإنه ، إن مل  و  ضمنه اادر مع ( JIT) نظام  -2

 .. أتل ما ميو  م  اادر والطاتات املاد ة وبم املاد ة

أتـل مســاحات للقيــام واألنشــطة  فيــه  قــقحي ( JIT) نظـام   -3

وذلك حملدود ة خزن املواد الداخلة   ،  والعمليات اإلنتاجية

كل ما  تم م  حمدود ة وكالك ، ؛ كما  وتوتيتا  اإلنتاج 

 .. املراحل اإلنتاجيةخمرجات 

الفـوري للزوـون ِلمـا    تسـليم  ال ، هوفقعل   تم  ( JIT) نظام  -4

 ..  تم إنتاجه

، وما وما له عالتة وه  ووهاا  نخف  اجلانب التنافسي            

 ..إشباع للحاجات املطلووة حيققه م  

 َلما، لبيئة عل  أرا الواتع كصد ق ل عمل  ( JIT) نظام  -5

، أو توـون   ـة  حيقق أتـل مـا ميوـ  مـ  النفا ـات النا     

ــفر ة   ــات ر ــات أو النفا  ــة   املخلف ــق ثقاف ــر اء تطبي ــ  ج م

ما  تم م  توارل واستمرار ة التحس  و،  وتعليمات النظام

 ..وعمليات اإلنتاج   اإلنتاج 
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 Leanكوــد  مــ  اإلشــارة إىل أن  اإلنتــاج الرشــيق      هنــا و                 

Production  ، نظام لورف  ستعمل (JIT ) إنتاج تيوتا ونظام.. 

 ( Russell & Taylor , 1998 : P. 739 ) 

 

 ( JIT) نظام األنظمة املتداخلة مع  -0
 

الورول إىل أفضـل   ،  تطلب   خمتلف العمليات اإلنتاجية               

، أنظمة حتقق افي  كل ما ميو  افيضه مـ  التوـاليف   

وتـات والبيئـة   ما ـة اإلنسـان واملخل  ما  تطلبه م  اتساع التوجه حلو

 ..والفضاء اخلارجي 

وهناك سياسات وأساليب وأنظمة تشنك وتتـداخل   هـاا                  

اادف احملقق للحفاظ عل  امليزة النفعية التنافسية ، ومنها ؛ سياسة 

أو  Lean Productionنظام اإلنتاج الرشـيق  توجهات تقليل الفواتد ، و

، ونظام  Six Sigmaونظام ،  Lean Manufacturingالتصنيع الرشيق 

 .. ( JIT)  أو احملدد اإلنتاج   الوتت املناسب

   ، ورفع مستول اجلودة ومجيعها تهدف إىل تقليل الفواتد                

املراحل أو العمليات اإلنتاجية ،  يع املرحل ، واجلانب الر يسي فيهمج

ف عليـه ونظـام   وما مت تطبيقه   شـركة تيوتـا الياوانيـة واملتعـار    

 Toyota Productionأو نظــام إنتــاج تيوتــا  Toyota Systemتيوتــا 

System (TPS) .. 

وهدف مجيعها هو التقليل الوبم م  الفواتد مع الوفاءة                 

ــالي العاليــة  ــا  واألداء الع ــا وينه ــة فيم ــاه األنظم ــداخل ه ــيت تت ، وال

تقاروــة   الشــول  ملانتــا هل الو، واألهــداف واآلليــات املتشــاوهة   

واملضمون ، واك اه واألهداف والغا ات هـو تقليـل الفاتـد أو إزالتـه     

Waste Elimination .. 



 08 

وادم هاه األنظمة ، املشـار ع واملسـتهلك والبيئـة ، وُتعـد                     

رد قة للبيئة ،  واكستغناء ع  املخازن املتنوعة   خمتلف مراحلها 

 ..لمستهلك أو الزوون رول املنتوج لحت  و

أو  واد أن  وون  ً، وهو وهاا  وون فيه املخزون رفر ا                

 ..كالك 

وكود  م  ورـول املشـار ع إىل سياسـة عـدم وجـود التلـف أو                     

الفواتد م  خالل هاه األنظمـة ، واسـتقاللية أو وشـول جمتِمـع ،     

إجياويـات تنفيـاها ، ومـا    ثنا ي أو أكثر ، كستثمار ما تتصف مـ   

منتوجات وال عيوا أو نقـ  أو  حتقق م  البناء التواملي م  أجل 

 ..خلل 

مع مراعاة ضبط األوتات وانسياوية ومرونة وفاعليـة العمـل                 

  كل املراحل اإلنتاجيـة ، ومـا  ـدخل ضـمنها مـ  مـوارد وشـر ة        

وشـول مباشـر   إلنتـاج ،  وأجهزة وآكت وموا   ومـواد داخلـة   ا  

 ..وبم مباشر 

األمـوال واألجهـزة والوتـت واملـوارد     ؛ وما حيققه م  اسـتثمار                

 ..البشر ة واألرا ونظام التوز ع والتوسيع واملنافسة 

التقليـل  ؛ والتقليل م  املخزون هو وااته حيقـق للمشـار ع                  

املــواد الداخلــة    التقــادم   املخــزون مــ احلــد مــ  و، مــ  التــالف 

إىل املرحلـة النها يـة للمنتـوج ،    العمليات اإلنتاجية ، وحت  الورول 

 ..توون السلع تامة الصنع ل

فمثال  حقيقة وجود اكختناتات   املراحل اإلنتاجيـة واردة ،                 

ـ      ةإك  أن أسلوا عالجها هنا ، خيتلف مـع تعقيـد العمليـات اإلنتاجي

ر ة ومســـتول الوفـــاءة واألداء وأســـلوا املناولـــة د البشـــرواملـــوا

وانسياوية اخلط اإلنتاجي للمعدات   أداء مـا مطلـوا ، والعالتـات    

و  العامل  م  جهة ، ووـ  العـامل  واملعـدات مـ  جهـة       ةاإلنساني

 ..أخرل 



 09 

كيفيـة التعامـل والتفاعـل مـع األنظمـة      ما  توارل   و                

الرتاوــة مــا  تطلــب مــ  أســلوا معــ  مــ  ، واملعمــول علــ  وفقهــا 

 ، وخطـورة املـواد املتعامـل معهـا ،     واإلشراف وظروف البيئة الداخليـة 

عمل اآلكت واملعدات استعمال واملنظورة وبم املنظورة ، أي م  جر اء 

 ..واملواد اخلطرة ؛ كالويميا ية واملواد املشعة 

 

 ( JIT) نظام أهداف : ثانياا 
  

إن  أهداف هاا عل  ، ميو  التعرُّف م  خالل ما تقد م ذكره                

، ووأتـل التوـاليف   ،  جبودة عاليـة النظام هو احلصول عل  منتوج 

والتقليل م  اادر أو التلف ، خز   تتقلي  املساحة للوالقدرة عل  

 ..للمواد الداخلة   العمليات اإلنتاجية 

  :ي اآلتو ( JIT) نظام وميو  تلخي  أهداف     

 ( 324ص :  2006، حممد ) 

ــفر ة   -1 ــوا ر ــون العي ــاملرفوا  ، تو ــماح و ــدم الس ، أي ع

 ..لوونها مطاوقة للمطلوا م  اجلودة والدتة 

 ..أي ك جيوز  ز تها ، حجم وجبة إنتاج تدرها واحد  -2

وهــو  عــين أن  املــواد ، املهلــة أو املــدة الزمنيــة الالزمــة رــفرا   -3

 ..تظار وك جمال لالن، توون جاهزة 

، لوونهـا مـأخوذ ونظـر اكعتبـار ،     عدم السماح والعطالت  -4

 .. عين أنها توون رفر ة ، ومنظور اا ضم  ما خمطط له 

 ..وتت اإلعداد م  حيث التهيئة  وون رفري  -5

خـز    تأن  وـون ال  ( JIT) نظام أيِّ هدف ، املخزون الصفري  -6

 ..رفر ا  
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ـ املناولة توون رفر ة  -7 تمرة ووـال  ، لوون انسياويتها مس

 ..عوا ق 

ولاا كانت هناك إرشادات تتبع هاه احملـددات مـ  األهـداف                   

 :وهي 

تدر ب كل فرد   املشروع علـ  النوعيـة ووعـد ذلـك مـ        -1

 .املوضوعات املهمة 

و قصـد وـالك أن  طلـع اجلميـع     ، جعل املرفـوا واضـحا     -2

ليصب  اـم تفهـم ورة ـة لتجـاوز     ، وشول مناسب ومفهوم 

 ..قصور ال

 تحملوا مسؤولية اجلـودة   لوي، وناء اكستعداد للعامل   -3

 ..، وأداء وتنفيا ما خمطط له املطلووة 

سـلطة إ قـاف   ، من  كل َمْ   عمل عل  اخلـط اإلنتـاجي    -4

 ..اخلط اإلنتاجي عند حصول أي مشولة تتوجب ذلك 

حبيث  شعر كـل رـرف   ، رفع مستول الوعي لدل املعني   -5

 ..الناتهل ضسؤولية وملوية 

توون مسؤولية ريانة املعدات واآلكت واملوا   الداخلـة   -6

 ..هي م  مسؤولية العامل  املعني  واألمر ،   اإلنتاج 

و عـين  ، أوتوماتيويـة   اختيار كل جزء م  خـالل معـا م   -7

 ..فح  األجزاء 

الفوا د الاي جينيهـا املشـروع   ، أ ضا   ( JIT) نظام وم  أهداف                

وتشجيعهم عل  تقصم ، اكل   جر اء إسهام العامل    حل املشم

، حتس  اجلـودة   ؛ووه ميو  أن  نتهل عنه ، املتعلقة واجلودة  املدد

، ضـا فيهـا سـاعات العمـل     ، وخف  مستول اادر   كل اجلوانب 

                              .. م  خالل سرعة العمل، وهو ما  ؤدي ضستول إنتاجي مرتفع 

                                                                ((Evan, 1997 : P. 613 
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وعموما  فـإن  أهـداف هـاا النظـام سـيحقق الوضـع الصـفري                       

ــات العمــل  ــوا  ، لوــل موون ــالت والعي ــأخمات والعط فنــرل الت

ـ علـ  ا ، واخلز   واحلوادث واألوراق مجيعها رـفر ة    ار النظـام عتب

 ..جيمع و  األفضل واألكثر تطورا  ووعيا  

فـال  ،  الونونيـة أساليب ،  تفمثال  سيستخدم   اكتصاك               

 ..حيتاج إىل الورق والروت  املقيت   هاا اجملال 

أو ما خي  املخزون ومـا  ـدخل إىل املشـروع مـ  مـواد أوليـة                     

سيسـلم إىل الزوـون     ،  ـتم مـ  خمرجـات    وما ، تستعمل وال خزن 

 ..    فورا   حينه

 

 ( JIT) مضامني ووصف نظام : ثالثاا 
 

،  ( JIT) نظام فإن  مضام  وورف ، ذكره ما تقد م وامتدادا  ِل              

، أن  ضم  كل ما  تطلبه املشروع   الوتت احملدد مـ  مرحلـة مـا    

ومـرورا  وـدخواا   ، وون عنـد اجملهِّـز   واليت ت، تبل دخول املواد األولية 

تام وأخما  تصب  منتوج ، إلنتاجية اإىل املشروع ثم دخواا للعمليات 

 .. سل م للزوون أو عل  وفق ما مطلوا ، الصنع 

ف البناء وما حييط والنظام ميو  أن  ؤثر عل  توة أو ضع               

أو البيئة اخلارجية ،  حمدد والبيئة الداخلية املعول عليه ، سواء كان

 ..طي التحد ات ار الفرص واومدل استثم

 :ي املخطط التوضيحي اآلتميو  وضع والك و                
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  ( JIT) نظام   ب (  1) خمطط 

 وجانب مما  ؤثر عل  أداءه   املشار ع املختلفة

 

فـال  ،  دتيقـة موونـات  فإذا احتول مـا  تطلبـه النظـام مـ                      

حيتــاج إىل خمــزن للمــواد الداخلــة ضــم  العمليــات اإلنتاجيــة وك  

فوالهمـا جيمعهمـا   ، حيتاج إىل خمزن للمنتوجات التامة الصـنع  

 .. التسليم والوتت احملدد 

ي الـاي  هاه املضام  م  خالل الشول اآلتو  أن نرل ومي              

 ( 323ص :  2006، حممد ) :  Brawn ) (وضعه 

 

 

 

العمل 

 الميداني
JIT 

الخيال 

 والرؤى
الورش 

 واإلبداع

التخطيط 

والتنفيذ 

القوة  والرقابة

 والفرص

 

 ما يمتلك

 من أدوات

إمكانات 

 وتطلعات
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 املبس ط ( JIT) نظام   ب ( 2) خمطط

 

والوتـت والوحـدات   ، اجلـودة  وارتبامل العيوا وتأثمها علـ                   

أن  حمـدد الوتـت مـرتبط واملهلـة      فضال  عـ  ، املنتجة وحركة العمل 

انسياوية ددات املتمثلة والعطالت اليت تعرتل احملو، الزمنية للطلبية 

ــة  امل ــل اإلنتاجي ــة   ، راح ــ  املناول ــة و ــة الوثيق ــة والعالت ، واحلرك

 ..والزم   اوارتباريهم

م  سرعة املخزون وما  نتب عليه خصورية وأخما  ك آخرا  ؛                

ســواًء كــان الــداخل   العمليــة ، اكنتقــال واحلركــة والتســليم 

 ..أو التام الصنع ، اإلنتاجية م  مواد أولية وبمها 

 أن، ضضامينه الفنية وبـم الفنيـة   لاا  تطلب م  هاا النظام              

وإموانيـات  ، ومتاسـك مجاعـة العمـل    والثقافـة  لوعي  تصف وـا 

  .. حتمل عبء العمل وتدرات ومؤهالت وخربات وكفاءة 

 

 مناولة صفرية

 العيوب الصفرية

عداد وقت اإل

 الصفرية

 ن صفريمخز 

حجم كمية إنتاج 

 واحد

المهلة الزمنية 

 صفرية

 عطالت صفرية 

 نظام 
 (JIT ) 
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 ( JIT) عناصر نظام : اا رابع
 

تنبثـق مـ     ( JIT) نظـام  فـإن  عنارـر   ، استوماك  ملـا تقـد م                  

أساسيات مت  ذكرها م  خالل التعر ف وأهـداف ومضـام  وورـف    

 ..النظام 

الـدور الوـبم     ،  وتواملها لعناررود  م  القول وأن  لوك               

  :ضا  لي وإمجاك  ؛ ميو  حتد د العنارر ، أيِّ نظام 

(  ( Evan, 1997 : P. 613،  ( 332 -325ص :  2006، حممد  ) 

 ..اجملهزون  -1

 ..الشراء واإلنتاج ووميات متعددة  -2

 ..عم ال ذوو مهارات متعددة  -3

 ..اجلودة العالية  -4

 ..معدل إنتاج منتظم  -5

 ..التنسيق و  مراكز العمل  -6

 ..النتيبات السر عة وبم املولِّفة  -7

 ، الِعالتــاِت املفيــدِةمــ  َتأســيق مــدل وعيــِد ومــ  الضــروري               

لَتطبيـق  ،  املشـروع حس ـُ  تـدرة   ، وَتدل َمـع اجمله ـز     وشول متباو

ُ د ُر وشـول أفضـل    ، والاي ( JIT) نظام  وفقعل  أنظمِة املخزوِن 

 ..  ل  رلباِت السوقرعة عوَ ْردُّ وس ، موجوداِتلل

 (, P : 65 Dess 2007 ) 

فاجملهزون هم الرافد احليوي للمدخالت وحركـة العمليـات                   

 ..املطلووة العالية والوتت والومية واجلودة ، تاجية اإلن

وتفـاهم متبـادل   ، أن توون هناك عالتة وثيقة  بلاا  تطل               

والوميـة واجلـودة    ،  تم تهيئة ما  تطلب م   هيـزات م  أجل أن 
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وفق الوميات املطلووة واحملـددة  عل  والشراء واإلنتاج ، املطلوو  

 .. ات يوالطلب

إلجنـاز  ،  م  العـامل  أم ا املهارات والقدرات املتعددة املطلووة                

 .. ووهاا اإلنتاج سوف ل   تأخر ،  أ ة جزء ضم  العمليات اكنتاجية

وهـي احملصـلة   ،  اجلودة العاليـة ،  ( JIT) نظام وم  متطلبات                

 ترسـل إىل  هـي الـيت   تحيـث إن  حاو ـات الوحـدا   ،  النا ة م  خاللـه 

 ..مركز العمل 

فهو ما  رمي إىل حتقيق انسياوية ، أم ا معد ل اإلنتاج املنتظم                  

ــاءة و ــة ووف ــا    عالي ــز   إىل الزو ــ  اجمله ــواد م ــأخم ، للم ، دون ت

 ..بم مربوا فيه ، والتأخم الاي حيصل ُوعد 

  حـده   خـزون يوـون امل ف فـإذا كـان هنـاك خمـزون ،     لاا                 

 .. األدن  

 ـتم وأسـلوا الـدفع    الك ف، أم ا التنسيق و  مراكز العمل                 

  ..وأسلوا السحب 

وم  خالل هاه العنارر تنتـب عليهـا اكنسـياوية واملرونـة                      

رفقة  فضال  ع ، والغا ات املطلووة والفاعلية للورول إىل األهداف 

 ..ووأعل  مستول مطلوا ، ورر قة اإلنتاج تنو ع املنتوج 

 

 ( JIT) متطلبات تنفيذ نظام : اا خامس
  

، وك ود  م  وضع ريابة أو اطيط وتنفيا وتقييم وتقـو م                

 ..ورتاوة تعتمد واألساس عل  وعي وإموانية العامل  

، م ذكره وم  خالل ما تقد  ( JIT) نظام ولاا فمتطلبات تنفيا             

  تنفيــا خمتلــف وكــل مــا  ــدخل ، فإنــه  عتمــد علــ  األدوات 

 .. األعمال املطلووة
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 الدور ، عل  سبيل املثال(  JIT) أنظمِة املخزوِن ضوجب  وتلعب              

ووفاءة  ُرم َم إلْنجاز التمو ِ  الوفء املتج ه للداخِلالوبم الاي 

وفق مـا خمطـط لـه ،    عل  اجية كنسياوية املراحل اإلنت، ودتة عالية 

  ( P : 65 Dess 2007 ,)  ..وما  عول عليه   تلبية الطلبات 

 : ي عل  ما  أت 1332سنة  ( Hall)اتنح ما  نرلولاا                  

 ( 333ص :  2006، حممد ) 

والتأكد م  معرفة ما ، احلصول عل  تعهد م  اإلدارة العليا  -1

ية حتس  أو متو  القيـادة  هو التغيم املطلوا وإموان

 .إعداد خطة للتنفيا و ، ( JIT)  للتويف وا اه

تربز احلاجة  م  توة العمل م  خالل تيادة حازمة ، اكستفادة -2

استقرار وو، السيطرة عل  خطومل اإلنتاج التسيم وإليها   

واعتماد أسلوا حلقات التوعية   حل املشاكل  ، العمالة

صـل  وما حي، التدر ب لقوة العمل   اعتماد اليت حتصل عل

 .. خالل العملعل  اعتماد التدر ب 

ي وتقليــل وتــت اإلعــداد أو البــدء مــ  خــط التجميــع النهــا  -3

وذلك واستخدام معيار احلاو ات لألجزاء وجعلها   ،  التهيئة

 .متناول خط التجميع النها ي 

وخفــ  أوتــات التهيئــة   ، العمــل   التجميــع النهــا ي    -4

ونقل ، تظهر إليها احلاجة   خطومل اإلنتاج  للوميات اليت

 ..املخزون م  أماك  خزنها إىل اخلطومل اإلنتاجية 

، يـع النهـا ي   إجياد معدكت موازنة مع معدكت إنتـاج التجم  -5

وحتس   ، النق  احلارل   الطاتةوهي تتطلب تصحي  

 ..الطاتة اكحتيارية 
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عمليــات ومتاوعـة  ، يم أوك  مـ  أجـل اسـتقرار جـدول التسـل      -6

ووطبيعة ،  ( JIT) نظام كود  م  جعل اجملهز  طبق ،  التسليم

 ..احلال  ساعد اجملهِّز تأم  اجلودة املطلووة واملتاوعة 

وتـوة  ، وم  هـاا  تـب  وـأن  هنـاك إدارة عليـا وتعهـد منهـا                       

ــال      ــاا اجمل ــراوطهم   ه ــودة وت ــدر ب واجل ــل والت ــام ، العم واهتم

وك ود  م  معدكت موازنة ، وخف  أوتات التهيئة ، نها ي والتجميع ال

وما  نتب عليه م  ، مع معدكت اإلنتاج الاي ميثل التجميع النها ي 

 ..ات املتفق عليها مع الزوا   يجدول تسليم مطاوق للطلب

ــام                  ــ  نظ ــام تــد أوعــد املشــروع واإلدارة ع ووــه  وــون النظ

عوق ذلك عل  اخلف  الوبم ملسـتول  التصنيع التقليدي ، وان

 ..لفات ، وإنقاذ البيئة م  التلوث املخ

، نتـاج  اإلفضال  ع  السيطرة عل  جـرد الصـفقات ، والبـدء و                

ــك  ــب الطلبوذل ــضوج ــز      ي ــ  اجمله ــز م ــد التجهي ــة مواعي ات ودت

ووالتنسيق مع إدارة املشن ات ، لوون ما  تم استالمه م  اجملهِّز هو 

ـ  اي سـيأخا رر قـه إىل عمليــات أو مراحـل اإلنتـاج وحتو لــه إىل     ال

 ..سلعة تامة الصنع ، وتسليمه فورا  للزوون أو املستهلك 

وهنا  لعب القسـم ااندسـي الـدور الوـبم   مسـتول مـا                      

مطلوا م  اجلودة والتفتيش ع  عيوا املنتوج ، وتد  تعدل للبحث 

 ( P : 80 Dess, 2007 ,) راجع مثال    ..والتطو ر 

لـدور القسـم   ومبس ـط  خمتصـر   ميو  وضع خمطـط منه و                

 :اآلتي عل  وفق ااندسي ، و
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تعاون و  البيئة الداخلية الالتنسيق و  ب (  3) خمطط رتم 

 ( JIT) نظام لقسم ااندسي   واواخلارجية 

 

أن تستوعب اإلدارة  ، ( JIT) نظام ات تنفيا وأ ضا  م  متطلب                

، ومنه منها  العمل العليا ووالتنسيق مع اإلدارات الفرعية ، ما  تطلب

 :وونات املخطط اآلتي عل  وفق م

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

إنتاج  تجهيز محدود شراء محدود تحديد المجهِّز

 محدود

القسم 

 الهندسي
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  ( JIT) نظام  جانب م  متطلبات  ب (   4) خمطط 

 املشار ع املختلفة   أداء

 

تض  احملاور املرتبطة والنظام ، اليت  ،   خالل هاا املخطط وم              

 ..تبدأ م  التخز   الصفري 

، ضـا حيتاجـه    وة العالتة مـع اجملهِّـز للمشـروع   لاا  توجب ت               

وفق اجلودة والدتـة  عل  مرورا  واملدخالت حت  اكنتهاء واملخرجات ، و

والقدرة والوفاءة الـيت  ، ل  ومرونة مهارة العام،   فنات اكنتظار 

مـع  وميتلوونها ، ألداء املطلوا منهم ، أ   مـا  ـتم احلاجـة إلـيهم ،     

األجهزة املطلووة إلجناز العمـل  اكستعداد وترتيب املوا   واآلكت و

ــل دون      ــياوية العم ــ  انس ــؤثر عل ــيت ك ت ــة ال ــيانة املدروس ــع الص م

جودة 

 التنفيذ

JIT 

الفترة 

 الزمنية

مهارات 

 العاملين

 المجهز

 جودة والتجهيز

 المدخالت

 

 الصيانة

المخزون 

 الصفري

 

 فترات

 االنتظار

الكمية 

 المطلوبة

مرونة 

 العاملين

االستعداد 

 والترتيب
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ملدروسة لول عملية الزمنية ا ناتات و  مرحلة وأخرل ، واملدةاكخت

والعمليــة اإلنتاجيــة املتواملــة ، ومــا  تطلــب ذلــك مــ  ، إنتاجيــة 

ــال املختلفــة ،   ــات   أداء األعم مهــارات واســتعدادات وتــدرات وربب

 ..وإجناز الوميات املطلووة دون معوتات أو اختناتات 

ومــا  تطلبــه مــ  متاوعــة اجلــودة   كــل تفارــيل املــواد                

 ..لوي  تحقق رفري املخلفات والتالف والعمل ، 

وضثـل هـاا التطبيـق الصـحي  ،  وـون املشـروع رـد ق                       

 ..للبيئة ، و أخا الدور الواسع   جمال املنافسة والتفوق التنافسي 

 

 ( JIT) نظام  وإسرتاتيجيةفلسفة : اا سادس
 

علـ   ، مة أهميـة كـب  ، واإلسناتيجية  ةلول م  الفلسف               

وتطبيقـات ، مـع التمـا ز    ؛ فورة ومـنههل  مما  تضمناه ا ماعتباره

 ..أمور معينة خصورية وعمومية وينهما   

واإلسـناتيجية مـنههل   ، فالفلسفة تتمثل   حومة الشيء               

وإن  اإلسناتيجية   املشـار ع ؛  ، ضد اتها وفقه النشامل عل   سم 

ي  وشــف وحيــدد أهــدافها وبا اتهــا هــي  ــوذج القــرارات والــا

و عطي السياسات الر يسية واخلطط اخلارة وتحقيـق  ، وأبراضها 

وحيدد مدل األعمال اليت  توجـب أن  سـع  املشـروع    ، تلك األهداف 

 (      ( Wit & Meyer , 2002 : P. 86       .. حنوها أو لتحقيقها

الـاي   (JIT)نظـام   يةوإسـناتيج وم  هـاا فـإن  منبـع فلسـفة                    

وتقيــيم ، وتنفــا اســناتيجي ،  إســناتيجيةرــيابة ؛  وــون لــه 

 ..ق اسناتيجي يوتدت، ، وتقو م إسناتيجي اسناتيجي 

كونه م  األنظمة ،  ( JIT) نظام  وإسناتيجيةوم  فلسفة               

، ، وم  مصادرها املوثوق وها املعلومات وأدق اليت تستخدم أفضل 
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 احلد م و، املنافسة خمارر وتهد دات وحتد ات رة عل  للسيط

، دون مراعاة ؛ أخالتيات  األسواقلدخول إىل املهتم  وااملنافس  

ما  فضال  ع ، العمل ، ومعا م اجلودة ، ومحا ة حقوق املستهلك 

األضرار  خمارر وخف ، استعمال امليزة التنافسية  تطلبه م  

 ( ( Levy & Powell , 2005 : P. 64 : راجع     .. والفشل

ــب                   ــدد أو املناس ــت احمل ــاج   الوت ــ  ( JIT) واإلنت ــوم عل  ،  ق

 اليت تؤكـد  ، إدارة اإلنتاجسناتيجية الفلسفة والنظام املتوامل إل

 النفا ـات والتلـف   عل  احلد أو خف  نسبة مـا  وـون عليـه مـ     

  ..تاج اإلنالتحس  املستمر لعمليات مع ، وإزالتها 

  ( Russel & Taylor , 1998 P. 739 ) راجع     

ســفي واإلســناتيجي الناوــط الفل، وهــاا  عــين حبــد ذاتــه                

 ..للنظام الدتيق 

هــم لف الدتيقــة الطر قــة أوك  كــان ميثــل  ( JIT) نظــام و              

ـ ، تنظيم ورول املـواد   وذلك لتحد د مت  وأ    تم، التصنيع  دما عن

 دتـة مواعيـد   ومـا  وـون عليـه مـ     ،  تتطلبها العمليـة اإلنتاجيـة  

 ..تسليم املنتوج التام الصنع وشول مباشر للزوون 

،  ( JIT) نظام  وإسناتيجيةما تقدم فإن  م  فلسفة  وفضال  ع              

هـدف اكتشـاف   و، وجبات اإلنتـاج   هدف إىل دتة وانسياويةت اكونه

 ..العيوا وشول مبور 

مـا ميوـ  مـ     خف  التلف إىل أدن  و ومنه السيطرة عليه              

 ..، أو إلغاء ظهوره  مستول له

ـ  وورفد ذلك والثقافة                ، للعـامل    ة والتوعيـة املناسـبة  املربجم

والعمليـات  اإلنتاج  ت  جماكاإلضرار حصول دون ، وحل املشاكل 

واسـتثمار  ، سـانية وـ  العـامل     العالتات اإلنجمر ات واإلنتاجية ، 

، مـ  ااـدر   واحلـد  واحلما ـة  ، هـا  القدرات واملواهـب الـيت  تميـزون و   

                               ..م  املدخالت حت  الورول للزوون أشواله وا اهاته وول 
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وضنظور  ب  املدل الفلسفي واكسناتيجي ؛ عام ووشول               

ميو  ويان انسياوية املنظومة التقليد ة املتواملة ، (  JIT) لنظام 

 ، والتهيئـة التوامليـة ملـدخالت العمليـات    ، و  ما  سبق املشروع 

، امللـ   وحت  املعلومات املرتدة م  اجلهة املعنية واملنتوج التام الصـنع  

ــتهلك ، وا  ــون أو املس ــات الزو ــات   لطلب ــة احلاج ــا   تلبي ــادة منه إلف

 ..وجه مطلوا وممو  إنتاجه وإشباعها عل  أمت 

 :وشول مبسط واملخطط اآلتي  ذلك ،  تمثلميو  أن و                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسياوية ب  (  5 )خمطط 

 املبسطة ملهام املشروعاملنظومة التقليد ة املتواملة و 

 

علـــ  انســـياوية املنظومـــة  ( JIT) وحينمـــا  ـــدخل نظـــام                

ملهـام املشـروع ، سـيتم تقلـي  حلقـات هـاه        يد ةالتقل املتواملة

ـ    وهـي الـيت اـا نظامهـا      ، فتلغـ   ااملنظومة ، لعـدم احلاجـة إىل مهامه

 :اخلاص ، ومنها ما  تمثل   

 المجهزون

 المخازن

ما  سبق 

 املدخالت

مخازن 

المنتوج 

 المتكامل

تهيئة 

تكاملية 

لمدخالت 

 العمليات

المدخالت 

 المتكاملة

العمليات 

 اإلنتاجية
 المخرجات

 الزبون

المستهلك 

 النهائي

 
 المعلومات المرتدة
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ــؤ     - ــع أو تنب ــل وتوت ــة وحتلي ــ  دراس ــه م ــا تتطلب ــازن وم املخ

ــتقبلية ، خ  ــات املس ــ     للحاج ــددة م ــات متع ــة ضتطلب ار

إلنتاجيـة واملـوارد البشـر ة    ، ومتطلبات العمليات ا املدخالت

اخلارة واملخازن ، واملخرجات وما تتطلبـه مـ  خمـازن حتـ      

ويعهــا أو تســلمها مــ  الزوــون أو املســتهلك ، هــاا مــ  جهــة ، 

ومتطلبات ذات املخازن وربيعتها وما  ال م التخز   والنقل 

مــ  وإىل املخــازن ، وعــدد الطلبــات والتور ــدات ومســتو ات 

ز   ، كما هـو  تخاله م  إدارة وأنظمة تطلب التخز   ، وما 

 ..وهواا ..  ا آخر ، أو خيرج أوك عليه ما  دخل ،وك  ، خيرج 

تنوع مصادر التجهيز ، والتوتيتات مال مة متطلبات اجملهِّز ، و -

 .إخل .. واملواتف احلرجة والظروف الطار ة 

،  يانـات املتعلقـة واملخـازن واجملهـز    الدراسات واملعلومات والب -

ن املخازن للمشروع أو جلهة أخرل ، واجملهـز مـ  داخـل    وكو

 .وهواا .. البلد أو م  خارج البلد 

ما  تعلق وها ، وما  تحمله املشروع مما تقد م الاكر وبمه  -

م  التواليف املباشرة وبم املباشرة املتنوعة الـيت  تحملـه   

والتالي املستهلك النها ي للمنتـوج ، ومـا  تحملـه املشـروع     

 ..عل  املستول التنافسي  للتأثم

انسـياوية  ميو  ويـان وضـع   ، وللتبيان والتمييز ، وم  هاا               

ميوـ  أن أضـعه ضـم     و،  (JIT)املنظومة املتواملة   ظل نظام 

 :املخطط اآلتي 
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 املبسطةاملنظومة املتواملة  انسياوية ب  (  6) خمطط 

  (JIT)ملهام املشروع   ظل نظام  

 

ـ  ( JIT) نظام أهمية  وهو  ربز مدل                 نياالاي حيدد حموره الزم

ــاني ــل ،  واملو ــاتاملك ــات تطلب ــة  والعملي ــات و، اإلنتاجي متطلب

أو املنجز للعمليات اكنتاجية ، وانسياوية وفاعليـة   ، العمل والعامل

 ..ومرونة األعمال املتواملة 

 

 واملخزون ( JIT) نظام : اا سابع
 

حيقــق املخــزون ( JIT ) نظــام كمــا مت اإلشــارة إليــه ، أن و              

أن ك  وون هناك خمازن وك ، وعموما   تجه النظام وا اه  الصفري

، وـل مواتـع وحـراك أعمــال مدروسـة وخمطـط اـا ودتيقــة       اـز    

 ..التنفيا واألداء 

ــلو                   ــتخدام أس ــو اس ــك ، ه ــة ذل ــوال آلي ــ  أش ــول م ا وش

حتما  سيعقبها ظهور مشـولة ، فيـتم   وافي  كمية املخزون ، 

دراسـة هـاه املشـولة    واك اه املتزام  أو الساوق لسلبية العواتب ، 

 المجهزون

تهيئة ال

ة المتكامل

لمدخالت 

 العمليات

المدخالت 

 المتكاملة

العمليات 

 اإلنتاجية
 الزبون المخرجات

 أو

المستهلك 

 النهائي

 المعلومات المرتدة 

 



 35 

، ومنهـا   واألمثـل  ووضع احللـول والبـدا ل واختيـار البـد ل املناسـب     

ــورِّد  ــ  امل ــول عل ــب  احلص ــات  املناس ــم  العملي ــة ض ــواد الداخل للم

 ..ا وتوتيتاتها   حينه ات  تلبية الطلب وه، واملوثوق  اإلنتاجية

، هـي   وكأن خمازن املـورِّد ، ضـا حتملـه مـ  مرونـة وحـراك                     

 ..ضثاوة خمزن املشروع 

ــاكل                       ــر املش ــا تظه ــة ، حينم ــرل املتوامل ــات األخ واآللي

تعــام مــثال  والســيطرة علــ  ة ، عنــد املراحــل اإلنتاجيــواملعوتــات 

اكختناتات والتوتفات والنقصان والفـوا     املراحـل اإلنتاجيـة ،    

 ..و  املخزون للسلع التامة الصنع 

فمثال  حتد د املشولة   التسليم الفوري وعـالج أسـباا                   

التعطيل أو عرتلة التسليم للسلع التامـة الصـنع ، وعنـد السـيطرة     

خـزون    أي موـان مـ     املوعالج املشـولة ، العـودة إىل خفـ     

 ..املخازن 

 أو صـل  حتـ   وـون  توـون اآلليـات والعمـل ،    وهواا               

، صـفر ، فيـتم تور ـد وتسـلم الطلبيـة والوتـت احملـدد        إىل الاملخزون 

ليوون العمل وانسياويته   الوتت احملدد ، وتسـليم املنتـوج التـام    

ــد امل    ــتم حتد  ــاا   ــه ، وهو ــه أو   حين ــنع   وتت ــولة الص ش

 ..وعالجها الفوري 

ــ  التــ                   ــق عل ــالك  نطب ــات  اوك ــد   العملي لف أو الفات

اإلنتاجية ، فال  نتقـل جـزء منـتهل مـ  مرحلـة إىل أخـرل حتـ   ـتم         

سياسة منع  إتباعالتأكد م  سالمة وجودة املنتوج املصن ع جز يا ، أي 

وشول تام ، وهواا حت   تم إنتاج املنتوج  Proof Mistakeاخلطأ 

 ..و  الوتت احملدد 

ــط و                   ــ  اكنشــغال فق ــاد ع ــل املشــولة واكوتع وآثارهــا ، و

 :  مثال نظام التعرف عل إىل التحول 
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  ؟ ث اخللل أو اخلطأ وحدحدثت املشولة ، وأسباا كيف.. 

  ؟كيف  تم منع حدوثه..  

  ُ وـال  ، والصـحي    تم اكنتهـاء حت   ، بدأ والصحي  كيف

 ..؟طاء وك تلف وك فاتد أخ

كأن  تم تطو ر املاكنات ، واكعتناء وول ما حيقق ذلك               

 ..واملوارد البشر ة وهندستها  والتوازي مع تطو ر العمل

املنجـز   ، ضا فيه احنام العامـل  منه إذا تطلب إعادة هندستها               

 .. ليحنم عمله مع التعاون املتميز ، لألعمال

ومنه ما  وون ضم    العمل ، تبسيط الهنا  ربز أهمية و              

 ..وشول مبسط  شيءورر قة استخدام كل ، مراحل اإلنتاج 

ــه و              ــة   من ــ  املرحل ــول م ــاكل لتتح ــاتم املش ــة دون تف احليلول

إىل مرحلة  صعب التعامـل معهـا   ، البسيطة   توو نها وعالجها 

 ..الجها وأسرع وتت ممو  و  حينها املناسبة وع ووضع اا احللول

ثمـر ، وعـدم   املومما حيقق هاا التوجه ، اسـتدامة التوامـل                 

 ..والفواتد  حدوث األخطاء

،  ب  الناوط و  هاا النظـام  مبسط ضع خمطط وميو  و              

 :ي وكاآلت، اجلودة  معا م وما  نتب عليه م  متطلبات محا ة

 

 

 

 

 

 

  ب  السيطرة (  7 )خمطط 

 عل  املنتوج العالي اجلودة وال از   

 

المواد 

 األولية

جرد 

المواد 

 األولية

التأكد من 

الجودة 

 العالية

التأكد من 

انسيابية 

 العمل

اختزال 

وقت إعداد 
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تسليم 

منتوج ال

العالي 

 الجودة
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 ( JIT) نظام والرتابط بني اجلودة : ثامناا 
 

وما  رتبط ذلك العالتة و  النظام واملخزون ،  وعد أن تبينت                

دتـة  الـاي  عوـق مـدل     ، واملنتوج العالي اجلـودة الشاملة واجلود 

كل حلقة مـ  حلقـات العمليـة     املطلوا  األداء العالي التنفيا و

 .. اجلز يةاإلنتاجية 

 َمْ  حبث   جمال رواد مجيع ه ؤكد وتوارله التواملي ،               

وحتسـ   ،  وـاليف تخفـ  ال ؛ النظـام هـو   مهمة  وأن ،  ( JIT) نظام 

 ..ضا فيه ما  تعلق وول املراحل املتعلقة واملنتوج ، اجلودة 

 أخـا اجملـاكت  ؛ الـيت ت وأهميتهـا  وحمور موضوعنا هنا اجلودة                

ـ املتعـددة   مجيـع مفارــل وتفارـيل األنشـطة      ا تبــل ، مــرورا  ض

 العالية جبودته، حت  ورول املنتوج املطلوا للزوون ، وأثناءه اإلنتاج 

 ..إشباع حاجات املستهلك النها ي رض  ولوموسب ا، املطلووة 

 ASQC )اجلمعية األمر وية لضبط اجلودة  ورأت كلٌّ م                

ــودة   ( ــبط اجل ــة لض ــة األوروي ــأن  ،  ( EOQC )واملنظم ــطل  و مص

ة   تـدرة  ؤثرامل الوليةملزا ا واخلصا   جمموع ا  عين: ( اجلودة)

 . للزوون أو املستهلك ة املنتوج أو اخلدمة ، لتلبية احلاجات احملدد

                   (Heizer , 2006 : P. 82 ) 

هـو حتسـ    ،  ( JIT) نظام ف اهدكما مت اكشارة إىل أن م  أو              

، واجلودة هي جزء م  مهام هاا النظام ، اجلودة مع خف  التواليف 

 فهو كالروح   جسد، وك ميو  أن  نفصل هاا اجلزء ع  الول 

توتـف مجيـع   رضـا  ، وكالنب  الاي  وون وتوتفه ،  ( JIT) نظام 

ــروع  ــطة املش ــدهورها  ، أنش ــا وت ــمحالاا ووتراجعه ــيها واض تالش

 .. امهامل احلد م  جودة أداء امتداده  ؤدي إىل أو، والتدر هل 



 38 

والـاي  بـدأ مـ     ، ك ميوـ  أن  نفصـل   ، إذن فالناوط هاا               

املنتوج ظهور منه و، ومرورا  وعمليات اإلنتاج ، املواد الداخلة   الصنع 

كمـا  ، حت  ورواا إىل أ دي املستهلك النهـا ي  ، جبودته املطلووة 

 ..ردود فعله وا اهه امتداده ومت ويانه ، 

مــ  الصــيابة  ( JIT) نظــام  إســناتيجية، ودا ــة  عــين ممــا و              

ومتطلباتهــا العاليــة والــداخل ضــمنه اجلــودة ، والتنفيـا والتقيــيم  

وهـو  ، ولفـة  تارل حتسينها مع اخنفاا الوكيفية تو، وإدارتها 

 ..املنافسة والتفوق التنافسي  وإسناتيجيةما  رتبط 

هو املستهلك ، املقرر األول واألخم وسيد املوتف لو   بق  و              

 ..، وما حيمله م  احملددات املوافقة ملعا مه  واألخماملعين 

حمــوري التنــافق ، لقــادم  ولــاا ســيوون   الفصــل  ا                

والتفـوق التنافسـي   ، كنظـام   ( JIT)  ثم عالتة، والتفوق التنافسي 

 .. كإسناتيجية

  ومعا مها إلدارة خطط اجلودة مل عهنا  تب  أهمية الو                

كل مور  تتطلبه م  العمليات اكنتاجية ، وما تبلها ، وما وعدها ، 

دوامـة   سـتو ات ، ومنـه السـيطرة علـ     وعل  وفق ما تتطلبه مـ  م 

، مشار ع  اليت رضا تقضي عل و فيه املنتوج ، سوق الداخلمنافسة ال

، إنشـاء مشـار ع جد ـدة    قيـام و  توجـه و أو ، ِقيم وترفع أخـرل  ـُت وأ

 .. تنمو ة متجددة ومستدامةواسناتيجيات 

 

 والفواقد ( JIT) نظام ثقافة وسياسة : تاسعاا 
 

وما  والنظام   جمال اجلودة ستوماك  ِلما تقد م م  القول وا             

، فـإن  مسـتول التلـف أو الفواتـد أو املخلفـات ومـا       له العالتـة وـالك   

شاوهها م  هدر   خمتلـف مراحـل وأنظمـة املشـروع ، املؤشـر علـ        
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ــدل      ــربات ، وم ــات واخل ــدرات واإلموان ــاءات والق ــتول الوف مس

 ..يته انسياوية العمل وتفاريله وفاعل

 : الفواتد اليت تظهر   سجالت املشروع هي التلف أو وم  و                  

 ..فواتد وتلف   النقل والتخز    -1

 ..فواتد وتلف وخملفات   التشغيل واحلركة    -2

 ..ما  وون م  أوتات اكنتظار فواتد   -3

 ..فواتد ما  وون ضم  اإلنسياوية اكنتاجية  -4

 ..وجات املعيبة اإلنتاج الزا د واملنت  -5

، الـدور الوـبم     (JIT) وهنا تلعب ثقافة وسياسـة نظـام                  

نشـطة ،  الفواتد والتلف واملخلفات م  جر اء خمتلف األ احلد أو تقليل

، هـات وتعليمـات النظـام مـ  النكيـز      فضال  ع  ما  نتب م  توج

ــة    ــل اجلز ي ــل املراح ــتول للجــودة   ك ــ  مس ــ  أعل ــاظ عل للحف

الولية ، فال  تم تنفيا أي عمل كحق ، إن مل  تم إتقان الساوق له و

 ..ووول ما مطلوا م  معا م اجلودة العالية 

ميتلك العاملون أعل  مستول م  القـدرات   توجب أن ووهاا                 

 ..ت ، وضستول تدر ب وإتقان عاٍل واخلربات واملؤهال

بالبا  مـا  وـون داخـل ورل العمـل ،      ورفة التدر ب هنا ،               

، وونظام وورامهل ك تتعارا مع مسمة العمل واألداء الوفء العالي 

 ..وما  تطلبه م  املرونة والفاعلية 

 

 والعصف الذهني(  JIT) نظام : عاشراا 
 

ــ    نتـاج الفوـر                    راكواإلنتـاج املــادي ، حلقـات متواملـة حل

،  األنظمة املختلفـة عمل جودة ما ُ ستهدف  التنمية املستدامة ، وهو

 ..( JIT) نظام ما  تعلق و ومنه،  وكل ما  توجه والدعم املثمر
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وهنا مما ميو  أن  وـون الـداعم احليـوي للنظـام ، هـو                       

ــاهين  ــف ال ــه  Brain Stormingالعص ــوم ضهام ــاي  ق ــراك   ال  ح

فضال  عـ    ،وحلها  شاكلحتد د املالعملية اجلماعية اإلوداعية ، و

 ..وما  تم إنتاجه  ، ما  تطلبه م  تطو ر العمليات

ــة                    ــوع والدراس ــتيعاا للموض ــاهين ، اس ــف ال ــع العص و ض

والتحليل وما تطرحـه مـ  كـم األفوـار وـال حـدود ، وووـل مـا         

ة وضعفها ، وما تضعه م  تتصف وه م  القوة والضعف ، ووال استهان

، املشـولة وأسـباوها وحلواـا    إىل ات ، تؤدي للورول اتناحودا ل و

، ومنــه مــا  تطلبــه مــ  تطــو ر اــا أفضــل احللــول مــا تضــعه مــ  و

 ..العمليات واملنتوجات وما حتققه م  إشباع 

وعند كل املراحل املتقدِّمة الاكر ، حت  الورـول للتقيـيم                 

 ناوط التفوم وما ، املناسبة واحللول  األدا ي ، والتقو مالوظيفي 

وووـل  ، وـال حتيـز   ، والعصـف الـاهين    ( JIT) نظـام  اجلماعي و  

، لتحقيق ما  تم مـ  اكوتعـاد عـ      وضوحالوما  توجب م  ، شفافية 

 ..وشول مستدام واملخلفات ، ووالتلف اتد والف

ضـم   العصـف الـاهين    فاعليـة  ومما ميو  اكستفادة م                

تدر ب وتطو ر القـدرات  وواخلصوص عندما  تطلب ال،  ( JIT) نظام 

اإلوداعية ، واك اه حنو البـدا ل ، والتمييـز وينهـا ، واكختيـار ممـا      

 ..اجلودة ، وما حيقق خف  التولفة  – ال م العمليات 

 

 ( JIT) إعادة هندسة نظام : حادي عشر 
 

النظر فيه ، لول نشامل   الفور احلد ث ، كود  م  إعادة               

ـ   وذلـك  يأخا دتته وا اهه العلمي املـدروس ،  ل اه حينمـا  تجـه وا 

 ..النشامل  Re-Engineeringإعادة هندسة 
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أسـاليب  و ووناء الـتفوم وجوهر  عين إعادة تنظيم أسق و               

 ..، وما  تطلب م  حتد ث تصميم العمليات املبدع  األداء

ب للظـروف  سـق املناسـبة ، لبنـاء مسـتوعِ    له األ  ضعومنه ما              

والنتا هل ومردودات النتا هل املثمرة املسـتدامة  ، واملواتف وجودة األداء 

 ..األهداف الغا ات وحتقيق وتوارل كستمرار ة 

، ضا خي  كـل تفارـيل    ( JIT) إعادة هندسة نظام منه و               

ــ األن ة وتنفيا ــة ، شـطة وتواملــها ؛ مــ  إدار ــة وفنيــة ، اطيطي

  البيئـة  مـا ُ سـتحدث   كـل  واحتواء وموونات البيئة الداخلية ، 

اإلشـباع  مـا تتطلبـه مـ     و، احلاجات خلارجية ، وما  تم م  تغيمات ا

 ..ألفراد واجلماعات عل  مستول ا

احلاجة وربيعتها ، واإلشـباع   وكلما كانت سرعة تغيم                 

إىل إعادة هندسته  ( JIT )حتاج نظام ، كلما اوسرعة  دد احلاجة 

و وهــا وجودتهــا تلبيــة  ــدد احلاجــة واكبــة و، ملوصــورة أســرع 

 ..وتطورها 

وكالك التغيم الاي حيدث   جمال العمليـات اكنتاجيـة                   

ــا     ــات ، وتونولوجيـ ــا املعلومـ ــاكت تونولوجيـ ــة وجمـ واألنظمـ

ــات اإلدارة اك   ــيب ، وجمر  ــات احلواس ــة ، واإلدارة وورجمي لونوني

 ..الاكية ، واكسناتيجيات 

ــا                 ــوموم ــام  مفه ــام  :  ( JIT) نظ ــفة والنظ ــا الفلس ــه كلت وأن

،  اتالنفا  أو احلد م  املتوامل إلدارة اإلنتاج اليت تؤكد عل  إزالة

الـيت تركـز    وبمها م  املفاهيم ،.. والتحس  املستمر   العمليات 

ــ  إزاو ــد عل ــاتتؤك ــة النفا  ــات  ل ــتمر   العملي ــ  املس  والتحس

  .. واجلودة

، إك  البيان الواض  لضرورة التنظـيم املسـتمر   وما  نب ذلك ،                 

 ..إعادة هندسة النظام استمرار ة و
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ــا                  ــا وهن ــربز مم ــات ،   ــودة  متطلب ــتول اجل ــتدامة مس املس

ــع   ــالتوازي م ــناتيجية ، و ــاكإس ــت  م واكهتم ــة والتوتي ، التولف

 .. واألزماتاملخارر والعمل ضا تتطلبه إدارة 

وعموما  ، فإن اطي اك اه التقليـدي ، هـو اكسـتفادة مـ                     

، وما حيقق م  املواكبة لول  ( JIT) نظام هندسة وإعادة هندسة 

تغيم شامل وجوهري وأساسي ، والتوازن الفاعل لول ما جيري   

الفرص ، مقاول احلـد مـ     –استثمار القوة إدارة املشروع ، ومنه  ويئة

 ..ضا  عام املشاكل و ، التحد ات –الضعف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 نياملبحث الثا
 اإلطار النظري للتفوق التنافسي

 

مـا  تطلبـه   ة علـ  وفـق   حملاور عـد   سيتضم  هاا املبحثو                  

 :ي وتندرج املباحث وكاآلت، ك ز ُمر شولحمدود ة البحث وو

 . التفوق التنافسيو ا التنافقمفهوم:  وك أ

 . مصادر التفوق التنافسي:  ا ثاني

 . التفوق التنافسي ومتطلبات اسناتيجياتفلسفة و : ا ثالث

 .أوعاد التفوق التنافسي و  املنتهل والسوق واملستهلك  : ا راوع

 . التفوق التنافسيو وارالناوط و  اجلودة واكوت:  ا خامس

 

 التفوق التنافسيو ا التنافسمفهوم:  ولا أ
 

وناَفْسُت   الشـيء  ، التحاسد والتساوق : التنافق ؛   اللغة               

ــرم    ــاراة   الو ــه املب ــ  وج ــه عل ــت في ــا  ؛ إذا ربب ــة وِنفاس . مناَفَس

،  واكنفـراد وـه   ؛ الرببة   الشـيء  واملناَفَسة. وَتَناَفُسوا فيه أي رببوا 

 . وهو م  الشيء الن فيِق اجليد   نوعه 

 ( 233ص ،  6مهل :  1334، او  منظور ) 

: كمصـطل  ضنظـور اتتصـادي     Competitionأم ا املنافسة               

ــتج      ــ  املن ــا ع  أو و ــ  الب ــزاحم و ــو الت ــة  ، ه ــون املنافس وتو
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لفة تتنـافق علـ    وتد تتم و  سلع خمت، والضرورة كاملة أو تامة 

وكما ميو  أن تـتم املنافسـة عـ     ، نفق القدرة الشرا ية لألفراد 

أو تقد م اخلدمات اليت  عرضـها املنتجـون أو   ، رر ق حتس  اجلودة 

   . الوسا ل   البا عون أو ع  رر ق النو هل أو بم ذلك م 

 (  72ص :  1377، النجفي )  و (  161، ص  2007احملنك  ، ) 

حالة تسود السـوق وتتميـز ووجـود    : واملنافسة ضنظور إداري                

ــة       ــة  ار  ــة منافس ــز     حال ــة أو اجمله ــ  الباع ــبم م ــدد ك ع

عـ  رر ـق إبـرا هم    ، كستقطاا أكرب عدد ممو  م  املشـن    

 ( 121ص :  1333، العالق )          ..     وشت  وسا ل النو هل املختلفة 

ــر               ــاا   ــركة أو   ( Wit & Meyer) ل ول ــددت الش ــا ح كلم

كلما توج ب اكستعداد أكثر ملواجهة ، املنظمة أهدافا  رحبية أعل  

        . وم  الصعووة أن  أتي التفوق عل  املنافس  ، املخارر العالية 

 (Wit & Meyer, 2002 : P. 89 ) 

ـ وتد تدخل ضم  آلية امل               ، ة ر أمـور عـد   نافسة   الوتت املعار

ــام    ــول ع ــالم وش ــا ل اإلع ــور وس ــرا  لتط ــا ل نظ ــالن ، ووس اإلع

 ..وشول خاص والدعا ة 

، تونولوجيـا املعلومـات   تطـور   الكأسهم و وطبيعة احلال ،و             

ــاكت ، و  ــا ل اكتص ــوع وس ــين  وتن ــات للمع ــال املعلوم ــة إ ص رر ق

 ..واإلتناع التفوم  أسلواوحت  إسهامها وواملنتوج ، 

اإلنننـت  اإلننانت وتسهيل املهام الداخليـة للمشـروع ، و  وما               

تـو ة  إك   ،والرتمي مواتعها املتعاظمة األعداد   الفضاء اكفناضي و

 لســرعة ةطــورللــدفع وـــأحدث األســاليب املت ، ونهــهل آخــر، إضــافية 

 ..وانسياوية ومرونة وفاعلية الدخول   املنافسة 

ــا  وتتنــوع   أســاليب   و                ــيت تتســع  ومي ــ  رــوره ال رــورة م

والتسـو ق اكلونونـي   خالل التجارة اإللونونية  منافستها ، م 

 ..والتسو ق الاكي 
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، الــزم  املســافة واختصــار مــا أســهم كــل ذلــك وبــمه ، و و               

سـرعة الورـول إىل   حتقيـق  والتقليل م  البحـث وضـياع اجلهـد ، و   

شول مباشر ، وـال  واملستهلك أو الزوون  ورضا الورول إىلالوسيط ، 

، وكسـيما   تتولد ع  رر ق األسـواق التقليد ـة   املنافسة اليتحدوث 

واك تمــان التجــاري   خالتيــات األمبــاد   تنظــيم حينمــا تطبــق 

 ..اكلونوني والاكي 

 قـد م   Competition Didعطـاء تنافسـي    للمنافسة ؛ وهناك             

 النظـر  عل  دعوة أو إعالن عام ع  عملية ويع أو شراء ، وصرف وناًء

إك . عم ا إذا كان تقد م ااه العملية املطلوا عطاء واحد أو أكثـر  

أن  للدوا ر احلوومية الرمية ،   كثم م  األحيان ، احلق   أن 

ترف  أي عطاء إذا كان عدد العطاءات املقدمة أتل م  العدد احملدد 

 ( 162، ص  2007 احملنك  ،)                                                             .اا 

ــدات   ومــ  جانــب آخــر ،               فــإن  التخطــيط حيتــوي علــ  تعقي

ــناتيجية ــددة  إس ــ، متع ــوم و هـ ألن ــية   ق ــلية التنافس ــاء األفض إنش

ـ  فيما  تعلق والسلعة والعمليـات  ،  للمشروع ، ة واملرونـة والتولف

 ..نوعية حياة العمل ورورة الزوون  فضال  ع 

                   (Heizer , 2006 : P. 342 ) 

   وـد  أن تـأتي األفضـلية التنافسـية    ومنه نستشـف وأن ـه ك                 

جـل أن تتضـمنها مـ  خـالل املنتـوج      أل، تبـل وضـع اخلطـط     ، األفق

 ..الزوون  ورببات ورض  وجودته املال مة إلشباع حاجات

ــراه                   ــا   ــبان ، م ــا واحلس ــا  ؤخ ــور م ــأن   ( Czepiel)  وضنظ و

أو خدمة للزوون  منتوجاتهو القدرة عل  تقد م ) ؛ التفوق التنافسي 

 ( .وملدة رو لة ، ل م  املنافس  وشول أفض

 وأنـه اسـتثمار    Pitts & Les مـا  ـراه   وحياكيـه   ذلـك                  

حبيـث  ، اخلية   أداء األنشـطة اخلارـة وـه    الد لنقامل توتهاملشروع 
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ِّد  ك  سـتطيع وقي ـة املنافسـ  حتقيقهـا        وموانـة ،  تيمـة  ول

 ( 30ص :  2006، اجلناوي )                                         .. لألنشطة أدا هم

 : ومما تقدم ميو  القول وأن  التفوق التنافسي                

  اجملـال  املسـتول التنافسـي    ونظـر اكعتبـار  خـا  أن  أ ود ك -1

تبل اخلوا   وضع  ،التسو قي التقليدي وبم التقليدي 

 ..خطط املشار ع 

ــلعي أو     -2 ــوج الس ــودة املنت ــي   ج ــوق التنافس ــل التف  تمث

 ..أو املعلوماتي اخلدمي 

حماكاة ميول الزوون ، ومنه مـا  هو ، هدف التفوق التنافسي  -3

مـ  خـالل إشـباع     الزوـون أو املسـتهلك  ل رض  مستوحيقق 

 ..حاجاته وربباته 

ــروع   أداء   -4 ــامل تــو ة املنظمــة أو املش ــ  اســتثمار نق ــد  م كو

ِّد حبيث، األنشطة  تيمة ك  ستطيع وقي ة املنافس  مـ    تول

 ..حتقيقها   األداء 

كوــد  مــ  معرفــة ســبل اســتثمار الفــرص واتســاع مســاحتها  -5

مع احلد م  التحـد ات عـ    ، تسو ق للمشروع ضم  ويئة ال

ونيـة  و مفصل   والفجوات رر ق تقلي  موار  الضعف

 ..املنتوج  –املشروع 

لتحقيق إ صـال املعلومـة   ، كود  م  وسا ل اتصاكت مناسبة  -6

ــي    ــوق التنافس ــق التف ــل   حتقي ــهام الفاع ــة لإلس  الدتيق

 ..والناج   املخطط له
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 مصادر التفوق التنافسي: اا ثاني
 

 ن اطـــو أي منظمــة أو مشـــروع   ا اههـــا أك ميوــ                   

الدتيقـة  املعلوماتيـة  منهـا املعرفـة   ، ة إك  ضراعاة أمور عـد  ، الصحي  

ــادر التفــوق التنافســي  ــ  أجــل النهــوا واملشــروع  ، ملص ــل ، م وجع

 ..منتوجاتها   متناول  د الزوون أو املستهلك 

الاي هـو   Competitive Positionع التنافسي الوض ربز مؤشر               

 . حالة املنتوج أو البضاعة   السوق نتيجة للمنافسة املوجودة 

 ( 162، ص  2007 احملنك  ،) 

، اســتدامة  Competitive Superiority وللتفــوق التنافســي              

ـ و، اد ة املاد ة وبم ؛ امل واستدامة دعا مه، ه مصادر  ة بشـر الوارد امل

 ..بتورة املبدعة واملو وهووةاملو تميزةامل

مـا  إىل ، حلظة تغـم جانـب تونولـوجي معـ       تؤدي مثال ف             

ا ـاه املنتـوج    جز ية ، ورضـا تغـيمات شـاملة ،    يحدث م  تغماتس

 والتغـيم  الـتغم ؛ وأوـرز مـا  ـراه العيـان هـو      ، عنه  ةالنا واجلودة 

احلادث   تونولوجيـا   والتغيم والتغم، املتوارل لعامل احلاسوا 

 ..ورناعتها املعلومات 

ــناتيجيات أي مشــروع  لــاا فــإن                ــ  اس ــه ، م أن جيعــل خطط

تتصف واملرونة ووشـول  ـوازن وـ  التطـور   البيئـة اخلارجيـة       

مـ  تـوة فاعلـة     مـا تتميـز وـه ويئتـه الداخليـة     و، ملشروع احمليطة وا

 .. ومستدامة

د ناميـة  حبيث ميو  مـ  خاللـه أن  ـتم السـيطرة علـ                       

وتلعب ريابة وتنفيا اكسناتيجيات وتقييمها ، التفوق التنافسي 

الـدور الوـبم   جمـال    ، األدا ـي   –التنفيـاي  وتقوميها الوظيفي 

 ..التنافق امليداني ونتا جه والنسبة للمشروع 
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وهو :  Competitive Strategyفسية وهناك اكسناتيجية التنا              

لألساليب التحليلية لتقر ر أهداف وسياسات املشروع تعبم شامل 

اكحباث اخلارة و/ د ر املعلومات ع  التسو ق أو وواسطة تق

 .واألعمال ، مع إشارة خارة إىل موانة املشروع النسبية   السوق 

 (  162، ص  2007احملنك  ، )                                                      

جيـب  ، اجلماعـات   إسـناتيجية ومتما حيلل مد ر التسو ق               

عل  األفراد أن  ستعيدوا السيطرة عل  أفوارهم وتقييمها وثقـة  

م  أجل أن حيققوا امليزة ، املشروع  منافسوكبمة م  البيانات حول 

  .  ( Viardot , 2004 : P.118 – 121 )التنافسية والتفوق التنافسي 

اكهتمام وررد التغمات البيئية والتفوم وأساليب وتوجُّه                 

، أمـام مشـار ع األعمـال     ةموـب ات الالتحـد   م  هو، التعامل معها 

  فإنــه  بحــث عــ، ومهمــا كــان حجــم املشــروع رــغما  أو كــبما  

 ..املتغمة    ويئته النجاح والتفوق الوسا ل واملصادر اليت حتقق له

وضمنها أساليب إجناز ، لاا فإن  املتغمات الفنية والتقنية              

، جات املاد ة وبم املاد ة واإلنتاج للمنتما  تطلبه و، األعمال 

وتد تأخا تلك املتغمات ، التنافسي شول مصدرا  مهم ا  للتفوق  

 (  31ص :  2006، اوي اجلن)           :األساليب اآلتية  ة م حدوا

 ..إضافة سلع أو خدمات جد دة  -1

ــاج     -2 ــال اإلنت ــدة   جم ــاليب جد  ــدا ل وأس ــرق و ــافة ر إض

 ..والتسو ق 

 ..إجياد ودا ل للمواد اخلام واستخداماتها  -3

 ..اختفاء سلع معينة وإجياد سلع ود لة  -4

حـد  وا، منه واخلروج للسوق الدخول  إسناتيجيةوتد توون               

 ..املهمة ادر التفوق التنافسي مصم  
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 المنافسون

 المباشرون  

 المنشأة الموزعون

 المنافسون 

 غير المباشرون

 الموردون

 

  جمـال   لـه أهميتـه  ، اتيجيات النمو السر ع ووهاا فإن  اسن               

، املعتمـدة  املعلوماتيـة  املصـادر  مـا تتطلبـه مـ     و، التفوق التنافسي 

 ( 163ص :  1335، براا )       : جوانب منه املخطط التالي  صور لنا و

 

 األرول العلمية

 األفقيالتوامل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوامل الرأسي للخلف                                                         ي لألمامالتوامل الرأس 

  

 التنو ع املتمركز                                                    الصناعات املتعلقة            

 

 

   

 التنوع املختلط                                     صناعات بم املتعلقة           ال

 

 النمو السر ع الر يسية  تاسناتيجيا  ب ( 3) خمطط

  

فإن  منبع مصادر التفوق ، وضتاوعة موونات هاا الشول                  

فـاملوردون  ، تتوـون وتنبعـث منـه     اإلسناتيجيةالتنافسي وأوعاده 

 تـأثم املنـافق  و، وليـة ومتطلباتهـا   جودة املـواد األ توتيت وحيققون 
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حافز ومعلومات وويانات تـدرس  وما  تطلبه م  ،  املباشر وبم املباشر

إلنتاج ما مييِّز املشروع واك اه ، م  أجل البقاء   السوق التنافسية 

 ..وحيقق له التفوق التنافسي 

، ليـة  عاالتوز ع الكفاءة ما حيققه املوزعون م   وتوامل                

 وأفضل رـورة ممونـة مـ  توـافؤ    ، لورول املنتوج إىل املستهلك 

والتمسـك وهـا ،   لـدل املسـتهلك ،   الفرص وثبـات املاركـة التجار ـة    

 ..ورعووة تغيمها أو اكنتقال إىل ماركة  ار ة أخرل 

حيقـق النمـو   املسـتدام ،  وهواا فالتوامل اكسناتيجي                 

مـ  أجـل أن   ، البقاء عل  أفضل حالة ممونة و، السر ع واملتوارل 

 . ةوواجلودة والتولفة املناسب،  بق  املشروع وتفوق تنافسي 

 

  ومتطلبات اسرتاتيجياتفلسفة و: اا ثالث
 التفوق التنافسي

 

التفــوق وتــمة واحــدة مــ  ك ميوــ  أليِّ نشــامل أن حيقــق                

والتقـو م   الـوظيفي  التنافسي و دميه واستمرار ووأسـلوا التقيـيم  

وـأرفع مسـتول أداء   ومنتوجاتـه  ليبق  املشروع ، األدا ي  –التنفياي 

 ..تنافسي منتهل 

ضـرورة  إك  أن  ،  تحقق للمشروع التفوق التنافسي ك ورضا                 

إسـناتيجي  أمـٌر   ، البقـاء علـ  املسـتول املطلـوا وإدامتـه     احلفاظ و

 ..املشروع استمرار ة بقاء وحيوي وفاعل لو

وهـو    ، ووطبيعة احلال  تصف هاا اجلانب والتعقيد واخلطورة      

ذات الوتت له األهمية البالغة م  أجل اإلوقاء علـ  نسـبة عاليـة مـ      

 ..لثبات ورحبية تؤهل املشروع للتميز وا، سوق حصة ال
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ــفة                   ــاء الفلس ــة ون ــإن  دت ــاا ف ــناتيجيةوا ــل  واإلس   ك

ــات أهــ ــٌر ضــرور، داف املشــروع موون ــوق أم ي ومهــم والنســبة للتف

 ..التنافسي 

، وتتمثل   املنتوج ، التنوع  وإسناتيجيةفهناك مثال  فلسفة              

وهـو وـدوره   ، ومنافا التوز ع والتنوع   األسواق ، أي التنوع واملنتوج 

، ميتــد إىل نـــواحي اكســـتخدام التونولــوجي ومســـتول تطـــوره   

 ..إلنتاج والتسو ق والعمالء ليات اوعم

 اإلسـناتيجية  عتمد املشروع عل  إتباع أو اااذ هـاه   ورضا              

 ( 170ص :  1335، براا )  :لألسباا التالية 

اوف القا مون عل  املشروع م  ورول املنتوج م  السـلع أو   -1

واجلمـود  اخلدمات الر يسية إىل مرحلة التشبع أو اكسـتقرار  

 ..ل تطوره   مراح

مقـاد ر  ، أو اخلـدمات الر يسـية    حتقيق املنتـوج مـ  السـلع    -2

 .فيها  رفا قة م  النقد ة أكثر م  احتياجات اكستثما

حتقيق التوافق الصحي و  املنتوجات م  السـلع واخلـدمات    -3

ا مم، د دة   النواحي املاكورة أو اجل ، القا مة   األسواق

 . عود عل  املشروع والنفع 

ــ  خطــر  ،  حققــةتاملاســتثمار األروــاح إعــادة  -4 ــا  قلــل م ِمم 

 ..التعرا للضرا ب وما شاكلها 

، البعد ع  خطـر اكتهـام واكحتوـار   الصـناعة احلاليـة       -5

 ..وحماولة التهرُّا م  ذلك إىل رناعات متعددة 

اجتــااا املــدراء املهــرة   تطاعــات ك متــت وصــلة للنشــامل  -6

اكنــدماج  ســناتيجيةإ؛ أو هنــاك مــثال  ، احلــالي للمشــروع 

 ..شنكة مللمشار ع االتوجه لأو ، أو الشراء املشار ع ، 



 52 

 

ــار أو                ــناتيجيةاختي ــز  إس ــناتيجيةأو ، النكي  إس

ومـا  ..  التحـول  التوجه إىل أسـلوا  أو ، يما وعد النمو للبيع ف

ــؤثر الــيت و.  إليــه ــي  ت ــتول التفــوق التنافس ــا   مس مجيعه

 ..املستدام 

ـ                  اسـناتيجيات التفـوق التنافسـي إىل    (  وـورتر ) ف ـ ووهاا رن

 (  36ص :  2006، اجلناوي :   ) ثالث اسناتيجيات وهي 

 Cost Leaderالتفـــوق وقيـــادة الولفـــة  إســـناتيجية -0

Strategy. 

 . Strategy Differentiationالتما ز   إسناتيجية -2

 .  Strategy Focusالنكيز  إسناتيجية -3

اآلخـر  و، ودكلة وعد   ؛ األول هو حجم السوق املستهدف  وون و       

  وضــ  تصــنيف  والشــول اآلتــي ،، نافســية املســتهدفة امليــزة الت

Porter) ) التفوق التنافسي  كسناتيجيات: (Porter,1980:39) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفوق التنافسي تاسناتيجيا  ب ( 3) خمطط

 

 

 

التركيز  ةإستراتيجي

 على التمايز

 التمايز يدركه الزبون الكلفة األقل

 الميزة التنافسية

ي
س
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أن  أو املشـار ع ،  ملنظمـات ملا تقد م ، علـ  ا  ( Porter) وأضاف                 

ها عل  اعتبار، واحدة  إسناتيجيةأكثر م  إتباع ، تتعقب وونجاح 

أو  تطلـب   ، وعلـ  الـربم مـ  أن  ذلـك نـادر احلـدوث      ، هدف أساسي 

ودعـم  ،  أليِّ مـ  هـاه اكسـناتيجيات   التزامـا  كليـا     التنفيا الفعال

إذا كـان هنـاك    ، ميوـ  أن تضـعف  ك ات التنظيمية الـيت  النتيب

 .. أكثر م  هدف أساسي 

وأرل جانب م  نظرته إىل التفوق التنافسي ، مبين عل  أساس                

تعدد البدا ل اإلسـناتيجية ، واختيـار البـد ل األفضـل عنـد ظهـور       

املشولة التنافسية ، القا مة عل  تهد ـد مسـتول نسـبة مبيعـات     

 ..املشروع   السوق 

وميوــ  أن نقســم اســناتيجيات التفــوق التنافســي علــ                 

علـ  أسـاس   فقط أساس موانة وحصة املشروع   السوق ، وليق 

 اتلتغــيمتهد ــدات اتعــرا لاي  موانــة املنتــوج   الســوق ، الــ

،  األذواق محلاجات واإلشباع وتغـي ضؤثرات تبعية ا، وذلك  ةاملستمر

 .. النفسي اكتتصادي واكجتماعي والتأثم ع   فضال 

 :ي ولاا ميو  حتد د مؤشراته  واآلت                

هل مل كل منِتو ش: إسناتيجية التفوق التنافسي الر ادي  -1

اإلنتـاج  ور و سـبق الغـم     ت وون منتوجه جد د ومب

 .. والتسو ق

هل و شمل كل منِت: إسناتيجية التفوق التنافسي القيادي  -2

أو مسو ق  سيطر علـ  النسـبة العاليـة التسـو قية ملنتـوج      

 ..منافق آخر و ؤثر عليه مع  ، وك ُ جار ه 

ــادي   -3 ــي الر  ــوق التنافس ــناتيجية التف ــادي  -إس ــو : القي وه

ة ر ــادمــ  ال مــا  تصــف وـه املنــتهل أو املســوق ا  ، معــ شـمل  

 ..قو ة الحتوار ة اك رفتهتأثره و، وله  والقيادة
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، الـدور  ( Porter)وتلعب اكسناتيجيات الاي وضـعها  وـورتر                   

، ِلمـا اـا مـ     البالغ ضم  هاه اإلسناتيجيات اليت مت حتد ـدها آنفـا    

 ..تفصيل ودتة مناسبة 

املشــنك وــ  البيئــة الداخليــة  تــأثمالتبيــان مراكــز مــ  و               

مـا  الفـرص ، و  -القـوة   والبيئة اخلارجية ،  تحتم اكعتناء ضفصـلية 

تحـد ات ، ومميـزات   ال -ضـعف  ال ا  نتب عل  مفصـلية ها مم قاول

وإشباع احلاجات لدل ، وتأثمها   األداء واجلودة الولفة والتما ز 

 ..املستهلك 

 

 أبعاد التفوق التنافسي : اا رابع
 ـبني ال

 
 ج والسوق واملستهلكنت  م

 

، ومثلها  نطبق عل  املشار ع ،  هناك دورة حياة للمنتوجات              

ألسباا متعددة ، منها ما توون متعلقة والبيئة الداخلية ، ومنها ما 

 تعلق والبيئة اخلارجية ، ومنها ما  شنك وعواملـه وـ  البيئـت  ،    

 ..سواء كانت العوامل مستقلة أو تاوعة 

تدفع واملشار ع  إىل وضع البدا ل اليت املعين والك رفإن مل  باَد               

ــتمرار  املو ــات إىل اكس ــدة   ، نتوج ــواتها املعتم ــاء   أس ــه ، والبق فإن

 نسـبة  والتدر هل سيحصل تراجع   اإلتبال عل  املنتـوج وتراجـع    

وتراجع   ، وتراجع   إ رادات أو عا دات املشروع ، احلصة السوتية 

 ..ال النجاح   عامل األعمتراجع و، األهداف املتوارلة للرحبية 

ولاا فإن  هناك تظهر أوعاد التفـوق التنافسـي الـيت متتـد مـ                      

 عإشـبا  مـ   الاي جيمعهم ما  ـتم ، خالل املشروع والسوق واملستهلك 

نضـوي حتـت لـواء    منهـا الـاي    و، اجات املستهلك النها ي السلعة حل
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وجودة ما  دخل ضم  كل العمليـات  جودة التصميم كاجلودة ؛ 

ما خمطط له وما مت  إنتاجـه ، ومـا  تطلبـه    مطاوقة ة وجودة اإلنتاجي

 ..التغليف مجالية ، ورضا امتد إىل  األداءم  

فهي مخسة  ( Slack) أم ا أوعاد التفوق التنافسي الاي رنفها                 

تفــوق تعــد كــل منهــا ضثاوــة مصــدر لتحقيــق ال، أوعــاد أساســية 

 ( 35 -32ص :  2006، اجلناوي  ) :ي التنافسي للمشروع وهي كاآلت

 .الولفة  -1

 .اجلودة  -2

 .اإلوداع  -3

 .املرونة  -4

 .التسليم  -5

أي ضـعف   هـاه   و، تطلب إىل عالج أي فجوة تظهر وهاا                 

علـ  العالتـة وـ  املشـروع والسـوق       وـل كـل مـا  ـؤثر    ، اجلوانب 

 ..واملستهلك 

لفـرص  ل أو اسـتثمار ا واسـتغال ، فتحقيق املستقبل النـاج                  

ــوق   ــة   الس ــتثمار، املتاح ــرص   واس ــاه الف ــوارد  ، ه ــتخدام امل واس

والطر قة اليت تعطيه ميـزة حمـددة   ، لنشامل األعمال  اإلسناتيجية

و  الوتـت نفسـه متونـه مـ  مواجهـة التهد ـدات       ،   منافسـيه  ع

التنافسي وإسناتيجية واملخارر اليت  تعرا اا املركز والتحد ات 

 ..شروع أو املنتوج امل

اإلسـناتيجية  فإن  املميـزات الفر ـدة للفـرص    ، وضعن  آخر                

الــيت  واجههــا نشــامل األعمــال ولــيق مركــزه  رواملخــار، املتــوافرة 

 لتوليـد  احملـدد امللـزم ااـاذه    ، هي الـيت حتـدد السـلوك   اكسناتيجي 

 ..امليزات التنافسية الفع الة 



 56 

عل  أن  أبلـب  ،  ( Hofer) و   ( Glueck) دل أحباث كل م  وت                

ـ واجههـا  تتتوافر ، والتحـد ات الـيت   اليت  اإلسناتيجيةالفرص   ةطأنش

أو ، تنتهل ع  تغمات أساسية   السوق الـيت  نـافق فيهـا     ، األعمال

د   الـا    تعامـل   ات املـور أو سلوكي، لصناعة اليت  شنك فيها ا

أو تـول  ، ا ـاه املنتـوج   املنافسـ    حتـد ات  و تأو سـلوكيا ، معهم 

وهـا كـل مـ     أو الطرق املؤثرة ، البيئة األوسع املؤثر   هاه النواحي 

 (  143 -147ص :  1335، براا )    ..هاه القول   األخرل 

 وعالج الفجوات، وم  هنا فإن  متاوعة أوعاد التفوق التنافسي               

 ..تقوميية ال -ييمية تقالالة احل مستول م  تولد، احلادثة 

تفاهم م  الجو ويئة وتهيئة  م كود   هوأن ؛ ووهاا ميو  القول               

 ..تنابم و  املشروع والسوق واملستهلك وال

ـ ما منه و              ، وث املناسـبة لوـل مرحلـة     ملها الدراسات والبح

، تنافسي متوارل  م  أجل وناء تفوق،  حيدث م  تطورمواكبة ما و

 ..واستدامته مستمرة 

  جنـتت التفـوق التنافسـي وـ  امل     ووطبيعة احلال ؛ تظهر توة              

، وما حيركها العد د م  العوامـل املوجهـة ك اهـات    السوق وآليات 

، وشــعوره ضــدل تلبيــة حاجاتــه  املســتهلكوســلوكيات وتناعــات 

ــر ا     ــا ونظ ــع األخ ــة ، م ــ  جه ــباعها ، م ــه  وإش ــار وإموانيات كعتب

 ..وتوتعاته اآلنية واملستقبلية  اكتتصاد ة ،

 و  ضوءه ، مـا  ررـده كسـتهالكه وادخـاره مـ  الـدخل ،                     

وتصــوراته املتنوعــة للمســتقبل ، ومــدل إســهام التعز ــز اإلعالمــي 

واإلعالني  الفاعل له ، ضعن  آخر ؛ انتظام وعقالنية حراك العوامل 

 ..والتاوعة ، اخلارة والعامة  املستقلة

جزء م  األهداف أن توون املنافسة البنا ية ،  تطلب م  هنا و              

ــاء ل، الداعمــة اإلســنا ية  وإدامــة  لتطــور والنمــو والتقــو م والبق

 ..ت التفوق التنافسي اكستمرار ة   كل جماك
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حتـول   أخالتيةاليب واملنافسة البنا ية ، تقوم عل  أسق وأس              

وه تدمم املشار ع املماثلة ، ول معرفة ما تتميز املشار ع حماروة ودون 

 ..منها م  توة ، ليوون املشروع أفضل توة استثمار ة 

، لتوـون  وهواا واملقاول  نطبـق علـ  املشـار ع األخـرل                   

ــدرات    ــياع الثــروات والق ــد مــ  ض ــب حلما ــة البل اجلــودة واملواس

 ..، وسالمة حراك اكتتصاد واهب البشر ة وبم البشر ة وامل

نظـام  ووهاا تصاعد ا  ؛ تتحقق أهداف وفلسفة وإسناتيجية                

 (JIT )   ــات ، ومــا  قــوم علــ  احليلولــة دون الضــياع وااــدر والطات

عل  مسـتول األفـراد أو علـ  مسـتول     وبمها ، واملواهب واإلوداعات 

هي م  مات للدول املتقدمة أو اليت تربب للورول ها وااتاملشار ع ، و

 ..إىل مصافها 

 

 الرتابط بني : اا خامس
 التفوق التنافسيو اجلودة والبتكار

 

كوـد  مـ  ويـان    ، وضحدود ة هاا البحث ، وعد كل ما تقد م                 

 اإلســناتيجيةوهمــا مــ  أوعــاد ، الناوــط وــ  اجلــودة واكوتوــار 

 .. ( JIT)  التنافسي ونظام اإلنتاج   الوتت احملدد أو   حينهللتفوق 

ضسـتول تفـوق   ، أيٍّ كـان  ، فال ميو  أن  ستمر مشـروع                

إك  واكهتمام واكعتناء ووجود اكوتوار واجلودة ، تنافسي تصاعدي 

ومتاوعة كل ما  تطلبه السوق واملستهلك النها ي مع عـدم إبفـال   

 ةوحاجاته املتجددة واملتطـور ، تنوات أو منافا التوز ع كل حلقات و

ضـا  ، والنامية مع تطور و و كل مناحي احلياة املاد ة وبم املاد ة 



 58 

واسـتباق األذواق  ، واألخالتيـة  فيها النفسية واملتطلبات اكجتماعية 

 ..واملبتور واجلد د 

فـإن   ، الفاعلـة   ووهاه الدراسات والبحوث واملتاوعـات الفعليـة                

ــتهلك النهــا ي   ــات املس ــل إشــباع حلاج ــروري ، حتقيــق أفض ــٌر ض أم

والنظـام  ، للورول إىل الطر ق الناج  احلقيقـي للتفـوق التنافسـي    

 أو ، اإلنتـاج   الوتـت احملـدد    ؛ ( JIT)  املهم   احلياة العملية أك وهو

 :حيقق هاا النظام  ِلما، التسليم   الوتت احملدد 

ـ  ، لفة اجلـودة  افي  ك -1 لغـي جمموعـة   ا تعلـ  اعتباره

 .حلقات تضيف كلف زا دة 

وذلك وإتباع أفضل سبل اإلنتاج ، حيسِّ  اجلودة  ( JIT) نظام  -2

 ..مراعيا  فيه الوتت واألداء ، املطلوا 

اخلارـة  حيقق هاا الناوط للدورات التدر بيـة   ( JIT) نظام  -3

 .اليت  قوم وها أثناء العمل وخارج العمل 

وهو ،   جمال التخز    حيقق املستول الصفري ( JIT) م نظا -4

ودوره جيعـل هنـاك الناوـط الوثيـق وـ  اجلـودة والتفـوق        

 . .البناء التنافسي 

لــاا فــإن  اجملــال ، مســتمر   تطــوره  ( JIT) نظــام ولوــون  -5

رفع مسـتول   و، ه  كل اجملاكت ، الوبم فيه لالوتوار 

 .ي الاي  عقبه أ ضا  اجلودة املستمر والتفوق التنافس

 ، فهــو مهــم أ ضــا    تفاعلــه   كــل ذلــك   فضــال  عــ                   

، اآلنيـة  لسيطرة عل  تلوث البيئة ملستدامة لواوتواراته ، ونظرته ا

تقليـل النفا ـات أو خفـ  نسـبة     واملستقبلية ، ومنه مـا  تحقـق و  

 ..، إن مل  و  رفر ا  إىل أدن  ما ميو  التالف 

 وـون املشـروع   ، ، ووهاا التوجُّه م  التلوث  فبحما ة البيئة              

 .. الو  للبيئة واجملتمع ، ومحا ة حقوتهمالصد ق 
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ومـا  ، كل متطلبـات اخلطـومل اإلنتاجيـة    ترشيد فضال  ع                 

أتـل  املشـروع   واات الوتت ،  وون ما  شغل، و سبقها وما  لحقها 

 .. مساحة ممونة 

   

 إدارة املعرفة والتفوق التنافسي:  سادساا 
 

التفوق ؛ و   وأكيدة وال ر ب ، هناك عالتة واضحة             

 .. ( JIT) نظام و، وإدارة املعرفة ، واملعرفة ، التنافسي 

م  نتاج عمل وتفوم اإلنسان ،  Knowledgeفاملعرفة            

 حتومها وشول مثالي   تالب لغوي للعالتات املوضوعية اليت

وك ميو  فهم . توان  معينة   عاملنا املوضوعي الدا م الصمورة 

جوهر املعرفة دون كشف الطبيعة اكجتماعية لنشامل اإلنسان 

 .وتنكز   املعرفة توة اإلنسان اكجتماعية . العملي 

 ( 443، ص  2007احملنك  ، ) 

تعوق اخلربة  أن املعرفة اا عنارروالتأثم الضمين  ب            

والعمق وما تتميز وه م  املعلومات ، وميونها أن تسهم   حلول 

للمشاكل ، وتعد املعرفة وأهدافها ووظا فها أرل مهم م  أرول 

، وهنا  ربز حقل إدارة املعرفة كجزء مهم إلدارة رأس املال املشروع 

 ( 30 – 25، ص  2010ريطي  ، ) راجع         .. الفوري 

الـاكاء التنافسـي     ظهـر وشـول وـارز ، أهميـة    توارال  و              

اسـتيعاا اكتتصـاد ات   ، وما حيققه مـ   خمتلف املشار ع  ألنشطة

وـاألداء العـالي   وتنفيا مـا خمطـط لـه    املعرفية املتطورة واملستدامة ، 

 ..ألعمال ل
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ــ                  ــر عل ــا  ؤش ــه م ــية  ومن ــزة التنافس ــة املي ــة أهمي  الاكي

ما اـا مـ  فاعليـة ضـم  ونـاء      ليت تتبناها إدارة املعرفة ، واملستدامة ا

 ..التنفيا  –كسناتيجيات ، وما  طرأ م  متطلبات التوتيك ا

لبناء ، األهمية البارزة املعلومات والبيانات والعلوم خا هنا تأو               

سناتيجيات إل الداعمةودورها توون واملعرفة عل  أسق تو ة ، 

وتوجهاتها التقليد ة وبم ، رفة وإدارة اجلودة الشاملة املعإدارة 

املوارد  :ضمنها  تسهم الفاعلية اليتالتقليد ة  ، وحبسب مستو ات 

البشر ة ، والتقنيات واكتصاكت ، ورةوس األموال الفور ة 

 .. ةاإلوداعي معطياتهاواملعرفية ، و

عرفة لدل املشروع ، وتوة وفاعلية ومستول املعرفة وإدارة امل              

ميتد للمساحة التنافسية الاكية املثمرة جلاا الزوون أو املستهلك 

اإلشباع ، وول ما حتمله م  إتناع  –للمنتوج الاي  ل  احلاجة 

 ..ورض  الزوون ، وضنظور إسناتيجي 

وك  قف عند هاا احلد ، ول توون املعرفة املستدامة                

ا ض، وللمنافسة الاكية حلراك املنتوج أوك وأول ، سبيل وإدارتها 

، وأدق التوتيت ، وأتل كلفة ، أعل  جودة مييزه و تطلبه م  

، لول ما  دخل   أنشطة املشروع  وأكثر إشباعا  ، وأتل هدرا  

 .. ( JIT) نظام ا  ستهدفه مموهو 
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 ثالثاملبحث ال
 (  JIT) نظام  آليات وفاعلية
 التنافسييف التفوق 

 

بيان تووتوارال  ِلما تقد م ، واستوماك  له ، كود  م  توضي                

 :آليات وفاعلية النظام وكاآلتي 

 . ( JIT) نظام آليات تطبيق : أوك  

 .عرب أنظمته الفرعية  ( JIT) فاعلية نظام : ثانيا  

 

 JITآليات تطبيق نظام : أولا 
  

أو اجلوانب الر يسية آلليات ، اخلطومل العامة  ميو  وضع                 

 :تي اشرة   تنفيا هاا النظام وكاآلالعمل ، للمب

حتد د املشروع املتوافق مع النظام لتطبيقه ، كأن توـون   -1

 .. تواراأو رناعة شركة سيارات 

وفق التفارـيل ، وضوجـب مـا    عل  تقسيم أنشطة املشروع  -2

 تحــدد ضــم  اايوــل التنظيمــي والــدليل التنظيمــي ، 

 ..ومال مة ما مطلوا وحتد ث يام وتعد الت والق
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اســتخدام نظــام تصــميم العمــل وتقــو م األداء ؛ وأنظمتــه   -3

وتقيـيم الوظـا ف    حتليل الوظا ف: الفرعية املتوونة م  

 .، لإلفادة منه   تطبيق النظام  وتقو م األداء

ــدرات     حتد -4 ــة الق ــو ر وتنمي ــدر ب والتط ــات الت ــد متطلب  

ـ  واخلـربات ،  أسـبقية املـؤهالت   ك وواملواهب واإلوداعات ، وذل

ــا  تطلبــه كــل نشــامل  لتــوافر ، واحلاجــات  ــأول ، م ، أوك  و

، وكمـا تـب  ممـا تقـد م ، وـأن       ملواكبة الطلبات املتنوعة 

ــام   ــل نظ ــدر ب   ظ ــل   ( JIT)الت ــون داخ ــا  و ــا  م ، بالب

ن عرتلة مهامه الوحدات أو املشروع مع استمرار ة العمل ودو

 .. هاتنفياومسمة األعمال و

حتد د ما  تطلب م  املوارد البشر ة ، وما تتطلبه األتسام م   -5

؛  ما  تطلب م  اجلوانب بم املاد ةأجهزة وآكت وموا   ، و

 .إخل .. ات يواإلموان ةالنفسي اتكاكستعداد

وناء ما  تطلبه كل تسم مـ  انسـياوية ومرونـة وفاعليـة ،      -6

وــالتزام  مــع خارــية مــا ميتلوــه الوــادر املهيــأ للعمــل 

 العمـل واملوـان   ما ميتلوه م  مرونة التغـيم    ضوجب

 .. واألداء املطلوا

وضع نظام حوافز وأجور ورواتب ، تتوافق مع اجلهـود املباولـة    -7

 .. ل ، وما سيتم توليف العامل  فيه  خمتلف األعما

تهيئـة أسـاليب النقـل املال مـة ملباشـرة اإلدخـال واإلخــراج ،        -3

، والعمليـات اكنتاجيـة   لتصنيع األولية والداخلة   اللمواد 

ــالك و ــلع ك ــف الس ــن عة نص ــيت  املص ــنع ، وال ــة الص والتام

 .. تطلبها الظرف أو تنفيا اخلطط املرسومة 

وفـق  علـ   اإلعـداد  والتنميـة الورنيـة ،   ملتطلبات التطـو ر   -3

الدورات التدر بية املطلووة   الشـركات العامليـة املطب قـة    
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لتنفيا هاا النظـام ، ككتسـاا اخلـربات وتهيئـة القـدرات      

 ..افرة املتو

ميو  اكسـتعانة ووـوادر مـ  الشـركات املطبِّقـة اـاا        -10

، داخل البلـد  النظام ، وذلك لغرا تأهيل الووادر الورنية 

، واإلفــادة مــنهم مســتقبال  ، مــع    والشــركة أو املشــروع  

 ضوجباكستعانة واخلرباء واخلربات املال مة لتطبيق النظام 

  ..ما حتتاج إليه اصصات املشروع اإلنتاجي 

   

  ( JIT) فاعلية نظام : ثانياا 
 عرب أنظمته الفرعية

   

ــر               ــداع ظه ــام  إو ــة ،    ( JIT) نظ ــة التقليد  ــ  األنظم ليتخط

و نطلــق مــ  ونــاءه لنظــام جد ــد مــ  شــأنه أن  وــون امتداداتــه  

 ..متداخلة مع كل تفاريل أنشطة املشروع والبيئة الداخلية اا 

سرعة واستمرار ة متطلبات و ، ومنهوول ما هو نافع ليسهم              

مـا   تـوة ومرونـة املشـروع ، ضـا فيـه      التطور والنمو ، وكل ما  دعم

وما متتلوه م  خـربات وإملـام     ، واألساس املوارد البشر ة تطلبه ت

ـ      األعمال املختلفة   ؤثر، ومصادر املـوارد املاليـة ، وهـو وـالك  تـأثر و 

افر مـ  فـرص ، ومـا    ومـا  تـو  وعوامله املختلفـة ،   ، واحمليط اخلارجي

   (Bragg, 2005 , P : 25 ). .حتد ات وتهد دات   نتب عليه م 

 :ميو  متاوعة نظامه املفتوح وكاآلتي و               

اخلارجي ، مـ  مصـادر    واحمليط ( JIT) نظام تبدأ العالتة و   -1

البيئـة مـ     املشـروع ، ومـا ترفـد    وحجم املوارد املالية وربيعة

املؤهالت واخلـربات والتفـوق    ه م لحتم املوارد البشر ة ، وما
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واإلوداع واكوتوار ، فضال  ع  اختيار مصادر املـواد األوليـة   

 ..إىل مرحلة العمليات  وكل ما مير عرب مرحلة املدخالت

ومجيعهـــا تتطلـــب اجلـــودة واملرونـــة واكنســـياوية              

والفاعليــة واســتثمار مــا متــوافر و تــوافر مــ  راتــات ترفــد 

ــاج ،  وكــل ،  اتوتــدعم اكســتعداد ــا  ســبق البــت واإلنت م

، وااــدر والطاتــات ، فتنعــدم وــالك التولفــة بــم املــربرة 

حتاشـي أتصـ  مـا    ، وميو  م  خالل هاا النظام  وكل ما

التواليف ، وهو كسـب خلفـ    حتمل أعباء ميو  م  

 ..تسعم املنتوج 

ــتعداد   -2 ــة اكس ــي مرحل ــدخالت ؛ وه ــة امل ــداد  اتمرحل أو اإلع

، فـال  وـون    وتقد م كل متطلبات العمليات اإلنتاجيـة 

ــاك خمــزون ،  ــيق ومتاوعــةوهن ــوو التوتيــت إن التنس دة اجل

ما تتطلبه العمليـات ، فـال   عل  وفق والومية والتقييق 

فـــا     كـــل شـــيء ، حتـــ  الوـــوادر العاملـــة اـــا 

، دون  خصورــيتها ومرونتهــا لالنتقــال مــ  نشــامل إىل آخــر

، ووه  وون كسـب   التأثم عل  مسمة وانسياوية العمل

 ..آخر خلف  التواليف 

ــميمات   -3 ــب التص ــة ؛ وهــي تتطل ــات اإلنتاجي مرحلــة العملي

ــاج   ــة لإلنت ــ، العمومي ــاوتص ــة   ةميم مدروس ــل عملي لو

ــا   واآلكت   إنتاجيـــة ، وخفـــ  توتيـــت التهيئـــة للموـ

 ..بط وها عداد ما  رتواألجهزة وإعدادها وإ

مــا  ثماراســت وــون ،  التصــاميم املهيــأ اــا ضوجــبو          

 ةاوينسـي ك، وامتـداده ا  الطاتـة التصـميمية  تتصف وـه مـ    

 ية ، ولوـل عالية لول ما  دخل ضم  العمليات اإلنتاجال

 ..عملية إنتاجية حمددة 



 65 

 اهز ة كل شيء ضم  املخطط له ، وضتطلباتأي ج             

ــك    ــة التوتي ــع فاعلي ــي م ــي وجز  ــناتيجي كل ــاء اس ون

املطلـــوا لوـــل أجـــزاء وكليـــات األنشـــطة ضـــم       

اكسناتيجيات ، و نفا وأعل  مستول م  اجلودة والتوتيـت  

ــد ــعف  احمل ــور ض ــة دون ظه ــه ، واحليلول ــرات د ل ــع أو ثغ ، م

ــا ،   اســـتثمار تـــو ة املراحـــل اإلنتاجيـــة ووـــل مووناتهـ

كستثمارها والورول وها إىل استثمار الفرص ، اليت اا عالتة 

 ..والتفوق التنافسي 

كـل مـا ُ طلـب    ؛ أساس  مرحلة املخرجات ؛ وهي مبنية عل  -4

مار اســتثاخلطــط ، ليتحقــق  ضــا توضــحه، و ــتم تنفيــاه 

 ..الفرص 

فــور تواملــه ، للزوــون أو املســتهلك واملنتــوج ُ ســل م             

ووهاا ك  وون خمزون وخمازن وتلـف وخملفـات رـناعية    

وك   مرحلــة العمليــات ، ُتــاكر ، ك   مرحلــة املــدخالت 

وـ   وك   مرحلة املخرجـات ، و وـون املنتـوج    ، اإلنتاجية 

ول م  اجلـودة  وأعل  مست دي الزوون أو املستهلك النها ي ، 

 ..  املطلووة

ووه توسب أتص  مـا ميوـ  كسـبه مـ  خفـ                   

خمتلف التواليف بم املربرة ضـم  هـاا النظـام ، وهـو مـا      

ــل املنتــ  ــ     جيع ــتول م ــأعل  مس ــاليف وو ــل التو وج وأت

وفق عل  لوفاءة التصميمية مع مراعاة الزم  املطلوا ، وا

، تطبيــق النتيــب األمثــل للتونولوجيــا واملــوارد البشــر ة 

كـل مرحلـة مـ  املراحـل      ي متـر  وـه  واختصار التورار الـا 

ــة األداء و  ــة دون ازدواجي ــاكورة ، أو احليلول ــع امل ــدر من اا

 ..  وول شيء 
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ومبس ـط ِلمـا    خمتصـر  وميو  وضـع خمطـط توضـيحي                     

            :تقد م وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

  ( JIT) انسياوية نظام   ب (  10)  خمطط

 عرب األنظمة الفرعية

 

نـب ر يسـية مـ  املتقـدِّم     وميو  أن نلحظ ما مت  حتد د جوا                 

  : ، ونبينها واآلتي (  Haag)ما أشار إليه ذكره ، و

(Haag,  2007, P : 79 ) 

عمليـاِت  ، َتستعمُل أكثر شـركاِت التصـنيع الوـبمِة     -1

فرة ا، اليت َتْضـمُ  وـأن  األجـزاَء الصـحيحَة متـو      (JIT)تصنيع 

 ..  َتتحر ك  أسفل نظاِم التجميع، وِة جات   العملينتوكم

نظرة  اليت ُتنتهُل َأو ُتسل ُم منتوج َأو خدمـة فقـط   ال ( JIT) نظام  -2

 . الزوون ُ ر ُدهالاي   ذلك الوتت 

ـ و، احملـدد   ااـدفِ الرأي وللباعِة  نرل هناك -3 َ ْعـين وـأن     و مـا ه

 ِشراءال  ر در للتبض ع  ميعندما ، جاِت ولُمنَتالزوون الرابب ل

 .. عل  الرفوِفللمنتوج اجلاهز 

لَتْأكيـد  علـ  ا  أنظمة  إدارِة سلسلِة التجهيـزِ  رك ُزـُت أ ضا -4

 ..هي املتوافرة  جاِتوأن  العدَد الصحيَ  لألجزاِء َأو امل نَتو

مجهِّز 

 المشروع

 المدخالت

 

العمليات 

 اإلنتاجية

 

 

 المخرجات

 

 

الزبون أو 

 المستهلك

 

 التغذية العكسية
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املاِل األكثر  أن  دلل عل  ،  نتاجالوثم ِمْ  وسا ِل اإلتوافر  -5

 .. زواِل أ ضا ُوومل    اجلرِد وَ ِز ُد خطَر الم  الالزِم َمر

ألنـه   م ـا إ ،املنتوجـات   مـ   ِوْضـَعة ليق مـ  اجليـد أن تتـوافر     -6

الطلـب أو التجهيـز ، َأو      تلبية  لعتجميع الُيجرَب نظاَم س

زوـون  ال  وـون عندما عاَت املبيجانب م  ، َ ْفقُد حالة البيع 

 ..دون توافرها  للِشراءمستعدا 

،  عرب أنظمته الفرعية ( JIT) فاعلية نظام وعموما  فإننا نرل                

الفاعلـة واملثمـرة علـ  الصـعيد اآلنـي       له انسياويته وخصورـيته 

 ..واملستقبلي 

، ومنع  فاتلومدل احلرص عل  اجلودة ورفر ة اخلطأ واملخ               

، ووـه محا ـة البيئـة الداخليـة والبيئـة      اادر بم املربر وول شـيء  

  ..وول أشوااا  اخلارجية م  التلوث والتهد د واملخارر

الدراســة املختصــرة للجوانــب وهــاه أن أكــون موفقــا  أمتنــ  و            

اسـتخداماته ودوره   حتقيـق التفـوق    سـبل  و،  ( JIT) نظـام  لاملهمة 

التنافســي الــاكي واملثمــر ، والبعيــد عــ  ااــدر وضــياع الطاتــات  

 ..ضختلف مواتعها 
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 املبحث الرابع
 الستنتاجات والتوصيات 

 

ملباحـث املتقدِّمـة ، كوـد  مـ  وضـع اخلطـومل       احمـاور  وخامتة               

 : املختصرة ، واليت تتمثل   

 .. اكستنتاجات:  أوك       

 .واملقنحات التوريات :  ا ثاني      

 

 : الستنتاجات :أولا 
 

حماورها  م اتض  ، وما  وعد استعراا املباحث اآلنفة الاكر              

 :تي حندد م  و  أهم اكستنتاجات اآلاملختلفة ، ميو  أن 

،  لة املدخالت املتمثلة وـاجملهِّز ما تبل مرح ( JIT)  دخل نظام  -1

مرورا  والعمليات اإلنتاجية حت  توامل املنتـوج وتسـليمه   

 ..للزوون أو املستهلك النها ي 

ن والتــالف ،  خــزوُ عــد النظــام املــاكور رــفر ا  ؛   امل    -2

واستثمار املواد الداخلـة ضـم  عمليـات     كنسياوية العمل ،

فادة مـ   سـت كل مرحلة وأفضل اسـتثمار ، وـالتزام  مـع اإل   

م مـ  أجهـزة   لوـل مـا  سـتخد   واملرونة الطاتة التصميمية 

 ..وموا   وُعدد وآكت 
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وحتــ  اســتخدام املــوارد البشــر ة ضرونــة مــا      وــل            

،  ومـؤهالت  ومهـارات  وخربات ه م  تدرات وراتاتميتلوون

، التدر ب والتأهيل والتعليم والتعلم أفضل أساليب ووإتباع 

حبيث  صبحون متمرن  علـ  خمتلـف املراحـل اإلنتاجيـة     

وـــدون ااـــدر والوتـــت والطاتـــات ، ودون أن ، ومنــوع األداء  

ــة   ــة مقنع ــاك وطال ــون هن ــف دون و،  و ــف   خمتل توت

 ..األعمال واألنشطة 

طاتـات إىل املسـتول الصـفري ،     قلل الضا عات م  املواد وال -3

فيـه  مما حيقق أدن  التواليف اليت  تحمله املنتـوج ، ضـا   

خمتلف املـواد واملنتوجـات    تواليف التخز   وما تتعرا له

النصـف مصـن عة والتامــة الصـنع ، وهـو وهــاا حيقـق أدنــ       

 ..التواليف واألسعار ، وألعل  اجلودة املطلووة 

التسـليم الفـوري لوـل     ( JIT) ِلما  وون م  خـالل نظـام    -4

، ممــا  عــين املنتوجــات املطلووــة ، لــاا ك حيتــاج إىل خمــازن 

، وهو ما  دعم األسـعار  املساحة املستثمرة للمشروع ترشيد 

 ..وم  ثم  دعم التفوق التنافسي 

أسلوا التدر ب أثناء العمل ، وهو جانـب   ( JIT) حيقق نظام  -5

ع تطو ري مواكب لول تطور متحقق ومطلوا للمشـار  

ودون ، مار الوتـت  حقق اسـتث ت  املطبق فيه هاا النظام ، ووه

ــدر أو ــل      اا ــادر العام ــ    الو ــؤدي إىل نق دون أن  

ــتمرار   ــة ، واس ــل اإلنتاجي ــف ودون  ةاملراح ــل دون توت العم

 ..اختناتات   العمل ومراحله اإلنتاجية 

، إنه  تصف ضخلفـات رـفر ة أو مـا     ( JIT) البارز   نظام  -6

تيجية اإلسـنا  ذلك ، لاا فهـو رـد ق البيئـة ، وُ عـد      قارا

الوربل   عاملنا اليوم ، وهدف كـل املنظمـات اإلنسـانية    
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أو توتف تراجع أو والقوان  الدولية والورنية لتحقيقه دون 

 ..املخلوتات األخرل تهاون حلما ة اإلنسان و

وتواليف األ ـدي  ، الثبات   الوظيفة ، والعمل اجلماعي  -7

و ة ، العاملة ،  وون منطلقه م  اخلارية الثقافية والتوع

وأهدافـه ومـا    ( JIT) والبيئة وتطورها ، وهو م  مـات نظـام   

 .. تجه وه حنو حتقيق التفوق التنافسي 

.. السعر واجلودة وإشباع احلاجات والتجد د وانعدام التـالف   -3

وبمها م  األمور ، م  ركـا ز التفـوق التنافسـي ، وهـو مـا      

 (JIT) ، ولوال التفوق التنافسي ونظام  ( JIT) حيققه نظام 

الراوطة القو ة للورول إىل أعل  مسـتول حيققـه املشـروع    

 ..م  حصة أو نسبة البيع   السوق 

 

 :واملقرتحات التوصيات  :اا ثاني
 

 وعــ  وانبثاتــا مــ  املباحــث املتقدمــة ، ومــا مت حتد ــده مــ                

املقنحـات   مـ   مهمـة  جوانـب ميو  أن نضـع   ،املهمة ستنتاجات كا

ـ  ،   Just - In – Time (JIT)ام والتوريات اليت تسهم   اإلفادة م  نظ

ليوون منفاا  للتفوق التنافسي   الـدول الناميـة وشـول عـام ،     

 :و  العراق وشول خاص ، و تحدد أهمها واآلتي 

ــام ، تأهيــل كــوادر ملعرفــة كيفيــة تطبيــق النظــام   -1 واإلمل

وتأهيلــها ومــا  تطلبــه ، بشــر ة ووــل متطلبــات املــوارد ال

ــت ــان  التوتي ــف واملو ــتثمر واألواملوت ــة ، ودوات املس املؤد 

ــام ، و ــاح النظ ــو لنج ــ  ه ــم ــروع ، أن أي م اتأولو  ــش  دعم 

ــوادره ــق تي، ل ك ــالي حق ــأدا هم الع ــق و ــاح   ، حتقي النج

 .. ما خمطط له وعل  أدق رورة ممونةوضوجب ، تنفياه 
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دراسة واطيط ما ميو  أن  نطبق عليهم أولو ة تطبيق  -2

ــام  ،  ثــة احلدتيــة العرامــ  املشــار ع الورنيــة    ( JIT) نظ

تسم  كستثمار إجياويات  وضستول خربات عالية وتقنيات

سـرعة دراسـة   وحيتـاج إىل دتـة   الـاي  ومثل هواا نظـام ،  

ـ وال روت  ومعوتات العمـل ،   ، الطلب العمـل   ةه انسـياوي ول

 ضـا  وادر املتوافر لدل املشـروع ، ال تطلبه م  ما ، و ةاملناسب

ــف  ــا مي  تص ــب مم ــتخدام جوان ــة   اس ــ  واملرون ــه م تلو

اكنتقـال مـ     ه علـ  وإموانيات ومهارات وخربات ، مؤهالت

العـالي ومـا   ، دون اإلخـالل وـاألداء   جانب اصصي إىل آخـر  

 .. توجب نظام العمل 

ضـم  املشـار ع الوـبم الـيت      ، وك أ ميو  استثمار النظام -3

، مـ  أجـل كسـب    تتصف منتوجاتها وطلب الزوون الفـوري  

اا النظــام   مشــار ع ورنيــة لتطبيــق هــ ، الوتــت واخلــربة

معقــدة ، للحيلولــة دون ااــدر وطاتــات الوــوادر البشــر ة 

تلـوث  محا ـة   الورـول إىل  وحت ، واملوارد املالية والطبيعية 

مؤثراتهـا   مراعـاة  حتـ  و، املخلفات املاد ة خمتلف البيئة م  

 .. النفسية

وتهيئــة مراحلــه البنا يــة  ( JIT) اكهتمــام ضســتقبل نظــام  -4

  اجملـاكت اخلدميـة واملنتوجـات    وأساليب تطبيقه امليداني 

األخرل ، وذلك وـاحلوافز والتوعيـة املناسـبة وإظهـار اجلانـب      

النفعي عل  خمتلف املـد ات ، واختيـار اآلليـات الوفيلـة     

 ..وبناء اكستعداد والقدرة والرببة لدل املوارد البشر ة 

عرا  ارا املصانع والشركات املطبقة ااا النظـام ، مـ     -5

ــف ا  ــالل خمتل ــروءة ،    خ ــموعة واملق ــة واملس ــا ل املر ي لوس
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واستضافة خرباء وهاا اجلانب ، مـع اختيـار الوـادر املناسـب     

 ..للدورات التطبيقية خارج العراق 

ضنظور وتقسيم العمل تبدأ التفاريل م  خالل التخص   -6

 ..هاا النظام 

 هنــا والتخصــ  وتقســيم العمــل ، مرونــة املقصــودو           

اص العلمي واألكادميي الووادر املختلفة وضم  اكختص

ــه   ــل موونات ــد ، وو ــر  الواح ــة واملع ــة والولي اجلز ي

 ..وتشعباته 

أن  وـون   منـه  فالعامل عل  الصيانة مثال   تطلـب             

 ..لما  وول مناحي وتفاريل الصيانة م

أو العامل علـ  تفويـك وتركيـب األجهـزة واآلكت                

مــثال  ،  تطلــب منــه أن  تــدرا وُ ِلــم ووــل الوحــدات ذات 

وي  وون عل  استعداد لتنفيا املهام املختلفة العالتة ، ل

، وتنقله و  جز يات األعمال وووفاءة وتدرة ذات العالتة 

 .. وتوتفات عالية ، ومنتجه للجودة العالية وال خملفات

وما تقد م جانب م  املقنحـات والتورـيات الـيت واإلموـان                     

وفق مـا حيتـاج الظـرف املوـاني والزمـاني      عل  تطو رها وتأهيلها 

، ومتماته ، وربيعة املشروع املزمع تطبيق هاا النظـام فيـه   املوتفي و

 ..وبمه م  األنظمة املتطورة 

وضـعت البـارة املناسـبة اـاا     وهاا املختصـر ،  أن أكون أرجو              

، لالسـتفادة   ملوتبتنا العرويةاإلضافة النوعية و، املوضوع احليوي 

 ..  منه

 ..وم  اهلل تعاىل التوفيق والسداد 
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إدارة معرفـة الزوـون   حتقيـق     أثر/ أممة هاتف حداوي اجلناوي  - 2

مقدمـة  / رسالة ماجستم   علوم إدارة األعمـال  / التفوق التنافسي 

 . 2006  /جامعة الووفة / إىل كلية اإلدارة واكتتصاد 

/ معجم املصطلحات العلوم اإلدار ـة املوحـدة   / وشم عباس العالق  -3

 . 1333/ لبنان  –وموت / الدار العروية للموسوعات 

مد ر ــة مطبعــة اإلدارة / القــاموس اكتتصــادي   /حســ  النجفــي  -4

 . 1377/ العراق   -  وغداد/  احمللية 

التحــد ات : إدارة املعرفــة / خضــم مصــباح اماعيــل ريطــي . د -5
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة فاريـــــــلالت

وجانب مما  ؤثر علـ    ( JIT) نظام  ب  (  1) خمطط 

 أداءه   املشار ع املختلفة

22 

 23 ( JIT) نظام  ب  (  2) خمطط 

التنســيق والتعــاون وــ  البيئــة   ــب  (  3) خمطــط 

 ( JIT) لقسم ااندسي   نظام وا الداخلية واخلارجية
23 

   ( JIT) ات نظام جانب م  متطلب  ب  (  4) خمطط 

 أداء املشار ع املختلفة

23 

ــط  ــب  (  5) خمط ــياوية  ــة  انس ــة التقليد  املنظوم

 املبسطة ملهام املشروعاملتواملة و

32 

املنظومــة املتواملــة  انســياوية ــب  (  6) خمطــط 

  (JIT)املبسطة ملهام املشروع   ظل نظام 

34 

مبســط  ــب  الســيطرة علــ  املنتــوج (  7) خمطــط 

 اجلودة وال از   العالي
36 

ــط  ــب  (  3) خمط ــر ع      ــو الس ــناتيجيات النم اس

 الر يسية
43 

 52 التفوق التنافسي اسناتيجيات ب  (  3) خمطط 

عـــرب  ( JIT) انســـياوية نظـــام  ب  ـــ(  10) خمطـــط 

 األنظمة الفرعية

66 
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 الصفحة لـــــــــــــيـالتفار

 4 املقدمة

 5 : منهجية البحث 

 5 . بحثمشولة ال: أوك 

 6 أهمية احبث: ثانيا 

 7 أهداف البحث :ثالثا 

 3  وذج البحث: راوعا 

 3 فرضيات البحث: خامسا 

 3 مصادر وأساليب مجع البيانات واملعلومات: سادسا 

  اإلرار النظري لنظام : املبحث األول (JIT ). 11 

ووضـوح  تارخيي ه التطورو  ؛  ( JIT) نظام : أوك  : أوك  

 .. فهومامل
12 

 12 . ( JIT) نظام لالتطور التارخيي  -1

 15 . ( JIT) مفهوم نظام  -2

 17 . ( JIT) نظام األنظمة املتداخلة مع  -3

 13 . ( JIT) أهداف نظام : ثانيا  

 21   . ( JIT) مضام  وورف نظام : ثالثا  

 24   . ( JIT) عنارر نظام : راوعا  

 25 . ( JIT) متطلبات تنفيا نظام : خامسا  

 30 . ( JIT) نظام  وإسناتيجيةفلسفة : ادسا  س

 34 .  واملخزون ( JIT) نظام : ا  ساوع

 37 . ( JIT) الناوط و  اجلودة نظام : ثامنا  
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 33 . والفواتد ( JIT) نظام ثقافة وسياسة : تاسعا  

 33 .والعصف الاهين  ( JIT) نظام : عاشرا  

 40 ( . JIT) إعادة هندسة نظام : حادي عشر 

 43 اإلرار النظري للتفوق التنافسي: بحث الثاني امل 

 43 التفوق التنافسيو ا التنافقمفهوم:  وك أ

 47      . مصادر التفوق التنافسي:  ثانيا 

ــا  ــفة و : ثالث ــناتيجياتفلس التفــوق  ومتطلبــات اس

 . التنافسي
50 

أوعــاد التفــوق التنافســي وــ  املنــتهل والســوق  :راوعــا  

 .واملستهلك 

54 

ــ ــار  :ا  خامس ــودة واكوتو ــ  اجل ــط و ــوق و الناو التف

 . التنافسي

57 

 53 إدارة املعرفة والتفوق التنافسي : سادسا  

 ــث ال ــثاملبح ــة  : ثال ــات وفاعلي ــام  آلي    ( JIT) نظ

 التفوق التنافسي

61 

 61 . ( JIT) آليات تطبيق  نظام : أوك  

 63 . عرب أنظمته الفرعية ( JIT) فاعلية  نظام :  ثانيا 

 63 والتوريات اكستنتاجات: بحث الراوع امل 

 63 اكستنتاجات : أوك  

 70 واملقنحات التوريات: ثانيا  

 73 : املراجعواملصادر 

 73 .العروية واملراجع املصادر : أوك       

 74 .األجنبية  واملراجع املصادر: ثانيا       

 76 حمتو ات البحث م  األشوال واملخططات
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 املؤلف يف سطور

 العراق / الثانو ة   النجف األشرف درس اكوتدا ية و.. 

     درس   جامعة وموت العروية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة   اجلامعـة

 .. 1336 – 1335العراق عام  –املستنصر ة 

   حصل عل  شهادات املاجستم والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق م  جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات   الوثم م  الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حارل عل  الوثم م  الشهادات التقد ر ة وكتب الشور.. 

  حارل عل  هو ة املؤلف الدولي.. 

   كتاا وموسوعة ومعاجم منشورة و  دورها للنشر ، (  100) له أكثر م

 ..و  خمتلف التخصصات 

    ــ ــأكثر م ــارك و ــف   (  60) مش ــي و  خمتل ــين ودول ــي ور ــؤمتر علم م

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

   حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  100) منشور له أكثر م.. 

     ، منشور له الوثم م  القص  القصمة والشـعر   الصـحف واجملـالت

 ..وضم  كتب   السمة الااتية والعلمية 

 ب والبحوث والقصـ  والشـعر  علـ     منشور له الوثم واملنوع م  الوت

 ..مواتع   اكنننت 

  له عضو ة   العشرات م  احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسق ومد ر دار أنباء للطباعة والنشر.. 

   جامعة الشؤون العلمية، و/ ر اسة اجلامعة :  جامعة واول: ساوقا  عمل

ـ :  الووفة ز ، ومـد ر  مركز دراسات الووفة ، وواحد م  مؤسسي املرك

/ وعمل   ر اسة جامعة الووفـة  / ، ومد ر اإلدارة  1334املركز وكالة 

 ..و  كلية الفقه 
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