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 املقدمة:   .1

إل  اإلدارية بحاجة  التكاليف واملحاسبة  الحديثة أصبحت نظم  التصنيع  بيئة  الجديدة في  التغيرات  أدوات    ىفي ظل  أساليبها، لقد أصبحت  تطوير 

يدة ذات آفاق املحاسبة اإلدارية االستراتيجية أدوات فاعلة تسهم في مساندة الوحدات االقتصادية بتزويدها بمعلومات تعتمد عليها في اتخاذ قرارات رش

ا  املساس بجودة  املنتجات دون  التكاليف، ومن ثم تخفيض تكلفة  األمد تساعدها في دراسة  القيود وسلسلة بعيدة  ملنتجات ومن هذه األساليب نظرية 

القيود   اإليرادات والتكاليف، وتقدم نظرية  إدارة  التي تركز على  الحديثة  اإلدارية  املداخل  أهم  التي تعد من  وسلسلة   Theory of Constraintsالقيمة 

تواجه  Value Chainالقيمة   التي  املستمرة  التحديات  تخفيض  بها  تحاول  التي رؤية جديدة  واألنشطة  واالختناقات  القيود  إدارة  الشركات من خالل  ها 

جاالت  تعتبر عائق للشركات نحو تعظيم أرباحها وتعزيز وضعها التنافس ي، وذلك من خالل ما يتم تقديمه من أدوات تشكل إطار متكامل يخدم مختلف م

 ح وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد.عمل الشركات، ويعتبر الهدف األساس ي ألي وحدة اقتصادية هو تعظيم األربا 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

أساليب  استخدام  الباحثون  قرر  لذلك  ونتيجة  ذلك،  في  القصور  الكثير من  التكاليف صاحبه  تخفيض  في  التقليدية  املداخل  االعتماد على  إن 

أن   إذ  أكثر مالئمة وشمولية  الصناعية  ومداخل  الشركات  بإدارات  القيود واالختنتواجه  و اقات  بعض  الخارجية  أو  أنشطة   تؤثر علىقد  التي  الداخلية 

 
 (. 1440/32اململكة العربية السعودية بالرقم ) –بجامعة امللك خالد هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي  1
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 امللخص:

القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعية السودانية، تم  تهدف الدراسة إلى بيان أثر التكامل بين نظرية  

 االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي حيث تم الحصول على البيانات من خالل استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجموعة من املحاسبين في 

و  الدراسة  تمثل مجتمع  والتي  السودانية  الصناعية  الجامعية الشركات  والرسائل  الكتب  االستبانة عليهم،  بتوزيع  أخذ عينة مالئمة  تم  قد 

والبحوث العلمية. وقد طرحت املشكلة من خالل تساؤالت مختلفة حول تطبيق نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج.  

يفية إدارتها، استخدام أسلوب سلسلة القيمة في إدارة التكاليف  كما هدفت الدراسة إلى التعرف على نوعية القيود املفروضة على النظام وك

لتحقيق امليزة التنافسية وتبين صحة الفرضيات حيث تم التوصل إلى أن تطبيق نظرية القيود وسلسلة القيمة يساعد الشركات الصناعية 

 في تخفيض تكاليف إنتاجها.

 الشركات الصناعية السودانية. ؛تخفيض تكاليف اإلنتاج ؛نظرية القيود ؛سلسلة القيمة الكلمات املفتاحية:
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، ومن خالل ذلك تم استخدام التكامل بين افهاتحقيق أهد   قها علىو د وقدرتها التنافسية وبالتالي تعكفاءة وفعالية استخدام املوار سلسلة القيمة وعلى  

 : في التساؤالت التالية  دراسةشكلة الصياغة م وتمت  اإلنتاجأسلوبي سلسلة القيمة ونظرية القيود في تخفيض تكاليف 

 ؟ اإلنتاجفي تخفيض تكاليف هل يساعد تطبيق نظرية القيود  :السؤال األول  .1

 ؟اإلنتاجتخفيض تكاليف سلسلة القيمة في  هل يساعد تطبيق :السؤال الثاني .2

 ؟اإلنتاجالتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف هل يساعد  :السؤال الثالث  .3

 :دراسةالأهمية  . 2.1

ية بالشركات اإلنتاجتخفيض التكاليف  في عملية    تساهم   وسلسلة القيمة والتينظرية القيود    أساليب املحاسبة اإلدارية وهي  دراسةال  ه تناول هذت

 :  الصناعية

 . عمليات الرقابة واتخاذ القرارات ية ومعالجتها وتفعيلاإلنتاجفي تحديد القيود )نظرية القيود( التكلفة إدارة بيان دور أدوات  .1

 . بالتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتجبيان الدور الذي يمكن أن تقوم به تحليالت سلسلة القيمة  .2

 .هاتعظيم أرباحتخفيض تكاليف الشركات الصناعية من خالل استخدام وتطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية وبالتالي  .3

 ل أدوات إدارة التكلفة وتأثيرها في تخفيض التكاليف. األهمية العلمية للبحث والذي يشكل اإلضافة للباحثين في مجا .4

 :  لدراسةاأهداف  . 3.1

 تحقيق التكامل بين أسلوبي نظرية القيود وسلسلة القيمة وتأثيرهما في تخفيض التكاليف الصناعية.  .1

 ومساعدتها في تخفيض تكاليف إنتاجها.تطبيق أسلوب نظرية القيود في الشركات الصناعية والتعرف على القيود املفروضة عليها   .2

 .وتحسين قرارات تخفيض التكاليف نظام العمليات ىنقاط االختناقات املفروضة عل رامج التحسين املستمر والتعرف علىبيان أثر ب .3

لمحافظة على مستوى الجودة املطلوبة بما يحقق  ذلك لو والتعرف على أنشطة سلسلة القيمة استخدام أسلوب سلسلة القيمة في إدارة التكاليف  .4

 . يةلها امليزة التنافس

 :دراسةالمنهجية  . 4.1

سيقوم   حيث  التحليلي:  الوصفي  املنهج  على  االعتماد  اآلتية:  الباحثتم  املصادر  من  الدراسة  لهذه  الالزمة  البيانات  على  املصادر    بالحصول 

 ن حاسبياملتم الحصول على البيانات األولية الالزمة لهذه الدراسة من خالل استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجموعة من  (:Source Primary) األولية

و  الدراسة  هذه  عينة  شكلت  التي  الصناعية  الشركات  االجتماعية  في  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  برمجية  باستخدام  البيانات  وتحليل  جمعها  ثم  من 

(SPSS،) املصادر الثانوية (Source Secondary:)  الكتب والرسائل الجامعية الدراسة بالرجوع إلى  البيانات الثانوية املتعلقة بهذه  لقد تم الحصول على 

 . والبحوث العلمية

 الدراسة:فروض  . 5.1

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات الصناعية.  :ىول األ  يةالفرض •

يوجد أثر ذو داللة  هل  بالشركات الصناعية. ويتفرع منها اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف  : ةالثاني يةالفرض •

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجفي تخفيض تكاليف أو للتحسين املستمر إحصائية للقيود الداخلية 

 يمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية.يوجد أثر ذو داللة احصائية لسلسلة الق الفرضية الثالثة: •

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  الفرضية الرابعة: •

 : اإلطار النظري  .2

 :  نظرية القيود . 1.2

ن اال حظيت  أو  األدوات  القيود كإحدى   بكثير من  ظرية 
ً
املستخدمة حديثا املحاس  اهتمامساليب  األخيرة الفكر  الفترة   ألهمية    ،بي واإلداري في 

ً
نظرا

الوحدة   ىأداة تنظر إلعرفت بأنها "   Corbett(2002).تعظيم أرباح الوحدة االقتصاديةدورها في التوجيه االقتصادي األمثل للموارد االقتصادية ومن ثم 

أدا  ويتحدد  البعض  املتشابكة مع بعضها  الحلقات  أنها سلسلة من  فيها،  االقتصادية على  حلقة  بأضعف  السلسلة ككل  هي ء  األضعف  الحلقة  وتعتبر 

أي وقت على   األولي في  القيد  التي تمثل  املوارد  القيود على تحديد  تتعلق بعمليات و (.  2008)  حسين،  اإلنتاجالقيد وتركز نظرية  استراتيجية   " أنها  يرى 

 . (215، 2001،أبو شناف)التشغيل تركز على الربحية من خالل ضرورة االستخدام الكفء والفعال للموارد املقيدة 
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 : نشأة نظرية القيود وتطورها .1.1.2

تقوم فكرة نظرية القيود على أن من يحدد  و   .ية والجدولة وتخفيض املخزوناإلنتاجطبقت نظرية القيود في أولى مراحلها لحل مشاكل االختناقات  

ة العمليات أداء سلسلة العمليات هو أضعف عملية فيها وبذلك هي القيد على أداء هذه السلسلة ولذلك سيكون اإلجراء املتبع لزيادة فترة األداء سلسل

حسين   العمليات  210،  2000)كاآلتي:  سلسلة  في  عملية  اضعف  تحديد  تحميل  اإلنتاج(:  عدم  طاقة  ية،  من  أكبر  إنتاجية  بطاقة  العمليات  سلسلة 

الطاقة على  املؤثر  القيد  هي  ألنها  فيها  عملية  تقوية  اإلنتاج  اضعف  على  التحسين  جهود  تركيز  ككل،  العمليات  لسلسلة  سلسلة  أ ية  في  عملية  ضعف 

 ضعف عملية. أ العمليات، إذا كانت جهود التحسين ناجحة فسوف تزداد طاقة 

 نطاق نظرية القيود: تطور  .2.1.2

: من أربعة مستويات تتمثل فيتتضوهي ، وهي أساس عملية التحسين املستمر أن نظرية القيود تركز على املخرجات ى( إلsynchronix, 2002أشار )

ينبغي التركيز عليها، وهي خطوات خاص بالقائمة التي تضم الخطوات الخمس التي  املستوى الثاني :وهو خاص بفلسفة تحسين األداء و  املستوى األول:

يتعلق و   املستوى الثالث:و  ك من خالل تحديد القيد وإدارته.أفعال وتعطي الوحدة دافع قوي لعملية التحسين املستمر وذل  ىتترجم فلسفة النظرية إل

)التفكير(   التأمل  ت  Thinking Process (TP)بعملية  على  تساعد  السياسية  والتي  القيود  الرابع:و   وإدارتها.حديد  نظرية   املستوى  بتطبيقات  يتعلق 

 تحليل سلسلة القيمة.القيود والتي تتمثل في 

 : أنواع القيود .3.1.2

اعتبرها قيود داخلية وخارجية ويمكن تصنيف   البعض  القيود  أن كل شركة تواجه نوعين من  القيود مبنية وبشكل ريادي على أساس  إن نظرية 

القي )الطريةود  أنواع  الداخلية:(،  19،  2006  ،كاالتي:  منتجا القيود  الطلب على  الشركة على مقابلة  تحد من قدرة  التي  القيود وهي  وهي   الخارجية:  تها. 

 .تتأخر عن تلبية احتياجات الزبائنمجموعة من املحددات التي تجعل الشركة 

 : سلسلة القيمة  . 2.2

 مفهوم سلسلة القيمة:  .1.2.2

   (  (Horngrenet, al, 2012.تتابع وتعاقب وظائف املنشأة والتي من خاللها تضاف القيمة ملنتجات أو خدمات الشركةعرفت بأنها 

 :تحليل سلسلة القيمة .2.2.2

التنافس ي  إن استخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة يوفر معلومات عن تكاليف األنشطة مما يؤدي إلى اكتساب ميزة تنافسية للشركة في السوق 

ال بإمكانها خفض  حينئذ  قيمة  تضيف  التي ال  األنشطة  التخلص من  الشركة  استطاعت  فإذا  بأقرانها،  املنتجمقارنة  قيمة  تنخفض  أن  دون  :  تكاليف 

لسلسلة القيمة تقنية لتحليل األنشطة الداخلية لسلسلة القيمة والتي تتمثل باألنشطة الرئيسية واألنشطة  Porterيعتبر نموذج   (27، 2007باسيلي، )

 أو املحتملة املصدر الداخلي للميزة التنافسية الداعمة في املنظمة وذلك بهدف تحليل 
ً
.  ، ومن ثم تحديد عناصر القوة والضعف الداخلية املوجودة حاليا

((Elloumi, 2004,67 

 مراحل عمل نموذج سلسلة القيمة:  .3.2.2

 ( 270، ص2004،عاشور ) :عمل نموذج سلسلة القيمة وهييعتمد اإلطار الفكري لنموذج سلسلة القيمة على ثالث مراحل تتأسس عليها آلية 

األولى على قياس القيمة التي تنتجها ، حيث تشتمل  يذ مرحلة القياس على خطوتينيتم تنف  :Measurement Stage  مرحلة القياس  األولى:الخطوة  •

 . خلية القيمة، بينما تستهدف الثانية القيمة التي تضيفها خلية القيمة

، حيث تهدف إلى توضيح جوانب التميز أو  يم اإلجراء الالحق ملرحلة القياستمثل مرحلة التقي  :Evaluation Stageالخطوة الثانية: مرحلة التقييم   •

 ة.ى خاليا القيمة التي تضيف للقيماالستراتيجية للتكاليف على مستو القصور في القدرة 

 ء الالحق ملرحلتي القياس والتقييم. تمثل اإلجرا  :Analysis Stageالخطوة الثالثة: مرحلة التحليل  •

 : اإلنتاجتخفيض تكاليف  . 3.2

 مفهوم تخفيض التكاليف:  .1.3.2

( التكاليف هي التضحية Horngrenموضوع البحث عن التكلفة يفكرون عن طرق تخفيضها إذ أوضح )إن أغلب الكتاب والباحثين الذين تناولوا  

تحقيق   Collattoى بموارد اقتصادية مقابل الحصول على منافع مستقبلية لتحقيق أهداف الوحدة والتي يمكن قياسها والتنبؤ بها بوحدة النقد. بينما ير 

التوجيهية التي تسعى لتحليل التكاليف وتتبعها وتحليلها ورصد طرق ا  الستهالك  التكاليف يتم عن طريق الحد من الضياع وأية معلومات لدعم املبادئ 

بتقديم Collatte (2015)املختلفة   أكبر كأساس لتحقيق نجاحها وتفوقها  الحصول على حصة تسويقية  الوحدات االقتصادية  منتجات   . حيث تسعى 
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للطاقة   الكفء  االستخدام  خالل  التكاليف  تخفيض  يتم  حيث  املنافسين  من  أقل  لجودة اإلنتاجبتكلفة  املستمر  التحسين  عن   
ً
فضال لها  املتاحة  ية 

 عن مساعدة املدراء في الدعم لتكون فائدة في مجال التكلفة. 
ً
 لتخفيض التكاليف فضال

ً
 مهما

ً
 املنتجات إذ يعد ذلك أساسا

 أهمية تخفيض التكاليف:  .2.3.2

إل يؤدي  بما  العمليات  انجاز  في  والسرعة  التكاليف  لعناصر  األمثل  االستعمال  الكفاءة خالل  لتحسين  أسلوب مخطط  التكاليف  تخفيض    ىيعد 

  (Ismail, 2010) :تخفيض التكاليف بدون التأثير على جودة املنتج املقدم أو الخدمة ويمكن توضيحه باآلتي

فيض  تستمد أهمية تخفيض التكاليف جوانبها من العالقة القائمة بين التكلفة ومستوى الربح وأسعار املنتج أو الخدمة املقدمة، تدعم عملية تخ

 بالوحدات األخرى ويتوقف مدى الكفاءة التي يت
ً
  اإلنتاجم  التكاليف موقع الوحدة االقتصادية التنافسية إذ يتم تقديم منتجات بأسعار منافسة قياسا

التكاليف االقتصاد والحرص في استعمال عناصر   التكاليف، يحقق تخفيض  السليم في تخفيض    اإلنتاج بها مما ينعكس على تخفيض  املنفذ  باعتباره 

 ية، يرتبط تخفيض التكاليف باستمرارية الوحدة االقتصادية وتطويرها خالل مصادرها الذاتية. اإلنتاجالكفاءة 

 :السابقةالدراسات  . 4.2

 : باستقراء عدد من الدراسات في مجال الدراسة والتي طرحت العديد من املشكالت ذات العالقة بمتغيرات الدراسة ومنها

يتناول البحث استخدامات نظرية القيود في املحاسبة اإلدارية حيث توجد القيود في كافة املجاالت مثل ندرة   (2000) دراسة السيد، محمد جالل •

االختناقات. مناطق  أو  في   املوارد  املحاسبة  أهداف  لخدمة  الالزمة  املحاسبية  املعلومات  توفير  في  القيود  نظرية  دور  البحث  أهداف  كانت  وقد 

القيود،   نظرية  أدوات  استخدام  وكيفية  املختلفة،  كيفية  املجاالت  وتوضح  االنجاز  تتناول محاسبة  القيود  نظرية  أداة  أن  أهمها:  الدراسة  نتائج 

 ة املخزون وطرق التحسين املستمر وسالسل القيمة. دها لسلبيات زيااستخدامها في القياس وإظهار 

استراتيجية التحسين املستمر من منظور نظرية القيود ودور املراجعة في زيادة فعاليتها تمثلت املشكلة في إيضاح أهمية    (2004)  دراسة السيس ي •

وتطبي  االقتصادية  الوحدات  املستمر إلدارة عمليات  التحسين  واالختناقات  استراتيجية  القيود  القيود إلدارة  نظرية  في اإلنتاجق  واستخدامها  ية 

 عملية التحسين املستمر. 

تكامل    Kirche, E. T., Kadipasaoglu, S. N., Khumawala: (2005)دراسة   • للطلب:  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  القيمة  سلسلة  أرباح  تعظيم 

الوعد ف إلى  أوامر مربحة  إدارة  يتم تقديم تطوير نموذج  املختلطة.  الصحيحة  األعداد  القيود مع نمذجة  النشاط ونظرية  ي  التكاليف على أساس 

ون النشاط  أساس  التكاليف على  فعالية  تتم مقارنة  الطلب.  تصنيع حسب  النتائج:  بيئة  الطلب.  ربحية  لتقييم  القيود  القائمة على  القيود  ظرية 

الشكل   إلى  متوسط    2يوضح  املستندة  للنماذج  أن    TOC  و  ABCالربحية  إلى  النتائج  تشير  الطلب.  وصول  معدل  من  مختلفة  مستويات  في ظل 

 أكثر "انتقائية" في عملية مراجعة الطلب من جدول املحتويات. يقبل أوامر أقل ولكن أكثر ربحية.  ABCالنموذج املعتمد على 

املنتج أو الخدمة  ية والخدمية التي تهدف إلى  اإلنتاجتعاني العديد من الوحدات    ( 2009دراسة زينب جبار) • تحقيق الربح من االرتفاع في تكاليف 

 . والذي ينعكس بشكل سلبي على الربح املتحقق

إطار التسويق، وباعتبار التكلفة هي   (2011)  دراسة الكوش  • استخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة إلدارة التكلفة ذات التوجه االستراتيجي في 

من  فيه  التحكم  يمكن  الذي  الوحيد  التكلفة    العنصر  إدارة  نحو  جاهدة  تسعى  التي  املنشآت  املنتجات  قبل  ألفضل  املماثلة  التكلفة  إلى   
ً
وصوال

 .املنافسة في السوق اإللكتروني

مشكلة الدراسة   ية من منظور نظرية القيود، اإلنتاجاستخدام املعلومات املالية والتكاليفية في تحديد القيود    (2012)   دراسة السيدية، الطرية  •

القيود   من  مجموعة  تواجه  الصناعية  املنظمات  أن  في  أهدافها،  اإلنتاجتمثلت  تحقيق  دون  تحول  التي  والسياسية  واإلدارية  توصلت ية  وقد 

 تحقيق فاعلية النظام في ضوء كفاءة القيد املفروض. ىإل الدراسة إلي أن نظرية القيود تهدف

حيث تناولت الدراسة البعد االستراتيجي لنظرية القيود وأثره في ترشيد القرارات، وتوصلت الدراسة إلى استناد نظرية    ( 2013دراسة البغدادي )  •

 . القيود إلى مفاهيم وأسس تساعد اإلدارة على مواجهة الصعوبات لتحقيق أهدافها

ي طريقه لتحقيق األهداف االستراتيجية للوحدة االقتصادية استخدام مقاييس األداء غير املالية يدعم سلسلة القيمة وهو ف  (2014)  ي دراسة عل •

 عن طريق إيجاد فرص جديدة لتحسين األداء مما يؤدي إلى تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية. 

املعيب في الشركات الصناعية األردنية" هدفت   اإلنتاجتناولت الدراسة أثر نظرية القيود في تخفيض تكلفة    ( 2015عبد املنعم وآخرون )  دراسة •

إمكانية استخدام مفاهيم نظرية القيود للتخفيض من تكلفة   التعرف على مدى  هم أ ،  املعيب في الشركات الصناعية األردنية  اإلنتاجالدراسة إلى 

الوقاية حتى ال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات املعيب على كلفة املنع و   اإلنتاجنتائج الدراسة هي اعتماد نظرية القيود في تخفيض تكاليف  

 
ً
فضال للتحسين    املطلوبة،  القيود  وإزالة  واإلدارية  املالية  واملساءلة  الشفافية  بمبدأ  العمل  إلى  القيود  نظرية  وفق  األردنية  الشركات  سعي  عن 

 ية في الشركة. اإلنتاجاملستمر للعملية 
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تعاني مل نظرية القيود والتحسين املستمر كايزون وانعكاسه على تخفيض التكلفة وتعظيم اإلنجاز، تناولت الدراسة تكا (2015دراسة الجبوري )  •

ية مما يعيق انسيابية التدفق املستمر لإلنتاج وتسعي  اإلنتاجأغلب الوحدات االقتصادية من مشاكل تتعلق بوجود قيود تواجهها أثناء العمليات  

ا  تطبيقات  باستخدام  االختناقات  هذه  اإلدارية،  لحل   ملحاسبة 
ً
مدعوما القيود  نظرية  نظام  تطبيق  منها  نتائج  إلى  الدراسة  ببعض   وتوصلت 

 التطبيقات األخرى مثل الجودة الشاملة وسلسلة القيمة.

، وتمثلت نتائج البحث بتشخيص  ياإلنتاجتناول البحث نظرية القيود ودورها في التحسين املستمر ملستوى األداء للنظام  (2016) دراسة الفتالوي  •

النظام   في  الحرجة  األقسام  اإلنتاجالنقاط  بين  التشغيل  تحت  والعمل  الضائع  بالوقت  تتمثل  والتي  نسب اإلنتاجي  ارتفاع  للمعمل فضال عن  ية 

 مسموح به.الوحدات املعاب عن ما 

القيمة في   (2017دراسة شريف) • إلى مساهمة تحليل سلسلة  الدراسة  التكاليف وتوصلت  القيمة في ترشيد  الدراسة دور نموذج سلسلة  تناولت 

 ترشيد التكاليف ودعم امليزة التنافسية للمنشأة. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

من   العديد  السابقة  الدراسات  البحثتناولت  بموضوع  العالقة  ذات  القيود    املشكالت  نظرية  موضوع  تناولت  أنها  في  مختلفة  كانت  ولكنها 

القيود   أو مجال  اإلدارية  املحاسبة  في مجال  تخفيضاإلنتاجواستخداماتها  أو  في  ية  املالية    التكلفة  األداء غير  استخدامات مقاييس  أو  التسويق  إطار 

البحث بين كل من نظري  ودعمه لسلسة القيمة. أما هذا   من حيث التكامل 
ً
 في تخفيض تكاليف   ةفقد جاء مختلفا

ً
القيود وسلسلة القيمة ودورهما معا

سين في الشركات الصناعية السودانية وذلك ألثر كل من نظرية القيود في معالجة مشكلة االختناقات والقيود الداخلية والخارجية وعمليات التح اإلنتاج

استخد  
ً
وأيضا األنشطة مما  املستمر،  تكاليف هذه  ملعلومات عن  وتوفيرها  للمنتج  قيمة  تضيف  التي  األنشطة  تحديد  في  القيمة  أسلوب سلسلة  امات 

 يساعد على اكتساب ميزة تنافسية للشركات في السوق التنافس ي. 

 ت: تحليل البيانات واختبار الفرضيا  .3

إلى وقت وجهد وتكلفة، واختصا الشامل يحتاج  املسح  أن أسلوب  الباحثبما   لذلك، فقد عمد 
ً
بالشركات    ون را العاملين  إلى أخذ عينة مالئمة من 

( البحث، حيث تم استالم  السودانية وذلك من خالل توزيع االستبانة على مجتمع  )108الصناعية  استبعاد   وعند ترميزها تم 
ً
( استبانات لعدم  8( ردا

مفردة يعتبر   500إلى    30والذي يتراوح عدد مفرداته ما بين    أن حجم العينة  حيثللترميز والتحليل، وهو يعتبر حجم عينة مالئم للبحث الحالي    مالئمتها

 مالئم ملعظم الدراسات البحوث.

 :خصائص عينة الدراسة. 1.3

 البحث الحالي والنتائج يتضمنها الجدول التالي:  عينةخصائص 

 ( 100يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة البحث )ن=  :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النسبة %  العدد   املتغير 

 

 

 املؤهل العلمي 

  55  55 بكالوريوس 

 9 9 دبلوم عالي 

 23 23 ماجستير

 6 6 دكتوراه 

 % 100 7 100 7 اخرى 

 

 

 التخصص العلمي 

  23  23 محاسبة تكاليف 

 49 49 محاسبة مالية

 11 11 إدارة أعمال 

 2 2 نظم معلومات

 % 100 15 100 15 أخرى 

 

 

 املركز الوظيفي 

  21  21 محاسب تكاليف 

 28 28 محاسب مالي

 19 19 رئيس حسابات 

 14 14 مدير مالي 

 % 100 18 100 18 أخرى 

 

 

 سنوات الخبرة

  7  7 سنوات  5أقل من 

 46 46 سنوات  10 وأقل من 5من 

 36 36 سنة  15وأقل من  10من 

 7 7 سنة  20وأقل من  15من 

 % 100 4 100 4 سنة فأكثر  20من 
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(، فيما يخص التوزيع النسبي للمؤهل العلمي لعينة البحث، يتضح أن أكثر  1باستقراء املؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب املئوية بالجدول )

بينما )55البحث )من نصف عينة   البكالوريوس،  العالي، )9%( من حملة مؤهل  الدبلوم  املاجستير، )23%( من حملة مؤهل  %(  7%( من حملة مؤهل 

( )6للدكتوراه،  وبنسبة  األكثرية  أن  يتضح  البحث  لعينة  العلمية  بالتخصصات  يتعلق  وفيما  األخرى.  املؤهالت  حملة  من  تخصصات  %23(  من   )%

%( من حملة التخصصات 15%( لتخصص نظم املعلومات، )2%( من إدارة األعمال، )11%( من تخصص املحاسبة املالية، )49التكاليف، )محاسبة  

البحث ) أن نصف عينة  املئوية  النسب  الوظيفي، تؤكد مؤشرات  املركز  التكاليف، )21األخرى. وأما فيما يخص  %( بمركز 28%( من بمركز محاسبة 

( مالي،  )19محاسب  رئيس حسابات،  بمركز   )%14( ماليين،  بمركز مدراء  بتوزيع %18(  يتعلق  فيما  وأما  تحدد.  لم  أخرى  أو وظيفية  مالية  بمراكز   )%

 خبرتهم من 53سنوات الخبرة، يتضح من النسب املئوية أن )
ً
 سنوات.  10%( تزيد عن 47سنوات فأقل، ) 10%( تقريبا

 :دراسةاستبانة ال. 2.3

 اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما: مكونات االستبانة: 

 ( متغيرات ديموغرافية وهي: )املؤهل العلمي، التخصص املنهي، املركز الوظيفي، سنوات الخبرة(.4: وتضمن )القسم األول  .1

 ( عبارة موزعة على املحاور اآلتية: 24( محاور وتتضمن )3: محاور االستبانة، وعددها )القسم الثاني .2

 : ويتكون من ل: نظرية القيود،املحور األو  •

 .  ( عبارات5ويتكون من )البعد األول: القيود الداخلية:   . أ 

 ( عبارات. 4، ويتكون من )البعد الثاني: التحسين املستمر .ب

 ( عبارات.8سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة القيمة، ويتكون من )املحور الثاني:  •

 ( عبارات.7، ويتكون من )اإلنتاجتخفيض تكاليف املحور الثالث:  •

 يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون ملحاور وأبعاد استبانة البحث :(2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  :املحكمين( )صدق الظاهري  الصدق . 3.3

 
ً
 للخطوات التالية:تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا

إليه،   عرض الباحث االستبانة في صورتها األولى على مجموعة من املحكمين بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد الذي تنتمي  •

الهدف الذي وضعت من أجله. حيث أبدوا مالحظاتهم وتصويباتهم من حذف   ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق 

 تعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة. و 

•   
ً
 استنادا

ً
ما تم التنويه به من جانب  على  قام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها لغويا

 السادة املحكمين.

 : صدق االتساق الداخلي لبيرسون  . 4.3

إلى حساب مؤشرات    ون اق الداخلي لبيرسون ومدى ترابط مضمون كل بعد باملفهوم العام لالستبانة، لجأ الباحثللتأكد من مؤشرات صدق االتس

والنت إليه،  ينتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  الكلية لكل بعد  الدرجة  الكلية لالستبانة وكذلك  بالدرجة  بين درجة محور  بيرسون  ائج تتضمنها ارتباط 

 الجداول التالية: 

**(، وهي معامالت ارتباط  0.80** إلى 0.62(، يتضح أن معامالت االرتباط ملحاور وأبعاد االستبانة تتراوح بين )2والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول )

 عند مستوى معنوية )
ً
 .مقبول ما يؤكد أن محاور االستبانة ( )**( م0.01دالة إحصائيا

 

 

 االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة مضمون املحور  م 

 **0.78 املحور األول: نظرية القيود ككل  

 **0.68 البعد األول: القيود الداخلية  1

 **0.62 البعد الثاني: التحسين املستمر  2

 االرتباط بالدرجة الكلية للمحور  مضمون املحور   

 **0.69 املحور الثاني: سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة القيمة  2

 **0.80 اإلنتاجاملحور الثالث: تخفيض تكاليف  3
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 كرونباخ املحاور الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث  يوضح مؤشرات :(3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

( 0.72إلى    0.61كرونباخ على نطاق املحاور الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة تراوحت بين )  ( أن قيم 3رات اإلحصائية للجدول )يتضح من املؤش 

 ، مما يؤكد ثبات ووضوح مضمون محاور االستبانة لعينة البحث. 0.60وهي جميعها < (، 0.81لكلية بلغ قيمة كرونباخ )وعلى نطاق الدرجة ا 

 نتائج فرضيات الدراسة:  . 5.3

 . الصناعية "نتائج الفرض الرئيس: والذي ينص على أن " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات . 1.5.3

 :يوضح ذلك الجدول التالي وللتحقق من نتائج الفرض الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألثر نظرية القيود في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(1شكل)

 ألثر عبارات محور نظرية القيود ككل في سلسلة القيمة ةيوضح األوزان االنحداري :(4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 ( النتائج التالية:1القيود في سلسلة القيمة، بالشكل )يتضح من املؤشرات اإلحصائية ألثر نظرية 

 )  2إن قيمة كاي  .1
ً
(، كما أن جميع مؤشرات )املطابقة املقارن، حسن  1.137)  2(، كما أن مربع كاي املعياري أقل من  0.05<0.275غير دالة إحصائيا

> املعدل(  املطابقة  )0.90املطابقة،  االقتراب  وخطأ  قيمة  أن  كما  النموذج  0.05>  0.037،  مطابقة  صحة  على  تؤكد  مؤشرات  جميعها  وهي   ،)

 االفتراض ي والنظري ملتغير نظرية القيود.

%( يعزوه  97%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ )100%( فقط من إجمالي التأثير الكلي )3إن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في سلسلة القيمة يبلغ ) .2

 لنظرية القيود في سلسلة القيمة هي: ون الباحث
ً
 إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي. إن أكثر العبارات تأثيرا

(  0.80ية" بوزن انحداري بلغ )اإلنتاج( البعد األول )القيود الداخلية( ومضمونها " التركيز على قيود موارد الطاقة في العملية  Ic3العبارة الثالثة ) •

 عند مستوى معنوية )  (4.45وأن قيمة )ت =
ً
 (.0.05> 0.000وهي دالة إحصائيا

(  0.63( البعد األول )القيود الداخلية( ومضمونها " القيام بتحديد حاالت الفشل قبل حدوثها ومعالجتها" بوزن انحداري بلغ )Ic2العبارة الثانية ) •

 عند مستوى معنوية )  3.79وأن قيمة )ت 
ً
 (. 0.05> 0.000وهي دالة إحصائيا

 ألفا كرونباخ  عدد العبارات  مضمون املحور  م 

 0.68 9 محور نظرية القيود ككل  

 0.68 5 البعد األول: القيود الداخلية  1

 0.61 4 البعد الثاني: التحسين املستمر  2

 0.69 8 القيمة املحور الثاني: سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة   2

 0.72 7 اإلنتاجاملحور الثالث: تخفيض تكاليف  3

 0.81 24 الدرجة الكلية لالستبانة 

Theory of the constraints Dependent 
variable 

Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- value chain 1.000 
   

2 Ic2 <--- 0.63 0.166 3.79 *** 
3 Ic3 <--- 0.81 0.183 4.45 *** 
4 Ic4 <--- 0.60 0.181 3.29 0.001 
5 Ic5 <--- 0.53 0.168 3.13 0.002 
6 Ci1 <--- 0.07 0.159 0.42 0.671 
7 Ci2 <--- 0.49 0.152 3.22 0.001 
8 Ci3 <--- 0.40 0.158 2.54 0.011 
9 Ci4 <--- 0.31 0.170 1.82 0.069 
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( مع مستويات داللة  0.53إلى    0.60( من بعد القيود الداخلية بأوزان انحداريه تراوحت بين )Ic4  ،Ic5تليها من حيث التأثير مضمون العبارات ) •

 (. 0.05>  0.002، 0.001إحصائية )

 يتمثل في   •
ً
( بأوزان  Ci2  ،Ci3مضمون العبارة الثانية )أما على نطاق البعد الثاني للمحور األول )التحسين املستمر( فنجد أن أكثر العبارات تأثيرا

أن   ون (. وبناًء على هذه النتائج يخلص الباحث0.05>  0.011إلى    0.001( وهي دالة بمستويات معنوية )0.40إلى    0.49انحداريه تراوحت بين ) إلى 

 فرضية البحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات الصناعية"، فرضية مقبولة. 

 نتائج الفرضيات الفرعية: يوجد أثر ذو داللة احصائية للقيود الداخلية في سلسلة القيمة للشركات الصناعية.  .2.5.3

 

 

 

 

 

 

 ألثر القيود الداخلية في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(2شكل )

 يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد القيود الداخلية في سلسلة القيمة  :(5جدول )

 

 

 

 

 

 

%(  96%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ )100إجمالي التأثير الكلي )%( فقط من  4إن إجمالي ما تؤثر به القيود الداخلية في سلسلة القيمة يبلغ ) .1

 يعزوه الباحثون إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي.  

 تمثلت في )س .2
ً
 للقيود الداخلية في سلسلة القيمة هي: العبارات األكثر تأثيرا

ً
العبارات تأثيرا ( بأوزان انحداريه تراوحت بين 4، س3، س2إن أكثر 

)1.03إلى    0.81)  بمستوى معنوية 
ً
إحصائيا العبارة )س0.05>0.000(، وأن جميع قيم )ت( دالة  بينما  في  5(،  التأثير  الثانية من حيث  باملرتبة   )

 على تأثيرها في سلسلة القيمة بمستوى 0.60سلسلة القيمة بوزن انحداري بلغ )
ً
ى  وبناًء عل(.  0.05> 0.002معنوية )( وأن قيمة )ت( دالة إحصائيا

 فرضية مقبولة.يدل أن ال ذلك

 إحصانيه للتحسين املستمر في سلسة القيمة للشركات الصناعية.  داللة يوجد أثر ذو  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألثر التحسين املستمر في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(3شكل )

 

 

Internal constraints Dependent 
variable 

Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- value chain 1.000 
   

2 Ic2 <--- 0.83 0.21 3.99 *** 

3 Ic3 <--- 1.03 0.24 4.29 *** 

4 Ic4 <--- 0.81 0.22 3.65 *** 

5 Ic5 <--- 0.60 0.20 3.04 0.002 
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 يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد التحسين املستمر في سلسلة القيمة  :(6جدول )

 

 

 

 

%( من  15إن إجمالي ما يؤثر به التحسين املستمر في سلسلة القيمة يبلغ )حسين املستمر في سلسلة القيمة ( ألثر الت4يتضح من مؤشرات الشكل )

( الكلي  التأثير  )100إجمالي  والبالغ  تأثير  من  تبقى  ما  وأن  الباحث%(  %85(  الحالي.    ون يعزوه  البحث  نطاق  خارج  أخرى  عوامل  عبارات و إلى  جميع  إن 

 بين )1.54إلى    0.69التحسين املستمر تؤثر في سلسلة القيمة وأن األوزان االنحدارية تتراوح بين )
ً
>    0.002إلى    0.02( وأن جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

 وبناًء على ذلك يدل أن الفرضية مقبولة.لقيمة. ا ( على أثر متغير التحسين املستمر في سلسلة 0.05

 .بالشركات الصناعية" اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف : ةالثاني  يةالفرض  .3.5.3

 

 

  

 

 

 

 

 الصناعية ألثر نظرية القيود في تخفيض تكاليف إنتاج الشركات  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار : (4شكل)

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات نظرية القيود ككل في تخفيض تكاليف   :(7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر نظرية القيود في تخفيض التكاليف أن:

كا .1 )  2ي قيمة   
ً
إحصائيا دالة  كاي 0.05<0.118غير  أن مربع  كما   ،)2  ( أقل من  املقارن، حسن  1.312املعياري  )املطابقة  أن جميع مؤشرات  كما   ،)

> 
ً
أيضا املعدل(  املطابقة  )،  0.90املطابقة،  االقتراب  أن قيمة وخطأ  النموذج  0.05<  0.56كما  (، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة 

 .اإلنتاجاالفتراض ي والنظري ملتغير نظرية القيود في تخفيض تكاليف 

%(  59تبقى من تأثير والبالغ )%( وأن ما  100%( من إجمالي التأثير الكلي )41يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في تخفيض تكاليف   .2

 . ون إلى عوامل أخرى الباحثيعزوه 

 لنظرية القيود في تخفيض تكاليف   .3
ً
تراوحت    القيود الداخلية بأوزان انحداريه  ( من بعد3، س2يتمثل في العبارة )س  اإلنتاجإن أكثر العبارات تأثيرا

 بمستوى معنوية )( 4.25إلى    3.77( وأن قيم )ت( تراوحت بين )0.83إلى    0.72بين )
ً
( مما يؤكد على التأثير 0.05>    0.000وهي جميعها دالة إحصائيا

 من حيث األثر مضمون العبارة الثانية من بعد تحسين العمليات )ساإلنتاجاملرتفع لهذه العبارات في تخفيض تكاليف 
ً
( بوزن  22. كذلك تأتي أيضا

 عند 0.57انحداري بلغ )
ً
 . اإلنتاج( على التأثير املرتفع لهذه العبارة في تخفيض تكاليف 0.05> 0.000مستوى معنوية )( وأن قيمة )ت( دالة إحصائيا

( أن جميع 0.66إلى    0.48تراوحت بين )  ة( بأوزان انحداري24، س 23، س5س،  4املرتبة الثانية من حيث درجة التأثير يأتي مضمون العبارات )س .4

 على تأثيرها  
ً
إلى أن الفرضية " يوجد أثر    ا و يخلص  الباحثون (، وبناًء عليه فإن  0.001إلى    0.012بمستوى معنوية تراوح بين )قيم )ت( دالة إحصائيا

 بالشركات الصناعية "، فرضية مقبولة.  اإلنتاجذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف 

Continuous Improvement Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

1 Ci1 <--- value chain 1    
2 Ci2 <--- 0.69 0.295 2.321 0.02 
3 Ci3 <--- 1.35 0.435 3.114 0.002 
4 Ci4 <--- 1.54 0.495 3.116 0.002 

Theory of the constraints Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- Reducing Production 
Costs 

1.00    
2 Ic2 <--- 0.72 0.19 3.77  *** 

3 Ic3 <--- 0.83 0.20 4.25  *** 

4 Ic5 <--- 0.66 0.20 3.25 0.001 
5 Ic5 <--- 0.57 0.19 3.00 0.003 
6 Ci1 <--- 0.43 0.19 2.29 0.022 
7 Ci2 <--- 0.57 0.17 3.31  *** 

8 Ci3 <--- 0.52 0.18 2.91 0.004 
9 Ci4 <--- 0.48 0.19 2.51 0.012 
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 الداخلية في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعيةألثر القيود  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(5شكل )

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد القيود الداخلية في تخفيض تكاليف  :(8جدول )

 

 

 

 

 

%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ 100%( فقط من إجمالي التأثير الكلي )24يبلغ ) اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به القيود الداخلية في تخفيض تكاليف  .1

 إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي.  ن الباحثو %( يعزوه 76)

 في تخفيض تكاليف   .2
ً
 لداللة قيم )ت(، يتمثل في: )س اإلنتاجإن أكثر العبارات في القيود الداخلية تأثيرا

ً
( ومن  4، س2، س3يتمثل وفق األهمية وفقا

 بين )5ثم العبارة )س
ً
أن مضمون الفرضية " يوجد أثر ذو  ون (، وعليه يخلص الباحث0.05>  0.002إلى    0.000( وجميعها دالة إحصائيا داللة   إلى 

 بالشركات الصناعية"، فرضية مقبولة.  اإلنتاجإحصائية للقيود الداخلية في تخفيض تكاليف 

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة احصائية للتحسين املستمر في تخفيض تكاليف  .3

 

  

 

 

 

 

 

 تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعيةألثر التحسين املستمر في تخفيض  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(6شكل )

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد التحسين املستمر في تخفيض تكاليف  :(9جدول )

 

 

 

 

 أن: اإلنتاج( ألثر التحسين املستمر في تخفيض تكاليف 6يتضح من مؤشرات الشكل )

 ) 2قيمة كا .1
ً
، كما أن جميع مؤشرات )املطابقة املقارن( < 2.030) 2املعياري يساوي  ي مربع كا(، كما أن 0.05<0.071غير دالة إحصائيا

ً
  0.90( تقريبا

( التحسين 0.825وأن مؤشر توكر لويس يساوي  ملتغير  النظري واالفتراض ي  النموذج  بين  التامة  املطابقة   
ً
أيضا ( وهو مرتفع ومقبول، والتي تعني 

(، وهي نتيجة تشير إلى أن األغلبية من مؤشرات مالئمة النموذج النظري للتحسين املستمر  0.05<  0.102املستمر، كما أن قيمة وخطأ االقتراب )

، مما يؤكد على صحة النموذج البنائي النظري واالفتراض ي لنموذج التحسين املستمر بدرجة كبيرة. اإلنتاجوتخفيض تكاليف 
ً
 دالة إحصائيا

تكاليف   .2 املستمر في تخفيض  التحسين  به  إجمالي ما يؤثر  الكلي )30يبلغ )  اإلنتاج إن  التأثير  إجمالي  %( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ 100%( من 

 . إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث ون %( يعزوه الباحث70)

Internal constraints Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- Reducing Production 
Costs 

1.00 
   

2 Ic2 <--- 0.85 0.21 4.12  *** 

3 Ic3 <--- 1.02 0.23 4.48  *** 

4 Ic4 <--- 0.81 0.22 3.73  *** 

5 Ic5 <--- 0.60 0.20 3.09 0.002 

Continuous Improvement Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

1 Ci1 <--- Reducing 
Production Costs 

1.00    
2 Ci2 <--- 0.64 0.25 2.60 0.009 
3 Ci3 <--- 1.14 0.33 3.47  *** 

4 Ci4 <--- 1.23 0.36 3.45  *** 
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 بين مستوى معنوية ) .3
ً
(، مما يؤكد تأثير التحسين املستمر في تخفيض 0.05>  0.009إلى    0.000إن جميع عبارات التحسين املستمر دالة إحصائيا

الباحثاإلنتاجتكاليف   فإن  النتيجة  هذه  على  وبناًء  في    يخلصوا   ون ،  املستمر  للتحسين  احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد   " الفرضية  نتيجة  أن  إلى 

 بالشركات الصناعية " فرضية مقبولة. اإلنتاجتخفيض تكاليف 

 يوجد أثر ذو داللة احصائية لسلسلة القيمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية.  الفرضية الثالثة: .4.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالشركات الصناعية اإلنتاجألثر سلسة القيمة في تخفيض تكاليف  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(7شكل )

 اإلنتاجيوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  :(10جدول )

 

 

 

 

 

 

 أن: اإلنتاجيتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  

)  2ي قيمة كا .1  
ً
إحصائيا أقل من  0.05<0.370غير دالة  املعياري  أن مربع كاي  املقارن، حسن    (، كما أن1.072)  2(، كما  جميع مؤشرات )املطابقة 

> 
ً
أيضا املعدل(  املطابقة  أن  0.90املطابقة،  )  قيمة وخطأ، كما  النموذج  0.05<  0.027االقتراب  (، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة 

 . اإلنتاجاالفتراض ي والنظري ملتغير سلسلة القيود في تخفيض تكاليف 

%( 72تبقى من تأثير والبالغ )%( وأن ما  100%( من إجمالي التأثير الكلي )28يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في تخفيض تكاليف   .2

 ون إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث. يعزوه الباحث

تكاليف   .3 تخفيض  في  القيمة  لسلسلة   
ً
تأثيرا العبارات  أكثر  )  اإلنتاجإن  العبارة  بأوزان  Tc2  ،Tc3  ،Tc7يتمثل في  )  انحداريه(  بين  إلى   0.65تراوحت 

 (. 0.05> 0.000( وأن جميع قيم )ت( دالة بمستوى معنوية )0.81

  0.64إلى    0.44تراوحت بين )  ه( بقيم انحداري8، س6، س5، س4املرتبة الثانية يأتي بها مضمون العبارات )س
ً
( وأن جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

إلى أن مضمون الفرضية الثالثة " يوجد أثر ذو داللة احصائية   وا يخلص  ون (. وبناًء على ذلك فإن الباحث0.05على تأثير هذه العبارات بمستوى معنوية )>

 لسلسلة القيمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية"، فرضية مقبولة. 

   .اإلنتاجالفرضية الرابعة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  .5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

value chain Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Tc1 <--- Reducing Production 
Costs 

1    
2 Tc2 <--- 0.74 0.18 3.71  *** 

3 Tc3 <--- 0.81 0.19 4.20  *** 

4 Tc4 <--- 0.64 0.21 3.33 0.002 
5 Tc5 <--- 0.59 0.17 3.06 0.004 
6 Tc6 <--- 0.44 0.19 2.31 0.023 
7 Tc7 <--- 0.65 0.16 3.37  *** 

8 Tc8 <--- 0.54 0.18 2.98 0.003 
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 ألثر نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(8شكل )

تم   ملحوظة: فقد  الرابعة،  للفرضية  واالفتراض ي  النظري  لإلطار  مالئمة  أكثر  القيمة  وسلسلة  القيود  نظرية  بين  للتكامل  البنائي  النموذج  يكون  حتى 

العبارات )س بناءً 38، س37، س36، س 33، س31استبعاد  التأثير ضمن    (  في   على معنويتها 
ً
إحصائيا دالة  كانت غير  أنها  البرنامج حيث  توجيهات  على 

 التكامل مع نظرية القيود.

 اإلنتاجألثر عبارات سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  هنحداري يوضح األوزان اال  :(11جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أن اإلنتاجقيمة في تخفيض تكاليف التكامل بين نظرية القيود وسلسلة اليتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر 

)  2ي قيمة كا .1  
ً
أقل من  0.05<0.133غير دالة إحصائيا املعياري  أن مربع كاي  املقارن، حسن  1.192)  2(، كما  أن جميع مؤشرات )املطابقة  (، كما 

> 
ً
(، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة النموذج 0.05<  0.044االقتراب )، كما أن قيمة وخطأ  0.90املطابقة، املطابقة املعدل( أيضا

 . اإلنتاجاالفتراض ي والنظري للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف 

التأثير الكلي وأن ما تبقى من   %( من إجمالي60يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما يؤثر به التكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف   .2

 .  %( يعزوه الباحثون إلى عوامل أخرى 40تأثير والبالغ )

محو  .3 في  تنتمي   
ً
تأثيرا العبارات  أكثر  )س  ر إن  العبارة  في  يتمثل  القيود  )3نظرية  بلغ  انحداري  بوزن  معنوية 0.72(  بمستوى   

ً
إحصائيا دالة  وهي   )

تراوحت بين   ه( بأوزان انحداري5، س23، س22، س21، س 2، يليها العبارات )ساإلنتاج( على تأثير هذه العبارة في تخفيض تكاليف  0.05>0.000)

 بمستوى معنوية > 0.79إلى  0.58)
ً
 في محور سلسلة القيمة يتمثل في العبارة )س0.05( وجميعها دالة إحصائيا

ً
،  36، س 35(. إن أكثر العبارات تأثيرا

انحداري34س،  32س بأوزان  )  ه(  بين  تخفيض  0.85إلى    0.50تراوحت  في  القيمة  لسلسلة  العبارات  هذه  على  أثر  على   
ً
إحصائيا دالة  وجميعها   )

 (. 0.05بمستوى داللة )> اإلنتاجتكاليف 

واالنحرافات املعيارية حول واقع ممارسة كل واقع ممارسة أبعاد ومحاور البحث: يتضمن هذا الجزء من البحث املتوسطات الحسابية  على    وبناءً 

 محور من محاور البحث والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 

 

 

Theory of the 
constraints 

Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

Ic1 <--- Reducing 
Production 

Costs 

1.000 
   

Ic2 <--- 0.65 0.24 2.74 0.006 
Ic3 <--- 0.72 0.20 3.57  *** 

Ic4 <--- 0.65 0.26 2.52 0.012 
Ic5 <--- 0.58 0.24 2.40 0.016 
Ci1 <--- 0.75 0.26 2.88 0.004 
Ci2 <--- 0.74 0.24 3.09 0.002 
Ci3 <--- 0.79 0.26 3.07 0.002 
Ci4 <--- 0.83 0.28 2.99 0.003 

value chain Regression weight Standard Error T value Sig. level 
Tc2 <--- 0.50 0.21 2.36 0.018 
Tc4 <--- 0.53 0.24 2.20 0.028 
Tc5 <--- 0.85 0.31 2.79 0.005 
Tc6 <--- 0.58 0.22 2.66 0.008 
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اقع محاور االستبانة  :(12جدول ) افات املعيارية واألوزان النسبية لو  املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

( لواقع ممارسة محاور وأبعاد البحث، أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين  12بالجدول )يتضح من املؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية  

 ألبعاد ومحاور استبانة  5إلى    4.20( وهي جميعها من مؤشرات فئة املتوسط الخامسة )5من    4.27إلى    4.25)
ً
(، مما يؤكد وجود درجة ممارسة كبيرة جدا

 نة البحث املستطلعة.إجمالي عي%( من 85البحث ويؤكد على ذلك ما نسبته )

 : النتائج والتوصيات  . 6.3

 : النتائج  .1.6.3

 .يةاإلنتاجفي توضيح طرق تخفيض تكاليفها لشركات ( يساعد إدارة ا سلسلة القيمةو نظرية القيود  ) التكامل بين أساليب املحاسبة اإلدارية •

 في الشركات الصناعية. اإلنتاجية وبالتالي تخفيض تكاليف اإلنتاجيؤثر تطبيق نظرية القيود في جدولة املخزونات وتخفيض زمن العمليات  •

 بالشركات الصناعية.  وتحسين األداءلتحسين املستمر ا  تركز نظرية القيود على املخرجات فهي تهتم بعملية •

 .تخفيض تكاليف إنتاجهاعلى تحقيق استراتيجيتها وتعمل على  نظرية القيود يساعد الشركات الصناعيةو  سلسلة القيمةاستخدام أسلوب  •

 . نافسية للشركة في السوق التنافس ياستخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة يوفر معلومات عن تكاليف األنشطة مما يؤدي إلى اكتساب ميزة ت •

 التوصيات:   .2.6.3

الشركات   • إدارة  على  السودانية  يجب  بغرض  تبني  الصناعية  املستمر  التحسين  سياسة  وتبني  القيود  نظرية  بتخفيض أ تحقيق  وتنفيذ  هدافها 

 .  تكاليفها زيادة أرباحها

تمكن مستخدميها من  ضرورة إدراك العاملين في الشركات الصناعية بفلسفة نظرية القيود وسلسلة القيمة باعتبارهما من األدوات اإلدارية التي   •

 . عوقات التي تواجه النظام الصناعيتحديد امل

 النظام وبالتالي تحسين األداء.  املفروضة علىالتركيز على عمليات التحسين املستمر من أجل تقليل أو إلغاء تأثير القيود  •

الحديثة التي تركز على إدارة اإليرادات والتكاليف، بالتالي يقدم رؤية  التكامل نظرية القيود وسلسلة القيمة والذي يعتبر من أهم املداخل اإلدارية   •

عائق للشركات نحو    جديدة تحاول بها تخفيض التحديات املستمرة التي تواجه الشركات من خالل إدارة القيود واالختناقات واألنشطة التي تعتبر

 . تعظيم أرباحها

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

كلية اإلدارة    -األنبار جامعة .املعيب في الشركات الصناعية األردنية اإلنتاجأثر نظرية القيود في تخفيض تكلفة  .(2015) وآخرون املنعم أسامة عبد  .1

 .  (14)7 :واالقتصاد

 املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر. .مدخل معاصر -إدارة التكلفة االستراتيجية. (2007باسيلي، مكرم عبد املسيح ) .2

3. ( اإلنجاز  . (2015الجبوري  وتعظيم  التكلفة  تخفيض  علي  وانعكاسه  كايزون  املستمر  والتحسين  القيود  نظرية  للعلوم    .تكامل  الكوت  مجلة 

 .(19) :االقتصادية واإلدارية 

 جامعة عين شمس. :املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  .دور نموذج سلسلة القيمة في ترشيد التكاليف  .(2017حافظ شريف رأفت ) .4

5. ( محمد  حين  املحسن  عبد  استخدام  .(2008حسين،  ترشيد  قرارات  مجال  في  التكلفة  إدارة  نظم  فعالية  لتطوير  مقترح  دراسة    .املوارد  مدخل 

 جامعة سوهاج.  -ماجستير غير منشورة، كلية التجارة 

 . اإلسكندرية –الدار الجامعية للطبع والنشر .املحاسبة اإلدارية املتقدمة .(2000) يحسين، أحمد حسين عل .6

 .  ( 2)4 :مصر -مجلة الفكر املحاسبي .نظرية القيود واستخدامها في املحاسبة اإلدارية .(2000السيد، محمد جالل ) .7

املتوسط   مضمون املحور/ البعد  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الدرجة /   الوزن النسبي 

 املمارسة 

 ترتيب األهمية

  0.85 0.50 4.27 القيود الداخلية  2
ً
 األول  كبيرة جدا

  0.85 0.49 4.25 املستمر التحسين  3
ً
 الرابع كبيرة جدا

  0.85 0.48 4.26 سلسلة القيمة  4
ً
 الثاني كبيرة جدا

  0.85 0.48 4.25 اإلنتاج تخفيض تكاليف  5
ً
 الثالث كبيرة جدا

  0.85 0.49 4.26 املتوسط العام  
ً
  كبيرة جدا
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املجلة العلمية لالقتصاد ،  استراتيجية التحسين املستمر من منظور نظرية القيود ودور املراجعة في زيادة فعاليتها  .(2004السيس ي، نجوى أحمد ) .8

 .(2) :مصر –والتجارة 

مجلة    .من منظور نظرية القيود  يةاإلنتاجاستخدام املعلومات املالية والتكاليفية في تحديد القيود    .(2012السيدية، هاني جبر، نشوان الطرية ) .9

   (.109)34 :جامعة املوصل –كلية اإلدارة واالقتصاد 

سالم   أبو .10 زايد  املستمر  . (2001)  شناف،  التحسين  نحو  التوجه  لتدعيم  النشاط  التكلفة حسب  تحديد  نظام  لالقتصاد ا .  تطوير  العلمية  ملجلة 

 . (2) :، كلية التجارة جامعة عين شمسواإلدارة 

11. ( هللا  سعد  طالل  نشوان  معمل    .(2006الطرية.  في  القيود  نظرية  تطبيق  إمكانية  ودراسة  القيود  تأثير  بيان  في  املحاسبي  والنسيج  الدور  الغزل 

 اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق.  ، كليةرسالة ماجستير، غير منشورة  .املوصل

 بدون ناشر. .قضايا معاصرة  –التطور االستراتيجي إلدارة التكلفة  .(2004) عاشور، عصافت سيد أحمد .12

 (. 25)8 :مجلة دراسات محاسبية ومالية .وأثره في ترشيد القراراتالبعد االستراتيجي لنظرية القيود  .(2013) عبد العزيز، البغدادي  .13

14. ( أيمن محمد سيد،  الوحدة 2014علي،  قيمة  تعظيم  بغرض  القيمة  لتحليل سلسلة  املإلية  األداء غير  استخدام مقاييس  املجلة   .االقتصادية  ( 

 (. 3)مصر،  :العلمية لالقتصاد والتجارة 

 (.106) :اإلدارة واالقتصاد مجلة .ياإلنتاجنظرية القيود ودورها في التحسين املستمر ملستوى األداء للنظام  .(2016) ، كريم عيد عيداني الفتالو  .15

التسويق  .(2011الكوش، أحمد محمد حسين ) .16 إطار  التوجه االستراتيجي في  التكلفة ذات  القيمة إلدارة  مجلة   .استخدام أسلوب تحليل سلسلة 

 .(1)مصر،  :البحوث املالية والتجارية

 العراق. ، اإلنشائية دراسة حالة الشركة العامة للصناعات –إدارة وتخفيض الكلفة باستخدام سلسلة القيمة . (2009زينب جبار ) ،يوسف .17

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا
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Abstract: The objective of the study is to demonstrate the impact of the integration between the theory of constraints and 
the value chain in reducing production costs in Sudanese industrial companies. This represents the study population. An 
appropriate sample was taken by distributing the questionnaire, books, and scientific research. The problem was posed 
through various questions about the application of the theory of constraints and the value chain in reducing production 
costs. The study also aimed to identify the quality of the constraints imposed on the system and how to manage them. The 
use of the value chain method in cost management was aimed to achieve competitive advantage, and to show the validity 
of the hypotheses, as it was concluded that the application of the theory of constraints and the value chain helps industrial 
companies reduce their production cost. 

Keywords: value chain, theory of constraints; reducing production costs; Sudanese industrial companies. 
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