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 السمخص
فإن وبالتالي  .والعالسية وشجة السشافدة السحمية عػلسةنتيجة لم ضغػشات عجهالى عرخنا الح ػاجوي       

يا بخؤية واضحة تسكشيا الستجابة لاتتحتع عمى السشذآت  كبيخة كسًا ونػعًا، والتيتحجيات تػاجو السشذآت 
لغ  ذلظمحاولة تجشبيا، و السدتقبل الكتذاف الفخص واغتشاميا، ومعخفة التيجيجات والسخاشخ و مغ التشبؤ ب

مػاكبة بيئة  البج مغصبح أف ،وعدزت مغ قجراتيا بذكل دقيق إدارة مػاردىا السشذآت إال إذا أحدشت يتع
التكمفة انخفاض و  الجػدةمغ حيث ارتفاع اجاتيا وتصمعات العسالء حتيافي  بالتعقيج سيدعسل ديشاميكية تت

 ستسخار.ومداعجتيا عمى البقاء واال ياساليب حجيثة لجعسألى البحث عغ إلجأت معطع السشذآت  الح
ا السعمػمات وتقشيات الترشيع. التي زادت حجة السشافدة بيغ تكشػلػجيفي  التصػرات الدخيعة خرػصًا بعج

تػفيخىا  حتياجات العسالء ومتصمبات الدػق بػيوسعخفة امدتسخه لرغبة  في وخمقت واقعًا ججيجاً السشذآت 
مكانية إتتجدج في مجػ  البحث مذكةفإن لحا  .بدعخ تشافديجػدة وأقل تكمفة مسكشة وتقجيسيا  بأعمى

التكمفة وزيادة لخفس الفاقج  تقميلو  لمتغيخات الدػؾيةستجابة تدارع في تحديغ مخونة االستفادة مغ الاال
 ػضيحت حيث ييجف البحث الىلديادة كفائتيا.ميدة تشافدية  عمىأ شيسا لتحقيق ستفادة ماإلإمكانية و  الجػدة
مخنة  يوستخاتيجالتحقيق  دعع سمدمة التػريج الستدارعة الخالية مغ الفاقجفي  األدوات والشطع الحجيثةأثخ 

مغ عمى ميدة تشافدية أ لى إوتحديغ الجػدة وخفس التكاليف والػصػل الدػؾية متغيخات لستجابة سخيعة اال
تخؽيس التكاليف وارتفاع مدتػػ الخجمة السقجمة وفيع الدػق فيسا  ايشتج عشيمسا  ،خالل سمدمة التػريج

االستجابة إضافة إلى تخؽيس التكاليف وزيادة العائج في  بالتالي تحقيق ميدة تشافدية متسثموو  جيجًا،
  .الحتياجات الدػق  الدخيعو

، نطع  (LP)نتاج الخالي مغ الفاقجنطام اإل،  (agil)نطام الترشيع الستدارع :الكمسات السفتاحية
 .التػريج ةسمدم ، (leagility) اإلنتاج الدخيع الخالي مغ الفاقج
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Abstract 

Our age is facing many pressures as a result of globalization and the intensity 

of local and international competition. Consequently, enterprises face significant 

quantitative and qualitative challenges, for which enterprises must respond with 

a clear vision that enables them to predict the future to discover and seize 

opportunities. And knowing the threats and risks and trying to avoid them. This 

will only be done if the enterprises manage their resources accurately and It has 

enhanced its capabilities, it has to be kept up with a dynamic work environment 

characterized by complex needs and aspirations of customers in terms of high 

quality and low cost. Therefore, most establishments resorted to the search for 

modern methods to support them and help them to survive and continue, 

especially after the rapid developments in information technology and 

manufacturing techniques. That has intensified competition between enterprises 

and created a new reality in the constant desire to know the needs of customers 

and market requirements in order to provide them with the highest quality and 

lowest cost possible and offer at a competitive price. Therefore, the problem of 

research is the extent to which the agile can be used to improve the flexibility of 

responding to market changes and reduce the losses to reduce cost and increase 

quality and the possibility of utilizing them to achieve the highest competitive 

advantage to increase their efficiency. The research aims to clarify the impact of 

modern tools and systems in supporting the Leagile supply chain to achieve a 

flexible strategy to respond quickly to market changes and improve quality and 

reduce costs and reach the highest competitive advantage through the supply 

chain. This results in lower costs, higher level of service and a good 

understanding of the markets. Thus, achieving a competitive advantage of 

reducing costs and increasing returns in addition to responding quickly to 

market needs. 
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 :ةالسقدم

. والعالسية وشجة السشافدة السحمية عػلسةنتيجة لمالى العجيج مغ الزغػط عرخنا الح ػاجوي 
مغ حيث اجاتيا وتصمعات العسالء حتيافي  بالتعقيج سيدمػاكبة بيئة عسل ديشاميكية تت البج مغصبح أف

ساليب حجيثة ألى البحث عغ إنتيجة لحلظ لجأت معطع السشذآت ، التكمفة انخفاض و  الجػدةارتفاع 
مغ القخن العذخيغ ومصمع القخن  تسيد كاًل مغ العقج األخيخ ستسخار.ومداعجتيا عمى البقاء واال يالجعس

ا السعمػمات وتقشيات الترشيع. وزادت حجة تكشػلػجيفي  الػاحج والعذخيغ بالعجيج مغ التصػرات الدخيعة
حتياجات العسالء معخفة افي  نتج عشو رغبة دائسة السشافدة بيغ السشذآت والتى خمقت واقعًا ججيجاً 

تقجيسيا لمعسالء بدعخ تشافدي جػدة وأقل تكمفة مسكشة و  بيجف تػفيخىا بأعمىومتصمبات الدػق 
  (.345ص0202)الجشجػ

تتحتع عمى السشذآت  والتيكبيخة كسًا ونػعًا، تحجيات تػاجو السشذآت في عرخنا الحالي  وبالتالي
السدتقبل الكتذاف الفخص واغتشاميا، ومعخفة التيجيجات يا بخؤية واضحة تسكشيا مغ التشبؤ بالستجابة لا

وعدزت مغ  بذكل دقيق إدارة مػاردىا السشذآت إال إذا أحدشت لغ يتع ذلظمحاولة تجشبيا، و والسخاشخ و 
تكاليف الىسية تخؽيس أ دعع فكخة في  الجراساتالعجيج مغ اىتست و   .(806 ص0200قجراتيا)الخالجػ، 

لجعع قجرتيا عمى  دارة الكفءوالعسل عمى اإل يجعزاء سمدمة التػر أ مغ خالل دراسة العالقات بيغ 
تدارع في تحديغ ستفادة مغ المكانية االإتتجدج في مجػ ان السذكة  نالحعو  ،يو تحجيات السشافدةمػاج

شيسا ستفادة ماإلإمكانية و  ة وزيادة الجػدةالتكمفلخفس  الفاقج تقميلو  لمتغيخات الدػؾيةستجابة مخونة اال
مسا يشتج عشو تخؽيس التكاليف وارتفاع  .لديادة كفائتيا ميدة تشافدية خالل سمدمة التػريج عمىأ لتحقيق 

تخؽيس التكاليف في  وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية تتسثل مدتػػ الخجمة السقجمة وفيع الدػق فيسا جيجًا،
 (.852 ص0200وزيادة العائج باإلضافة إلى سخعة االستجابة الحتياجات الدػق )الجػىخػ، 

 السحهر األول: مشيجية البحث
 : البحثمذكمة أواًل: 

 ؟ ستجابة لمتغيخات الدػؾيةاال سخعةعمى  ةتدارعالس عمشطل خيثأت يػججىل  -0
 ؟ عمى مدتػػ الجػدة والتكمفة (LP) الخشيقنتاج اإللشطام  خيثتأ يػججىل  -0
داء سمدمة التػريج الستدارعة األعمى مدتػػ تأثيخ لشطع اإلنتاج الدخيع الخالي مغ الفاقج يػججىل  -5

 الخالية مغ الفاقج؟
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 :البحث ىدف : ثانياً 
دعع سمدمة التػريج الستدارعة في  الشطع الحجيثةدوات و األ استخجامأثخ  ػضيحتفي  البحث يتسثل ىجف  

وتحديغ الجػدة وخفس الدػؾية متغيخات لستجابة سخيعة االمخنة  يوستخاتيجالتحقيق  الخالية مغ الفاقج
 .خالل سمدمة التػريج مغ عمى ميدة تشافدية أ لى إالتكاليف والػصػل 

 :البحث فروض  :ثالثاً 
يسكغ صياغة الفخض العام الخئيدي لمجراسة  افياىجأل وتحؿيقاً  البحث لسذكمة  وعخضماتع في ضػء  

من الفاقد  مهالخ نيجالتدارع و نيج ال يهجد تأثير ذو داللة احرائية لمتكامل بين " عمى الشحػ التالي8
 سيزة تشافدية".قيسة مزافة وتعزيز الخالل سمدمة التهريد في خمق 

 :البحث ىسية أ:رابعاً 
 مغ الفاقج اليالخونيج تدارع ال نيج ) األدوات والشطع الحجيثةمعبو تفي الجور الحػ  البحث ىسية تتزح أ  
حيث ان  .والسختؿبة في الدػق الحالي ومػاكبة العػلسة والتغيخات غيخ الستػقعةعمى ميدة تشافدية أ تحقيق ل

شذأة ىجاف السأ جل تحقيق أمغ  يالتكاليف وتحديغ السػقع التشافد دارة وتخؽيسمحاوالت متكخرة إل ىشاك
 مغ الفاقج مػالخالتدارع و  سات التى تشاولت التكامل بيغنجرة الجراو  ،ودعع السيدة التشافدية ختمفةالس

Leagile) ) ةحجود عمع الباحثفي  البيئة العخبية الشافدية فيي دعع السيدة ف. 

 :البحث : خظة خامداً 
يتزسغ  الثانيالسحػر السحػر األول مشيجيو البحث و عمى أربعة محاور وكسا يمي8  البحث ع تقديع يت  

والسحػر  ع السيدة التشافدية.في دعودورىع  الخالي مغ الفاقج شطام الالستدارع و شطام مغ ال كالً شبيعة 
في دعع السيدة  نطام الترشيع الستدارعو نتاج الخالي مغ الفاقج التكامل بيغ نطام اإليتزسغ  الثالث

 .الشتائج والتػصياتو  الجراسة التصبيؿية ويسثل السحػر الخابع .التشافدية
 

 السحهر الثاني / االطار الشظري 
 .الفاقدنتاج الخالي من نظام الترشيع الستدارع ونظام ال  -1

 أدت وقج .الترشيع وتكشػلػجيا التشافدية البيئة شبيعةفي  سخيعة تصػرات األخيخة الدشػات شيجت        
 مسا ة،التشطيسي وثقافتيا آةالسشذ ةستخاتيجيافي  جػىخية مػازية تغيخات إحجاث ضخورة إلى التصػرات ىحه

 عمى الحفاظ مع التكمفة ىحه لتخؽيس السدتسخ والدعى السشتجات لتكمفة الجقيق الؿياس قزايا جعل
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 ليحه ديالتشاف السخكد تجعع التى الحيػية القزايا أىع مغ ءالعسال لصمبات االستجابة وسخعة الجػدة
أصبحت احتياجات العسيل أكثخ تصػرًا وذلظ و  (.8345 ص0202، لجشجػدة )االخيا ليا وتحقق السشذآت

في  الجػدة بجسيع أبعادىا مغ األمػر التى يتػقعيا العسيل انأنساط الحياة، كسا في  لسجاراة التشػع الستدايج
جسيع أنػاع السشتجات وما يختبط بيا مغ خجمات، وأصبح تخكيد العسالء عمى الؿيسة الحؿيؿية لمسشتجات، 

ألسػاق وأن عػلسة اػصاً روخجمات ما بعج البيع وغيخىا خ ،وستخجاميػلة اوس تكمفة السشتج باإلضافة إلى
وتكامميا وحخية التجارة وغيخىا قج أتاحت لمعسالء تذكيمة واسعة مغ الدمع والخجمات التى تمبى حاجاتيع 

مدتسخ ىائمة بذكل  تغيخات األعسال شيجت بيئة وبالتالي(. 85 ص0202ورغباتيع )السشدى، 
 عمى السشذآت إيجاد الحمػل السشاسبة تػجبمسا  مختمف السشذآت،أنذصة في  وغيخالستػقع مسا يؤثخ

قادرة عمى لتكػن جرة عمى االستجابة الدخيعة بكفاءة وفاعمية ومخونة عالية لمتعامل مع ىحه التغيخات. والق
 .(Lu &Ramamurthy, 2011: p933)البقاء والشسػ االزدىار 

ت الدػؾية، تغيخانحػ تحديغ مخونة االستجابة لم سعييافي  ضيخت أىسية إدارة سمدمة التػريجو 
دة القجرة زياكاليف، وتخؽيس وقت دورة اإلنتاج، و التوتحديغ جػدة السشتجات، ووضع استخاتيجية تخؽيس 

تحديغ كفاءة األداء وتعديد القجرة التشافدية لمدمدمة بالكامل عمى اإلبتكار والتصػيخ، وتجعيع العالقات ل
 تتػجيىشا و  (Knipper, 2010: P. 15) (Janvier, 2012: P. 3),(،8070 ص8 0203)الحبيذى، 
والعسل  يجعزاء سمدمة التػر أ مغ خالل دراسة العالقات بيغ تكاليف التخؽيس االىتسام في الجراسات ب

الفاقج  مغ تقميلستفادة مكانية االإو  ،يو تحجيات السشافدةلجعع قجرتيا عمى مػاج دارة الكفءعمى اإل
ستفادة اإلإمكانية و  لمتغيخات الدػؾيةستجابة في تحديغ مخونة االتدارع مغ ال التكمفة وزيادة الجػدةلخفس 

سخونة الجعع لدمدمة التػريج التقجم حيث  (.852 ص0200)الجػىخػ، ميدة تشافدية عمىأ شيسا لتحقيق م
(. 800 ص0202الػقت)السشاصيخ، أولإلستجابة لمتغيخات الدػؾية غيخ الستػقعة دون الديادة في التكمفة 

تدداد كفاءة سمدمة التػريج، مسا يشتج عشو تخؽيس التكاليف وارتفاع مدتػػ الخجمة السقجمة وفيع وبالتالي 
تخؽيس التكاليف وزيادة العائج باإلضافة إلى في  وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية تتسثل الدػق فيسا جيجًا،

 (.852 ص0200سخعة االستجابة الحتياجات الدػق )الجػىخػ، 

 والخجمات، ،بأنيا جسيع األنذصة السختبصة بتجفق السشتجات سل التػريج سال يفيسكغ تعخ و         
8 0202)الذعار،والعكذ لى السدتيمظ الشيائىإ مغ مرادر التػريج وصػالً  والسعمػمات واألمػال،
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 ,.Ivan Russo, et al), (Maryam lotfi, et al., 2015: P 64)(,803 ص0203،)عداف، (270ص

2015:p652). 

السشتجات تتجفق فييا ،و  عسالء العسيلتشتيى بتبجأ بسػردػ السػرد و  سمدمة ديشاميكية كسا انيا تسثل     
ل متعجدة مغ عسميات والتى تسخ عبخ مخاح ،السعمػمات واألمػال والسعخفة بيغ السػرديغ والسدتيمكيغو 

مخحمة العسيل إلى مػرد كل في  وتشطيع الصمبات وخجمات تػزيع حيث يتحػل إنتاج، وشخاء ونقل وتخديغ
(، 8542 ص0202(، )قصب، 842 ص0224)ارتيسة، شتج الشيائي إلى السدتيمظ الشيائيحتى يرل الس

البج ان لحلظ  (.80 ص0202(، )رزق، 00، 802 ص0225، )رزق (05، 804 ص0200)الجػىخػ، 
عسميات اإلنتاجية إلى تتزسغ سالسل التػريج السحافطة عمى تجفق السػاد األولية والتى تتحػل مغ خالل ال

مشتجات نيائية )سمع، وخجمات(، إضافة إلى الشػاحى الجاعسة كسرادر الصاقة التى تذكل مرادر دعع 
وإسشاد لمعسميات اإلنتاجية، وىحا بجوره ساعج السشذآت عمى خفس التكاليف وزيادة االستجابة لصمبات 

األسػاق التى تخجم بيا في  لػضع التشافدىالعسالء، وتحقيق مدتػيات عالية مغ رضا العسالء، وتجعيع ا
تعج سمدمة التػريج حمقة تبجأ وتشتيى بالعسيل، فكل السػاد حيث  (.845 ص0224السشذآت )ارتيسة، 

مغ أىع و  (.806 ص0203والسشتجات التامة والسعمػمات والرفقات تتجفق عبخ ىحه الحمقة)عداف، 
 (. 03، 802ص0224أىجافيا )الجشجػ

الػقت السشاسب وبالدعخ السشاسب وبسدتػػ عاٍل مغ في  أو الخجمات السشاسبة تػفيخ السشتجات -
 الجػدة، ومغ ثع تحقيق رغبات العسالء.

تخؽيس التكاليف عمى شػل سمدمة التػريج مغ خالل اإلدارة الكفء وتحديغ العالقات بيغ  -
 أعزاء الدمدمة.

 حل مذكمة تزارب السرالح بيغ أعزاء سمدمة التػريج. -
الػقت السشاسب وبالتكمفة في  تجفق السػاد األولية عبخ سمدمة التػريج لزسان وصػلياإدارة  -

 السشاسبة.
 تشديق حخكة تجفقات السشتجات والسعمػمات واألمػال بيغ أعزاء سمدمة التػريج. -
 تخؽيس زمغ دورة اإلنتاج نتيجة لمتعاون بيغ أعزاء سمدمة التػريج. -
 غبات العسالء وأنذصة سمدمة التػريج.تحقيق الخبط الكامل بيغ احتياجات ور  -
 تحديغ كفاءة أداء الدمدمة لجعع مػقفيا التشافدى. -
 .دعع السدايا التشافدية سػاء عمى السدتػػ السحمى أو الجولى  -

اإلشارة إلى أن تحقيق األىجاف الدابقة ال تشحرخ مدئػليتيا عمى عزػ واحج مغ والبج مغ         
تذسل كافة أعزاء س التكاليف ىى مدئػلية تزامشية يخؽزاء سمدمة التػريج، فإرضاء العسيل،وتأع
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تشذأ أىسية سمدمة التػريج مغ  حيث(.836 ص0202، )الحبيذى(803 ص0224الدمدمة )الجشجػ
شكمت تغيخات الحياة وضيػر  كسا(.807 ص0203ة إلى تصبيقيا برػرة فعالة )عدافضخورة الحاج
جػانب مختمفة ضغػشًا كبيخة وأصبح مغ الرعػبة التشبؤ بالستغيخات وما يترل بيا مغ في  ةمتغيخات كثيخ 

8 0203 ذكل سخيع بالػقت السحجد )البجرانأىسية الدخعة والسخونة والسػثػؾية بالقخارات الستخحة ككل ب
 (.050ص

والحػ يذسل التخصيط الشطام الكامل لدمدة التػريج في  أن إدارة سمدمة التػريج تتسثلويتزح 
والتشديق والتذغيل والخقابة وتعطيع االستفادة مغ مختمف األنذصة والعسميات بغخض إنتاج السشتجات 

الػقت السشاسب وبالكسية السشاسبة والجػدة السشاسبة والعسل عمى في  السشاسبة والسصمػبة مغ قبل العسالء
 Li)وتقميل التكاليف اإلجسالية ة لتمبية السشافدة، ت وخجمات ججيجتقريخ دورة حياة السشتج، وتػفيخ مشتجا

Yang, et al., 2015: 85) . ساليبواأل الصخق  مغ مجسػعة بأنيا التػريج سمدمة ستخاتيجيةا تعخفكسا 
 إلنتاج السخازن ، و والسدتػدعات ،والترشيع ،السػرديغ بيغ التكامل تحقيقج و التػري سمدمة إلدارة الخامية

 ضسغ التكاليف خفس بيجف، السالئع وبالػقت، السشاسب السػقع وفى، السصمػبة بالكسية وتػزيعيا سمع
 (Brun and Castelli, 2008: P 170), (Schnetzler, et al., 2007:P 22), السصمػبة الخجمة مدتػػ 

(Qrunfleh and Tarafdar, 2013: P 471). 

انتذخ و تحقيق ميدة تشافدية لسشذأة تػيػتا. في  كان سبباً الحؼ و  الخالي مغ الفاقج ضيخ مرصمحو    
بعج مالحطة التصبيقات  هانتذار مشيا عسميات التػريج والتػزيع. وتدايج  مجاالتالعجيج مغ في  واستخجام

والتى  تبشت السبادغ الخالية مغ الفاقج، القصاعات السختمفة التىفي  أمخيكا وأوروبافي  الشاجحة التى تست
رد لزسان انديابية عسمية السػافي  فة التى تقجم إلى العسيل، والتخمز مغ الفاقجركدت عمى الؿيسة السزا

 لى زيادة الخبحية.تحديغ العسميات وبالتامع الصمب عمى السشتجات، و  ومصابقة عسميات اإلنتاج اإلنتاج،
 خاللستجامة تشبع مغ في مجال االيشبع اإلنتاج الخالى مغ الفاقج  إلى أن نجاحت الجراسات أشار حيث 

تباع أفزل ادنى حج مسكغ، وتبشى أنطسة العسل الفعالة، و ألى إتخؽيس األنذصة التي ال تزيف ؾيسة 
  .(Hamilton Pozo, et al., 2015: P 531) السسارسات في إدارة السػارد البذخية

ػقت والسخدون الخمػ مغ الفاقج مطمة أخخػ إلدارة سمدمة التػريج وقج يشتج الفاقج عغ اليسثل 
والعسميات الدائجة، أو ما يعخف بالفاقج الخقسى عغ البيانات غيخ الزخورية والدائجة عغ الحاجة والتى 

نخفاض استخاتيجية، وفى إشار سمدمة التػريج فإن إزالة الفاقج يؤدػ إلى اغخاض تجسع وتجار وتخدن أل
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ن التخكيد عمى الفاقج دون التكمفة يجعل التفاوض مع السػرديغ أتكمفة السشتج لكل األعزاء حيث 
نو عشجما يكػن اليجف ىػ خفس الفاقج فإن معطع األشخاف والعسالء أكثخ مخونة وأقل حجة، وذلظ إل

ستعجاد أكبخ نحػ مشاقذة كافة العسميات مع الصخف اآلخخ بيشسا عمى الشؿيس فإن قصع ايكػن لجييع 
تقػم حيث  (.834 ص0202زغط عمى السػرديغ ومقجمى الخجمة )الحبيذى، التكمفة يسثل شخيقة لم

سمدمة التػريج الخالية مغ الفاقج بتػضيف مجسػعة مغ جيػد التحديغ السدتسخ والتى تخكد عمى التخمز 
عبخ سمدمة التػريج. ىحا الشػع مغ الدالسل يتع دعسة  التي التزيف ؾيسةمغ جسيع السخاحل والخصػات 

تقميل وقت  ػعة مغ الجيػد السعتسجة عمى كفاءات وقجرات الترشيع الجاخمى، والعسل عمىعغ شخيق مجس
تحقيق اقتراديات الحجع لمػحجات الرغيخة وتخؽيس تكمفة اإلنتاج، في  ىحه الجيػد تديعإنجاز السيام. 

 درجات معيشة.الترشيع ضسغ في  وتديج مغ ربحية السشذآت، وتػفخ السخونة

 فالغاية ،الججولة مدتػػ  عمى والتأكيج ،الفاقج وإلغاء ،الؿيسة تجفق عمى ستخاتيجيةاال ىحه تخكدحيث 
 والعسالة بالػقت السترمة السزافة غيخ والؿيع الفاقج تقميلفي  يكسغ ستخاتيجيةاال ىحه مغ األساسية
 ذآتالسش يسكغ مسا ،(Rahman, et al., 2010: P 839) التػريج سمدمة عبخ والسخدون  والسداحة واآلالت

 تصبيقيا وتشاسب  (Wee and Wu, 2009: P. 339). مشخفزة وبتكمفة عالية جػدة ذات سمع تػفيخ مغ
 عمى والتخكيد ،السشتج حياة دورة وشػل، السشتجات تشػع وقمة ،بالصمب التشبؤ جانب مغ السدتقخة البيئة

 (Arlbjorn, et al., 2011: P. 278).  أساسية برػرة التكمفة

يػاجو تجار التجدئة والسرشعيغ، والسػزعيغ مجسػعة مغ تحجيات سمدمة اال انو  مغ ذلظعمى الخغع 
، التدارعرتفاع ضغػط الصمب التى تحتاج إلى ا، و E-commerce التػريج الججيجة مثل التجارة اإللكتخونية

التحػل إلى فستفادة مغ تقارب بخمجيات سمدمة التػريج. االمحاوالت ، و (IOT) شياءنتخنت األوالتحزيخ إل
 Bill) ,(Bridgrt McCrea, 2015: 58)التكشػلػجيات يداعجىع عمى العسل بذكل أفزل وأسخع وأذكى 

Zalud, 2015: Pp. 82: 84), (Hamister, 2012: P 428) .  .  أدركت السشذآت أن التدارع ضخورػ لحا 
حيث  .(Hourani,2015: p43)العالسية  الدػق  فياكبخ  تشافدية ميدة الحياة، و لتحقيق قيج عمى لمبقاء

تخكد سمدمة التػريج الستدارعة عمى كيؽية االستجابة لتغيخات الدػق غيخ القابمة لمتشبؤ وتػضيفيا 
الػقت الستاح إلتسام العسميات. في  لرالحيا، مغ خالل االعتساد عمى سخعة التػصيل والشقل والسخونة

 ىحه وتعكذ نذخ أساليب ججيجة لحل السذاكل غيخ الستػقعة.كسا أن ىحا الشػع مغ الدالسل يعسل عمى 
 احتياجات مع التػريج سمدمة عسميات تكييف عمى وأعزائيا التػريج سمدمة قجرة مجػ ستخاتيجيةاال
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 الترشيع نطع مخونة عمى والتي يعتسج تصبيقيا(Sharifi,  et al., 2006: P. 1079).  الستغيخة السدتيمكيغ
 ,Towill and Christopher). أعمى استجابة وبالتالى السشتجات وتشػع اآلالت إعجاد فتخة تقميل تتيح التى

2002: P. 232)  دون ، الستدارعة ستخاتيجيةاال لتصبيق أساسياً  متصمباً  يذكالن والسخونة فاالستجابة لحا؛ 
 ستخاتيجيةاال أصبحت لحا . (Ambe and Badenhorst, 2010: P 2112) والتكمفة الجػدة بعجػ إىسال

 ،القميمة اإلنتاج وكسية ،اإلنتاج وتشػع ،الحياة دورة بقرخ مشتجاتيا تترف التى ذآتالسش تػائع الستدارعة
 (Pearson, et al., 2010: P 22).  السػاصفات عمى بشاء والسشافدة ،السختفع الخبح وىامر

دارة سمدمة التػريج، فالتدارع إ عشجسشذآت ملىػ أحج التحجيات القادمة و  Agile التدارعضيخ مفيػم و      
مع السؤشخات مثل التخصيط االستخاتيجي، والحداسية لمتغيخ  (responsiveness)االستجابة في  يكسغ

مع السؤشخات مثل مخونة الدػق ومخونة الخجمات  (flexibility)والسشذآت االفتخاضية8 عغ شخيق السخونة 
مع السؤشخات  (competency)العخض؛ عغ شخيق الكفاءة  المػجدتية، ومخونة نطام العسميات، ومخونة

الدخعة  مثل آلية التكاممية، والثقافة السذتخكة، وصشع القخار السذتخك والثقة واالترال؛ وأخيخاً 
(quickness)  مع السؤشخات مثل سخعة تقجيع السشتجات ججيجة، ووقت التدميع وسخعة العسمية

 .( (Maryam lotfi, et al., 2015: 64نتاجيةاإل

، (Agility)والتدارع  ,(Flexibility)أكجت بعس الجراسات والكتابات العمسية عمى أن السخونة و        
بيئة في  التخكيد عمى مػاجية التغيخات التى تحجثفي  تتفق جسيعيا (Responsiveness)واالستجابة 

إلى القجرة عمى  السرونةفتذيخ  بيشيا،تختمف ؼيسا  إال أنيابات العسالء األعسال وذلظ لتمبية حاجات ورغ
استيعاب التغيخ مغ خالل تعجيل الػضع الحالى والحػ يتع وفقًا لمسػارد الستاحة والسحجدة بذكل مدبق، 

إلى القجرة عمى استيعاب التغيخ مغ خالل إعادة تذكيل وتييئة الػضع الحالى بذكل  التدارعبيشسا يذيخ 
فتذيخ  االستجابةمب األمخ الحرػل عمى مػارد مختمفة مغ جيات وأشخاف متعجدة، أما سخيع حيث يتص

إلى أفعال أو سمػكيات السشذأة التى يشصػػ عمييا تشفيح القخارات الستعمقة بستى وكيف يتع استخجام 
  (.852 ص0202اإلمكانات والقجرات لمتعامل مع التغيخات )السشدى، 

 الخالية ستخاتيجيةواال الستدارعة ستخاتيجيةاال بيغ الخئيذ االختالف الحع اننعمى ماسبق  وبشاءً         
 عمى كد الثانيةتخ  حيغفي  ،السدتيمكيغ صمباتل االستجابة عمىيد األولى تخك في  يكسغ الفاقج مغ

ونخػ  .(Naim and Gosling, 2011: P 344) والجػدة التدميع عمى التخكيدفي  يذتخكان أنيسا إال .الكفاءة
اىسية كبيخة أفزل مغ  نظام الترشيع الستدارعو نتاج الخالي من الفاقد بين نظام ال  متكاملل ان
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ام الفخدؼ ستخجوتغصية الفجػات التي تشتج عغ اإل ، حيث تعسل عمى سج الثغخاتليااالستخجام الفخدؼ 
وبأسعار  المنتجات وتطوير العالية الجودة بين الموائمة على القدرةيحقق لمسشذآت متكامل  ليا، كسا وان ل

 تنافسية

 .سمدمة التهريد لدعمنظام الترشيع الستدارع و نتاج الخالي من الفاقد التكامل بين نظام ال 
 تحقيقفي  التػريج سمدمة فينظام الترشيع الستدارع و نتاج الخالي من الفاقد نظام ال  تكامل ُيديع    

 لزسانوذلظ ، التػريج سمدمة وشخكاء السشذأة بيغ وخارجياً  داخمياً  ستخاتيجىاال التعاون  مغ عالية درجة
 ىحا ويذكل .لمعسيل مسكشة ؾيسة أكبخ إليرال والسعمػمات والخجمات لمسشتجات الفعالق و الجقي التجفق

 أنيا فخدية برػرة العاممة لمسشذآت مؤشخاً  ُيعصىكسا  ،الحجيثة األعسال نساذج إدارةفي  جحرياً  تغييخاً  التكامل
 الخاصة التػريج سالسل وفاعمية كفاءة خالل مغ السشافدة ستكػن  بل ،مدتقمة كػحجات السشافدة تدتصيع ال

 السشافدة مغ خالل لمسشذآت التشافدية السيدة تحقيقو  التػريج لدمدة استخاتيجياً  تػجياً  التكامل يذكلحيث ،بيا
لدمدمة التػريج   ستخاتيجىاال اليجف حيث ان السشذػد األداء إلى وصػالً  والعالسى السحمى السدتػييغ عمى
فزال عغ  التػريج سمدمة شخكاء لجسيع الدػؾية والحرة األرباح وزيادة ،العسالء رضاء مدتػػ  تحديغ ىػ

 وتخؽيس ،السخدون  دوران معجل وتقميل ،اإلنتاجية يادةأىجافيا التي تدعى الى تحؿيقيا والستسثمة بد 
 أصبح العسيل رضاءأصبح إلحا  .(Kumar, et al., 2014: P 15) ,(Selim, et al., 2008: P 397))التكاليف

دون التأثيخ عمى جػدة  واالستجابة والسخونة التدميعسخعة و  التكمفةخفس   األىجاف متعجد
  [Martinez and Shunk, 2006: P 4512).السشتج.

 الفاقج مغ الخمػ نسػذج مغ مديج عغ بارةبأنو" ع  (le agility) الفاقد من الخالي الستدارع الشظام يعخفو  
  (Rachel, et al., 2012: P. 54) لمعسيل الستقمب لمصمب االستجابة إلى الحاجة لتشاسب وذلظ تدارعسوال

 إلييسا يشطخ فالبعسالتدارع والخمػ مغ الفاقج  بيغ العالقة وصفحػل  الجراسات تبايشتو  
 ،بعزاً  لبعزيسا داعسيغ أنيسا عمى العالقة وصف اآلخخ بعزيع أما ،متعارضيغ مفيػميغ باعتبارىسا

 Putnik, et) الفاقج مغمػ الخ ستخاتيجيةال تصػراً  تسثل التدارع ستخاتيجيةا أن فتخػ  األخيخة الشطخ ةوجي أما

al., 2012: P 248)  ،.(Soni and Kodali, 2011: P 70)  السصمق التصبيق أنب ًا يقزىضسان ىشاك ليذو 
 العكذ عمى بل ،اإلنتاج تكاليف تخؽيس إلى سيؤدػ الفاقج مغ الخالى اإلنتاج شطامل السختمفة لمسسارسات

 وعجم ،لعسمو السعقجة الصبيعة وج، التججي مغ كل إدارةفي  العسميات مجيخ نجح إذا إال ،لديادتيا يؤدػ قج
 اإلنتاج نطام مسارسات تصبيق ججوػ في  تؤثخ جػىخية متغيخات باعتبارىا ،األمان ومخدون ر، االستقخا
 الدػق  فىف  (Browninm and Heath,2009: P23).اإلنتاج تكاليف تخؽيس عمى الفاقج مغ الخالى



                                                                                                               
 

 418   شيماء ياس خضير .م.م
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   3العدد 

 ,Jami Kovach) مسكشة تكمفة وبأقل، تشػعاً  وأكثخ، أسخع السشتجات لجعل الزغط باستسخار يتدايج ،العالسية

et al., 2005: p2).  ان  حيث، لػحجه تصبيقو عشج تساماً  ناجحاً  يكػن  نأ يسكغ ال المتسارع نطام أن اتزحو
 التدارع نحػ التحػلف، لمسخونة األساسى السدبق ستعجاداال دون تقميل الفاقج أوال ب تستاز أن السشذأة عمى
 الترشيعفي سخونة الو  الكفاءة لجمج يسابيش ما تسدج أن تحاولسشذآت ال فإنلحا  .إنجازه الرعػبة مغ لخبسا

 التكامل يخمق استخجام أن (Prince and Kay, 2003: p306) دراسةبيشت  حيث دية اكبخ،تشاف ميدة تػفيخل
 خالل والشطام الستدارع العسمية بجايةفي  نطام الخمػ مغ الفاقج تشفيح خالل مغفي  عالية تشافدية قػة

 بذكل الشطاميغ كمتام استخجا مغ بكثيخ أكبخ فػائج ةآالسشذ حققتحيث  ،العسمية مغ األخيخة السخاحل
  .(Jami Kovach, et al., 2005: p4)مشفخد

 لمتعقيج استجابة فيػ التدارع أما ،السحجودة لمسػاد السشافدة لزغط استجابة ىػ الفاقج مغ الخمػف
 العسمياتية السػاضيع عمى يؤكج الفاقج مغ الخالى الترشيع. كسا أن السدتسخ لمتغيخ ستجابةاال خالل مغ

 عالعفي  مخونة أكثخ الستدارع الترشيعف .والفخدية التشطيسية السػاضيع عمى يؤكج التدارع حيغفي  ،والفشية
. (07-05ص 0200)الدسان،الفاقج مغ الخالى الترشيع يحققيا التى الكفاءة يحقق ال ولكشو، الكفاءة

 التدارع يتصمب حيغفي  ،ؿيسةلم زيفالس الفائس غيخ الػقت عمى القزاء الفاقج مغ الخمػكسايحقق 
     .اإلنتاج تكشػلػجيا بتكاراتا شخيق عغ مزافة ؾيسة لتحقيق لمػقت إضافى تخؽيس عادة

، واإلىتسام أيزا السشاسب الػقتو  السكان في تػفيخىاومجػ  خجمةال سدتػػ ب امسمغ االىتالبج و             
 ولحلظالخمػ مغ الفاقج.  باستخجام اتخؽيزي يتعالتي و  ،الدػؾية ستصمباتالىع ا  تسثل النيا لتكمفةاعشرخ ب

 :Leagile Supply Chain  (Rachel, et al., 2012 الفاقج مغ الخالي الستدارعالشيج  مغ االستفادة ىػ فالحل

54).  

 وجػد مغ الخغعبؼ .متكامل يكػن  قج نسػذج تحقيق إلى تدارعشيج السوال الفاقج مغ الخمػ دمج ويؤدػ
 التػريج سالسل وتذغيل ترسيع داخل ناجح دمجيا يكػن  أن كغيساال انو  ،الشساذجفي  ةاضحات و اختالف
 تكػن  الفاقج مغ الخالي الستدارع الترشيع عمى القائسة التػريج دمدمةف.Rachel, et al., 2012: 54).  الكمية
 الفاقج مغ والخمػ التدارع مغ كالً  يتصمبو كسا   (Rachel, et al., 2012: P. 58). الجولية السشافدة عمى قادرة

 يسكغالحؼ و  السشتج حياة دورة زمغ مغ األدنى الحجن ايتصمب اأنيس كسا .السشتج في جػدة مغ عالية مدتػيات
 يتع حتى  الخجمة أو السشتج عمى الحرػل شمب رفع وقت مغ العسالء قبل مغ السدتغخق  الػقت بأنو تعخيفو
 الصمب لكػن  التدارع تحقيق مغ لشتسكغ األدنى الحج السشتج حياة دورة زمغ يسثل أن ويجب .لمعسيليايتدمس

 شػيمة زمشية فتخة التػريج دمدمةل كان فإذا .مسكشة بأقرى سخعة الصمبات ىحه تمبيةيجب  وبالتالي دائع التغييخ
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 حياة دورةوقت تقميل ل حتاجنلحلظ  ،الدػقي الصمب الستغالل كاؼيةال دخعةالب االستجابة عمى قادرة تكػن  غل
 الزائع الػقتىشا ىػ الدائج الػقتو  الفاقج مغ الخالي الترشيع ضل في األدنى الحج في كػن لت السشتج

 :Rachel, et al., 2012) يو بالشطام الخالي مغ الفاقجعم القزاء والحؼ يتع غيخالسزيف لمؿيسة لمسشتج(فاقجال(

P. 55). 
 مع لمتعامل أنطسة تصػيخ مغيسكغ  التػريج سمدمة مشذآت لجسيع الدػؾية السعخفة استخجام ان

 وإجسالي التػريج سمدمة في التسايد نقصة تحجيج مغ خالل السشتجات وتشػع السشتجات عمى الصمب تقمب
 مشيجية حيث تسكغ (Rachel, et al., 2012: P. 58).اإلجسالية التػريج سمدمة ييكلل السصمػبة الدمشية فتخةال

 وتحقق ،الفرل نقصة مغ األعمى التجفق ذو الجدء في التكمفة حيث مغ فعالة تكػن  أن مغ التػريج سمدمة
 الفرل نقصة مغ األدنى التجفق ذو األخخ الجدء في الستقمبة الدػق  في العسالء خجمة مغ عاليػ مدتػ 

(Rachel, et al., 2012: 54).  بالخمػ مغ الفاقج  الرمة ذات السخاحل نذيج أن ون ق التدارع دتحقي يسكغ الو
 تداعج التي الدسات مغ العجيج في يذتخكان الستدارعالتػريج و  الفاقج مغ الخالي التػريج كاًل مغ ألن ذلظو 

الخمػ ب الرمة ذات األجداء بشاء في الذخوعوبالتالى فالتدارع يسكغ  .انحجاراً  أشج التعمع مشحشى جعل عمى
 يتصمب كسا .الفائزة الصاقة تػفيخ بذأن السختمفة الشطخ وجيات عمى التأكيج خالل مغ السيسا مغ الفاقج
 عمييا الحرػل يسكغ كيف نخػ  أن ججاً  الرعب فسغ .التػريج سمدمة في العسمياتكافة ل اتقانالتدارع 

 .(Rachel, et al., 2012: P. 59, 60) الفاقج مغ الخالي اإلنتاج عسمية تعديد سخحمةل أوالً  نحىب أن دون 

(. عمى عكذ 862 ص0200)شالش، فالترشيع الستدارع ييتع بإنتاج مشتجات متشػعة وبكسيات صغيخة 
 الترشيع الخالى مغ الفاقج الحػ ييتع بإنتاج مشتجات نسصية وبكسية كبيخة.

 (Leagile Supply Chain) تعخيف سمدمة التػريج الستدارعة الخالية مغ الفاقج يسكغوبالتالي 
 ،تخؽيس التكاليفبالتالي و حياتو وتخؽيس دورة  تحديغ جػدة السشتجل تدعىنيا8 مجسػعة مغ كيانات أب

واالستجابة الدخيعة  الدمدمة، والقزاء عمى الفاقج،عزاء أ بيغ والسعمػمات  وتشديق حخكة تجفق السشتجات
تحقق ة لواالستفادة مشيا كفخصه التغيخات واستغالل ىح لمتغيخات البيئية السدتسخة الستػقعة وغيخ الستػقعة

 تشافدية. يدةم
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اوافق  اوافق الفقخات ت
 تساماً 

ال  محايج
 اوافق

ال 
أوافق 
 تساماً 

وبأسعار   القجرة عمى السػائسة بيغ الجػدة العالية وتصػيخ السشتجات 0
 تشافدية

3 63    

   0 65 0 لتحقيق ميدة تشافدية عاليةتغييخ مديج السشتجات أو الخجمات سخعة  0
    53 03 القجرة عمى تصػيخ جػدة مشتجاتيا بذكل دائع 5
   3 23 22 تحديغ مخونة االستجابة لمتغيخات الدػؾية  2
   3 02 43 الطخوف الستغيخة قجرة السشذأت عمى  التكيف مع 3
لمتغيخات السختمفة في ترسيع قجرة السشذأت عمى سخعة االستجابة  4

 .مسا يخجم رغبات العسالءمشتجاتيا و خجماتيا 
52 03 0 2  

  5 5 00 47 سخعة استجابة السشذآت لمفخص والتيجيجات االستخاتيجية  5
 الػقتو السكان  في تػفيخىاومجػ  العسالء خجمة سدتػػ االىتسام ب 6

 السشاسب
44 03 3 2  

تطيخ الفاقج وتحديغ االستخجام لمسػارد  االىتسام بالسقاييذ التى 7
 وتخؽيس الػقت في التذغيل الجاخمى 

50 7 02   

القجرة عمى تحجيج األنذصة وتقدسيا إلى أنذصة تزيف ؾيسة لمسشتج  02
 وأنذصة ال تزيف ؾيسة لمسشتج 

56 00    

إلى أن تربح مشتجات تامة في الػقت  والسشتجاتانتطام وصػل السػاد  00
  السشاسب

53 02 3   

رواألعصال والعيػب واألنذصة التى ال تزيف ؾيسة  التخمز مغ اليج 00
 لمعسمية اإلنتاجية بسا يخجم رغبات العسالء

52 03 3   

 لع يتع الجابو عمييا( 02مشيا تع الجابو عمييا  و 72)022االستسارات 
 2-0فقخات األولى تخز الستغيخ األول الشيج الستدارع الخالي مغ الفاقج 2
 6-3فقخات  الثانية تخز الستغيخ الثاني األجايل 2
 00-7فقخات الثالثة تخز الستغيخ الثالث اإلنتاج الخالي مغ الفاقج 2
  

 الخالصة:
  دارة والعسل عمى اإل يجعزاء سمدمة التػر أ مغ خالل دراسة العالقات بيغ تكاليف التخؽيس

الشيج ستفادة مغ مكانية االإان ىشاك و  ،يو تحجيات السشافدةلجعع قجرتيا عمى مػاج الكفء
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التكمفة لخفس الفاقج  نيج الخالي مغو  لمتغيخات الدػؾيةستجابة تدارع في تحديغ مخونة االسال
  وزيادة الجػدة

  ميدة تشافدية خالل  أعمىلتحقيق  الشيج الستدارع والشيج الخالي مغ الفاقج ستفادة مغاإلإمكانية
كفائتيا. مسا يشتج عشو تخؽيس التكاليف وارتفاع مدتػػ الخجمة مغ خالل زيادة  سمدمة التػريج

تخؽيس التكاليف وزيادة في  السقجمة وفيع الدػق فيسا جيجًا، وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية متسثمة
 العائج باإلضافة إلى سخعة االستجابة الحتياجات الدػق 

 لتكمفة، واإلىتسام باالسشاسب الػقتو  السكان في تػفيخىاومجػ  العسالء خجمة سدتػػ ب امساالىت ان 
يديج  الستدارع باستخجام الشيجوبدخعة االستجابة  الخمػ مغ الفاقج. باستخجام تخؽيزو يتعالتي و 

 مغ الكفاءة التي تحقق ميدة تشافدية. 
 الحالية الدػق  يصمبيا التى االحتياجات مجسػعالخالى مغ الفاقج الشطام الستدارع أو  يعالجال 

 Leagile . الفاقج مغ الخالى الستدارع الترشيع مثل وليحا ضيخت األنطسة الستكاممةخدًا، مشف

Manufacturing .لدج الثغخات واالستفادة مغ مسيداتيسا معًا 
  تحديغ ، و ستجابةسخعة االج يحقق السخونة العالية و رع الخالي مغ الفاقنيج التداان تصبيق

دورة حياة تخؽيس ، تساد عمى الترشيع بكسيات كبيخة، عتخؽيس اال، تخؽيس التكاليف، الجػدة
 .التخمز مغ الفاقج، بتكارزيادة اال، كبخ في السشتجاتأتشػع ، السشتج

 دورياتال العربية: السراجع
 ،تحقيق خفة الحخكة في  ، "عالقة التسكيغ اإلدارػ بفخق العسل وأثخه0203البجرانى، إيسان عبج دمحم أحسج

مجمة جامعة األنباء لمعمهم القترادية 8 دراسة ميجانية عمى عجد مغ مدتذؽيات محافطة أربيل"، اإلستخاتيجية
 .14، عدد 7العراق، مجمد  –والدارية 

 ،إشار مقتخح لسحجدات إدارة سمدمة التػريج وآثارىا عمى  0203الحبيذى، دمحم محدػب الشبى، دمحم أحسج حدان "
 مجمة التسهيل والتجارة، العدد الثانى، كمية التجارة، جامعة طشظا. قجرتيا التشافدية8 دراسة الحالة"،

  إشار مقتخح لسحجدات إدارة سمدمة التػريج وآثارىا عمى 0203دمحم أحسج حدان، ;الحبيذى، دمحم محدػب الشبى" ،
 طشظا.مجمة التسهيل والتجارة ،العدد الثانى، كمية التجارة، جامعة قجرتيا التشافدية8 دراسة الحالة"، 

 ،تصػيخ أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط السػجو في  "استخجام مجخل تخشيج الفاقج0202الجشجػ، نذػػ أحسج
 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة.77، العدد 42"، مجمة السحاسبة والدارة والتأمين، السجمد بالػقت

 ، إدارة تكاليف سمدمة التػريج )مشطػمة  في ، "تفعيل دور أساليب السحاسبة اإلدارية0224الجشجؼ، نيال أحسج
 مجمة البحهث الدارية، كمية التجارة،  جامعة األزىر .مقتخحة"،  

 ،في  دراسة تصبيؿية -، "الترشيع الخشيق وإنعكاساتو عمى نطام اإلدارة البيئية 0200الدسان، ثائخ أحسج سعجون
، كمية الدارة واالقتراد، جامعة 34، مجمد 100مجمة تشسية الرافدين، العددالذخكة العامة لكبخيت السذخاق"،

 .السهصل
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