املالحـــــــــــــــــــــق
ملحـــــــــــــق رقم 1

قائمة استقصاء

موجهه إىل إدارات التسويق واإلنتاج
بشركات إنتاج السيارات

1

زميلى المسئول فى الشركة :

يقوم الدكتور ممدوح رفاعى األستاذ المساعد بكلية التجارة جامعةة عةيش شةمع بعمةل دراسةة بع"ةواش

أثر تطبيق "ظرية القيود على التوجه بمعدالت التدفق  :دراسة ميدا"ية على شركات إ"تاج السةيارات فةى م ةر

فقط .

و"حش إذ "شكر لكم تعاو"كم مع"ا "عةدكم أش تكةوش المعلومةات الةواردة بالقائمةة ألرةراا البحةل العلمةى

دكتور ممدوح عبد العزيز رفاعى
أستاذ إدارة األعمال المساعد

كلية التجارة جامعة عيش شمع

 -1عملية تركيز اخلطوات اخلمس :

) أمةام العمةود الم"اسةن مةش وجظةة "ظةرو ووفقةا

حدد اإلجابةة الم"اسةبة وذلةو بوعةم ع(مةة

ل(ستخدام الفعلى لخطوات التحسيش المستمر لم"ظجية "ظرية القيود فى شركتكم:
رقم

العبارة

عملية تركيز الخطوات الخمع

درجة االستجابة

-1

تبدأ الشةركة عةادة بتحديةد القيةد الةذو يعةوق تحقيةق الظةد

-2

تحةةدد الشةةركة كيفيةةة اسةةتا(ل قةةذا القيةةد فةةى ال"ظةةام لزيةةادة معةةدل

-3

يتم استا(ل القيد عش طريق إعادة ت ميم المظمة أو ال"شاط الةذو

-4

تحقةق الشةركة التكامةل بةيش المةوارد األخةرو التةى لةيع بظةا قيةد مةةم

-5

تزيد الشركة مخرجات القيد مش خ(ل بعا أو كل البدائل التالية:

-6

كاش قيد مادو أو قيد إدارو .

سةوا

التدفق.

به قيد.

المورد ذات القيد لتعظيم فعاليته .

ال ةةيا"ة الوقائيةةة – التشةةايل اإلعةةافى – جعةةل القيةةد يسةةير ب ةةورة

أوتوماتية.

تسةةعى الشةةركة بعةةد تحسةةيش العمليةةة وازالةةة القيةةد إلةةى عةةدم حةةدول
الق ور الذاتى عدم السماح لتحقق قيد جديد لل"ظام).

2

موافق
تماما

موافق

محايد

رير

موافق

رير موافق
تماما

 -2عمليات التفكري حلل املشكالت :

حدد اإلجابة الم"اسبة مش وجظة "ظرو فيما يتعلق باالستخدام الفعلى لألدوات ال(زمةة لحةل المشةك(ت

فى الشركة وذلو بوعم ع(مة

) أمام العمود الم"اسن .

1/2تحديد عناصر التغيير ( ما الذى يتم تغييره ؟).
رقم

العبارة

أدوات وخطوات التفكير

درجة االستجابة

موافق
تماما

موافق

محايد

رير

ريرموافق

موافق

تماما

التالن على الق ور فى االتفاق على المشكلة:
-1

لتحديد جوقر المشكلة يتم استخدام شجرة الحقيقة الحالية .

-2

بتحليةةل أ ةةل السةةبن للمشةةكلة يةةتم التو ةةل إلةةى التةةوثيرات ريةةر المرروبةةة

-3

وال"اتجة عش المشكلة م"ظج ب"ا السحن العامة).

إذا حةةدثت مش ةكلة بالشةةركة يةةتم إعةةداد قائمةةة بالتةةوثيرات ريةةر المرروبةةة فةةى
مجاالت وظيفية متعددة .

-4

إذا تةةةم إعةةةداد قائمةةةة بالتةةةوثيرات ريةةةر المرروبةةةة يةةةتم البحةةةل عةةةش ع(قةةةات

-5

يستخدم م"طق السبن واألثر لربط السحن العامه بالتوثيرات رير المرروبة.

السببية بي"ظا .

 2/2تحديد أدوات وهدف التغيير ( ما الذى يتم تغييره ؟ وإلى ماذا ؟ ):
رقم
العبارة

درجة االستجابة
أدوات وخطوات التفكير

تماما

التالن على الق ور فى الموافقة على الحلول :
-1
-2

يسةةةتخدم الرسةةةم التخطيطةةةى لتثبيةةةت ال ةةةراب فةةةى عمليةةةة تبخيةةةر السةةةحن
استبعاد التوثيرات رير المرروبة)

ي"ةةتج ال ةراب أو التةةوتر مةةش إث"ةةيش مةةش القةةوو المعةةادة التةةى تجةةذن متخةةذ
القرار فى اتجاقيش مختلفيش .

-3

يؤدو ال راب عادة إلى استمرارية األسبان للحالة رير المررون فيظا .

-4

تسةةعى سةةحن جةةوقر ال ة ارب إلةةى تجميةةم سةةحن ال ةراب حيةةل تبحةةل عةةش

-5

تسةةتخدم التحفظةةات السةةلبية للفةةرب لتحديةةد التشةةعبات السةةلبية المحتملةةه ألو

ال راعات األعمق التى تخلق التوثيرات رير المرروبة .

عمل أو إج ار

موافق

مثل إدخال الحل).

3

موافق

محايد

رير

موافق

ريرموافق
تماما

التالةةةن علةةةى الق ةةةور فةةةى االتفةةةاق علةةةى أش الحةةةل واقعةةةى يحةةةل المشةةةكلة
ب ورة واقعية)
-1

تستخدم شجرة الحقيقة المستقبلية الختبار ال"جاح المحقق مةش إدخةال الحةل

-2

تسةتخدم شةةجرة الحقيقةةة المسةةتقبلية لتحديةةد قةل إدخةةال الحةةل يمكةةش أش يولةةد

-3

تسةةتخدم شةةجرة الحقيقةةة المسةةتقبلية لتج"ةةن األع ةراا السةةيئة ع"ةةد تطبيةةق

-4
-5
-6

المقترح .

توابم سلبية ع"د تطبيقه .
الحل.

تمثةةل حلقةةة التعزيةةز اإليجةةابى التةةوثير المررةةون والمقةةدم فةةى شةةجرة الحقيقةةة

المستقبلية ال"اتج اإليجابى مش تطبيق الحل).
تظةةد

حلقةةة التعزيةةز اإليجةةابى إلةةى جعةةل شةةجرة الحقيقةةة المسةةتقبلية أكثةةر

دواما واستمرارية .
تظد

التحفظات السلبية للفرب إلى فظم الممر السببى

 Causal Pathبيش اإلج ار والتشعبات السلبية لتظذين
التوثيرات السلبية .

 3/2تحديد أسلوب التغيير( كيف يتم التغيير ؟)
رقم

العبارة

درجة االستجابة

أدوات وخطوات التفكير

تماما

التالةن علةى الق ةور فةةى اتبةاب السةلوو الم"ةتظم بعةةد اإلتفةاق علةى اإلجة ار
-1
-2

الخو

رير اللفظى والقلق).

تحةةدد شةةجرة المطلةةن العةةرورو كةةل األقةةدا

المتوسةةطة العةةرورية لت"فيةةذ

العمل الذو تم اختياره .

تسعى شجرة المطلن العرورو إلةى تحديةد العقبةات التةى يمكةش تخيلظةا ع"ةد

تطبيق الحل والتالن عليظا .
-3

ت ة

شةةجرة التحةةول ب ةةورة تف ةةيلية العمةةل الةةذو يةةؤدو إلةةى إ"جةةاز خطةةة

تطبيق التايرات المحددة فى حلقة التعزيز اإليجابى .

تسعى شجرة التحول إلةى الوقايةة مةش الفشةل أو تحديةد األعمةال التةى تةؤدو

-4

موافق

إلى التالن على العقبات المحددة فى شجرة المطلن العرورو .

4

موافق

محايد

رير

ريرموافق

موافق

تماما

 -نظام جدولة التوازن الديناميكى الكلى لألجزاء )(DBR

حدد اإلجابة الم"اسبة مش وجظة "ظرو فيما يتعلق باالستخدام الفعلى لع"ا ر "ظام جدولةة التةوازش الةدي"اميكى

الكلى لألج از بشركتكم وذلو بوعم ع(مة
رقم

العبارة
-1
-2

جدولة التوازش الدي"اميكى الكلى لألج از

) أمام العمود الم"اسن .
درجة االستجابة

تماما

يعتمد "ظام جدولة الت "يم فةى الشةركة علةى وعةم جةدول رئيسةى تف ةيلى
لإل"تاج.

يعةةم جةةدول الطاقةةة الق ةةوو للعمليةةة اإل"تاجيةةة ع"ةةد القيةةد السةةرعة Pace

ال(زمة للم "م ككل.

-3

يتم عمل مقابلة للطلن السوقى المتوقم مم قدرات قيود ال"ظام.

-4

يةةتم وعةةم احتيةةاطى لمعةةدل إ"تةةاج العمليةةة لحمايتةةه مةةش األعطةةال يتمثةةل فةةى

-5
-6
-7

وقت احتياطى . Time Buffers

يةةتم وعةةم احتيةةاطى لمعةةدل إ"تةةاج العمليةةة لحمايتةةه مةةش األعطةةال يتمثةةل فةةى

مخزوش وحدات) احتياطية . Stock Buffers

احتيةةاطى معةةدل اإل"تةةاج للعمليةةة قةةو إحةة(ل المخةةزوش االسةةتراتيجى لحمايةةة

مخرجات ال"ظام مش التايرات التى تحدل فيه .

يتم وعم معدل إ"تاج للشركة ككةل  Ropeفةى شةكل وقةت مةش أجةل تحقيةق

التةزامش لكةةل المةوارد فةةى ال"ظةةام يتوافةةق مةةم سةةرعة  Paceالجةةدول الرئيسةةى
التف يلى لإل"تاج توازش عملية اإل"تاج) .

-8
-9

يةةزود معةةدل إ"تةةاج الشةةركة ككةةل فةةى شةةكل وقةةت مخرجةةات الشةةركة بات ةةاالت
بيش "قاط الرقابة الحرجة وذلو لعماش التزامش فيظا.

يةةتم وعةةم معةةدل إ"تةةاج للشةةركة ككةةةل  Ropeفةةى شةةكل وحةةدات مةةش أجةةةل
تحقيةةق الت ةزامش لكةةل الم ةوارد فةةى ال"ظةةام يتوافةةق مةةم سةةرعة  Paceالجةةدول

الرئيسى التف يلى لإل"تاج توازش عملية اإل"تاج) .
-11

الوظيفة الظامة لمعدل إ"تاج الشركة ككةل  Ropeفةى شةكل وقةت أو وحةدات
قةةى توليةةد الت"فيةةذ الزم"ةةى للمةوارد الم"اسةةبة فةةى ال"ظةةام فةةى الوقةةت الم"اسةةن

لمسا"دة جدول أق ى طاقة لعملية اإل"تاج Drum Schedule
-11
-12

يعتبةةر الت ةوازش الةةدي"اميكى الكلةةى لألج ة از "ظةةام لجدولةةة الجةةذن حيةةل يطلةةق
المواد اعتمادا على إشارات مش "قطة اإلخت"اق.

يحةةل "ظةةةام التةةةوازش الةةةدي"اميكى الكلةةةى لألجةةة از قيةةةد العمليةةةات المتمثةةةل فةةةى

ال راب بيش محاولة عماش معدل التةدفق  Throughputومحاولةة الرقابةة
-13

على التكلفة .
يظةةد

موافق

"ظةةام الت ةوازش الةةدي"اميكى الكلةةى لألج ة از إلةةى تعظةةيم المخرجةةات مةةش

خ(ل تسريم خطى الموارد الموعوعة .

5

موافق

محايد

رير

ريرموافق

موافق

تماما

 -4التوجه مبعدالت التدفق :

)

حدد اإلجابةة الم"اسةبة مةش وجظةة "ظةرو فيمةا يتعلةق بالتوجةه الفعلةى لشةركتكم وذلةو بوعةم ع(مةة

أمام العمود الم"اسن .

 1/4بُعد العقلية التنظيمية :
رقم
العبارة
-1

-2

درجة االستجابه
مكو"ات بعد العقلية الت"ظيمية

موافق
تماما

التركيز األولى لمشروعات تحسيش العمليات قو تخفيا التكلفة .
تعتقةةد اإلدارة أش كةةل فةةرد يجةةن أش يعمةةل بجةةد واجتظةةاد وأش يت ة

موافق

محايد

رير

ريرموافق

موافق

تماما

بالكفةةا ة

حتى تعظم الم"ظمة مش ربحيتظا.
-3

أحد أولويات اإلدارة العليا قو عماش الرعا عش بيئةة العمةل مةش أجةل جميةم
العامليش .

-4

يح ةةةةل العةةةةامليش لةةةةدي"ا علةةةةى المسةةةةا"دة والةةةةدعم الكةةةةافى مةةةةش الم"ظمةةةةة

-5

يمكش أش يعتمد العم( علي"ا للتةزود بالخدمةة كمةا يطلبةوش وحي"مةا يطلبةوش

-6

يفظم العامليش لدي"ا أقمية رعا العم( على "جاح"ا.

حتىيطلبوش.ظائفظم على أكمل وجه .
.

 2/4بُعد مقاييس األداء المستخدمة :
رقم
العبارة

درجة االستجابة
مكو"ات بعد مقاييع األدا

تماما

-1

تعتمد الشركة فى تقييم األدا المالى لظا على مؤشر

-3

تعتمد الشركة فى تقييم األدا المالى لظا علةى معةدل العائةد علةى االسةتثمار

-4

تستخدم الشركة مؤشر تكلفة المواد الخام المباشرة للم"تجةات لحسةان تكلفةة

-2

-5
-6
-7
-8

افى الربح

تعتمد الشركة فى تقييم األدا المالى لظا على مؤشر التدفقات ال"قدية .

.

الم"تجات .

تسةةتخدم الشةةركة مؤشةةر تكلفةةة العمالةةة المباشةةرة للم"تجةةات لحسةةان تكلفةةة

الم"تجات.

تستخدم الشركة مؤشر التكةالي

الم"تجات.

تسةةتخدم الشةةركة مؤشةةر التكةةالي

الم"تجات.

تسةتخدم الشةركة مؤشةةر التكةالي

موافق

المتايةرة المحملةة للم"تجةات لحسةان تكلفةة
الثابتةةة المحملةةة للم"تجةةات لحسةةان تكلفةةة
العامةة واإلداريةةة للم"تجةات لحسةان تكلفةةة

الم"تجات .

6

موافق

محايد

رير

موافق

ريرموافق
تماما

 3/4بُعد اتخاذ القرارات :
رقم
العبارة

درجة االستجابه
مكو"ات بعد اتخاذ الق اررات

تماما

-1

يمكةةش و ة

-2

تسةةةتخدم الشةةةركة "مةةةوذج الكميةةةة االقت ةةةادية للطلةةةن لتحديةةةد

-3

لإل"تاج .

موافق

موافق

محايد

رير

موافق

عمليةةة اإل"تةةاج ب ةةورة أفعةةل إذا اعتبةةرت تةةدفقا

أحجام الدفم اإل"تاجية .

دفعات العملية مثل دفعات التشايل على كل عملية بةيش مةرات
اإلعةةداد) قةةى "فةةع األحجةةام التةةى يةةتم "قلظةةا مةةش عمليةةة إلةةى

أخرو .
-4

يستخدم فى الشركة التخطيط التقريبى للطاقة.

-6

تستخدم الشركة أسلون الرقابة اإلح ائية للعمليات .

-5
-7
-8
-9
-11

يستخدم فى الشركة تخطيط االحتياجات مش الطاقة.

تستخدم الشركة أسلون رقابة المدخ(ت/المخرجات .

تستخدم الشركة م"ظج إدارة الجودة الشاملة .

تسةةةتخدم الشةةةركة مةةة"ظج إدارة المعرفةةةة لإلسةةةتفادة مةةةش خبةةةرات

العامليش بظا .

تستخدم الشركة م"ظجية إدارة س(سل التوريد اإللكترو"ية

* الشركة التى تعمل فيظا

* ال"وب

* المؤقل الدراسى
* الوظيفة

* مدة الخبرة

* المدي"ة

ذكر .

فوق المتوسط

مدير عام

مش  21-11س"ة

أ"ثى .

جامعى

مدير إدارة .

أكثر مش  21س"ة

7

دراسات عليا

ريرموافق
تماما

ملحــــــق رقم 2
النتائج اإلحصائية
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