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 :الملخص
ختفيض التكاليف كالتخلص من  يفأثر تطبيق أدكات التصنيع ادلرف أك الرشيق  ىذه الدراسة بيافى استهدفت 

تنظيم  ،كقد استخدمت الدراسة أربع أدكات كىي ) خرائط تيار القيمة ،الفاقد يف مؤسسات التعليم العايل
كقت  ،اجككذلك ثالثة أنواع من الفاقد ) اإلفراط يف اإلنت ،كالتحسُت ادلستمر ( ،سياسة ىوشُت ،موقع العمل

كإرساذلا  امها إلكًتكني  كقد استخدمت الدراسة استمارة استبياف مت تصمي ،اإلفراط يف العمليات ( ،االنتظار
كفق ظلوذج إلكًتكني ا كمت تعبئتها  ،ادلوظفُت اإلداريُت يف اجلامعات ( ،عنهم ) أعضاء ىيئة التدريس للمستقصى

 جوجل درايف ادلعركؼ.
 

ختفيض التكاليف  يفبدرجة عالية لتطبيق أدكات التصنيع ادلرف  اأف ىناؾ أثرن كقد توصلت الدراسة إىل 
كأف أىم ىذه األدكات ىي تنظيم موقع العمل من حيث  ،كالتخلص من الفاقد يف مؤسسات التعليم العايل

ريج طالب كأف أىم أنواع الفاقد الذم تعاين منو اجلامعات ىو اإلفراط يف اإلنتاج كبالذات خت ،األعلية النسبية
 .دكف كجود فرص عمل ذلم

 اجلامعات. ،التكلفة ،الفاقد  ،التصنيع ادلرف ،احملاسبة ادلرنة الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة
كقد   ،عدةتأثرت الشركات بالتغَتات السريعة يف البيئة االقتصادية العادلية يف السنوات األخَتة من نواح 

ففي البيئة  .اشلارساهتك  اإلدارة كشفت زيادة ادلنافسة العادلية كالتطورات التكنولوجية عن احلاجة لتغيَت هنج
                ذلذه اخلدمات االتنافسية العادلية اليـو تقدـ الشركات اخلدمات للمستثمرين الذين أصبحوا طلبن 

(, 2015 Kocamis) كللحفاظ على كجودىا فإنو يتوجب على الشركات تكييف ىيكلها لتلبية متطلبات ،
. ككذلك يتوجب على الشركات تلبية الطلبات عالية ككقت قصَت لتسليم البضاعةالعمالء بسعر أقل كجبودة 

 ادلتوقعة كبشكل فورم مع رلموعة متنوعة من ادلنتجات بكميات قليلة كبشكل سريع.
 ،من التغَتات نتيجة التطورات التكنولوجية احلديثة يف نظم اإلنتاج اعددن ئة األعماؿ احلديثة كقد شهدت بي     

من ادلنظمات مبختلف أنواعها إىل التوجو ضلو أساليب كأدكات حديثة تساعد على النجاح  عددشلا دفع ب
يف ىذا من الشركات السباقة  ككانت شركة تويوتا اليابانية الرائدة يف صناعة السيارات .كالتميز ذلذه ادلنظمات


