
  

1 

 

 
 

The Effect of Cost Accounting System on the Relationship 

between Lean Production System and Motivating Employees' 

Performance toward Rationalization: a Field Study 

 
  1ممخص البحث

الهددددن الدددددناالنتاثدددددعانظددددد ا ددددد   تا ددددد  ا  ددددد ما
ال ك ل  االُلطبقانياالل  لعاعمىاالعالقعاب نا  د ما

الخدد ليالددناال  قددنا ظ ددلااناياالعدد لم نا ظدد ااإل  دد جا
ال تش نانيااث خناماالل اتن.ا ل ظق قاهداااالهدن ا دما
شدتحالمدل نا  د مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدنا ب د نا
اللاللحااألث ث عاألن اتااللظ ثدبعاندياب  دعااإل  د جا
الخدد ليالددناال  قددناخ مددعا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددع ا

 د تاالق لدعاعمدىاظ دلاانايا ماب  ناا تا   ما ك ل  ا 
العددددد لم نا ظددددد اال تشددددد نانددددديالق بدددددلا  دددددماال كددددد ل  ا
ال قم ن دددعال ددد ن تااألثددد  اال مثددد يالمددد   عاندددت  ا
النتاثددع.ا قددنات  هددتا  دد  ةاالنتاثددعاتلددىااناالشددتك تا
الظلاالنتاثعاالل نا  عا طبقابنتج تال قنلعالب ني

ا
ا
ا
ا

ا
ا

كاب  دددعااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنالكدددنالدددما ددد  تاالددد
ت ج بدددد ىاعمددددىاظ ددددلااناياالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديا
اثدددد خنامااللدددد اتنابثددددبلا ب ددددياهددددا االشددددتك تالدددد  ما
ال كدد ل  اال قم ن ددع.ا ب دد يىاعمددىاالددكاا مددتاالنتاثددعا
بمت تةا ظد لاالشدتك تااللمدت عاتلدىا  د ما كد ل  ا
  دد تاالق لددعالمددل نا دد ن تالعم لدد تا كدد ل  اُلظ ىددل ا

ندددديااثدددد خنامااللدددد اتن األناياالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد نا
 لل ددددواال مدددد لاتلددددىاظكددددماخدددد ط اب شددددلالبدددد نتاتا
ال ظ لا ظ ا   مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدناندياهدا ا

االشتك تابثبلا ب يا  ماال ك ل  اال قم ن ع.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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Abstract 

The purpose of this study is to exa-

mine the influence of cost accounting s-

ystem applied in an organization on the 

relationship between lean production s-

ystem and motivating employees' perfo-

rmance toward rationalizing the use of 

resources. To achieve this objective, the 

concepts of lean production system ha-

ve been explained, and lean accounting 

tools, especially value stream costing, 

have been demonstrated. Then, the stu-

dy explained in details the effect of val-

ue stream costing system on motivating 

employees' performance toward ration-

alizing the use of resources against tra-

ditional costing systems as a base to fo-

rmulate research hypotheses.  

 

 

 
 

 

The results of the study concluded t-

hat the companies in the field study ap-

plied in advanced grades the principles 

of lean production environment, but thi-

s did not positively affect the performa-

nce of workers toward rationalizing the 

use of resources because of adoption tr-

aditional cost systems by these compa-

nies. Based on these findings the study 

recommended that the Egyptian compa-

nies should transmit to value stream co-

sting system to provide cost informati-

on motivating employees' performance 

toward rationalizing the use of resour-

ces and prevent faulty inference about l-

ean initiatives because of adoption trad-

itional costing systems. 
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 اإلطار العام لمدراسة -1
 طبيعة المشكمة وأسئمة الدراسة: 1-1

انتاال طدد تاتاال ك  ل ج ددعاالل الظقددعا الل  نثددعا
الل مدد عنةا   ددد  ات بدد تاالعلددداليا عددنماتثددد عنانهما
لإل    تاا اننوااك تالدناالق لدعاالُلنتكدعاندياالل د ةا
تلىا خمياالشتك تاعنانمثد عااإل  د جابكل د تاكب دتةا
 ب ددد يالثددد    تاع ل دددعالدددنااللخدددل ن ا  ب ددديانمثددد عا

ال ديااLean Productionاإل   جاالخ ليالناال  قدنا
 دددنعمااإل  ددد جابكل ددد تامددد  تةاظثدددلاطمدددلاالعل دددلا
 ل وا ك  نااللخدل نالدواالبظدثااللثد لتاعدناث دبلا
 ع  ماالق لعالمعل لاعناطت قا ن  دعاال  قدناتلدىااقدلا

-,DeBusk  & DeBusk,2012)لثد   اللكدن

Part1) .ا
 قددنااكددتات انانمثدد عااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قدددنا
(Womack & Jones , 1996; Baggaley & 

Maskell, Part 1, 2003; Wood, 2004; 

Grasso, 2005; Baggaley,2006)عدنةالبد ن اا
(ا1ل  م  اب  دعااإل  د جاالخد ليالدناال  قدنااهلهد  ا 

 ظن ناالق لعالنال  د تاالعل دلا ال ديا كد نالثد عناىا
لدددددننوالق بمهددددد  ا هدددددااا  طمدددددلاظدددددا ااياا شدددددطعا ا

  د ما نقد ىال  د تاتاالق لدعا(اال 2 م  اق لعالمعل دلا 
Value Streamsبظ دددثا خددد  اكدددلا  ددد تاق لدددعاا

بكددلاالعلم دد تااللطم بددعاإل  دد جاالل دد ةاا اع  مددعالددنا
الل  جددد تاالل شددد بعابدددنياىالدددناتثددد الماطمدددلاالعل دددلا

(ا لك ناالل    نابد لخط طا3ظ ىا ثم ماالل  ةالها 
األل ل ددددعا  تنااإل  دددد ج(الددددناال مدددد لالملعم لدددد تا

تاتاتا  ظن ددنا ظددلااللشددكالتانددياالظدد لا ا  خدد ااالقدد
قطعدددعا Pull System(اإل  ددد جاب  ددد ماالثدددظلا4 

بقطعدددعا ق لددد ا طمدددلاالعل دددلالل دددوا كددد  نااللخدددل نا
-Visual Manag(اإلناتةااللت  دعا5بكدلااشدك لها 

ementلددددددناخدددددداللااللع   ددددددعاالبمددددددت عا العددددددت اا

اللت ددديالب   ددد تاال شددد  لاإل  ظدددعااللعم لددد تالمعلددد لا
اجددددددددلاال ددددددددنخلاال دددددددد تيالل ددددددددواانددددددددياالظدددددددد لالددددددددن

(االثعيااللث لتا ظ ا6بكلااشك لها ا Wasteال  قن
ب لبظددثابدددالا ه  ددعاعددناندددت ا Perfectionالكلدد لا

اال ظث نا ظا اال  قن.
  دد مخ اجدد هتاب  ددعااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا

Lean Production Environmentندياالبظدثاا
اللث لتاعنا ع  ماالق لدعالمعل دلاعدناطت دقا ظن دنا

 ,Baggaley & Maskell, 2003) ظدا اال  قدن

Part1;Kennedy & Huntzinger, 2005) ا.
ندددددياايالددددد تناا ا شددددد طا ااWaste   ل دددددلاال  قدددددنا

 م  اق لدعالمعل دلا ب ل د ليالدنا كد ناالعل دلاتا بد ىا
نده.ا   خداانياننوالق بلاعناهاااال  قنالدااا جدلاظا

ال  قدددنااشدددك  ىاعدددنةالدددنااهلهددد ااإل  ددد جااللا دددن ا دددتاكما
اللخدل ن ااإل  دد جااللع ددل االظتكددعا  ددتاالمددت ت ع ا
اإل    ت اال قلا  تاالمت تي ا العلم د تاال شد  م عا

ا.(Grasso,2005)اللا نة
 ُ عناالعل لاالعل ناال قتيال  د مااإل  د جاالخد ليا

نيا   تاتاالق لعالناال  قناظ ثا شكم نانتقاالعللا
 خال دد اال مدد  و ا هددمااللثدد  ل ناعددنا تجلددعانمثدد عا

 Lean نكدددددددتاب  دددددددعااإل  ددددددد جاالخددددددد ليالدددددددناال  قدددددددنا

Thinkingتلددىا اقددواخدداللاالعلددلاال دد لي.ا  ددنىعياا
 ;Brewer & Kennedy, 2006)الدددبع ا

Grasso, 2006)اناب  عااإل   جاالخد ليالدناال  قدناا
ياالعد لم نا ظد اا  ظتاالعن نالنااللمد نتالظ دلاانا

ال تشدددد ناندددديااثدددد خنامااللدددد اتنالددددنااهلهدددد  ا  دددد   ا
الثدددمطعا ا   ظدددعااللعم لددد تالمعلددد لا  خددد ااالقدددتاتاتا
 ال ع لددددلاال دددد تيالددددوااللشدددد كلاعمددددىاات اال اقددددو ا
    ددتانمثدد عا  ق نددعااإلناتةالم ع لددلالددواالعلدد لالددنا
لجدددتنالدددد ن نالجعلدددد لا جدددلاالددددتهما تقدددد ب هماتلددددىا

 تا جددلاا  ظددعا  ه  ددعاال تمددعاكد  همالمدد نتالإلب كدد
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لهددددددمالم جن ددددددنا ال ظثدددددد نااللثدددددد لتابظكددددددمالعددددددتن هما
ب   م لاالعلم  تاال يا  ن  هد  ا ال  دتاتلدىاالعلد لا
عمىاا هماام لابشت عا جدلا  ل  هد ا ل ثد ااع مدتا
 كم دددعا جدددلاخ مددده اتظددداللا ق ندددعاالعلدددلاالجلددد عيا
 اللثدد  ل عااللشدد تكعاعددناال جدد حاا اال شددلابددن الددنا

العلدددلاال دددتني اال ظددد لا ظددد ااإلناتةاالبمدددت عاا ق ندددع
لت  دددددعااأل دددددتاال ددددد تياألناياالعلددددد لاعمدددددىال شدددددتاتا
ااألنايا ا ج ه  ه ابن ىالنااإلناتةااب ث خناماال ق ت ت.
 نددياتاياالب ظددثاانالمدد نتاالظ ددلاالثدد بقعالددنا
 كددد ناك ن دددعا ثددد  ا  هددد تا    تهددد اب مدددطتاناتااالدددما

ا دددتاجهددد ناا كدددناه ددد كاق ددد  الظ ثدددبياثدددم ما عكددد 
العلددددد لا ظددددد اال تشددددد نانددددديااثددددد خنامااللددددد اتناعمدددددىا
لق    ااألناي.انلناالل طقيااناالعلد لالدنا ثد هل اا
بقنتا همااإلبناع عانيا ظن نا ظدا اال  قدنالدناخداللا
علم ددد تاال ظثددد نااللثددد لتاتااالدددما  ق ثدددل ااالل ددد نوا
ااالدددما  دددتجماجهددد نهما ظددد ا ال   جدددعالدددنالق تظددد  هما ا 

نوا عدددددد ناعمدددددد هم.ا  ع بددددددتا  ددددددماال تشدددددد ناتلددددددىال دددددد 
اللظ ثبعابم عاع لعا    ماال ك ل  ابمد عاخ مدعا
اللمددنتااألث ثددديالملعم لدد تاال دددياُ ثدد خنمالمتق بدددعا
  ق  مااألناي.ان اااك نا   ماال ك ل  ا  نتالعم ل تا
  ثقالوانمث عا نكتالب ن اب  عااإل   جاالخ ليالدنا

العلدد لااال  قدنانثدد  ا عكد اكل دد ىاال قددنماالداياُ ظددتل 
 ظ اال تشد ناللد ا ل دنالدناظ دلاهللهدما ظد اال تشد نا
نددددديااثددددد خنامااللددددد اتن.اعمدددددىاثدددددب لاالل ددددد ل ا  ددددد ما
اإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا  جددهاالعلدد لاب إل  دد جاندديا
ظن ناالطملا ثدتععاال ثدم مالمعل دل اند اااكد نا  د ما
ال كدد ل  ا  كدد ل  ا  دد تاالق لددع(ا قدد ماب ظن ددنا كدد ل  ا

 ل  ا   تاالق لعاعمىاعنناال ظدناتاال ظنةابقثلعا ك
اللب عددددعا  لدددد  اعددددنناال ظددددناتاالل  جددددع(اندددد ناهددددااا
الل شددتاثدد  اُ ظ ددلاالعلدد لاعمددىابددالاكددلاالجهدد نا
لم ق دناب ل  ج هد تاالمدد نتةالهدمابثددبلات ثد قالق دد  ا

األنايا  كم ددعاال ظددنة(الدددواال  ج هدد تاالمدد نتةالهدددم.ا
 ل  اال اتااانشدلاا ا خمد ا  د ماال ك ل     د ماال كد

الكم ع/اللع  ت ع(اعناق   ا  عت  االعل لاا  ىابد  لا
عددناال قددنماالددايا ظتل  ددها ظدد اال تشدد ناندديااثدد خناما
ع قددعا اللدد اتن انثدد  ا دد نياالددكاتلددىان دد تاهلدد هما ا 
لبدد نتاتاالل  لددعالم ظدد لا ظدد اب  ددعااإل  دد جاالخدد ليا
لددناال  قددنابثددبلاالمدد  طاالل ع تمددعا ال   جددعالددنا

 جاالخددددد ليالدددددناال  قدددددنا لدددددناتتشددددد ناتا  ددددد مااإل  ددددد
ل شدددددددتاتااألنايااللع لددددددددنةاعمدددددددىالعم لدددددددد تا  ددددددددما
ال كدد ل  اال قم ن ددع.اعمددىاثددب لاالل دد ل ا  دد مااإل  دد جا
الخ ليالناال  قنا  جهاالعل لا ظ ااث خنامااقلاقنتا
لدددناط قدددعااللددد اتناندددياال قدددتاالدددايا قددد مان دددها  دددما
ال كددددد ل  اال قم ن دددددعاب خمددددد  اكدددددلا كددددد ل  اط قدددددعا

للث  معا   تااللثد  مع(عمىالتاكدلاال كم دعاالل اتنا ا
اللث  ل ناع ه  اع ن ااُ نتكاالعلد لاانا ان  دنةالدنا
 تشدددددد نااثدددددد خناماط قددددددعااللدددددد اتناألناجهدددددد نا قم ددددددلا
اثدددددد خناماالط قددددددعا ا  هددددددتاعمددددددىااتقدددددد ماال كدددددد ل  ا

اBaggaley (2006:36) لقدد    ااألناي.ا  دداكتا
لخ ليالنا"نياال  للاال طب قاال  جحال   مااإل   جاا

ال  قددنا ا لكددناانا ثدد لتال  ددتةاط  مددع ان ل خ  مدد تا
األ ل دددعانددديا قدددتاال    ددداا لثددد    تااللخدددل ناال ددديا
 ظققه االشتكعانديااأل د مااأل لدىالجهد ناال ظد لا ظد ا
ب  ددعااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنالددما جددنه اع ددنال دد تةا
الشددددتكعا لظددددلاالنتاثددددع(ابعددددنا ددددالثاثدددد  اتابثددددبلا

ياق   ا  ق د ماالعلم د تاب د يىاعمدىاتث لتاتاالشتكعان
ال كدددد ل  االلثدددد هننعالم ظددددنةااللظثدددد بعا نقدددد ال  دددد ما

اال ك ل  االلع  ت ع".
 لنا ما  مخ الشكمعاالنتاثعانيااإلج بعاعمىا
األث معاال  ل دع اهدلا طب دقا  د مااإل  د جاالخد ليالدنا
ال  قددنا دد نياب لمددت تةاتلددىاظ ددلااناياالعدد لم نا ظدد ا

لدددكاعمدددىا ددد  ا  ددد ماال كدددد ل   اال تشددد نااما   قددد اا
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ل ه ددعاالعالقدددعابددد نا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا
 ظ دددددلااناياالعددددد لم نا ظددددد اال تشددددد ناتاااكددددد نا  ددددد ما
ال كددد ل  ا قم دددني ال ه دددعاالعالقدددعابددد نا  ددد مااإل  ددد جا
الخدد ليالددناال  قددنا ظ ددلااناياالعدد لم نا ظدد اال تشدد نا
تاااكددددد نا  ددددد ماال كددددد ل  الب دددددياعمدددددىااثددددد  ا  ددددد تا

 ابلع دىااخدتا  Value Stream Costingلق لدعا
هددلا دد  تا دد  ا  دد ماال كدد ل  اعمددىا دد  االعالقددعابدد نا
  دد مااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا ظ ددلااناياالعدد لم نا

ا ظ اال تش نانيااث خناماالل اتن ا
 هدف الدراسة 1-2

 هدددن االنتاثددددعاتلدددىانظدددد االعالقدددعابدددد نا  دددد ما
العدد لم نا ظدد ااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا ظ ددلاانايا

ال تشدد ناندديا ددلا  دد ماال كدد ل  اال قم ددنيا ال كدد ل  ا
الكم دددع/ال ك ل  االلع  ت دددعا  ظم دددلااإل ظتانددد ت(ا نددديا
 ددددلا  دددد ماال كدددد ل  ا  ددددتاال قم ددددنيا  كدددد ل  ا  دددد تا

ل قددن مانل ددلا(  Value Stream Costingالق لددع
علمياعناا دتا د  ا  د ماال كد ل  اعمدىاالعالقدعابد نا

ليالددناال  قددنا ظ ددلااناياالعدد لم نا  دد مااإل  دد جاالخدد 
ا ظ اال تش نانيااث خناماالل اتن.

 منهجية الدراسة 1-3
 ثددد خنماالنتاثدددعااألثدددم لااإلثددد قتا يا ال ظم دددلا
الل طقددددددديالدددددددبع االلشددددددد هناتا األل مدددددددع(ال كددددددد  نا
األث  االل طقياإلش ق قاال ت  ا اخ ب ته .ا   دتاا
لشدد   ااثدد خناما  ددماال كدد ل  اال قم ن ددعا عددنما جدد نا
انلددعاعمددىا طب ددقاالشددتك تااللمددت عال  دد ما كدد ل  ا

تاثعاعمىاع  عا   تاالق لع انقنا مااخ ب تانت  االن
مددد  تةالدددناالشدددتك تااللشددده تةانددديات  ددد جااألجهدددلةا
الل لل دددددعانددددديالمدددددتاظ دددددىا ثددددد ط واالب ظدددددثاشدددددتحا
لمددددل نالبدددد نيياب  ددددعااإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددنا
   ددد ما كددد ل  ا  ددد تاالق لدددعالملثددد هن القددد بم همانددديا

ها االشدتك ت.ا قدنااثد ع  تاالنتاثدعابد نةااإلثد ب  ع ا
 لاعمدددددددىاالب   ددددددد تا اللقددددددد بالتاالشخمددددددد عالمظمددددددد

اللطم بعالوا  ل وانل لالشتحالمل نالب نيياب  دعا
ااإل   جاالخ ليالناال  قنا    ما ك ل  ا   تاالق لع.

 المساهمة العممية لمدراسة 1-4
(اتلقددد يا1  ل دددلااللثددد هلعاالعمل دددعالمنتاثدددعانددديا 

ناتةا المدددد ياعمددددىان تاب   دددد تاال كدددد ل  اندددديانهددددما ا 
ل ناظ ددلاانا هددما ظدد االج ا ددلاالثددم ك عالمعلدد لالمدد

ال تشددددددد نانددددددديااثددددددد خنامااللددددددد اتنا   ددددددد  مان انعهدددددددما
(ا قددددن مانل ددددلا2 لمدددد لظهمالددددوااهددددنا االل  لددددعا 

علمدددياعمدددىانشدددلا  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعاندددياظ دددلا
اناياالعددددد لم نا ظددددد اال تشددددد نانددددديااثددددد خنامااللددددد اتنا
 اهل عاال ظ لا ظ ا  د ما كد ل  ا  د تاالق لدعال د ن تا

(ا3األنددددددتانا ظدددددد اال تشدددددد نا لعم لدددددد تا ددددددنعماهلددددددما
انالع دددمااGrasso et al. (2015:15) دددنىعي

النتاثدد تاالثدد بقعاقددنلتااطددتاىانمثدد  عاُ  هددتا خمددد ا
  ددددددماال كدددددد ل  اال قم ن ددددددعاعددددددناال ندددددد ياب للعم لدددددد تا
 لقدد    ااألناياالل  ثددبعالددنعما  ددمااإل  دد جاالخددد ليا
لددناال  قددنا الكددناالقم ددلالددناالنتاثدد تاظ  لددتا قددن ما

لدددنعماا انظددد اهدددا االلدددلاعماال  ت دددعااانلدددعاعلم دددع
تع لددد ناىاعمدددىاال جددد تلاالشخمددد ع.الدددالكا ددد  ياهدددا ا
النتاثعاكخطد ةاتمد ن عالثدناال جد ةانديا د انتااألنلدعا
العلم ددعا خ بددد تاال    دددتاال مثدد يالهدددا االقمددد عالدددنا
ل  دد تالخ مدد ا هدد ااأل ددتاعمددىاظ ددلااناياالعدد لم نا

  ظ اال تش نانيااث خناماالل اتن.
 م الدراسةتنظي 1-5

 ددما   ددد ماالنتاثدددعابظ دددثا عدددت اال قطدددعاال    دددعا
 ال  ل دددددعالل هددددد ما  ددددد ماا   ددددد جاالخددددد ليالدددددناال  قدددددنا
 اللظ ثددددبعانددددياب  ددددعااإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قدددددنا ا
 ال قطدددددعاالتابعدددددعا قدددددنماعتمددددد ىالخ مدددددتاىالمنتاثددددد تا
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الثدددد بقعا  قددددنه  ا  شددددتحاال قطددددعاالخ لثددددعاالل طددددقا
  االنتاثدع ا  خد  اال مث يا ش ق قا م   عانتا

ال قطدددعاالث نثدددعابك   دددعاق ددد  االل   دددتات ا  عدددت ا
ال قطددعاالثدد بععالب دد ناع  ددعاالنتاثددعا جلددواالب   دد ت ا
  كش اال قطعاال  ل عاعنا    ةاالنتاثدع اب  لد ا قدنما
ال قطدددعاال  ثدددععال  قشدددعالهدددا اال  ددد  ة ا  قدددنماال قطدددعا
األخ دددددددتةالمخمددددددد ىالمنتاثدددددددعالدددددددواثدددددددتنالم  مددددددد  تاا

اث تااللث قبم عااللق تظع.ا النتا
 نظام اإلنتاج الخالي من الفاقد -2

هدد انمثدد عا دد نياتلددىا Leanالد خم الددناال  قددنا
 عل ددلاالعلم دد تاال دديا مدد  اق لددعا ظددا اا ا قم ددلا
العلم دددد تا األ شددددطعاال دددديا ا مدددد  اق لددددع.ا  تكددددلا
نمثددد عااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددناعمدددىاال ىل دددلالدددنا

 اال  قدددددن.ا  عدددددت اخددددداللاال ظثددددد نااللثددددد لتا ظدددددا
Fullerton et al.(2010)نمثدد عااإل  دد جاالخدد لياا

لناال  قناب  ه ا"تث تا  ج عاش لمعا هدن اتلدىاال    دتا
ندياكدلالدناعلم د تااإل  د جا اللظ ثدبعاظ دىا مددبحا
تاثدددخعا ل  مدددمعانددديا ق ندددعاال شددد  لاندددياالشدددتكع".ا

"انااPickering & Byrnes(2016:40)  دداكتا
لناال  قنا ع يااك تالناالكا"انمث عااإل   جاالخ ليا

ت هدددد انمثدددد عاتنات ددددعا  طدددد ياعمددددىا   ددددتاتاندددديا لددددطا
اإلناتة اال ق نع االه كدلاال    لدي اعلم د تاال شد  ل ا
لق    ااألناي اله تاتاالل    نا اللك ن ت".ا    ما

 Lean Productionاإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا

Systemماهد ا  دد ماتناتيا اثدد تا  ج عالم شدد  لا قدد اا
عمدىااثد  ا   د ماالعلدلا نقد ىال  د تاتاالق لدع.ا   دد تا

عبددد تةاعددنالجل عدددعالدددنااValue Streamالق لددعا
األ شددددطعا العلم دددد تاالل   بعددددعاال دددديا  ددددننقاخاللهدددد ا
لهدد اتلددىال دد ةا  ثددم لهالمعل ددل.ا قددنا اللدد اناا  دد يا ظ ى

 Work ظ دد  ا  دد تاالق لددعاعمددىاخال دد الم مدد  وا

Cellsخدد  اكددلال هدد اب   دد جال دد ةاا اع  مددعالددناا 
الل  جدد تاالل ج  ثددع.ا  تكددلا  دد تاالق لددعاعمددىا مب ددعا
طمب تاالعل لاب عمىاج نةا اقلا كم عا نيااقلا قتا
ل ع  ماالق لعالمعل لاعناطت قا ظن دنا ظدا اال  قدنا
بكددددلااشددددك لهاالددددايا عدددد قاال ددددننقاالثددددت وا الثددددم ا

 ;Baggaley & Maskell, Part1, 2003)لإل   ج

Kennedy & Huntzinger, 2005; Lopez et 

al., 2013).ا
 قددناظددننات انانمثدد عااإل  ددد جاالخدد ليالددناال  قدددنا
(Womack & Jones , 1996; Baggaley & 

Maskell, Part 1, 2003; Wood, 2004; 

Grasso, 2005; Baggaley,2006)امجموعةةةا
المبةةادا التةةي تسةةاعد فةةي تو ةةيف بيئةةة نظةةام امةةن

الخةةالي مةةن الفاقةةد وفةةي الحكةةم عمةةى درجةةة اإلنتةةاج 
ا            تحةول المنظمةة نحةو هةلب البيئةة وهةي:

ا:Value to Customers( القيمة لمعمالء1)
ق لعاايال  ةا ظننه االعل لاالتا لانياشتا ه ان ااا
كدد ناالعل ددلا ت ددلانددياشددتاياالل دد ةاندد ناالددكا ع دديا
اانالمل دددد ةاق لددددعا اناهددددا االق لددددعا بددددتتاننددددواالثددددعت

 هددن ال  لدد تا. (Ofileanu, 2015)اللق بددلالهدد 
اإل   جاالخد ليالدناال  قدناهد ا ع د ماالق لدعالمعلدالي.ا
  شدددللاالق لدددعالدددنال  ددد تاالعل دددلاال هددد  ياالجددد نةا
 ثددددتععااإلثدددد ج بعا ك   ددددعا مب ددددعاخمدددد   االل دددد ةا
لطمبدددد تاالعل ددددل ا لددددنال  دددد تاالعلم دددد تا جددددلاانا

لهدد الدنا  ظ ددعا مبدياالعلم دد تاظ جدعاالعلم دد تاال  ل دعا
ا.(Baggaley, 2006)الج نةا ال  ق ت

 علدلا  دماا:Value Stream ( تيةار القيمةة2)
اإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنالدددناخددداللا  ددد تاتاالق لدددعا
لدددالكا جدددلاتعددد نةا   ددد ماكدددلاعلم ددد تاالل  لدددعانددديا
عددددننالظددددن نالددددنا  دددد تاتاالق لددددعا خدددد  اكددددلال هدددد ا
بل دددددد ةاا اع  مددددددعالددددددناالل  جدددددد تاالل شدددددد بهعالل ددددددوا
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ال شدد بكا ال عق ددناالددايا  ثددمابددهاال   دد ما نقدد الجقثدد ما
"انا  د تااOfileanu (2015:47)ال     دع.ا  داكتا

الق لددددددعا  كدددددد نالددددددنالجل عددددددعالددددددناال مددددددتن تاا ا
الخطددد اتااللطم بدددعال ظ  دددلاالل ددد ةالدددناال كدددتةاتلدددىا
ال اقددددوا لددددناالطمددددلاتلددددىاال ثددددم م  ننقااللعم لدددد ت(ا

 يا ال دددددننقا لدددددنااللددددد اناالخددددد ماتلدددددىاالل ددددد ةاال هددددد 
 Kennedy & Huntzinger الطب عدي(".ا  داكت

"انا  دددددد تاالق لددددددعا قددددددنما  ددددددتةاشدددددد لمعاا(2005:32)
 ل  ثدددددددبعاعدددددددناك   دددددددعا دددددددننقااللددددددد انا اللعم لددددددد تا
 ال كددد ل  اخددداللال  لدددعااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا
بشدددكلالخ مددد اعدددنا لددد اجاالعدددت ااألخدددت ".ا هدددااا

تاتاالق لددعاال ظدد لاندديا   دد ماانايااألعلدد لا نقدد ىال  دد 
بن ىالنااألقث ماال     عاث همابشنةانيا بث طا  دما
ال شدددد  لا اإلناتةا اللظ ثددددبع ا ال تك ددددلاعمددددىا ع دددد ما
انايا  دددد تاالق لددددعاككددددلابددددن ىالددددناالبظددددثاعددددناُثددددبلا

ا ع  مااناياكلاقثماعمىاظنة.
 عللا  ماا:Flow & Pull( التدفق والسحب3)

اإل  ددددددد جاالخددددددد ليالدددددددناال  قدددددددناندددددددياتطددددددد تاال قدددددددتا
.ا  طمقاعمىاعلم عا م لااألش  يانياJITب لمبط

ال قددتااللطمدد لاب  ددها ددننق.ا  ع بددتاال ددننقااألثدد  ا
ل    اانمث عااإل   جاالخ ليالناال  قنا ا   خااال ننقا
مدد تاىاعن ددنةال هدد اظتكددعااللدد انابلعددنلا  بددتاخدداللا
علم ددد تاال شددد  لابدددن نا  قددد  ا ظتكدددعااللعم لددد تا

    مددددلال  لدددد تا ال كدددد ل  اعددددنااظددددناثاال ددددننق.ا
اإل   جاالخ ليالناال  قنالملظ ن عاعمدىاال دننقاال د ما
لل  ج  هدد الددنالظ ددعا مقددياالددتاالعل ددلاتلددياال ثددم م ا
   مدددلناالدددكاا مددد ىانكدددتةاالثدددظلا ال ددديا ع دددياانا
 كدد نالعددنلاال ددننقال لشدد  الددوالعددنلاالطمددلاعمددىا

ا.(Baggaley, 2006)الل  ةالل وا تاكمااللخل ن

  ع دددددددديااثدددددددد لتاتاا:Perfection( الكمةةةةةةةةال 4)
الجهدد نابددالا ه  دددعال ظن ددناال  قددنا العلدددلاعمددىاظاندددها
ت ل  دد ىابدد ناال  قددنال جدد نانددياكددلااأل شددطع.ا الثددعيا
 ظدددد االكلدددد لاعلددددلان  لا ا قدددد اع ددددناظددددنالعدددد نا
  قدددددددن تاتاالل ال دددددددع/اللع   ت(ا  ثددددددد هن اال ظثددددددد نا
اللثدددد لتا البثدددد طعا ثددددتععاال ددددننقال ع دددد ماالق لددددعا

ا.(Grasso, 2005)لمعل ل
ا:Empowered People( تمكةين اففةراد 5)

  طمددلا  ددمااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناانددتاناىالدد هم نا
 لددددددنتب ناعمددددددىاكددددددلاعلم دددددد تا  دددددد تاالق لددددددعاظ ددددددىا
 ث ط ع نات  عا  ظن ناالعلم د تاال ديا ا علدلاع دنا
لثدددد   االكلدددد ل ا  عتندددد نالدددد االددددايا جددددلاانا دددد ما

 ددد مال مددد  لااثدددب لااللشددد كلاال ددديا ظدددنث.ا نددديا 
اإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناالددايا علددلاع ددنالثدد    تا
لخدددل نال خ مدددعاا امددد ت ع ا ا كددد ناه ددد كا قدددتا
لمظمد لاعمدىا مدت حالدنااإلناتةاللع لجدعااللشد كلا
ال دددديا ظددددنث ا هددددا االلشدددد كلا جددددلالع لج هدددد اندددد تاىا
ب اثددددطعاانددددتانا عتندددد نالدددد اهدددد االخطدددد ا ا ددددنا  جددددن ا

لالددددددنا  ثددددد ط ع ناال  كدددددنابددددد نال ددددددلاهدددددا االلشددددد ك
لدددالكا جدددلا  ددد   ا. (Baggaley, 2006)  كدددتت

الثددددددمطعالهددددددد  يااألندددددددتانا  لك ددددددد همالدددددددناال مددددددد لا
لملعم لددددد تاالل  ثدددددبعاندددددياالظددددد لا  خددددد ااالقدددددتاتاتا
الل  ثدددبعالظدددلااللشددد كلاعمدددىاات اال اقدددو ا ظ دددلهما
إل هدددد تالهدددد ت هما قددددنت هماعمددددىاا ب كدددد تا ال جن ددددنا

  ال ىل ل.
الخةةالي مةةن الفاقةةد ويحةةدد رواد فمسةةفة اإلنتةةاج 
 أيضًا الفاقد في سبعة أشكال هي:

ت  دددد جاا:Overproductionاإلنتةةةةاج الزائةةةةد (1)
اك دددددتالدددددنااللطمددددد لاظ ل ددددد ىالمعلم دددددعاال  ل دددددعاا ا
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لمعل دددلاال هددد  ي ا هددد ااثددد اااشدددك لاال  قدددناأل دددعا
   ثبلانيااأل  ا االث عاال  ل ع.

ا   ددد تاالعلددد لا األ تاا:Waitingاإلنتظةةةار  (2)
 ددددددعاا اظ ددددددىا مددددددلااللدددددد اناظ ددددددىا   هددددددياالعلم

الخ م/اإلمددددددددددالح/ال جه لالمننعددددددددددعاال  ل ددددددددددع/اا ا
  م لااللعم ل ت.

ال ظت دددددكا  دددددتاا:Transportationالنقةةةةةل  (3)
 المت تيالججلاياا االل  ج ت.

اياعلددلااك ددتالددنا :Processingالتشةةليل  (4)
 المت تيال  ن تاالق لعااللظننةالمعل ل.

 جدد نالخددل نااك ددتاا:Inventoryالمخةةزون  (5)
لدددددنااللثددددد   االمدددددت تياالدددددايا ظ  جدددددها  ددددد ما

 الثظلااللتاقلابنقع.
الظتكددعا  ددتاالمددت ت عاا: Motionالحركةةة  (6)

 لمع للاا االل ك  ع.
الل  ج ت/الخددددددددددنل تاا: Defectsالمعيةةةةةةةةةةب  (7)

 اللع بع.
  دت االب ظددثااناالثددلعااألث ثدد عال  دد مااإل  دد جا
الخ ليالدناال  قدناهدياثدتععااإلثد ج بعاندياكدلاشد ا

(اإلث ج بعال   تاتاالث قالناظ ثااألثع تا1ل لا 
(اإلثددددد ج بعا2 الل امددددد  تااللطم بدددددعاندددددياالل ددددد ةا 

(اإلثدد ج بعالطمددلاالعلم ددعا3لطمددلاالعل ل الثددظل(ا 
بدددددددد ل تنا(اإلثدددددددد ج بعالظ جددددددددعاالعلدددددددد لا4ال  ل ددددددددعا 

(اإلثددددد ج بعاع دددددنا هددددد تالشدددددكمعاا ا5لملعم لددددد تا 
ت ظتا الل وا ج ناا ا تاكمااإل  د جااللع دل.ا  د نيا
ثدددددتععااإلثددددد ج بعاهدددددا اتلدددددىال ددددد نةاثدددددتععاال دددددننقا
 اللددت تاخددداللا  ددد تاالق لدددعا الدددايا ددد نيابدددن ت اتلدددىا
خ ددد ا كددد ل  ا  ددد تاالق لدددع ال ددد نةاالتبظ دددع ا ع ددد ما

عمىاتا االل لااللث  لتاالق لعالمعل ل ال  نةاالع  نا
(Fullerton et al., 2010; Lopez et al. 

ا ددددهاع ددددنل ااMaskell(2006:34). ويررررر (2013
َ  ُمدددةا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددناُ مدددبحالدددنا
المدددت تيابشددددكلال لا ددددنالل تثدددعااإلناتةاب دددد يىاعمددددىا
  دد تاتاالق لددعاظ ددثا دد ماال قت ددتاعددنالقدد    ااألنايا

 ع ددد نالدددنتايال  ددد تاتاالق لدددع ابظثدددلا  ددد تاالق لدددع ا ا
  كددد نااللدددنتايالثددد  ل ناعدددنااتبددد حا خثددد  تا  ددد تا
الق لدددددع ا  دددددن تاتثددددد تا  ج عاال لددددد ا ال ظثددددد ناظددددد لا

ا   تاتاالق لع.
أدوات المحاسةةةبة فةةةي بيئةةةة اإلنتةةةاج  -3

 الخالي من الفاقد
 ع لنا   مااإل   جاالخ ليالناال  قناعمدىا قثد ما

 لددعا قدد ماكددلال هدد االل  لددعاتلددىاعددننالددنا  دد تاتاالق
ب قدددن ماع  مدددعالدددناالل  جددد تاالل شددد بهع ا  خمددد ا
لكلا   تاق لعالجل عدعالدنااللد اتناالل ن دعا البشدت عا
ال دديا علددلاعمددىا ظ  ددلاطمددلاالعل ددلاتلددىال دد ةاا ا
خنلدددعا  ثدددم له الدددهاب ثدددت الددد ا لكدددنا بددد عمىاجددد نةا
 اقددلا كم ددعالددناخدداللاثمثددمعالددناعلم دد تاال شدد  لا

 الكددلا  دد تاق لددعالددن تا قدد ناالُل   بعددع.اكلدد ا خمدد
نت ددقا  دد تاالق لددعا  لكندد همالددناانايااعلدد لهما ا  هدد تا
قنتا هماالخالقعانياا ب ك تا ال ظث نااللث لت.ا   ما
العلددلاندديا  دد تاالق لددعاب  دد ماالثددظلاقطعددعابقطعددعا
 ق لدددددددددددددددددد ا طمدددددددددددددددددددلاالعل دددددددددددددددددددلالل دددددددددددددددددددوا دددددددددددددددددددتاكما

 ,Baggaley & Maskell, 2003)اللخددل ن

Part1; Kennedy & Huntzinger, 2005; 

Maskell, 2006).ا
ث ج بعالها اال ظد  تاالشد لمعانديا  دمااإلناتةا  ا 

 & Baggaley) ال شدد  ل اقددنماال كددتااللظ ثددبيا

Maskell, 2003, Part 2; Kennedy & Hun-

tzinger, 2005; Maskell, 2006; DeBusk 

& DeBusk, 2012, Part 1,2; DeBusk & 

DeBusk,2013, Part3; DeBusk & DeBu-

sk, 2014, Part4)لجل عدعالدناان اتااللظ ثدبعاا
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 ال ياامبحا طمقاعم ه ا"اللظ ثدبعاندياب  دعااإل  د جا
لددددناا" Lean Accountingالخدددد ليالددددناال  قددددنا

 Value Streamاهلهدد اق  لددعانخددلا  دد تاالق لددعا

Profit and Loss Statementا  قت تاانايا  د تا 
لددعا ا كدد ل  ا  دد تاالق Box Score Reportالق لدعا

Value Stream Costingا  دد نتاهددا ااألن اتا.
لعم لدددد تاظق ق ددددع ابثدددد طع ا ق  ددددع اثددددهمعااإلعددددنانا

ا ال هم.
 قائمة دخل تيار القيمة 3-1

 عدددت اق  لدددعانخدددلا  ددد تاالق لدددعات دددتانااللب عددد تا
  كددد ل  االلب عددد تالكدددلا  ددد تاق لدددعاكدددلان دددتةاقمددد تةا
 اثدددب  الددد الى(الدددوا جددد ناعلددد نانددديااقمدددىاالق  لدددعا

لملث هن ا ظق قعالناخداللاعلم د تاال ظثد نا ش تا
اللثدد لت.ا   ددتاالعددنما جدد نالخددل ناُ دداكتاندديا ددلا
  دد مااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناندد ناق لددعااللب عدد تا
 عبتاعنات تانال ا دماب عدها الدايا ثد  يا  لبد ىالد ا دما
ت   جددهاخدداللااألثددب   اكلدد اُ عبددتا كدد ل  االلب عدد تا

 ل  االع  مدتاال دياعنا ك ل  ا   تاالق لع ا هيا ك
ُاق   ددددتاألجددددلاعلم دددد تااإل  دددد جا الب ددددواخدددداللاااتا
األثددب   اظ ددثا دد مااإلع ددتا اب ل كدد ل  اع ددنل ا ُ  ددقا
بن ناالثل حاب تظ مه الوااللخل نا لق بم هد ابد إل تانا

 ,DeBusk & DeBusk, 2013)نيان تاتا ظقدع

Part3)،هياا م ىا ك ل  اظق ق عالق لعاب ألثدع تاا 
ل انا لع ما ك ل  اال ظ  ل.ا لنا ما عبدتاالج ت عالم

  دددددد  ةاالددددددنخلاعددددددناالتبح/الخثدددددد تةاالظق ق ددددددعال  دددددد تا
 لددناا.(Baggaley & Maskell, 2003)الق لددع

خدداللاقدد ا ماالددنخلاال تن ددعا لكددناتعددناناقدد ا مانخددلا
الجلععاعمىالث   االل  لعاككل.

 تقرير أداء تيار القيمة 3-2
 Box Scoreُ  هددتا قت ددتاانايا  دد تاالق لددعا

Report ل شددتاتااألنايال  دد تاالق لددعالظثدد بعاعمددىا
اثدد  االب   دد تا اللعم لدد تااللثدد ق ةابمدد عااث ثدد عا
لددناق  لددعانخددلا  دد تاالق لددعا لددنا  دد ما كدد ل  ا  دد تا
الق لع.ا   هتالق    ااألنايالب بدعانديا ال دعااجدلايا
هددددياالجددددلياالخدددد  اب للقدددد    اال شدددد  م ع ا الجدددددليا

لط قدددددعا الل  جدددددع ا  دددددتاال ددددد  يا خددددد  ابلقددددد    اا
الل  جع االل  ظع( ا  خ  االجليااألخ دتاب للقد    ا
الل ل ددع.ا  لكددناانا عددت ا قت ددتااألناياظ لددعااألنايا
نددياالل مدديا األثددب  االثدد بقالدد ال(ا األناياالظدد ليا
 األنايااللث هن انيااللث قبلال ع  مااإلث   نةالنا

ا.(DeBusk & DeBusk, 2013, Part3)ال قت ت
 كاليف تيار القيمةت 3-3

 Value Stream ق ما   ما ك ل  ا   تاالق لعا

Costing(VSC)بق ددددد  اال كددددد ل  اعمدددددىالثددددد   اا
  ددد تاالق لدددعا  ظدددنةاال كم دددع(الع بدددتاىااناكدددلا كددد ل  ا
اللدد انا كدد ل  ال   ددت ا لدد اعددناه ا  كدد ل  اال ظ  ددل(ا
 كدددد ل  ا  ب ددددعالمدددد تان ددددتةاال قت ددددتا اثددددب  الدددد الى(.ا

لددد اتنابدددن نا دددناخلابددد نا  ددد تاتا   دددتاىال خمددد  اال
الق لدددعا  ل  دددلاع  مدددعاالل  جددد تا قت بددد ىانددديااإلثددد   نةا
لنا ك ل  االل اتن اند ناكدلاال كد ل  اُ ع بدتا كد ل  ا
لب شدددددتةا لدددددنا دددددما ا كددددد ناه ددددد كاظ جدددددعالعلم ددددد تا

 ,Maskell & Baggaley) خمددد  العقدددنة

.اكلددد ااناق ددد  اال كددد ل  اعمدددىااثددد  ا  ددد تا(2006
 ا ظددددنةاالل دددد ة(ا م ددددياالظ جددددعاالق لددددعاككددددلا  لدددد 

لعلم د تا  بددواظتكددعاع  مدتاال كدد ل  اعبددتاعلم دد تا
ال شدددد  لاال  مدددد م عا مدددد  ىال ظن ددددنا كدددد ل  اامدددد تا

ا ظنةالم كم ع.
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 ,DeBusk & DeBusk (2012  دداكتا

Part1:23)ا دددددهالدددددوا طب دددددقا  ددددد ما كددددد ل  ا  ددددد تاا"
 Boxالق لدددددعا لخطددددددطاق دددددد  ااألناياالجن ددددددنال دددددلا

Scoreتااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا لكدددنالل  لددد ا
الددد خم الدددنالع دددما  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعا ل دددلا
ال كدددد ل  االلع  ت ددددع ا كدددد ل  ااأل الددددت اطددددتقا قدددد  ما
اللخدل ن...تل((ا لدنا دما لكددناظدا اعدننا ا هدد  يا
لددناعلم ددد تا لل تثدد تااللظ ثدددبعاال قم ن ددعاال ددديا ا

ا م  اق لع".
  خ مددددددد ا كددددددد ل  ا  ددددددد تاالق لدددددددعاعدددددددنااثددددددد  ا

 ظق قاندددددديااللظ ثددددددبعاندددددديااناال كدددددد ل  ا دددددد مااإلثدددددد
ا ع تا ابه اع نل ا ُ  دقابدن الدنا خل  هد ا لق بم هد ا

 ا(DeBusk & DeBusk, 2012, Part1)بد إل تان
ظ ددددثا ُقدددد  ا كم ددددعااللدددد انابق لددددعااللشدددد ت  تاخدددداللا
األثددب  ا لدد  اق لددعااللدد انااللثدد   ن اعمددىاعلم دد تا

اللدنن ع تاا   تاالق لع ا  ق  ا ك ل  ااألج تابق لع
ال قن دددعا الع   دددعالملددد اتناالبشدددت عابدددن ناال ل  دددلابددد نا

ا (Maskell, 2006)األج تااللب شتةا   تااللب شتة
نالانتقانيااللع لجعال الىابد نااجد تاعلد لاال جل دوا
 علدددد لاالمدددد   عاندددد لجل والدددد اتنابشددددت عالخممددددعا
ل  ددددد تاالق لدددددع.ا  قددددد  اع  مدددددتاال كددددد ل  ااألخدددددت ا

 ت(ابق لدددددعاال دددد ا  تا اقثددددد طا بخددددال االلددددد انا األجدددد
ااا جددددنتالدددد اتنالشدددد تكعابدددد نا  دددد تاتا اإلهددددالك ا ا 

 ددد ما خم مددده اعمدددىاا-عددد نةا كددد ناقم مدددعا–الق لدددعا
اثد  ا ثددلااإلثدد   نةاالظق ق دع  اُ شدد تطاانا ثدد  يا

%( ا الل ددددد لاالشددددد  واهددددد ا خمددددد  ااقثددددد طا111
اثدددد هالكا ثدددده التااللبدددد  ياعمددددىااثدددد  االلثدددد ظعا

اللدد اتناال دديالدد  الهدد اعالقددعاااللثدد  مع.االدد ا كدد ل  
ب  د تاتاالق لدعا  ا قدوا ظدتا ظكدما تق بدعالدن تا  د تا
الق لددعا دد مالع لج هدد اك كدد ل  اع لددعالمل  لددعا  هددتا
نددددياالقدددد ا مااإلجل ل ددددع.ا  دددد ماظثدددد لال  ثددددطا كم ددددعا

ال ظددنةاعمددىااثدد  اقثددلعا كدد ل  ا  دد تاالق لددعاعمددىا
كل ددددعااللب عدددد تا  لدددد  اكل ددددعااإل  دددد ج(.ا كلدددد اهدددد ا

ظدددد لالددددواق  لددددعانخددددلا  دددد تاالق لددددعا لكددددنا مددددواال
لثددددد هنن تالع  مدددددتا كددددد ل  ا  ددددد تاالق لدددددعاكلتشدددددنا

العلم  تاال ظث نااللث لت.
  ع بددتا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعاقمددلااللظ ثددبعاندديا
ب  ددعااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناظ ددثاُ ع بددتااللمددنتا
األث ثددديالملعم لددد تااللطم بدددعاإلعدددناناق  لدددعانخدددلا

عنانا قت تاانايا   تاالق لع   تاالق لعا ا  DeBusk)ا 

& DeBusk, 2012, Part1)ا  ل دد لا كدد ل  ا.
  ددد تاالق لدددعاب لبثددد طع ا  عدددنااألناةااألك دددتالاليلدددعا
لجلواب    تاال ك ل  ا ال قت تاع هد ابشدكلا د جحاتااا
ك  ددددتاالشددددتكعال  لددددعا نقدددد ىال  دددد تاتاالق لددددعا لددددن ه ا

نددديالخدددل نالددد خ  ا لثددد قتا  شدددهنا ظثددد  ىاكب دددتاىا
 ;Lead Time (Lopez et al. 2013 قتاال    اا

Ofileanu,2015)  .اكت   Maskell ا(2006:34) 
"ع ددناا   قدد لا العلددلا نقدد ىال  دد تاالق لددعاع ن دداا كدد نا
   ما ك ل  ا  د تاالق لدعاهد االطت دقااألنمدلالجلدوا
ال كدد ل  ا ال قت ددتاعددناتبظ ددعا  دد تاالق لددع".ا  مدد  ا

الق لدعا عطديااأل ل  دعااالب ظثاانا  د ما كد ل  ا  د ت
للظ لات لثددبب ت(اخمددقاالق لددعالددنااللدد اتناالل  ظددعا
ظ ددىال كدد ناعمددىاظثدد لانقددعاظثدد لاال كم ددع الددالكا
 دددنعماهددداااال  ددد مابقددد ةالبددد نتاتاال ظددد لا ظددد ا  دددما
اإل   جاالخد ليالدناال  قدناعدناطت دقا تجلدعاال ظثدنا
ندددديااألناياال شدددد  مياتلددددىا  دددد  ةال ل ددددعاُ ظ ددددلاهلددددما

ال تشددد ناب إلثددد لتاتانددديا ظن دددنا ظدددا االعلددد لا ظددد ا
ال  قددن ا  ظثدد ناالعلم دد تاال شدد  م ع ا  ع دد ماالق لددعا

المعل ل.
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 الدراسات السابقة -4
 كددددد ناُ جلدددددواالنتاثددددد تاالثددددد بقعاعمدددددىاانا  دددددما
اللظ ثدبعاال قم ن دعا  ددتال  ثدبعالب  ددعااإل  د جاالخدد ليا
لناال  قدن ا قدناثدمكتاهدا االنتاثد تالدناخلال عدننةا
لمبته دددددعاعمدددددىاالدددددك.انقدددددنااع لدددددنتانتاثدددددعال مددددد لا

(اعمدددددىاال ظم دددددلا2111(ا نتاثدددددعاالج دددددنيا 2118 
ات دددعااإل  قددد نيالظللدددعالدددنالل تثددد تااللظ ثدددبعااإلن

لب  نالن ا  انقه الناعنلهالدواب  دعااإل  د جاالخد ليا
لددناال  قددن.ا قددنا  مدددمتاالنتاثدد  ناتلددىاعددنما  اندددقا
  مااللظ ثدبعااإلنات دعاال قم ن دعالدوالق لد تا نمثد عا
ب  ددعااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددن ا نعددتاتلددىاالظ جددعا
إلظددناثا طدد  تاندديا  ددمااللظ ثددبعااإلنات ددعاال قم ن ددعا

 ددعااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددن.ا ا  هددتال   انددقالددواب 
النتاثدد  ناتلددىاعددنمالاليلددعا  ددماال كدد ل  اال قم ن ددعا
ال دددديا ثدددد  ناتلددددىاالظجددددماا اال شدددد طاندددديا خمدددد  ا
ال كددد ل  ا  دددتااللب شدددتةال  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددنا
ال  قددن ا تشددظتاالنتاثدد  نا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعا

اثدد  ناقددناكبددن لالهدد .ا عمددىاالددت مالددنااناهدد   ناالنتا
اعدد نتاال  ك ددناعمددىاظ ل ددعا ك ىدد االدد  مااللظ ثددب عا
خ مددعا  ددمااللظ ثددبعااإلنات ددعالكدديا دد اليمالددواب  ددعا
اإل   جاالخ ل عالناال  قناعمىاتع بد تاانااللل تثد تا
اللظ ثدددددب عا جدددددلاانا ثددددد ج لا  ع لدددددناكم دددددعاعمدددددىا
 طدد  تا     ددااال  دد مااإل  دد جيا لثدد عن هاعمددىابمدد  ا

ااال  دد مااإل  دد جيا عكدد اب  ددعااهنانددهاثدد اياكدد ناهددا
اإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناا اايا  دد مات  دد جيا خددت ا
ت اا ددها   خدددااعمددىاهدددا االنتاثدد تاا هددد انقددطااعددد نتا
مدددددد   عاال بت ددددددتاتاال مثدددددد  عا اعدددددد نتاثددددددتناان اتا
اللظ ثددبعاال ددياقددنله ات انانمثدد عاب  ددعا  دد مااإل  دد جا

  Baggaley & Maskellالخ ليالناال  قناال  لا

(2003, Part 2); Kennedy & Huntzinger 

(2005); Maskell (2006); DeBusk & 

DeBusk (2012, Part 1,2)بدددن ناانا قدددنماا
 طب دددددقاعلمددددددياألن اتااللظ ثدددددبعااللق تظددددددعا عمددددددىا
األخدد ا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعا لق ت ددعالختج  ددها
ب ألتق مالوالختج تا  مااللظ ثبعااإلنات عاال قم ن عا

ظددديالل  لدددد تااألعلددد لاظ ددددىا لك هدددد اال قدددن مال دددد ل
تنتاكان ا دددناان اتااللظ ثدددبعااللق تظدددعا العلدددلاعمدددىا

ا طب قه .ا
 نتاثدددددددعااChiarini(2012) اع لدددددددنتانتثدددددددعا

Myrelid and Olhager (2015)عمددىالددنخلاا
اللق ت دد تالب دد نااإل ظتاندد تا ال شدد  هاالددايا لكددناانا
 ظنثاع نااثد خناما  دمااللظ ثدبعااإلنات دعاال قم ن دعا
 ال كدددد ل  االكم ددددع اال كدددد ل  اعمددددىااثدددد  اال شدددد ط ا

 Throughputاللظ ثددددددددددددددددددبعاعددددددددددددددددددنااإل جدددددددددددددددددد لا

Accounting)نددديال  لددد تااإل  ددد جاالخددد ليالددددناا
تاالق لع.ا قنا جنتاال  قناب للق ت عاب   ما ك ل  ا   

هددددا االنتاثدددد تااخطدددد ياللك ددددعانددددياظثدددد لا كدددد ل  ا
الل  ةاع دنااثد خناما  دماال كد ل  اال قم ن دعاندياب  دعا
اإل  ددددد جاالخددددد ليالدددددناال  قدددددن ا اشددددد تتاتلدددددىا لثدددددكا
الشددتك تابدد  مااللظ ثددبعااإلنات ددعاال قم ن ددعاألنا  ددما

 ا  نتالعم لد تاا-ظثلالعله ا–اللظ ثبعاالبن معا
 االكم دددعالمل ددد ةاال ددديا ع بتهددد امدددت ت عاعدددناال كددد ل 

أل دددتا االلظ ثدددبعااإلنات دددعاالناخم دددع.ا عمدددىاالدددت ما
لددددنااناهدددد   ناالنتاثدددد  نالددددما ك ددددِ اب قددددن ماال بت ددددتا
ال مثدد يا ا  قمددتاتلددىاعقددنااللق ت دد تابدد نا دد ا ةا  ددما
اللظ ثددبعاال قم ن ددعا   ددمااللظ ثددبعانددياب  ددعااإل  دد جا

تاعمددددىاا مدددد  االخدددد ليالددددناال  قددددنات اا هدددد ااع لددددن
 اتق ماان تام عال جه لاث   ت  االلق ت عال   االظ لعا
لظدلاالنتاثددعابدن ناعقددنااللق ت ددعابد ناظدد  تا اقع ددعا
بعمدده ا طبددقا  ددماال كدد ل  اال قم ن ددعا اخددت ا طبددقا
  ددددد ما كددددد ل  ا  ددددد تاالق لدددددع ا لدددددنا دددددمانقدددددنتاهدددددا ا
النتاثد تاتلك   ددعاتبددطا دد ا ةااللق ت ددعابك   ددعانعددماا ا
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اللظ ثددبعالظددلااللق ت ددعاللبدد نتاتااإلناتةااتع قددعا  ددم
 ظ اال ظ لاتلىاب  عا   مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدنا
 عمددددىااألخدددد اال دددد   تاالثددددمبياا ااأل جدددد بياعمددددىا
ن انددددوا ظدددد انلاعلدددد لاالدددد تنا خال دددد االعلددددلاالددددا نا

ا ع بت نااألث  انيا ج حالب نتاتااإلناتة.
؛ا2112 اهبدددددتانتاثددددد تااخدددددت ا عبدددددناالدددددنا م 

تلددىا قددنا ;Lopez et al.,2013)ا2115 اشدد ه ن
  دددمااللظ ثدددبعااإلنات دددعاال قم ن دددعاع دددنل ا طبدددقانددديا
الشتك تاال يا  ب دىانمثد عا  د مااإل  د جاالخد ليالدنا
ال  قن ا ما ظم لالدن اثداللعا لاليلدعا  د ما كد ل  ا
  ددد تاالق لدددعاندددياشدددتكعا طبدددقابعددد ال ددد ه ما  ددد ما

لم عال طب دقااإل   جاالخ ليالناال  قن ا  قن ماظ لعاع
   ما ك ل  ا   تاالق لع.ا قناخممتاها االنتاثد تا
تلددىاثدداللعا لاليلددعا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعالب  ددعا
   مااإل   جاالخ ليالناال  قن.ات ااناهدا االنتاثد تا
لدددما عقدددنالق ت دددعابددد نا ددد ا ةا  دددمااللظ ثدددبعااإلنات دددعا
ال قم ن ددددعا  دددد ا ةا  دددد ما كدددد ل  ا  دددد تاالق لددددعالدددد   ا

تالظددددلاالنتاثددددعا ب دددد ناا عكدددد  االددددكاعمددددىاالظدددد  
لق    ااألنايا ظ لااألنتانال ب ياا الق  لعالب نتاتا
اإلناتةال شددتا  كددت  انكددتا  دد مااإل  دد جاالخدد ليالددنا
ال  قدنالمبته ددعاعمددىانشددلا  دمااللظ ثددبعاال قم ن ددعاندديا
 دد ن تالعم لدد تال  ثددبعالخنلدددعانمثدد عا اهددنا اهدددااا

اال   مااإل   جي.
 Rao and)اخددددددددددددددت اا قددددددددددددددنلتانتاثدددددددددددددد ت

Bargerstock, 2013; Grasso et al. 2015) 

لثددظ ىالددبع االشددتك تااأللت ك ددعاال دديا لدد ت اقددنتاىا
لع  دد ىالددنانمثدد عااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنالم قدد  ا
عمىاالظ لعاالظ متةالد  مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدنا
 ق دد  ااألنايا   ددمااللظ ثددبعااإلنات ددع.ا قددنا جددنتا

اناه  كا ب    ىانيالث   ا طب قا  دماها االنتاث تا
 لق    ا اثد ل لااللظ ثدبعاندياب  دعااإل  د جاالخد ليا

لناال  قن اكل ا جنتاانا  مااللظ ثبعااللطبقعانديا
الشددددددتك تالظدددددددلاالنتاثددددددعا ا قدددددددنماالددددددنعماالكددددددد نيا
للب نتاتاال ظ لا ظ ا   مااإل   جاالخ ليالدناال  قدنا

لقددد    اال جددد نا  ددد ق ابددد نااإلشددد تاتاال   جدددعالدددن
األناياال ش  ميااللث  نةاتلىالل تث تا  د مااإل  د جا
الخددد ليالددددناال  قددددنا اإلشددد تاتاال   جددددعالددددنالقدددد    ا
األنايااللدد ليااللثدد  نةاتلددىا  ددمااللظ ثددبعاال قم ن ددع.ا
 عمددىاالددت مالددنااناهددا االنتاثدد تاظ  لددتاتمددنالدد ا
تاااكددددد ناقدددددتاتاالشدددددتكعابددددد ل ظ لا ظددددد ا ب ددددديانمثددددد عا

ناال  قنا م ظبهاقتاتابد ل ظ لا ظد ااإل   جاالخ ليال
اللظ ثبعانياب  عااإل   جاالخ ليالدناال  قدن ات اا هد ا
لما  ثتاا ا اكتاالع الدلاال ديا د ختا ب دياالشدتك تا
ال ددياظققددتالثدد    تال قنلددعانددياال ظدد لا ظدد ا  ددما
اإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناألن اتااللظ ثددبعانددياب  ددعا

ته انيااث خناما  مااإل   جاالخ ليالناال  قنا اث لتا
االلظ ثبعاال قم ن ع.

   خددااعمددىاكددلاالنتاثدد تاالثدد بقعاا هدد الددما قددنما
انلعاعلم عاعمىااناال ظ لا ظ ا  مااإل  د جاالخد ليا
لناال  قدنا ا ك ديا ظدن الدننواالعلد لاتلدىا ب ديانكدتا
 نمثددد عا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددناندددياالعلدددلا

عال  ثدبعالق د  اال  ليال الما كناه  كا  مالظ ثب 
ا ددتاجهدد ناالعلدد لا ظدد اال تشدد ناندديااثدد خنامااللدد اتنا
 ا  عكد  االددكاعمددىالقد    ااألناياال شدد  ميا اللدد ليا
لظ ددلااناياالعلدد لا ظدد اال تشدد ن.ا لددنا ددما دد  ياهددا ا

ل ثدد همانددياثددناال جدد ةاندديا دد انتااألنلددعااأوالالنتاثددعا
العلم دددعابشدددد ناعدددنمالال لدددعا  دددمااللظ ثدددبعاال قم ن دددعا

ا2115عااإل  ددددد جاالخددددد ليالدددددناال  قدددددنا شددددد ه نالب  ددددد
  ددد  لاج  دددلالخ مددد الم دددنل لاعمدددىااثانيةةةاً (ا ا384 

عدددنمالاليلدددعا  دددمااللظ ثدددبعاال قم ن دددعالب  دددعااإل  ددد جا
الخدد ليالددناال  قددنا هدد ااأل ددتاالددايا لكددنااناُ ظن ددها
ب    تااللظ ثبعاعمىاظ دلاانايااألندتانا ظد اال تشد نا
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  مددددد حاانا ظددددد لااوثالثةةةةةاً نددددديااثددددد خنامااللددددد اتن ا
الشدددتك تا ظددد ا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنالدددنا
  نياباا هاتلىاال تش نانيااث خناماالل اتن ا لنا ما
 جددددلاانا ق ددددتناقددددتاتاال ظدددد لا ظدددد ا  دددد مااإل  ددددد جا
الخدد ليالددناال  قددنابقددتاتاال ظدد لاتلددىا  دد مااللظ ثددبعا
ندددياب  دددعااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنابددد   ااأل ل  دددعا

جددع انمدد  اه دد كالع ددىالددناشددتاياظ ثددلا ااتاالنتا
جن ناب لك    تال ن عاكب تةال الما عللابد  ما شد  لا

ا بتلج  تاظن  ع.
أثةةر نظةةام التكةةاليف عمةةى حفةةز أداء  -5

 العاممين: اشتقاق فروض الدراسة
ك  تا ل لالتا  دمااللظ ثدبعااإلنات دعا ال كد ل  ا
اللمنتااألث ثيالملعم ل تاال يا ثد خنماأل دتا ا

عا ا  خددددد ااالقدددددتاتات.ا لكدددددنا جدددددهاالك  دددددتالدددددناالتق بددددد
البدددددد ظ  نا اللل تثدددددد ناعمددددددىالددددددن اعقدددددد نال مدددددد عا
ت  قدد ناتالدد  مااللظ ثددبعااإلنات ددعا ال كدد ل  الددنىع نا
انااللعم ل تاال يا  نته انقدنتالاليل هد الل طمبد تا

 ;Grasso, 2005)تناتةا  دددماال شددد  لاالظن  دددع

Baggaley, 2006; DeBusk & DeBusk, 

2012, Part2).شدددد تاالعن ددددنالددددناالنتاثدددد تااا  
 -Chiarini, 2012; DeBusk & DeB)اللثظ ع

usk, 2012,Part2; Rao & Bargerstock, 

2013; Grasso et al., 2015)انا  دماال كد ل  اا
ال قم ن ددددعاال ددددياُطدددد تتانددددياعمددددتااإل  دددد جابكل دددد تا

ل دداابنا ددعاالقددتنااMass Production eraكب ددتةا
 اثدددددددطعاالعن دددددددنالدددددددناالل مددددددديال لالدددددددتاُ ثددددددد خنماب

الل  ل تابل ان ه ا مكاال يا ظ لتاتلىا  مااإل   جا
 .Lopez et alالخدددددددددد ليالددددددددددناال  قددددددددددن.ا  دددددددددداكتا

"اناال ل ددددلاال شدددد  ميا ظددددا اال  قددددناا(2013:648)
بثدددبلا طب دددقالل تثددد تااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا
 لكناانا  نياتلىا ظث ناالك  يةا خ د اال كد ل  ا

الددتبح الكددناقددنا ا ثدد لتاا نددياال ه  ددعال دد نةامدد ني
الددددكال عدددد ت اطددددتقااللظ ثددددبعالددددوالبدددد نتاتا  ددددما
اإل  دد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا".اظ دددثا ددد نيالعم لددد تا
لظ ثددبعاال كدد ل  اال قم ن ددعاتلددىاجعددلالقدد    ااألنايا
 ظ لااألندتانا ظد ال  همدعاجهد نااإلناتةال شدتا ق ندعا
ع قددددعاايالبدددد نتاتا ال تشدددد ناندددديااثدددد خنامااللدددد اتنا ا 

 ظدد ا  دد مااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددن.ا  قددتتالم ظدد لا
Rao and Bargerstock (2013:12) اناخبدتايا

اللظ ثبعانياب  عااإل   جاالخ ليالناال  قدنا دت ناانا
تثددد خناما  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعاندددياشدددتك تا  دددما
اإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددناهددددياجهدددد نامدددد  ععا  ا
ايا مددد  اق لدددعا  ددد نياتلدددىاشدددا اانددديالقددد    ااألن

 ال قت ت اكل ا  شلاها اال  مانياال قت تاعدنااأل د تا
اإل ج ب ددددعاإلثدددد تا  ج عااإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددن.ا

"انا  ددماال كدد ل  ااMaskell (2006:27)  دداكتا
اللع  ت ددددعا ال كدددد ل  االكم ددددعا ال كدددد ل  اعمددددىااثدددد  ا
ال ش طاتبل ا ك نال  ثبعال  مااإل   جابكل  تاكب دتةا

لدد  مااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا لك هدد ا  ددتال  ثددبعا
أل هددد ا ددد ايابشدددنةاالشدددتك تاال ددديا كددد نحالدددنااجدددلا
ال ظد لا ظد ا  ددمااإل  د جاالخد ليالددناال  قدنا".ا  ددت ا

Baggaley (2006:37)انالق    ااألنايااللث  نةاا
تلدددىالعم لددد تا  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعا كددد ن ال ددد نةا

 طمدعااإل   جا ب  يااللخل نا  ع قلا ج ناالط قدعاالع
 لدددنا دددما علدددلامدددناال تشددد نانددديااثددد خنامااللددد اتن.ا
  ُقنماها االنتاثعالبتتاتاال ظ لالدنا  دماال كد ل  ا
ال قم ن ددعاتلددىا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعالددنال  دد تا
اخدددتاهددد اا دددتا ددد  ا  ددد ماال كددد ل  اعمدددىاظ ددددلاانايا
العدد لم نا ظدد اال تشدد ناندديااثدد خنامااللدد اتناندديا ددلا

ل  قدددنالدددناخددداللاال قددد طا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناا
اال  ل ع 
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       التحديةةةةةةةةةةةد الواضةةةةةةةةةةة  لممسةةةةةةةةةةةئولية  5-1
 عن التكاليف

نيا   ما ك ل  ا   تاالق لعا  ظللا ظنةاال كم عا
    تاالق لع(اب ك ل  االل انا  كد ل  اال ظ  دلابشدكلا
لب شت ا هيا ك ل  االل اتنااللخممعال   تاالق لعا

مدنتااخدت ابن ناانا د  لاتل هد اايااعبد يالدناايال
ن ك ل  ااألعل لاال يال  اله اعالقعاب   تاتاالق لدعا
 ا ظلدددلاعمدددىا  ددد تاالق لدددعا ا  لددد اُ عددد لةاعمدددىاا هددد ا
 كددد ل  اخ مدددعاب ثددد نالعا اللظ ن دددعاعمدددىاالل  لدددعا

Sustaining Costا(Baggaley & Maskell, 

2003, Part2; Maskell, 2006)لدنا دما كد ناا 
لثدد  ل عالددن تا  دد تاالق لددعا ال ت ددقاال دد بوالددهالظددننةا
 لقمددد تةاعمدددىا كددد ل  االلددد اتناالخ مدددععالثدددمط هما
 تقدد ب هماندديا  دد تاالق لدددع.ا هدداااُ شددكلاظدد نلاىالعلددد لا
نت قا   تاالق لعاب ل    يا بالااقمىاالجه نال تش نا
اثدد خناماهددا االلدد اتناللثدد  ل  هماال امددظعا اللظددننةا

ااا مددتال  لدد تااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناع هدد  .ا ا 
 ثدد خنما  دد ماال كدد ل  االكم ددعاا االلع  ت ددعان  ددها دد ما
  ج دهاال كد ل  االلب شدتةابثدده لعا  مد حاتلدىالتكددلا
اللثددد  ل عاب  لددد ا  جدددهاال كددد ل  ا  دددتااللب شدددتةاتلدددىا
لتكددددلااللثدددد  ل عاعبددددتاعلم دددد تا خمدددد  ال   بعددددعا

  ددد لاالل طدددقا ثددد نه اال لددد  ا ال عق دددن.ا  ددد نيا
الثدددببياندددياال خمددد  ا  ب ددديانمثددد عااإلل مددد  ا

 ,Kennedy & Huntzinger) الك لدلالم كد ل  

2005; Maskell, 2006)تلدددىا ظل دددلالتكدددلاا
اللثدد  ل عا   دد تاالق لددع(اب كدد ل  الددنالمدد نتاقددنا ا
 عمله ا  ا لمكاال ظكمان ه .ان ااااخا  انديااإلع بد تا

ندددديا ددددلا  ددددماكبددددتا ثددددبعاال كدددد ل  ا  ددددتااللب شددددتةا
اإل  ددد جاالُلل ك دددعاُ دددنتكاع دددماال كددد ل  اال دددياُ ثددد لا
ع ه الن تا نت قا  د تاالق لدعابدن ناانا كد نالهدما دنا

ندددياال ددد   تان هددد .ا هدددااا قمدددلالدددناظ دددلاانا هدددما ظددد ا
اال تش نانيااث خناماالل اتن.

 تعبير افرقام عن التكاليف الحقيقية  5-2
ال كم دعاانيا   ما ك ل  ا   تاالق لعاُ ظلدلا ظدنة

بق لددددعاع  مددددتاال كدددد ل  اب ألثددددع تاالج ت ددددعا  لبدددد ى ا
ظ ددددثا  هددددتااللدددد انابق لددددعاندددد ا  تااللشدددد ت  تالعددددنما
 ج نالخل ناُ داكت ا   هدتااألجد تابق لدعااللت بد تا
 لدد انددياظكلهدد  ا   هددتاع  مددتاال كدد ل  ااألخددتيا

 & Baggaley)بق لدعاال د ا  تا اقثدد طاا ثد هالك

Maskell, 2003, Part2; Lopez et al., 

.ا لدنا دماُ عبدتااتقد ماال كد ل  اعدناال كدد ل  ا(2013
الظق ق ددعال  دد تاالق لددعاعددناال  ددتةاالظ ل ددعا هددااا ظ ددلا
انايانت ددددقا  دددد تاالق لددددعا ظدددد اال تشدددد ناندددديااثدددد خناما
الل اتناإلنتاكهماب ناا دتاجهد نهماندياال تشد نا  هدتا
لب شتةاعمىاال كد ل  ا لقد    ااألناي.االد اتاااك  دتا

اإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا ثددد خنما  ددد مال  لددد تا
ال ك ل  االكم عاا االلع  ت دعاالُلظ دلةالإل  د جابكل د تا
كب دددددتةا  دددددتاكمااللخدددددل ناندددددد ناق لدددددعا كددددد ل  االلددددد انا
اللثددددددد خنلعا   قددددددد اعمدددددددىاطت قدددددددعاالمدددددددت الدددددددنا
اللخددددد لن.ا   ظدددددنناال كم دددددعااللع  ت دددددعاعمدددددىااثددددد  ا

   تااثع تالع  ت عاقنا خ م اعنااألثع تاالج ت عال
ال دددت  ابددد نا قدددتا ظن دددنااللعددد   تا  قدددتاظثددد لا
ال كم ددع اكلدد ا دد ما قددن تاال كدد ل  ا  ددتااللب شددتةاب دد يا
عمدددىالعدددن تا ظل دددلا ا  خددداا  لبددد ىانددديااإلع بددد تا

للدد ا  مدديا. (Maskell, 2006)الثددبب تاال كم ددع
نددددياال ه  ددددعاتلددددىااتقدددد ما قت ب ددددعالم كم ددددعابع ددددنةاعددددنا

العدددد لم نا ظدددد ااالظق قددددع.ا هددددااا قمددددلالددددناظ ددددلااناي
ال تشدد ناندديااثدد خنامااللدد اتناإلنتاكهددمااناا ددتاجهدد نا
ال تشددددد ناقدددددنا ا  هدددددتاعمدددددىالقددددد    ااألنايابثدددددبلا

االطتقاال قم ن عااللث خنلعانياظث لاال كم ع.اا
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بسةةةةاطة حسةةةةاب التكةةةةاليف وقابميتهةةةةا  5-3
 لمفهم
Kennedy & Huntzinger اكتا ا(2005:33) 

انا"ه ددد كا ال دددعاتتشددد ناتا جدددلا ددداكته اع دددناتعدددنانا
 جددلااناا(المحتةةوي:1)ق  لددعا كدد ل  ا  دد تاالق لددعا

 جددددلاانا كدددد نابثدددد ط ىاا(الشةةةةكل:2) كدددد نالظددددنناىا
 جلاانا ظ لاالثم كا ظ اال تش ناندياا(التأثير:3)

اثدد خنامااللدد اتن".ا   ل ددلا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعا
تاالق لددددددعاببثدددددد طعاال ددددددعاجلددددددوا ظثدددددد لا كم ددددددعا  دددددد 

(Ofileanu, 2015)ظ ددثا  ظددنناق لددعااللدد انالددناا
خاللاجلوالب لغاند ا  تااللشد ت  ت ا   ظدننا كد ل  ا
األجددد تالدددناخددداللاظثددد لاتجلددد ليالبددد لغااللت بددد تا
 الللا دددد االع   ددددعا ال قن ددددعال ت ددددقا  دددد تاالق لددددعابددددن نا
ال ل  لاب نااألجد تااللب شدتةا   دتااللب شدتة ا   ظدننا

ب شددتةاعمددىااثدد  اق لددعاال دد ا  تاال كدد ل  ااألخددت ال
 اقثددددددد طاا هدددددددالكابدددددددن ناظ جدددددددعا ُددددددداكتالعلم ددددددد تا

 ,Baggaley & Maskell)ال خمدد  االلعقددنة

.ا هددا االبثدد طعا ا دد نتال ت ددقا  دد تاالق لددعا (2003
لك   دعاظثد به ا تلك   عانهمااتق ماال ك ل  انقط ابلا ا 

 هدااا ظ دلااناياالعد لم نا, (Grasso,2006)ب   ثدهم
الق لعا ظ اال تش نالقنت هماعمىا  بدواانا هدمانيا   تا

لددددناخدددداللاظثدددد لا نهددددماا ددددتاجهدددد ناال تشدددد ناندددديا
اثدد خنامااللدد اتناعمددىااتقدد ماال كم ددعا لقدد    ااألناي.ا
الدد اتااااثدد لتتال  لدد تااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا
نيا ب يا  ماال ك ل  االكم عاا االلع  ت عان    ا كد نا

  بدددواظتكدددعااللخدددل ناالددد ماعلم ددد تاعن دددنةا لعقدددنةال
ل ظن نا كم عاع متاالل ان ا  طب دقاتجدتاياتالعقدنةا
ل  بددواع  مددتاال كدد ل  انددياكددلاخطدد ةالددناخطدد اتا
اإل  ددد ج ا  خمددد  ااألعبددد ياعبدددتاعدددننامدددخمالدددنا
لتاكددددددلاال كم دددددددعا مددددددد  ىال ظن دددددددنا كددددددد ل  االل ددددددد ة ا

ب إلمدددددد نعاتلددددددىا عقددددددناعلم دددددد تاظثدددددد لات ظتاندددددد تا
 ;Grasso, 2005)ع  مدددتاال كددد ل  ا  ظم مهددد 

Maskell, 2006; Pickering & Byrnes, 

.ا هاااالعنناالمخمالناالعلم د تاالظثد ب ع ا(2016
 هددددااااللثدددد   االعدددد ليالددددناال عق ددددنا جعددددلا مدددد  وا
اللعم ل تااللظ ثب عاُل لا ث عمياعمدىانت دقا  د تا
الق لعانهلهالل ا قملالناظ لااناياالع لم نانيا   تا

هماعمىاتمدنا نهدماا دتاالق لعا ظ اال تش نالعنماقنت 
جه ناال تش نانيااث خنامااللد اتناعمدىااتقد ماال كم دعا
 لقددد    ااألناي.ا قدددنااكدددتا مددد اعدددنناالل  لددد تا

 DeBusk andال ددياشددلمه االلثددحاالددايااجددتا ا

DeBusk(2012, Part1)انا  بواا2111نياع ماا
ا دتاال ظثد   تاالل ت بدعاعمدىالل تثد تا  دمااإل  د جا

 ددد  اا تهددد ال ل ددد ىاعمدددىامددد نياالخددد ليالدددناال  قدددنا ق
النخلا ك نامعلاجناىابثبلاالطدتقاال قم ن دعاال ديا
ُ ثدددد خنماندددديااللظ ثددددبعاعددددناال كدددد ل  ا الط قددددعاندددديا

االل  لع.
 الوقتية في اتاحة معمومات التكاليف 5-4

"ندياب  دعا Fullerton et al.(2010:13) داكت
اإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا ظ ددد جاالعلددد لاتلدددىا ق ددد ما

ل اتاااك  تاالعلم  تا علدلابشدكلاج دنااماان تياعن
 ".ا لدددنعماهددداااالهدددن ا عدددت ا  ددد ما كددد ل  ا  ددد تا
الق لدددعالعم لددد تاال كددد ل  اكدددلان دددتةاقمددد تةا اثدددب  ا
لدد الى(الددوات  ظددعاهددا االلعم لدد تالكددلااعمدد يانت ددقا
  دد تاالق لددعالب شددتة اللدد ا جعددلاكددلانددتناقدد نتاىاعمددىا

ن ا هددددااات خدددد ااالقددددتاتا ال مددددت ابثددددتععالل ددددواال  قدددد
 ظ لاانايااألندتانا ظد اال تشد نانديااثد خنامااللد اتن.ا
الدد اتااااثدد لتتال  لدد تااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا
ندديااثدد خناما  ددماال كدد ل  االكم ددعاا االلع  ت ددع اندد نا
ن ددتةاال قت ددتا كدد نانددياالعدد نةاشددهتاا ااك ددت ا  ه ددكا
عددددناال قددددتااللطمدددد لا  ددددالقاالظثدددد ب تا  طب ددددقا
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ثددد ظق قانددديااللظ ثدددبعا  ظن دددنال طمبددد تااثددد  اا 
 Maskell, 2006; Brewer)اإل ظتاند تا  ظم مهد 

& Kennedy, 2006)ا ظ ددددىالددددوا مدددد لا 
اللعم لددد تال ددد ختةانددد نانهدددمالمددد ل  ه الدددناج  دددلا
نت دددقا  ددد تاالق لدددعا ظ ددد جاتلدددىا قدددتاتمددد ني.ا هدددااا
   تاال تمعاعمدىانت دقا  د تاالق لدعالم ظدتكاال عد لا

ه الل ا قملالدناظ دلاانا هدماب  ج  ا ظن ناال  قنا ظان
  ظ اال تش نانيااث خناماالل اتن.ا

 سهولة الربط بين افداء والنتائج 5-5
  ل ددلا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعابثدده لعاظثدد لا
ال كم عا العت اال  تيالملعم ل تا ا   ظ ه الكلاانتانا
نت قا   تاالق لعا قمدتاال قدتاالل قمديابد ناجهد نا

 & Kennedy) جهددد ال تشددد نا ال قددد  اعمدددىا   

Huntzinger, 2005)ا هدددااا جعدددلالدددناالثدددهلا.
عمدىانت ددقا  دد تاالق لددعاالددتبطابدد ناجهدد ناال تشدد ناندديا
اثددددد خنامااللددددد اتنا األ دددددتاعمدددددىاال كددددد ل  ا لقددددد    ا
األناي اللدددددد ا ظ ددددددلاانا هددددددما ظدددددد اال تشدددددد ن.االدددددد اتااا
تث لتتال  ل تا   مااإل   جاالخ ليالناال  قدنانديا

كم ددعاا االلع  ت ددعان  ددها مددعلا ب دديا  ددماال كدد ل  اال
عمىانت قا   تاالق لعاالتبطاب نااألنايا ال  د  ةا  دتاىا
ل عقددناعلم دد تا مدد  وااللعم لدد تااللظ ثددب عا ال قددتا
الط  دددلااللطمددد لا عدددنانا قددد ت تاال كددد ل  ا لق ت دددعا
األناياال عمددديابددد ألنايااللخطدددطاا االلعددد   تا  ظن دددنا

لاعلم ددددعاا  ظتاندددد تا  ظم مهدددد  ا  ه ددددكاعددددناا  مدددد 
 م  وااللعم ل تااللظ ثب عاعناات اال اقوا  تنا

للددد ا جعدددلااللعم لددد تاا(Grasso, 2006)العلدددل(
اللظ ثددددددددب عا ا عبددددددددتابنقددددددددعاعددددددددنااألنايا   ختهدددددددد ا
  ل مدددده انددددياكشدددد االعالقددددعاالثددددبب عابدددد نااألنايا
 ال  دددد  ة.ا هددددااا قمددددلالددددناظ ددددلااناياالعدددد لم نا ظدددد ا

 ال تش نانيااث خناماالل اتن.ا

اتسةةةةاق متشةةةةرات افداء مةةةة  فمسةةةةفة  5-6
 اإلنتاج الخالي من الفاقد

"انااللقد    االل  ثدبعا Grasso(2006:6) اكت
 ددد نياتلدددىا مدددتن تا  جظدددع ا ال مدددتن تاال  جظدددعا
 ددد نياتلدددىا  ددد  ةالت  بدددع ا ق ددد  اال  ددد  ةااللت  بدددعا
 عللا ط  تا مد   عااإلثد تا  ج عاب د يىاعمدىانمثد عا

نا".ا ندديا  دد ما كدد ل  ا  ددمااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قدد
  دددد تاالق لددددعا دددد ماظثدددد لااللدددد اناعمددددىااثدددد  اق لددددعا
اللش ت  تا لد  القدناتااللد انااللثد همكعاللد ا جعدلا
نت دددقا  ددد تاالق لدددعا مدددبطاكل دددعااللشددد ت  تابلقدددناتا
الطمددلاعمددىااإل  دد ج ا هددااا ظ ددلااألنددتاناعمددىاعددنما
الشددتاياب ددت اال خددل ن.اكلدد ا دد ما ظل ددلا  دد تاالق لددعا

قددددنتااللثدددد  لانقددددطالددددناط قددددعااألمدددد لاب كدددد ل  اال
ال  ب دددع ا هدددااا ظ دددلاالعلددد لاعمدددىاتثددد خنامااقدددلالددد ا
 لكددددددددنالددددددددناط قددددددددعااألمدددددددد لاندددددددديااعلدددددددد لا  دددددددد تا

ا.(DeBusk & DeBusk, 2012, Part2)الق لدع
اKennedy & Huntzinger (2005:34)  داكتا

"انا خمدد  ا كدد ل  االط قددعاعمددىااثدد  ااإلثدد   نةا
ثدد خنامالخددل نااقددلا  شددجوانت ددقا  دد تاالق لددعاعمددىاا

ندتا ااألتند ابثدتععا  ظت ددكااإل  د جاخداللاال  دد ما  ا 
ب ثددت الدد ا لكددن ا بددالكا لكددنا ظت ددتااكبددتاقددنتالددنا
الط قعا اث خناله انياا دتا ااخدت اندياالل  لدع".ا
كلددد ااناظثددد لال  ثدددطا كم دددعا ظدددنةاالل ددد ةابقثدددلعا
 كددد ل  ا  ددد تاالق لدددعاعمدددىاال ظدددناتااللب عدددعا  لددد  ا

 جددددددع( ا ا ع ددددددتا اب ل كددددددد ل  اعمددددددىاال ظددددددناتاالل 
عنما تظ مه املنا كد ل  االلخدل نانديا-اإلم ن عا

بدن ناا-ظ لدعال د نةاظجدمااإل  د جاعدناظجدمااللب عد ت
 ,DeBusk & DeBusk, 2012)ت دتاناتالق بمدع

Part2)شددجوانت ددقا  دد تاالق لددعاعمددىاعددنمااإل  دد جاا ُ
ب ت اال خدل نالخ د ال  ثدطا كم دعاال ظدنةا ل د نةا
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اإل ثدد قابدد نال شددتاتااألنايا نمثدد عااالتبظ ددع.ا هدداا
  دددمااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا ظ دددلااناياالعددد لم نا
 ظدددد اال تشدددد ناندددديااثدددد خنامااللدددد اتن.االدددد اتاااك  ددددتا
ل  لدددد تااإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددنا طبددددقا  ددددد ما
ال كدد ل  االكم ددعاا االلع  ت ددعان  هدد ا ثدد خنمال شددتاتا

عبد ياللد اك  يةااث خناماع  متااللد انا األجد تا األ
 دددننوانت دددقا  ددد تاالق لدددعاتلدددىاالشدددتايابكل ددد تاكب دددتةا
 ال شددد  لابدددن نا  قددد اإل  ددد جاكل ددد تاكب دددتةابهدددن ا
تل مددد  اال كددد ل  ا خ ددد ال  ثدددطا كم دددعاال ظدددنةا

 Kennedy)ظ دىالد اان االدكاتلدىا دتاكمااللخدل ن

& Huntzinger, 2005; Maskell, 2006)ا.
واب  جددد  اكلدد ااناال نددد يابظدددن ناالل ال دددعاالثددد ك عا دددنن

اإل   جابكل  تاكب تةالل وا ه تااياا ظتان تا  ايا
 نددياا،(Myrelid & Olhager, 2015)العلدد ل

ظ لعااث خناماالل ال عااللت عا  ماالثدل حاب للل دنالدنا
ال كدددددد ل  ا ال قددددددتاتااالانااإل  دددددد جاعددددددنااللخطددددددط ا

 & DeBusk) ب ل دد ليالك ندد ةااللل ددنالددنااإل  دد ج

DeBusk, 2012, Part2)ددما  هددتاجم دد ىاا.ا لددن 
لجندددتانااناانمدددلاطت قدددعال ظق دددقا  ددد  ةاج دددنةا نقددد ىا
للقدد    ا  ددماال كدد ل  اال قم ن ددعاهدد ااإل  دد جابكل دد تا
كب ددتةا ب دد يااللخددل ن.ا لددنا ددما علددلاهددا االلقدد    ا

 Baggaley)ال قم ن عاعمىانعدماثدم كاعدنماال تشد ن

& Maskell, 2003)اللدد ا قمددلالددناظ ددلاانايا 
انانيااث خناماالل اتن.االعل لا ظ اال تش 

 الرقابة اللاتية عمى افداء 5-7
  ددتاالبثدد طعا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددعان  ددهالددنا
الثدددهلاعمدددىانت دددقا  ددد تاالق لدددعا ظن دددنا كددد ل  ا  ددد تا
الق لدددددددعا ظثددددددد لال شدددددددتاتااألناياب   ثدددددددهم ا هدددددددااا

 & Pickering) شدددعتهمابعنالدددعاال ق ددد ما اإل  بدددع

Byrnes, 2016)نانمثددد عاتناتةا.اب إلمددد نعاتلدددىاا

  دددمااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا قددد ماعمدددىاال قدددن تا
 اإلظ دددتاما  دددنت لااألندددتانا لددد  العددد قب هماندددياظ لدددعا
األخطدد ياا ااإل ظددتا  ا ا   ظددعااللعم لدد تا   دد   ا
الثددددمطعالجنددددتاناندددديات خدددد ااالقددددتاتاتال لك دددد همالددددنا
اإلب كدددد تا ال ظثدددد نااللثدددد لت.ا هددددااا جعددددلااألنددددتانا

ا  تاقبددددددد ناا  ثدددددددهمالدددددددناالدددددددناخل شدددددددعت نابددددددداا هما
ا(Brewer & Kennedy, 2006:22) المددددددل ت(ا

للددد ا ظ ددددلهماعمددددىااألناياب قمدددىالدددد ا لكددددناب  جدددد  ا
ال تشدددددد ناندددددديااثدددددد خنامااللدددددد اتن.االدددددد اتاااتثدددددد لتتا
ل  لدد تااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددناندديا طب ددقا  دد ما
ال كددددد ل  االكم دددددعاا االلع  ت دددددعانددددد نا ظن دددددناال كم دددددعا
 ظث لال شتاتااألنايا ك نابع دنةاعدناتنتاكانت دقا

لك   دددددعا  ددددد تاالق لدددددعا لدددددناظ دددددثالكددددد نااإلعدددددنا نا ا 
ال مد لا القدنتةاعمدىاال هددم(اللد ا لدجاقمد َبهماب لشددكا
نددياعنالددعاال ق دد ما اإل  بددع.اكلدد اانا ق دد مااألناياعمددىا
اثددد  اظدددن ناالل ال دددعا اللعددد   تا جعدددلانت دددقا  ددد تا
الق لددعا تكددلاعمددىا طدد بقااألتقدد ما لدد  اعمددىا ظن ددنا

 ;Brewer & Kennedy, 2006) ظدا اال  قدن

Pickering & Byrnes, 2016)اكلد اانا ق ندعا.
اإلناتةاال قم ن دددددددددددددددددددعاالق  لدددددددددددددددددددعاعمدددددددددددددددددددىااأللدددددددددددددددددددتا

 جعددلااألنددتانا  Command & Control التق بددع
 ظدد  ل ناتناتةااألتقدد مالم مددد لالمظددن ناال دديا ت بهددد ا

 هااا قملالناا(Grasso, 2006:11)اإلناتةا ال   ق(
اظ لااناياالعل لا ظ اال تش نانيااث خناماالل اتن.

اط السةةابقة أساسةةًا  ةةالحًا وتشةةكل مناقشةةة النقةة
 لطرح الفروض العممية التالية:

   تا   مااإل   جاالخد ليالدناال  قدنااالفرض افول:
ثدددددمب ىاعمدددددىاظ دددددلااناياالعددددد لم نا ظددددد اال تشددددد نانددددديا
اثددددد خنامااللددددد اتناتاااك  دددددتاالل  لدددددعا طبدددددقا  دددددما

اال ك ل  اال قم ن ع.
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   تا   مااإل   جاالخ ليالناال  قناا الفرض الثاني
ت ج بدددد ىاعمددددىاظ ددددلااناياالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديا
اثددددد خنامااللددددد اتناتاااك  دددددتاالل  لدددددعا طبدددددقا  ددددد ما

ا ك ل  ا   تاالق لع.
 قياس متليرات الدراسة: -6

 شدد تانددت  االنتاثددعاتلددىا جدد نااتبعددعال   ددتاتا
اث ث عاهدي ا  د مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدنا ا  د ما
 ك ل  ا  د تاالق لدع ا  د ماال كد ل  االكم ع/اللع  ت دع ا
ظ لااناياالع لم نا ظ اال تش نانيااثد خنامااللد اتن.ا
 قدددناتثددد خنماالب ظدددثالق ددد  ال كدددتتال ظن دددنانتجددددعا

لل  لددعا الددكاعمددىاال ظدد ا جد ناهددا االل   ددتاتانددياا
اال  لي 

متليةةةةر منظةةةةام اإلنتةةةةاج الخةةةةالي مةةةةن  6-1
 LPSالفاقد م ويأخل الرمز 
(االعبدددد تاتاال ددددياُاثدددد خنلتا1  مددددحاالجددددن لا 

لق ددد  االل   ددددتا"  دددد مااإل  ددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددنا"اا
ظ ثا ماث الااللث ج لاعن اتلىااياظنا ع قدناانا

يالناال  قدنال  ل كا طبقالب ن ا   مااإل   جاالخ ل
 ا ا طبددقا اا1ال  ل ددع ا   طبددقاعمددىااإلطددالقا ا

 اا طبددددقا4 اا طبددددقا  لبدددد ىا ا3 ا طبددددقااظ   دددد ىا 2
ا(5نا ل ى ا

 ( عبارات قياس المتليرمنظام اإلنتاج الخالي من الفاقد م1جدول )
 

 العبارة                                  م  
 تحديد القيمة من منظور العميل 1
 تنظيم العمميات وفقا لتيارات القيمة 2
 تمكين الموظفين بالخطوط افمامية من الح ول عمى المعمومات واتخال القرارات. 3
 اإلنتاج بنظام السحب قطعة بقطعة وقتما يطمب العميل 4
 المرئي لممعموماتاإلدارة المرئية من خالل المعاينة الب رية لمعمميات والعرض  5
 السعي المستمر نحو الكمال بالبحث عن فرص التحسين وحلف الفاقد. 6

 

متلير منظام تكاليف تيار القيمةم  6-2
 VSCويأخل الرمز 

(االعبدددد تاتاال دددديااثدددد خنلتا2  مددددحاالجددددن لا 
الق   االل   ت" ك ل  ا   تاالق لع"اظ ثا ماث الا

ا

ا
اللثددددد ج لاعدددددن اتلدددددىااياظدددددنا ع قدددددناانال  ل دددددكا
 طبددقااللل تثدد تااللظ ثددب عاال  ل ددع ا   طبددقاعمددىا

ا(5 ... ا طبقانا ل ى ا1اإلطالقا ا
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 ( عبارات قياس المتليرمتكاليف تيار القيمةم2جدول )
 

 ةالعبار                                     م 
 إعتبار تكاليف المواد تعادل تكاليف المشتريات خالل فترة المحاسبة 1
 عدم التمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة عند قياس التكاليف 2
 إعتبار تكاليف المواد فقط متليرب وباقي التكاليف )تكاليف التحويل( ثابته 3
 لقياس التكمفة قياس التكاليف عمى مستوى تيار القيمة بإعتبارب هدف 4
 تحميل تيار القيمة بالقدر المستلل فقط من الطاقة الثابتة 5

حسةةاب متوسةةط تكمفةةة الوحةةدة عمةةى أسةةاس قسةةمة تكةةاليف تيةةار القيمةةة عمةةى عةةدد  6
 الوحدات المباعة وليس عدد الوحدات المنتجة.

 التقرير الفوري عن التكاليف أو كل أسبوع عمى افكثر 7
 

متليةةةةةةةةةةةةةةةةر منظةةةةةةةةةةةةةةةةام التكةةةةةةةةةةةةةةةةاليف  6-3
 TSCالكمية/المعياريةم ويأخل الرمز 

(االعبددد تاتاال ددديااثددد خنلتا3  مدددحاالجدددن لا ا
الق   االل   ت"   ماال ك ل  االكم ع"اظ ثا ماث الا

ا
اللثددددد ج لاعدددددن اتلدددددىااياظدددددنا ع قدددددناانال  ل دددددكا

   طبددقاعمددىا طبددقااللل تثدد تااللظ ثددب عاال  ل ددع ا
ا(5 ... اا طبقانا ل ى اا1اإلطالقا ا

 

 ( عبارات قياس المتليرمنظام التكاليف التقميديم3جدول )
 

 العبارة م
 تقسيم التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة 1
 المباشرة عمى افقسام الوظيفيةتخ يص التكاليف غير  2
 اإلمت اص الكامل لمتكاليف غير المباشرة 3
 نتجس تكمفة وحدة المغرض حساب التكاليف هو قيا 4
 استخدام معايير التكاليف لتحديد اإلنحرافات وتحميمها 5

تطبيةةق طةةرق ال ةةرف مةةن المخةةازن)الوارد أوال يم ةةرف أوالي مةةثاًل( لتحديةةد تكمفةةة  6
 ستخدمة في اإلنتاج وتقييم المخزونالمواد الم

 التقرير عن التكاليف كل شهر أو أكثر 7
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متليرمحفةةةةةةةةز أداء العةةةةةةةةاممين نحةةةةةةةةو  6-4
الترشةةةيد فةةةي اسةةةتخدام المةةةواردم ويأخةةةةل 

 MEPالرمز 
(االعبددد تاتاال ددديااثددد خنلتا4  مدددحاالجدددن لا ا

لق ددد  ال   ت"ظ ددددلااناياالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديا

اثدد خنامااللدد اتن"اظ ددثا دد ما  ج ددهاثدد الالملثدد ج لا
عن اتلىااياظنا ع قدناانا  دماظثد لاال كد ل  انديا
ل  ل دددددكا دددددنعماالل دددددلاتاا االمددددد  تاال  ل دددددع ا ا ا

تلددىا اا ددنعما2 ا ا ددنعم ا1 ددنعماعمددىااإلطددالقا 
ا(5 اا نعمانا ل ى 4 اا نعما  لب ى اا3ظنال  

 

 ( عبارات قياس المتليرمحفز أداء العاممين نحو الترشيدم4جدول )
 

 ةالعبار                                 م 
 التحديد الواض  لممسئولية عن التكاليف 1
 الحقيقيةتعبير أرقام التكمفة عن التكاليف  2
 بساطة حساب التكاليف وقابميتها لمفهم 3
 الوقتية في إتاحة معمومات التكاليف 4
 سهولة الربط بين افداء والنتائج 5
 اإلنتاج الخالي من الفاقداتساق متشرات افداء م  فمسفة  6
 الرقابة اللاتية عمى افداء 7

 

 البياناتالعينة وجم   -7
 ددمااخ  دد تالمدد  وااألجهددلةاالل لل ددعا ال الجدد ت ا
الدددددددددددددددن لانت دددددددددددددددلت اال ثددددددددددددددد  ت االب   جددددددددددددددد لات ا
اللتا ح...تل((اإلجتاياالنتاثعاالل نا  دعاللد ا  ل دلابدها
ها االم  ععالدناثدتععاال ظدن ثا ال طد  ت ا ثدتععا
اإلثدددددددد ج بعالت بدددددددد تاالعلددددددددالي ا ثدددددددد  نةااألثددددددددع تا

كل ااناهدا االمد  ععاال   نث عابثبلاشنةاالل  نثع ا
 قدددددنماع ا دددددلالدددددناالل  جددددد تاالل شددددد بعال دددددلاع  مدددددعا
ال الجددد تا ع  مدددعاال ثددد  ت...تل(ا ندددياال  لدددلا ددد ما
 خمدددد  المدددد والكددددلاع  مددددعاللدددد اُ ددددتجحاتلك   ددددعا

ا    ماها االشتك تا نق ىال   تاتاالق لع.ا

 دما مددل ماق  لدعااث قمدد يا مدماالعبدد تاتاال ددياا
 دددددمااإلشددددد تةاتل هددددد اثددددد بق ىالجلدددددواالب   ددددد تاالخ مدددددعا
بل   تاتاالنتاثعااألتبعدع ا"  د مااإل  د جاالخد ليالدنا
ال  قددنا" ا"  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددع" ا"  ددماال كدد ل  ا
الكم ع/اللع  ت دددعا "ظ دددلااناياالعددد لم نا ظددد اال تشددد نا

كلددد ا دددماتعدددنانالمظدددقا  مدددحاانددديااثددد خنامااللددد اتن"
لمددددل نا  دددد مااإل  دددد جاالخدددد ليالددددناال  قددددنا   دددد ما
 ك ل  ا   تاالق لعا  تاىالظنا  هل .ا ما ما  ل واقد ا ما
اإلث قم يا اللمظقاب ل ناعمىالظ ثبياال ك ل  انيا
جددتايالقدد بالتا  ددتالخططددعالعهددما هددا االشددتك تا ا 

ما   مدحاالجدن لا2116خاللاشهتيااك  بتا   نبت
(اشدددددتك تاالع  دددددعا عدددددنناقددددد ا مااإلث قمددددد يا5تقدددددما 

االلع نةا الق بمعالم ظم ل.اااا
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 ( أهم شركات ت ني  افجهزة المنزلية وعدد القوائم المعادة5جدول رقم )
 

 القوائم المعادة العنوان االسم م
 5 العاشر من رمضان شركة فريش 1
 6 رمضانالعاشر من  شركة أولمبيك 2
 4 العاشر من رمضان شركة ايديال 3
 4 العاشر من رمضان شركة تكنوجاز 4
 4 العاشر من رمضان شركة كريازي 5
 6 السادس من أكتوبر شركة إلكترو ستار 6
 9 السادس من أكتوبر شركة يونيفرسال 7
 3 السادس من أكتوبر شركة العبد 8
 11 بنها ي قويسنا شركة العربي 9
 51  إجمالي 

 

 ا مظتااإلخ ب تاتاالخ معابق  لعاا ث قم يا
لمل   دتاتااألث ثد عااCronbach Alphaانال شدتا
%ا اناعالق تااإلت ب طابد ناالل   دتاتا61اكبتالنا

ال تع عا العب تات(الكلال   تااث ثياعمىاظنةاااقلا
 هدددااا دددنلاعمدددىااإل ثددد قاالدددناخميالق  لدددعاا1.6لدددنا

ااإلث قم يا م لظ  ه الق   ال   تاتاالنتاثع.
 النتائج  -8
 نتائج اإلح اءات الو فية 8-1

(ااهدددددددددماالل شدددددددددتاتا6   مدددددددددحاالجدددددددددن لاتقدددددددددما
اإلظمددد   عال  مددد  ااتايالظ ثدددبياال كددد ل  ابشددد نا

ل   ددددددتاتاالنتاثددددددعااألتبعددددددع.اظ ددددددثا بمددددددغاالل  ثددددددطا
ال تاكلدديالمل   ددتا"  دد مااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا"ا

 هددااا ع دديااناالشددتك تالظددلاالنتاثددعا طبددقاا3.45
  لبددد ىالبددد ن ا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددن.اكلددد ا

ال تاكلدديالمل   ددتا"  دد ما كدد ل  ا  دد تا بمددغاالل  ثددطا
 هدااا ع ديااناالشدتك تالظدلاالنتاثدعاا1.12الق لع"ا

 ا طبقا   ما ك ل  ا   تاالق لع ا لكنا طبقا  لبد ىا
  دماال كد ل  اال قم ن دعاظ دثا بمدغاالل  ثدطاال تاكلدديا

 .اا3.89لهاااالل   تا
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 ءات الو فية لمتليرات الدراسة( اإلح ا6جدول رقم )
 

 Min Max Mean SD المتليرات                 
 LPS 2.50 4.33 3.45 .483) نظام اإلنتاج الخالي من الفاقد  )

 1.00 1.43 1.12 .130 (VSC) نظام تكاليف تيار القيمة 
 2.57 4.57 3.89 .562 (TSC )نظام التكاليف الكمية/المعيارية 
 1.57 3.71 2.78 .524 (MEP)  حفز أداء العاممين نحو الترشيد 

 

(اعالقدد تااإلت بدد طابدد نا7 عددت االجددن لاتقددما 
ل   دددتاتاالنتاثدددع اظ دددثا  مدددحاا دددهاا  جدددناعالقددددعا
لع   دددعاثددد لبعا ل  ثدددطعابددد نال   دددتا"  ددد مااإل  ددد جا

الع لم نا"ا الل   تا"ظ لااناياLPS الخ ليالناال  قن
 > R= -.388, P Value)"اMEP ظد اال تشد ن

كل ا  جدناعالقدعالع   دعاثد لبعا ل  ثدطعابد ناا(05.
"ا الل   دتا"ظ دلاTSCل   ت"ا  ماال ك ل  اال قم ن عا

 R= .376, P)"اMEPاناياالعد لم نا ظد اال تشد ن

Value < .01)ا هددااا ع ددياا ددهاكملدد الانا ظدد لا.
لخ ليالدناال  قدناالشتكعا ظ الل تث تا  مااإل   جاا

 دددد خ  االظدددد نلالددددنياالعلدددد لاب  جدددد  اال تشدددد ناندددديا
اث خناماالل اتنابثبلا طب قاالشتك تالظلاالنتاثعا
لدد  ماال كدد ل  اال قم ن ددعاال دديا دد نيابددن ته اتلددىاعددنما
تك دددتاثاالعلددد لابلبددد نتاتاال ظددد لا ظددد ا  دددمااإل  ددد جا

االخ ليالناال  قن.ا

 

 Spearman's rho ( معامالت اإلرتباط بين متليرات الدراسة 7قم )جدول ر 
 

MEP VSC TSC المتليرات 
-.388** -.050 .225 LPS 

 -.039 -.376** MEP 
  -.187 VSC 

 

   *p Value < 0.05  **p Value <0.01                                                 
 

 نتائج إختبار الفرض افول 8-2
(ا  د  ةا ظم دلااإل ظددناتا8  عدت االجدن لاتقدما 

 خ بدددد تا دددد   تاالل   ددددتا"  دددد مااإل  دددد جاالخدددد ليالددددنا
"اعمىاالل   دتا"ظ دلااناياالعد لم نا ظد اLPS ال  قنا

"اظ ددددددددددددددثا  مدددددددددددددحااناالل   ددددددددددددددتاMEPال تشددددددددددددد نا
%الدددنا بددد  ناالل   دددتا11  ثدددتاا "LPS"اللثددد قل

 >P)لع   دعااF , Tخ بد تاتاألنااا"MEP"ال د بوا
الكناال    تاا(R2=.117)  لع للاال ظن ناا(05.

ا
ا

 ثدددددد  ياثدددددد للااLPSثددددددمبياألنالع لددددددلاالل   ددددددتا
 هااا ع ياانااللل نالدناال ظد لا ظد ا  د ماا1.371

اإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا ددد نياتلدددىا دددن يالثددد   ا
ظ لااناياالعد لم نا ظد اال تشد نانديااثد خنامااللد اتنا
بثبلاتع ل ناالشتك تالظدلاالنتاثدعاعمدىالعم لد تا
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  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعاال ددديا ا ثددد ط واانا عكددد ا
 ظدد اال تشدد ناندديااثدد خنامااللدد اتنااا ددتاجهدد ناالعلدد ل

اع نا ق  ماانا هم.

 MEP = a0 + a1 LPS+ e1( نتائج تحميل اإلنحدار لمنمولج 8جدول رقم )
 

P Value T Test Std. Error Std. Coefficients Ind. variable 
.000 7.989 .509 4.063 Constant 
.014 -2.544 .146 -.371 LPS 

      
     R=.342, R

2
=.117, F=6.472, PValue=.014                                              

 

(ا  د  ةا ظم دلااإل ظددناتا9  عدت االجدن لاتقدما 
الخددد ليالدددنالم دد   تااللشددد تكالمل   دددت"ا  دد مااإل  ددد جا

"ا الل   دددتا"  دددماال كددد ل  اال قم ن دددعاLPS ال  قدددنا
TSCاعمىاالل   ت"ظ لااناياالعد لم نا ظد اال تشد نا"
MEPاظ ددددثا  مددددحااناتخ بدددد ت "Fلع دددد ياا(P 

Value <0.05)هددددااا ع ددددياانااللع لددددلاا c1اا 
 لكناانا ث  ياالم ت اكل ا نلالع لدلاال ظن دناانا

ا(TSC*LPS)ال ددددددد   تااللشددددددد تكالمل   دددددددت نالعددددددد ىا
ا"MEP"لدددددددددددنا بددددددددددد  ناالل   دددددددددددتا%34.3  ثدددددددددددتانا

(R2=.343)ا بدددددددد ل  تاتلددددددددىاتخ بدددددددد تا.Tب ل ثددددددددبعاا
 جدددناا دددهاا(TSC*LPS)للع لدددلاالل   دددتااللشددد تكا

 هدااااللع لدلا ثد  ياا(P Value <0.05)لع د يا
 هدددااا ع ددديااناالل ددد نةابلقدددناتاال ظدددنةاا1.113ثدد لل

ا(TSC*LPS)نددياق لددعاال دد   تااللشدد تكالمل   ددت نا
بلقددددددناتااMEPل دددددد بوا دددددد نياتلددددددىا قدددددد االل   ددددددتاا

الفةةةةرض  ظددددنة.ا هددددا اال  دددد  ةا   ددددنامددددظعاا1.113
االخد ليالدناال  قدن ا د  تا  د مااإل  د جاافول لمدراسة

ثدددددمب ىاعمدددددىاظ دددددلااناياالعددددد لم نا ظددددد اال تشددددد نانددددديا
اثددددد خنامااللددددد اتناتاااك  دددددتاالل  لدددددعا طبدددددقا  دددددما

اال ك ل  اال قم ن ع.

 

 MEP = c0 + c1 TSC*LPS+ e3( نتائج تحميل اإلنحدار لمنمولج 9جدول رقم )
 

P Value T Test Std. Error Std. Coefficients Ind. variable 
.000 14.837 .281 4.168 Constant 
.000 -5.055 .020 -.103 TSC*LPS 

 
 R=.585,  R

2
 = .343,  F= 25.550,   P Value= .00                      

 نتائج اختبار الفرض الثاني 8-3
  ددتاىالعددنما طب ددقاالشددتك تالظددلاالنتاثددعال  دد ما

كل ااش تتا  د  ةااإلظمد ياتاا– ك ل  ا   تاالق لعا
ن  ها ا  جناتلك   دعاإلجدتاياتخ بد تاا-ال م  عاث بق ىا

تظمدددد  يا  ظم ددددلااإل ظددددنات(ال ظدددد ا دددد   تا طب ددددقا

  ددد ما كددد ل  ا  ددد تاالق لدددعاعمدددىاالعالقدددعابددد نا  ددد ما
اناياالعدد لم نا ظدد اااإل  دد جاالخدد ليالددناال  قددنا ظ ددل

ال تشددددد نانددددديااثددددد خنامااللددددد اتن.الدددددالكا دددددمااثددددد خناما
ااإلظم ياتاال م  عا الل  ثط ت(المظم لاعمىا

ا
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نل دددلالدددتن اا اقبددد لاال دددت اال ددد  ي.ا ل    دددااهدددا ا
الطت قدددعا دددماا  ددد يااللقددد بالتالدددوالظ ثدددبياال كددد ل  ا

ناال  قدنا   د ماشتحالمل نا   مااإل  د جاالخد ليالد
 كد ل  ا  د تاالق لددعاب إلمد نعاتلدىا  ل ددوالمظدقابهددااا
لدددواق  لدددعااإلث قمددد ي.ا دددما دددما  ج دددهاالثددد الاال ددد ليا
لملث ج ب نا لظ ثبياال ك ل  ( اب دت ااناشدتك كما

 طبددقا  دد ما كدد ل  ا  دد تاالق لددع اتلددىااياظددنا ع قددنا
اناهدددداااال  دددد ماالجن ددددنالظثدددد لاال كدددد ل  ا لكددددناانا

ا االمددد  تاال  ل دددع ا ا ا دددنعماعمدددىاا دددنعماالل دددلات
 ااا3 اا دنعماتلدىاظدنالد  2 ا ا دنعم ا1اإلطالقا 

 اا دددددددددددددددددددددددنعمانا لددددددددددددددددددددددد ى 4 دددددددددددددددددددددددنعما  لبددددددددددددددددددددددد ى ا

ا(.5
(ال  ثددددددددددددطا قدددددددددددددن تا11   مددددددددددددحاالجدددددددددددددن لا 

ا–اللثد ج ب نالنتجدعانعدما  دد ما كد ل  ا  د تاالق لددعا
لممدددد  تاال دددديا دددد نيااا-تااالدددد اُطبددددقانددددياشددددتك هم

لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديا  انتهدددد اتلددددىاظ ددددلااناياالعدددد 
اثدد خنامااللدد اتن اظ ددثا  مددحااناالل  ثددط تااكبددتا

 هااا ع ياانا  د ما كد ل  ا  د تاالق لدعاا3لناالت بعا
 ددددنعما  لبدددد ىاالمدددد  تااللظ ددددلةاألناياالعدددد لم نا ظدددد ا
ال تشددددد نانددددديااثددددد خنامااللددددد اتن.ا   دددددتاىاألناجل دددددوا

الشدددتك تالظدددلاالنتاثدددعاُ طبدددقالبددد ن ا  دددمااإل  ددد جا
كلدددد ااشددددد تتاا–ال  قددددنابنتجددددعال قنلددددعااالخدددد ليالددددن

 ند ناالدكا دتجحامدظعا-اإلظم ياتاال م  عاثد بق ىا
 ا   تا  د مااإل  د جاالخد ليالدناال  قدناالفرض الثاني

ت ج بدددد ىاعمددددىاظ ددددلااناياالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديا
اثددددد خنامااللددددد اتناتاااك  دددددتاالل  لدددددعا طبدددددقا  ددددد ما

ا ك ل  ا   تاالق لع.

 
 ( متوسط أراء محاسبي التكاليف11جدول )

 متوسط أراء محاسبي التكاليف يزات/ ال فاتمال م
 3.85 ممسئولية عن التكاليفالواض  لتحديد ال 1
 4.12 تعبير أرقام التكمفة عن التكاليف الحقيقية  2
 4.32 بساطة حساب التكاليف وقابميتها لمفهم 3
 3.85 الوقتية في إتاحة معمومات التكاليف 4
 3.91 سهولة الربط بين افداء والنتائج 5
نظةةةةةام ق متشةةةةةرات افداء مةةةةة  فمسةةةةةفة اتسةةةةا 6

 4.32 اإلنتاج الخالي من الفاقد

 3.93 الرقابة اللاتية عمى افداء 7
 4.15 المتوسط التراكمي 
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 مناقشة النتائج  -9
كش تااإلظمد ياتاال مد  عااناالشدتك تالظدلا
النتاثددددعا ا طبددددقا  دددد ما كدددد ل  ا  دددد تاالق لددددعات ددددما
البثدد طعا ال مدد حا   تهدد الددناالمدد  تاال دديا  ل ددوا
بهددد  اكلددد اكشدددد تاعدددنااثددد لتاتاهددددا االشدددتك تاندددديا
 طب دددددددقا  دددددددماال كددددددد ل  االكم ع/اللع  ت دددددددعا  ظم دددددددلا
ىااإل ظتاندد تات ددما دد انتااألنلددعاال  ت ددعا العلم ددعاعمدد

عدددددنمالاليل هددددد الدددددُ  مااإل  ددددد جاالخددددد ليالدددددناال  قدددددن.ا
قنا ك ناعدنماالعمدماا-نياتاياالب ظثا–   ث تاالكا

ا االلعتندعاب  دد ما كد ل  ا  دد تاالق لدع ا قددنا كدد ناانا
عددددنماا-بثدددد طعاعلم دددد تا  دددد ما كدددد ل  ا  دددد تاالق لددددع

الظ جدددددددددعالمعلم ددددددددد تااللظ ثدددددددددب عااللعقدددددددددنةاإلجدددددددددتايا
قالبددددددددنااال خمددددددد  ا  ظم ددددددددلااإل ظتاندددددددد تا  طب دددددددد

تبلددددد اُ شددددجوالددددنتايااإل  ددددد جاا-ا ثدددد ظق قا اللق بمددددع
 اللشددتن نا العلدد لاعمددىاظثدد لاال كدد ل  ا ل شددتاتا
األناياب   ثدددددددهما ب ل ددددددد لياقدددددددنا قدددددددلان تالظ ثدددددددبيا
ال ك ل  انياتعناناق ا ماال ك ل  ا  ظم لااإل ظتان تا
لل ا ننعهماللق  لعا طب قا  د ما كد ل  ا  د تاالق لدعا

م ا قدددددنا دددددت ااإلناتةاالعم ددددد ااناظ   ددددد ىاعمدددددىالكددددد   ه
البثددد طعا ال مددد حاال ددديا  نتهددد ا  ددد ما كددد ل  ا  ددد تا
الق لددددددعاقددددددنا ظتلهدددددد الددددددناتناتةااإل ددددددتاناتال جل ددددددلا

ال شتاتااألناياالع لعالشتك  هم.ا
كلد ا كشد ا ظم دلااإلت بد طا اإل ظدناتاانا لثددكا
تناتةاالشدتك تالظدلاالنتاثددعابد  ماال كد ل  اال قم ن ددعا

تاال ظدددد لا ظدددد ا  ددددمااإل  دددد جاثدددد  ا عدددد قالبدددد نتا
الخ ليالدناال  قدنا ب ل د لياظتلد ناهدا االشدتك تالدنا
ج ددديا لددد ت  اظ دددثاكملددد الاناال  جدددها ظددد الل تثددد تا
  مااإل   جاالخ ليالناال  قنا قلا تظ لاالعل لابهد ا
أل هما ا شعت ناب    تات جد بيالهدا االلبد نتاتاعمدىا

لع   دددعال شدددتاتااألنايا ب ل ددد لياظددد انلهماالل ن دددعا ال
ا ال ت ااأل ل(.

كل ااناعنما طب قاالشتك تالظلاالنتاثعال   ما
ت ددماثددتععاتثدد  ع لالظ ثددبياا- كدد ل  ا  دد تاالق لددع

ال كدد ل  انددياهددا االشددتك تالهدداااال  دد ماع ددنا قن لددها
ظددد لان ناتجدددتاياتخ بددد تاتظمددد  يا اإلع لددد ناا-لهدددم

عمددىاالل  ثددط تالمظكددماعمددىامددظعاال ددت اال دد  يا
 ا قمددددلاك  ددددتاىالددددناالمددددظعاالددددناعنلدددده.الكددددناالددددك

العمل ددددددعالهددددددا االطت قددددددعاظ ددددددثالجدددددد تاالعن ددددددنالددددددنا
بددن ىاا–النتاثدد تااخ ددتاىالملددنخلاا اال ظم ددلاال مدد يا

إلق لدددعاالدددنل لاعمدددىامدددظعاا انظددد اا-لدددناالكلدددي
 ,Burns, 2014; Parker)نتمد  تابظ  دعالع  دع

ا.(2014
 الخال ة والنتائج والتو يات -11

اثدد هننتاالنتاثددعاب دد ناا ددتا دد  ا  دد ماال كدد ل  ا
عمدددىاالعالقدددعابددد نا  ددد مااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا
 ظ ددددددلااناياالعدددددد لم نا ظدددددد اال تشدددددد ناندددددديااثدددددد خناما
الل اتن.ا ل ظق قاالكا ماشتحالمل نا  د مااإل  د جا
الخدد ليالددناال  قددنا الل دد ه ماااتاالعالقددع ا ددماقددنلتا

ندددياب  دددعااإل  ددد جاالنتاثدددعاعتمددد ىاألن اتااللظ ثدددبعا
الخدد ليالددناال  قددنا عمددىااألخدد ا  دد ما كدد ل  ا  دد تا
الق لع.اكل اقنلتاعتم ىاألهماالنتاث تاالثد بقع.ا دما
ت  قمددتاالنتاثددعالشددتحاا ددتا دد  ا  دد ماال كدد ل  اعمددىا
ظ ددددلاالعدددد لم نا ظدددد اال تشدددد ناندددديااثدددد خنامااللدددد اتنا
ل دددد ن تااألثدددد  االل طقدددديالطددددتحانتمددددياالنتاثددددع ا

 تا  د مااإل  دد جاالخد ليالددناال  قددنا ا دد االفةرض افول
ثدددددمب ىاعمدددددىاظ دددددلااناياالعددددد لم نا ظددددد اال تشددددد نانددددديا
اثددددد خنامااللددددد اتناتاااك  دددددتاالل  لدددددعا طبدددددقا  دددددما

 ا   تا   مااإل   جاالفرض الثانيال ك ل  اال قم ن ع.ا
الخ ليالناال  قنات ج ب ىاعمىاظ لااناياالع لم نا ظد ا
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الل  لعا طبدقااال تش نانيااث خناماالل اتناتاااك  ت
  دددد ما كددددد ل  ا  دددد تاالق لدددددع.ا إلخ بدددد تامدددددظعاهدددددا ا
ال ددت  ا ددما ظن ددنال   ددتاتاالنتاثددعاال دديا مددل  ه ا
ال دددددت  ا ب ددددد ناك   ددددددعاق  ثددددده  ا الشدددددتك تالظددددددلا
النتاثعا اناةاجلواالب    ت.ا قدناا دنتا  د  ةاال ظم دلا
ال مددددد يا اإلخ بددددد تاتااإلظمددددد   عامدددددظعانتمددددديا

االنتاثع.ا
 ة إلى النتائج التاليةوقد تو مت الدراس

 ا طبددقاالشددتك تالظددلاالنتاثددعا  دد ما كدد ل  اا-1
  دد تاالق لددع ا  ثدد نا طب ددقا  ددماال كدد ل  االكم ددعا
ا اللع  ت عا  ظم لااإل ظتان تانياها االشتك ت.

 طبقاالشتك تالظلاالنتاثعااللب ن اال ديا قد ماا-2
عم هددد اب  دددعااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنابدددنتج تا

ما دد  تاالدكات ج بدد ىاعمددىاظ ددلاانايال قنلدعالكددنالدد
الع لم نا ظ اال تش نانيااثد خنامااللد اتنابثدبلا

ا ب ياها االشتك تال  ماال ك ل  اال قم ن ع.
 ددددنتكالظ ثددددبياال كدددد ل  انددددياالشددددتك تالظددددلاا-3

النتاثعاانا   ما ك ل  ا   تاالق لدعاتااالد اُطبدقا
ندددياهدددا االشدددتك تاثددد  ا ددد نياتلدددىاظ دددلاانايا

ال تش نانيااث خناماالل اتن.الع لم نا ظ اا
وبنةةةاء عمةةةى هةةةلب النتةةةائج تو ةةةي الدراسةةةة 

 بافتي
 جلاانا طبقاالشتك تااللمت عا   ما كد ل  اا-1

   تاالق لعابن ىالنا  ماال ك ل  اال قم ن عالج ديا
ا ل تاال ظ لا ظ ا  مااإل   جاالخ ليالناال  قن.

 جدددلاانا  دددلالناال ظددد لاتلدددىاان اتااللظ ثدددبعاا-2
عااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنالدددواال ظددد لانددياب  ددد

 ظ ا  مااإل   جاالخ ليالناال  قدنالمظ م لدعان نا
الظكددماالخدد ط اعمددىاجددن  ا  ددمااإل  دد جاالخدد ليا

الناال  قن.

 جدلاانا ددنتكالظ ثددبياال كد ل  انددياالشددتك تاا-3
اللمددت عااناال ظدد لالددنا  ددماال كدد ل  اال قم ن ددعا

البثددد طاااللعقدددنةاتلدددىا  ددد ما كددد ل  ا  ددد تاالق لدددع
ثددددد  ا  ت ددددددلاعم ددددددها   دددددتاىاندددددديان تالظ ثددددددلا
ال كددد ل  الدددنالعدددنالجتقددد ماتلدددىالمدددلما لظمدددلا

 ل  ماال ك ل  .
شددددكلاعددددنما طب ددددقاالشددددتك تااللمددددت عال  دددد ماا-4

 ك ل  ا   تاالق لعاق ناىاعمىا  د  ةاهدا االنتاثدع ا
لدددددددالكا جدددددددلاالق ددددددد مابنتاثددددددد تالثددددددد قبم عاعدددددددنا
اللع قددددد تاال    ل دددددعا ال ق ن دددددعا الثدددددم ك عاال ددددديا
  ختا ب ياالشدتك تااللمدت عاألن اتااللظ ثدبعا

انياب  عااإل   جاالخ ليالناال  قن.
 تاظ لعالملق ت عاب ناال د ا ةاالتقل دعاالق  مابنتاثا-5

لددددد  ماال كددددد ل  اال قم ن دددددعا   ددددد ما كددددد ل  ا  ددددد تا
الق لددعالب دد ناال ددت قاالتقل ددعا     تهدد اعمددىااتقدد ما
  ثلال شتاتااألنايا ب ل  لياعمىااتق ما  ثلا
الظ انلاال يا ظملاعم ه اعلد لاالد تنا خال د ا
العلدددلانددديال  لددد تااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا

 ماانلدددددعاتقل دددددعاعدددددنانشدددددلا  دددددماال كددددد ل  ال قدددددن
ال قم ن دددددعاندددددياظ دددددلاالعلددددد لا ظددددد اال تشددددد نانددددديا
اثدد خنامااللدد اتناندديالق بددلا جدد حا  دد ما كدد ل  ا

ا   تاالق لعانياالك.
ناتةاا-6 الق  مابنتاث تا ق تاحااطدتاجن دنةالق د  ا ا 

األنايانددديال  لددد تااإل  ددد جاالخددد ليالدددناال  قدددنا
ياب  دعااإل  د جا ع لنا  ث  علا  ا ةااللظ ثبعان

الخدد ليالددناال  قددنالددنعمااهددنا اال  دد مااإل  دد جيا
 الجن نانياالقم ياعمىاال  قن.

ا
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  ةةةةةراجةةةةالم
"تعد نةاه نثدعا  ددماا(ي2111الجنةديي نهةال أحمةد )

اللظ ثدددبعااإلنات دددعال   اندددقالدددوالدددنخلالظ ثدددبعا
لتكدددددلاا تشدددد ناال  قددددن"الجمدددددعاالبظدددد ثااإلنات ددددع 

ا ث ش تاتا البظ ثااإلنات ع ااك ن ل عاالثد ناتا
ا.71-3( ا1 29لمعم مااإلنات عا

ا

"تط تالق دتحاا(ي2118زغمولي جودة عبد الرتوف )
إلخ ب تالن ا ك  الل تث تااللظ ثبعااإلنات دعا
لدددوال طمبددد تاب  دددعااإل  ددد جاالخ ل دددعالدددناال  قدددن" ا

ةاكم ددددعاال جدددد تاااللجمددددعاالعمل ددددع ال ج تةا ال ل  ددددل 
ا.91-1( ا2 2ج لععاط ط  ا

ا

"نتاثددددعا ظم م ددددعاا(ي2115شةةةةاهيني محمةةةةد أحمةةةةد )
 ثدددد خنامالددددنخلاق دددد  اال كدددد ل  اعمددددىااثدددد  ا
 ددددددننق تاالق لددددددعاندددددديا    دددددداااثدددددد تا  ج عا تشدددددد نا

لجمدددددددددددعاال كدددددددددددتااألعل ل نتاثدددددددددددعا طب ق دددددددددددع(" ا
االلظ ثددددبي اكم ددددعاال جدددد تةاج لعددددعاعدددد ناشددددل 

ا.462-381( ا2 19
ا

"ن تا  ددد ماا(ي2112)عبةةةد الةةةدايمي  ةةةفاء محمةةةد 
ندددديانعددددماا(VSC) كدددد ل  الثدددد تا ددددننقاالق لددددعا

اثدد تا ج عات دد نةاال كم ددعانددياب  ددعااإل  دد جاالخدد ليا
لناال  قنابهن ال  نةاالقدنتةاال   نثد عالدوانتاثدعا

كم عاال جد تة االجمعااللظ ثبعااللمت ع  طب ق ع"ا
ا.427-386( ا5 3ج لععاالق هتةا
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