
 

 

 

 ممخص البحث
 لتحقيدددد  مقترحددد  عمميددد  آليددد  تقددددي  إلددد  البحدددث هدددذا يهدددد 
 وبدين ، بمكوناتد  اإلداريد  المحاسدب  نظدا  بين واإلتسا  المواءمد 

 أن الباحددددث يددددر  إذ.   الفاقددددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي 
 نظدددددا  هندددددا  يكدددددون أن فددددد  يسدددداعد اآلليددددد  تمددددد  عمددددد  االعتمدددداد
 بيئد  متطمبدات لتمبيد  كداف  بشدك  ومدرن مبلئد  اإلداريد  لممحاسب 
 ممدا لهدا المبلئم  المعمومات وتوفير ، الفاقد من الخال  التصني 
 اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظددددد  مبلءمددددد  عدددددد  مشدددددكم  الشدددددرك  ي نددددب

 المقترحددد  العمميددددد  اآلليددد  مكوندددات اسدددتخدا  أن كمدددا.  والتكدددالي 
 القدائمين يددج نب قدد ، استرشاديددداا دلديبل باعتبارها إ رائي  كعناصر

 . األخر  التطبي  مشاك  من كثيراا مبكراا التنفيذ عم 
 الفكددر مددن مسددتمد نظددر  أسدداس إلدد  البحددث هددذا ويسددتند  

 تعمد  التد  لمشدركات يمكن كي  موضوع يتناو  الذ  المحاسب 
 نظدا  بدين واإلتسدا  المواءمد  تحقيد  المعاصدرة األعمدا  بيئد  ف 

سدتراتي يات اإلداري  المحاسب   ، عامد  بصدف  الحديثد  التصدني  وا 
 لممحاسدددب  فعدددا  نظدددا  و دددود أهميددد  عمددد  الضدددوء يسدددمط أنددد  إال

 الخدال  التصدني س إسدتراتي ي  م  يتواف  أن ي ب والذ  اإلداري 
 ثدد  ومددن اإلسددتراتي ي  تمدد  ن دداح إحتمددا  زيددادة بهددد  الفاقددد مددن

 هددددذا ويعتبددددر.  تطبيقهددددا نتي دددد  المر ددددوة المندددداف  عمدددد  الحصددددو 
 النظريدددد  إلدددد  تسددددتند التدددد  البحددددوث تيددددار ضددددمن واحددددداا البحددددث

 أن تفتددرض والتدد  The contingency theory(3) الموقفيدد 
 الددددزمن مددددار عمددد  يتطدددور شددددرك  أل  اإلداريددد  المحاسدددب  نظدددا 

 ومواقددد  ظدددرو  عدددن النات ددد  الشدددرك  خصدددائص عمددد  اعتمددداداا
 شدددرك  مدددن تختمددد  قدددد والتددد  بهدددا ومرتبطددد  شدددرك  بكددد  خاصددد 
 نظريدد  أطددر ثبلثدد  عمدد  المقترحدد  العمميدد  اآلليدد  وتقددو .  ألخددر 

 ، الموقفيدد  والنظريدد  ، الشددرك  مددوارد عمدد  القددائ  المنظددور:  هدد 
 نظدا  مدن ك  بين العبلق  األلي  تم  وتوضح.   التوافدد  ونموذج

 وبدين توضديحها سديت  التد  التفصديمي  بمكونات  اإلداري  المحاسب 
 إلسدددددتراتي يات كمثدددددا  الفاقدددددد مدددددن الخدددددال  التصدددددني  إسدددددتراتي ي 
 والنتددددائ  الداخميدددد  وقددددراتها الشددددرك  ومدددوارد ، الحديثدددد   التصدددني 
 .  العبلقات لتم  كمحصدم  المترتب 

 المحاسب  لمفكر يقد  أن  إل  البحث هذا أهمي  وتر       
 أطددر ثبلثد  عمد  تعتمدد مقترحد  عمميدد  آليد  الم دا  بهدذا المدرتبط
 اإلداريددد  المحاسددب  نظدددا  بددين واإلتسددا  المواءمددد  لتحقيدد  نظريدد 

سددتراتي ي   عميدد  يترتددب قددد مددا وهددو الفاقددد مددن الخددال  التصددني  وا 
 أن يمكدن اآلليد  هدذ .  متميدزاا أداءاا تحقيد  ثد  ومدن إي ابي  نتائ 
 الفاقدد من الخال  التصني  إستراتي ي  تطبي  ف  المديرين تساعد
 تمددد  تطبيددد  معوقدددات مبكدددراا ت ندددب عمددد  تسددداعد حيدددث ، بن ددداح

 .فشمها احتماالت تقمي  عم  يعم  ما وهو ، اإلستراتي ي 
 

 أسخذذذ ار حسذذذ   علذذذ  حسذذذ   أحمذذذذ/    لذذذذرخهس  ألسذذذخار مذذذ  رذذذ  إشذذذش   ححذذذج بالباحذذذذ  لخاصذذذت  لذذذذرخهس   سسالذذذ ت مذذذ  منبثذذذ   لبحذذذذ هذذذز   -1

  لمحاسذذذذبت قسذذذذ  ، و لخكذذذذال    إلد سيذذذذت  لمحاسذذذذبت سذذذذخارأ محذذذذش  محمذذذذذ صينذذذذاث/   لذذذذذرخهس  ألسذذذذخار ،  لمعلهمذذذذاث ونظذذذذ   إلد سيذذذذ ت  لمحاسذذذذبت

 .    إلس كنذسيت جامعت ،  لخجاسة رل ت - و لمش جعت
حناولذذذج بعذذذا  لذس سذذذاث هذذذز   لنظشيذذذت ححذذذج مسذذذم   لنظشيذذذت  لرذذذش  ت وحناولرذذذا  لذذذبعا  أل ذذذش ححذذذج مسذذذم   لنظشيذذذت  لمهق  ذذذت بحسذذذ   - 2

مهضذذذهل  لذس سذذذت ن سذذذرا . وسذذذ خ  لذذذ   لذس سذذذت  لحال ذذذت  سذذذخخذ   متذذذًل   لنظشيذذذت  لمهق  ذذذت  سذذذخناد   إلذذذ   ل شضذذذ ت  لخذذذ  ح ذذذه  عل رذذذا و لخذذذ  

 ذذذل  لرذذذشرت يخًلذذذ  إحخذذذار إجذذذش ه ث وحلذذذه. حناسذذذبل دول و ذذذش  . ويعنذذذ  رلذذذ  عذذذذ  وجذذذهد وصذذذ اث  إجذذذش ه ث م ادهذذذا أل رذذذ  مهقذذذ  حكذذذهل ل
وحلذذذه. مثلذذذ ة جذذذاهضة حتذذذل  ألم شذذذشرت ، وإنمذذذا  لهصذذذ ت  لمثلذذذ  حخهقذذذ  علذذذ   ذذذشو  رذذذ  شذذذشرت . لالعه مذذذ   لخاصذذذت بالرذذذشرت سذذذه ه 

             لب ئ ذذذت  لسذذذا ذة لذذذ  وقذذذج معذذذ   هذذذ   لخذذذ  حملذذذ  حلذذذه    للمرذذذك ث  لخذذذ   لمشحبًذذذت بذذذاأللش د  لعذذذامل   أو بالخ ن ذذذاث  لمسذذذخخذمت أو بالعه مذذذ

 حه جل  لرشرت .
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Abstract 
 

This paper aims to provide a 

practical mechanism for achieving co-

nformity and consistency between a M-

anagement Accounting System (MAS) 

and Lean Manufacturing Strategy . Th-

ese conformity and consistency are ac-

hieved as a result of paying more at-

tention to the proposed mechanism’s 

components to help companies avoid 

many obstacles that face new manuf-

acturing strategies .   

The current study is based on a 

theoretical literature that addresses the 

topic of how can firms achieve confo-

rmity and consistency between a MAS 

and lean manufacturing strategy . This 

study emphasis on the urgent need for a 

relevant and more effective manag-

ement accounting system that should 

correspond with lean manufacturing  st-

rategy to increase the success likelihood  

of this strategy and obtain its desired b-

enefits . It belongs to the research stre-

am that  is grounded in the contingen-

cy approach which claims that a MAS 

of a company evolves overtime depe-

nding on firms’ characteristics, and co-

ntingencies which are reflecting from 

the specific situation of each company .  

 The proposed mechanism has 

been constructed mainly on three key 

theoretical frameworks which are : the 

resource-based view ( RBV) , the co-

ntingency theory ,   and  the congruence 

model .  This practical mechanism can 

be viewed as a guidance tool for ac-

hieving conformity between a MAS and 

lean manufacturing strategy .  

This study adds to the related 

literature by developing a practical me-

chanism based on three main theories 

for achieving conformity and consis-

tency between a MAS and lean man-

ufacturing strategy, which leads to des-

ired consequences, thereby performance 

enhancement . This practical mecha-

nism can help managers in implem-

enting lean strategy successfully, as it 

assists in reducing or excluding the risk 

of failure because it early avoids obs-

tacles that impede successful imple-

mentation of  this strategy .  
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  مقـدمـــــة -1
 مددددددن م موعدددددد  األخيددددددرة اآلوندددددد  فدددددد  أثددددددرت      

 التددددددد  األعمدددددددا  بيئددددددد  عمددددددد  والعوامددددددد  المتغيدددددددرات
 ممدددددددا  االقتصدددددددادي  الوحددددددددات إطارهدددددددا فددددددد  تعمددددددد 
 عمددددددا تختمدددددد  بسددددددمات تتصدددددد  البيئدددددد  هددددددذ   عدددددد 
 زيدددادة مدددن كددد  ويعتبدددر.  الماضددد  فددد  عميددد  كاندددت
 ، العمدددددبلء رغبدددددات وتعددددددد وتندددددوع ، المنافسددددد  حددددددة

 والتطدددددددددددددورات ، المنت دددددددددددددات حيددددددددددددداة دورة وقصدددددددددددددر
 وتكنولو يددددددددددا المعمومددددددددددات نظدددددددددد  فدددددددددد  المتبلحقدددددددددد 

سددددددددددتراتي يات اإلتصدددددددددداالت  أهدددددددددد  مددددددددددن اإلنتدددددددددداج وا 
 بيئدددددددددد  بهددددددددددا تتصدددددددددد  التدددددددددد  والمبلمددددددددددح السددددددددددمات
 السددددددددددمات تمدددددددددد  دفعددددددددددت إذ.   الحاليدددددددددد  األعمددددددددددا 
 تقددددددي  ضدددددرورة إلددددد  الشدددددركات مدددددن كثيدددددر ال ديددددددة

 م موعدددد   تقدددددي  خددددبل  مددددن لعمبلئهددددا معيندددد  قيمدددد 
 بحيدددددث والخددددددمات المنت دددددات مدددددن ومبتكدددددرة متنوعددددد 
 وبسددددددددعر ال ددددددددودة مددددددددن عددددددددال  بمسددددددددتو  تتصدددددددد 
     مقارنددددددددددد  إسدددددددددددت اب  زمدددددددددددن أقددددددددددد  وفددددددددددد  مناسدددددددددددب

 Kalagnanam and Lindsay) بالمنافسددددددددددددددددددين

1998 ; Kennedy and Widener 2008 

; Fullerton  and Kennedy 2009 ) وعنددد 
 قيمدددددددد  تحقيددددددد  نحدددددددو المعاصددددددددرة الشدددددددركات إت دددددددا 

 فسدددددددددو  ، رضدددددددددائه  عمددددددددد  لمحصدددددددددو  لعمبلئهدددددددددا
 أهددددددا  لتحقيددددد  تخطدددددط وسدددددو  بتحدددددديات، توا ددددد 
 التحدددددددديات عدددددددن تختمددددددد   ميعهدددددددا قدددددددرارات واتخدددددداذ

 معهدددددددا تتعامددددددد  كاندددددددت التددددددد  والقدددددددرارات واألهددددددددا 
( . 3122  حسدددددين)  الماضددددد  فددددد  الشدددددركات تمددددد 

 سددددددددددبي  ال أندددددددددد  الشددددددددددركات تمدددددددددد  أدركددددددددددت لددددددددددذل 
 بدددددددددددددددالتغيير إال والتندددددددددددددددافس والتقدددددددددددددددد  لئلسدددددددددددددددتمرار
 والدددددددددددنظ  اإلداريددددددددددد  الممارسدددددددددددات فددددددددددد  والتطدددددددددددوير
 العميدددد  عمدددد  تركددددز التدددد  الددددنظ  خاصدددد  التشددددغيمي 

 المسدددددددددبب  ال وهريددددددددد  العناصدددددددددر أحدددددددددد بإعتبدددددددددار  -

 فددددددد  اإلنتددددددداج نظدددددددا  مثددددددد  - الشدددددددرك  إلسدددددددتمراري 
 ا ددددددددددددونظ ، Just-in-Time (JIT) المحددددددد الوقدددددت
     ادددددددددرهددددددوغي ددددددددددددقدادددددالف ندددددددددم ال دددددددالخ  دددددددددنيددددالتص

Lean Manufacturing   ال ديدددددددة الددددددنظ مددددددن 
واإلدار  الفنددددددد  ال اندددددددب فددددددد  تطدددددددوراا تمثددددددد  التددددددد   

(Gamal et al. 2010 ; Chiarini 2012 ; 

DeBusk and Chuck 2012; Resta et 

al. 2015)  .مددددددددددددن العديدددددددددددد بالفعددددددددددد  بددددددددددددأت إذ 
 إنتا هددددددددا نمددددددددط تغييددددددددر فدددددددد  المعاصددددددددرة الشددددددددركات
تبدددددددددداع  هدددددددددددفها متقدمدددددددددد  تصددددددددددني  إسددددددددددتراتي يات وا 
 تقميدددد  وعمدددد  لمعميدددد  المقدمدددد  القيمدددد  عمدددد  التركيددددز
 إسددددددتراتي ي  مثدددددد  ممكندددددد  در دددددد  أدندددددد  إلدددددد  الفاقدددددد

 تمددددددددد  تددددددددددعد إذ.  الفاقدددددددددد مدددددددددن الخدددددددددال  التصدددددددددني 
اإلسدددددتراتي ي  وغيرهدددددا مدددددن نظددددد  التصدددددني  المتقدمددددد  
مدددددن أهددددد  أدوات دعددددد  القددددددرات التنافسدددددي  لمشدددددركات 
نظددددراا لمددددا تضدددديف  مددددن خصددددائص  ديدددددة لممنت ددددات 
تتمثددددد  فددددد  زيدددددادة مرونددددد  اإلنتددددداج ، ورفددددد  مسدددددتو  
ال دددددددددددودة ، وتحسدددددددددددين اإلنتا يددددددددددد  ، وتخفددددددددددديض أو 
الدددددددددددتخمص مدددددددددددن المخدددددددددددزون والتكدددددددددددالي  التددددددددددد  ال 
تضدددددي  قيمددددد  لممندددددت  ولمشدددددرك  ، وتقميددددد  الفاقدددددد أو 
الدددددتخمص منددددد  كميددددد  ، واإلسدددددتغبل  األمثددددد  لمدددددوارد 
Manoochehri)  الشددددددددددددددددددرك   .   1999 ; Ful-

lerton and Kennedy 2009)  .  
 الشددددددددددركات تطبيدددددددددد  أهميدددددددددد  تبدددددددددددو وبددددددددددذل 

 كأحدددددددددددددددد  المتقدمددددددددددددددد  التصدددددددددددددددني  إلسدددددددددددددددتراتي يات
 المعاصددددددددرة التشددددددددغي  بيئدددددددد  وتطددددددددورات مسددددددددت دات

 عمددددد  تدددددنعكس مندددداف  مدددددن عميهدددددا يترتددددب لمدددددا نظددددراا
 أن مبلحظددددددددد  مددددددددد  ، لمشدددددددددرك  التنافسددددددددد  الوضددددددددد 
 التطدددددددددورات هددددددددذ  مدددددددددن المر ددددددددوة المنددددددددداف  تحقيدددددددد 
 إسدددددددددتمراري  عمددددددددد  المحافظددددددددد  بالضدددددددددرورة يسدددددددددتمز 
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 بصدددددف  اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  وتوافددددد  مبلَءمددددد 
.   الحاليددددددد  األعمدددددددا  بيئددددددد  تطدددددددورات مددددددد  خاصددددددد 

سدددددددددتراتي يات نظددددددددد  فددددددددد  فدددددددددالتطورات  التصدددددددددني  وا 
 مزايدددددا لتحقيددددد  كافيددددد  بمفردهدددددا تكدددددون لدددددن الحديثددددد 
دددددبلئ  تطددددوير يصدددداحبها مددددال  لمشددددرك  تنافسددددي   فدددد  مج
 المواءمددددددد  يضددددددمن بمدددددددا اإلداريدددددد  المحاسدددددددب  نظددددددا 

 فدددددد  التطددددددورات وتمدددددد  النظدددددا  هددددددذا بددددددين واإلتسدددددا 
سدددددددددتراتي يات نظددددددددد   فقدددددددددد.   يثددددددددد الحد التصدددددددددني  وا 

 Martinez-Jurado and ) الدراسددددددات أظهددددددرت

Moyano-Fuentes 2012; Albliwi et al. 

 بعدددددض تطبيددددد  مددددن الدددددرغ  عمدددد  أنددددد      ( 2014
سددددددتراتي يات لددددددنظ  الشددددددركات  إال حديثدددددد  إنتا يدددددد  وا 

 منهدددددا المر دددددوة والمنددددداف  األهددددددا  تحقددددد  لددددد  أنهدددددا
 هدددددذ  فددددد  تكنولدددددو   أو فنددددد  قصدددددور لو دددددود لددددديس
نمددددا ، نفسددددها الددددنظ   المحاسددددب  نظددددا  تطددددور لعددددد  وا 

 فدددد  التطددددور يدددددجبلئ  الددددذ  الكدددداف  بالشددددك  اإلداريدددد 
 الدددددددددذ  األمدددددددددر اإلنتا يددددددددد  واإلسدددددددددتراتي يات الدددددددددنظ 
 عمدددددد  يحدددددددث مددددددا بددددددين ف ددددددوة و ددددددود عميدددددد  ترتددددددب
 الفنيددددددددددددد  األنشدددددددددددددط  فددددددددددددد  ممدددددددددددددثبل الواقدددددددددددددد  أرض

 تقدددددارير وتعكسددددد  عنددددد  تعبدددددر مدددددا وبدددددين والتشدددددغيمي 
 فالنتي ددددددددددد . الشدددددددددددرك  فددددددددددد  اإلداريددددددددددد  المحاسدددددددددددبي 

دددددا تختمددددد  الحقيقددددد  بينمدددددا فشددددد  الظددددداهرة  لعدددددد  تماما
 عنهدددددددا يعبددددددر مبلئدددددد  إدار  محاسددددددب  نظددددددا  و ددددددود
 هددددددذ  أن القددددددو  يمكددددددن وبالتددددددال .  سددددددميم  بصددددددورة
 منطقيدددد  آليدددددد  و ددددود عددددد  بسددددبب نشددددأت قددددد الف ددددوة

 المحاسددددددددب  نظددددددددا  فدددددددد  التمقددددددددائ  التطددددددددور تضددددددددمن
 إداريددددد  أو فنيددددد  تطدددددورات أ  مددددد  ليتوافددددد  اإلداريددددد 

 ، الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  سدددديما ال
 المعوقددددات مددددن كثيددددر ت نددددب عمدددد  تسدددداعد ثدددد  ومددددن
 وتحقيقهددددددددددا الشددددددددددركات ن دددددددددداح دون تحددددددددددو  التدددددددددد 
.   اإلسدددددتراتي ي  تمددددد  تطبيدددد  مدددددن المر دددددو  المندددداف 

(Kaplan 1983; Maskell  and Baggaley 

2004; Fullerton and  Wempe 2005 ; 

Crandall and Main 2007; Brosnahan 

2008; Fullerton and Kennedy 2009 ;  

kumar 2014)   

 تددددتمكن وحتدددد  ، سددددب  مددددا عمدددد  وبندددداء
 الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  تطبيدددد  مددددن الشددددركات

 مدددددن المر دددددوة المنددددداف  وتحقيددددد  بن ددددداح الفاقدددددد مدددددن
 عمميدددددددد  آليدددددددد  البحددددددددث هددددددددذا يقددددددددد  ، تطبيقهدددددددا وراء

 العدددددا  اإلطدددددار إلددددد  صدددددياغتها فددددد  تسدددددتند مقترحددددد 
 يمكددددددددن إذ.   Ali (2015) دراسدددددددد  اقترحتدددددددد  الددددددددذ 
 واإلتسددددا  المواءمدددد  تحقيدددد  اآلليدددد  تمدددد  خددددبل  مددددن
 المقترحددددد  بمكوناتددددد  اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  بدددددين

سددددددتراتي ي   كمثددددددا  الفاقددددددد مددددددن الخددددددال  التصددددددني  وا 
 مدددددا تقسدددددي  تددددد  وقدددددد.  التصدددددنيعي  لمتطدددددورات واقعددددد 
 حيددددددث ، أقسددددددا  خمسدددددد   إلدددددد  البحددددددث مددددددن تبقدددددد 

 التددددددد  األساسدددددددي  ال واندددددددب الثدددددددان  القسددددددد  يتنددددددداو 
 القسددددددد  ويوضدددددددح ، المقترحددددددد  األليددددددد  عميهدددددددا تقدددددددو 

 التصنيدددددددددددد  لبيئددددددددددددد  األساسيددددددددددددد  المبلمدددددددددددح الثالدددددددددددث
 فيتندددددداو  الرابدددددد  القسدددددد  أمددددددا ، الفاقددددددددد مدددددددن الخالددددددد 
 بدددددين واإلتسدددددا  المواءمددددد  لتحقيددددد  المقترحددددد  اآلليددددد 
سددددددتراتي ي   اإلداريدددددد  المحاسددددددب  نظددددددا   التصددددددني   وا 

 البحددددددددث خبلصدددددددد  وأخيددددددددراا ، الفاقدددددددددد مددددددددن الخددددددددال 
 . والتوصيات

 تقــــــو  التــــــي األسقســــــية الجوااــــــ  -2
  المقترحة اآللية عميهق

  وانددددددب ثبلثدددددد  عمدددددد  المقترحدددددد  اآلليدددددد  تقددددددو 
 نظريددددد  أطدددددر ثبلثددددد  أنهدددددا القدددددو  يمكدددددن أو أساسدددددي 

 المحاسددددب  م ددددا  فدددد  المحاسددددب  الفكددددر تناولهددددا قددددد
 كددددد  فددددد  الثبلثددددد  ال واندددددب هدددددذ  وتتمثددددد  ، اإلداريددددد 

 Theالشدددددرك  مددددددوارد عمدددددد  القدددددائ  المنظددددددور:  مدددددن

Resource-Based View ( RBV ) ، 
 The Contingency الموقفيدددددددددددددددددددد  والنظريددددددددددددددددددد 
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Theory  ، التوافدددددددد  نمدددددددوذج و - The Co 
ngruence Model  . و دددددددود مدددددددن الدددددددرغ  فعمددددددد 

 م ددددا  فدددد  النظريدددد  واألطددددر النظريددددات مددددن العديددددد
 بدددددددالتواف  يسدددددددم  مدددددددا وتحقيددددددد  التنظيمددددددد  التغييدددددددر

 أقصدددددد  إلدددددد  الشددددددرك  بددددددأداء والوصددددددو  التنظيمدددددد 
 الباحدددددددددث أن إال ، والفعاليدددددددد  الكفدددددددداءة مددددددددن در دددددددد 
 تحديدددددداا الثبلثددددد  األطدددددر لتمددددد  اختيدددددار  سدددددبب يددددددجر  
 سددددددبي  فعمدددددد .  بينهددددددا مشددددددترك  قواسدددددد  و ددددددود إلدددددد 

 الثبلثدددددددددد  ظريدددددددددد الن األطددددددددددر تمدددددددددد  تهددددددددددت  المثددددددددددا 
 محددددددددددور وهدددددددددد  - لمشددددددددددرك  الداخميدددددددددد  بالمكونددددددددددات

 أداء إلدددددددددد  الوصددددددددددو  بهددددددددددد  - البحددددددددددث اهتمدددددددددا 
دارة تنظددددددددي  طريدددددددد  عددددددددن لمشددددددددرك  متميددددددددز  تمدددددددد  وا 

 مدددددن حالددددد  فددددد  ي عمهدددددا بشدددددك  الداخميددددد  المكوندددددات
 ال وانددددب تمدددد  توضدددديح ويمكددددن.  واإلتسددددا  التوافدددد 

 :   التال  النحو عم 
  الشركة موارد علي القبئم المنظور.  2-1

(The Resource-Based View  RBV)   

 الشدددددرك  مدددددوارد عمددددد  القدددددائ  المنظدددددور يمثددددد  
 المقترح  لآللي  األساسي  ال وانب من  األو  ال انب

 النظرة من تحوال بمثاب  المنظور هذا ظهور يعد إذ. 
 تفسدير فد  لمشدرك  الداخميد  النظدرة إلد  الخار يد 

 الميددزة مصددادر تحديددد و الشددركات بددين األداء تمددايز
 المو ه  الكبلسيكي  التحمي  لنماذج فوفقدداا.  التنافسي 
 التنافسددددي  الميددددزة مصددددادر لتحديددددد الخار يدددد  بددددالنظرة
 قدددددرة أن عمدددد  Porter (1985) يؤكددددد ، لمشددددرك 

 القدو  تحكمهدا تنافسدي  ميدزة امدتبل  عمد  الشدرك 
 فيهدا تعمد  التد  التنافسدي  لمبيئد  المكوند  التنافسدي 
 القددو  تمدد  تفهدد  عمدد  الشددرك  قدددرة ومددد  ، الشددرك 
 فدد  لمتنددافس المحركدد  القددو  تتمثدد  إذ.  فيهددا والددتحك 

 ، والمدددددوردين ، العمدددددبلء مدددددن كددددد  فددددد  صدددددناع  أ 
 ، الحددددددددددداليون والمنافسدددددددددددون ، البديمددددددددددد  والمنت دددددددددددات
 وبالتدددددال .   3125 (حسددددددددين)   ال ددددددد والمنافسدددددون

 البيئد  مدن كد  فد  دالد  وتفوقهدا الشدرك  ن داح يعدد
 بدين التفاعد  إلد  باإلضداف  الداخميد  والبيئد  الخار ي 
 المو هددددد  التحميددددد  لنمددددداذج بالنسدددددب  أمدددددا.  البيئتدددددين
   مدددوارد عمددد  القدددائ  المنظدددور ومنهدددا الداخميددد  بدددالنظرة
 الشددركات أداء بددين االخددتبل  أن فتددر  ، الشددرك 
 تمد  تمتمكهدا التد  المدوارد إلد  أساسد  بشدك  ير د 

 الصناع  خصائص ف  دال  كون  من أكثر الشركات
 يسدتند إذ.  قبد  من متصوراا كان كما فيها تعم  الت 

 أن فكددددددرة عمددددد  الشدددددرك  مددددددوارد عمددددد  المنظورالقدددددائ 
 مصدددراا يعددد الشددرك  خصددائص بعددض تقميددد صددعوب 

 واألداء المسددددددتدام  التنافسددددددي  الميددددددزة مصددددددادر مددددددن
.   (Madhani 2009; Hitt et al 2016 ) المتميدز
 المنظدددور لهددذا وفقددددداا الشددرك  ن ددداح يددرتبط وبالتددال 
 والتد  الشرك  تمتمكها الت  المتفردة األساسي  بالموارد
 التدد  واألربدداح لمعوائددد الرئيسدد  المصدددر تعتبددر

 المسدبب وحددها فهد  ، الشدركات تمد  عميهدا تتحص 
 يعند  مدا وهدو ، الشدركات بدين األداء فد  لبلخدتبل 

 وقدددراتها مواردهددا فدد  دالدد  هددو الشددرك  ن دداح أن
 (   2012  عاد )   األساسي 

 أو   Wernerfelt[ (1984) دراسددددددد  وتعتبدددددددر
“  المدوارد عمد  القدائ  المنظدور”  مصدطمح قددمت من

The Resource-Based View (RBV)  ،  والتد 
 داخد  تعمد  التد  الشدركات تمايز أسباب أن توضح
 فددد  الشددرك  تقيدددي  أن إلدد  ير ددد  إنمددا الصدددناع  نفددس
 عددن تختمدد  وأفكددار رؤ  يدددجبرز سددو  مواردهددا ضددوء
 يتحدددد الشددرك  ن دداح وأن ، التقميديدد  واألفكددار الددرؤ 
 وتددتحك  تمتمكهددا التدد  المددوارد خددبل  مددن كبيددر بشددك 
 إطداراا  Barney (1991) دراسد  قددمت كمدا.   فيها
 التدددد  الخصددددائص لتوضدددديح وشددددمولي  تماسكددددداا أكثددددر
 لمحصدو  الداخميد  الشدرك  مدوارد فد  تتوافر أن ي ب
 الدراسدد  توضددح حيددث ، مسددتدام  تنافسددي  ميددزة عمدد 
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 عوامدددد  تكددددون أن يمكددددن الداخميدددد  الشددددرك  مددددوارد أن
 ثدد  ومددن المسددتدام  التنافسددي  الميددزة تحقيدد  فدد  هامدد 
 تمددددد  اتصدددددفت مدددددا إذا فقدددددط لمشدددددرك  المتميدددددز األداء
.   والمحددددة الخاصدد  الصددفات مددن بم موعدد  المددوارد
:  فدد  تتمثدد  خصددائص بأربعدد  تتصدد  التدد  فددالموارد
 ،( Rare) ونددددددادرة ،( (Valuable قيمدددددد  ذات أنهددددددا
 (Imperfect Imitability) تمامدداا لمتقميدد قابمد  وغير

 Non) آخددر بمددورد اسددتبدالها أو إحبللهددا ويصددعب ،

substitu-tability )  ،  الشددركات تمكددن التدد  هدد 
 ، عميهدددا والحفددداظ تنافسدددي  مزايدددا عمددد  الحصدددو  مدددن
Grant ) متميزاا أداءا  تحقي  ث  ومن  1991; Barney 

1991; Conner  1991 ;Collis and M-

ontgomery 1995)    .دراسدددددددددد  قسددددددددددمت وقددددددددددد 
Barney (1991)  م موعددددات ثددددددبلث إلدددد  المددددوارد 

 : ف  تتمث 
 - الماديدددد  المددددوارد)  المدددداد  المددددا  رأس مددددوارد -2

                (  المعددات - التكنولو يد  المدوارد
 - الخبدرة - التددريب)  البشدر  المدددا  رأس موارد -3

  ،(  الرؤ 
 الرسددمي  الهياكدد )   التنظيمدد  المددا  رأس مدددوارد -4

  (البشري  الموارد نظ  - الرقاب  نظ  - الرسمي  وغير
 المددوارد مددن عريضدد  قاعدددة لددديها الشددركات ف ميدد . 

 أفضددد  فهدددد  إلددد  الوصدددو  يمكدددن وحتددد  ، والقددددرات
 المددددوارد تمدددد  بددددين التمييددددز في ددددب ، الشددددرك  لمددددوارد

 مددوارد إلدد  يقسددمها التصددني  كددان لددو حتدد  المتعددددة
 . ممموس  غير وموارد  ممموس 

 تغيدددددددددددددر فددددددددددددد  األعمدددددددددددددا  بيئددددددددددددد  ألن ونظدددددددددددددراا
 أن ي ددددددددب أيضددددددددداا الشددددددددرك  فمددددددددوارد ، مسددددددددتمرودائ 

 تكددددددون حتدددددد  الددددددزمن مدددددددار عمدددددد  وتتطددددددور تتغيددددددر
 هدددددددذا ويعتمدددددددد.  المتغيدددددددرة البيئددددددد  لظدددددددرو  مبلئمددددددد 
“  الديناميكيدددددددد  القدددددددددرات”  مفهددددددددو   عمدددددددد  التطددددددددور

Dynamic     Cap-abilities      عددددددددددددددددددددددن النددددددددددددددددددددددات 
 , Teece ). الشدرك  مدوارد عمد  القدائ  المنظدور

Pisano and Shuen 1997)   .مفهدددددددو  يقدددددددو  إذ 
 تغييدددددددر ضدددددددرورة فكدددددددرة عمددددددد  الديناميكيددددددد  القددددددددرات
 الددددزمن مدددددار عمدددد  والقدددددرات المددددوارد تمدددد  وتحددددديث
 األعمددددا  بيئدددد  ظدددد  فدددد  مبلَءمتهددددا عمدددد  لممحافظدددد 
 يتصدددددددددددددد  إقتصدددددددددددددداد فدددددددددددددد  والعمدددددددددددددددد  المتغيددددددددددددددرة

 وينظدددددددددددددددر( . (Madhani 2009  بالديناميكيدددددددددددددددددد 
 عددددددددددن عبددددددددددارة أنهددددددددددا عمدددددددددد  الديناميكيدددددددددد  لمقدددددددددددرات
 اإلسددددددددتراتي ي  اإل دددددددراءات أو التنظيميددددددد  العمميدددددددات

 التكددددوين بتطددددوير الشددددركات تقددددو  خبللهددددا مددددن التدددد 
 لمتطمبددددات وفقدددددداا تحددددديثها يددددت  التدددد  لممددددوارد ال ديددددد
 مددددن تددددأت  لمشددددرك  قيمدددد  يدددددجو د ممددددا ال ديدددددة البيئدددد 
 .   بها الكامن  لمموارد الفعا  االستخدا  خبل 

 إسدددددددددددددتخدا  أن القدددددددددددددو  يمكدددددددددددددن وبالتدددددددددددددال 
 عمدددد  يسدددداعد الشددددرك  مددددوارد عمدددد  القددددائ  المنظددددور
 والتددددد  لمشدددددرك  الداخميددددد  والقددددددرات المدددددوارد توضددددديح

 كمقومدددددددددددددددددددددددددات  إليهدددددددددددددددددددددددددا النظدددددددددددددددددددددددددر يمكدددددددددددددددددددددددددن
 وزيددددادة دعدددد  فدددد  تسدددداعد   Antecedentsلمن دددددداح
 ل عمدددددد  المقتددددددرح اإلداريدددددد  المحاسددددددب  نظددددددا  فعاليدددددد 
 ، المسددددددددتخدم  التصددددددددني  إسددددددددتراتي ي  مدددددددد  يتوافدددددددد 

 الن ددددددددددددددددددددددداح نتائددددددددددددددددددددددددد   لتوضددددددددددددددددددددددديح وكدددددددددددددددددددددددذل 
Consequences   اسدددددددددددددتخدا  عمددددددددددددد  المترتبددددددددددددد 

 تمددددددددد  ظددددددددد  فددددددددد  بمكوناتددددددددد  النظدددددددددا  هدددددددددذا مثددددددددد 
 المدددددددوارد تعددددددددد مدددددددن الدددددددرغ  فعمددددددد .  اإلسدددددددتراتي ي 

 عمدددددددد  يتعددددددددين  أندددددددد  إال ، الشددددددددرك  تمتمكهددددددددا التدددددددد 
 داخميدددددد  مددددددوارد مددددددن  لددددددديها مددددددا إسددددددتخدا  الشددددددرك 
 زيددددادة فدددد   وهريدددددداا دوراا لهددددا يكددددون أن يتوقدددد  والتدددد 
 لن ددددداح كمقومدددددات اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  فعاليددددد 

 أندددد  الباحددددث ويددددر .  المطبقدددد  التصددددني  إسددددتراتي ي 
 المدددددوارد أنسدددددب اختيدددددار مدددددن الشدددددرك  تدددددتمكن حتددددد 
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 والظدددددرو  الشدددددرك  وخصددددائص يتناسدددددب بمدددددا لددددديها
 الموقفيددددد  النظريددددد  فدددددإن ، إطارهدددددا فددددد  تعمددددد  التددددد 
 يمكددددددن التدددددد  النظريددددددات وأفضدددددد  أنسددددددب مددددددن تعددددددد

 سدددديت  حيددددث ، التوافدددد  هددددذا لتحقيدددد  بهددددا االسددددتعان 
 يخدددد  بمدددا التفصدددي  مدددن بشدددي  النظريددد  تمددد  تنددداو 
 .  التالي  ال زئي  ف  البحث

    وقفيــــــــــــــــــــــــةـــالم ريـــــــــــــــــــــــةــاظــــــــــال.  2- 2
The Contingency Theory               

 مددددددن الثددددددان  ال انددددددب الموقفيدددددد  النظريدددددد  تمثدددددد 
 تعدددددددددد إذ.  المقترحددددددددد  لآلليددددددددد  األساسدددددددددي  ال واندددددددددب
 الخدددددددداص الفكدددددددر تطدددددددور نتدددددددداج الموقفيددددددد  النظريددددددد 
 مدددددددن العديدددددددد إ دددددددراء خدددددددبل  مدددددددن التنظدددددددي  بنظريددددددد 

 التغيددددددددددرات إلدددددددددد  كاسددددددددددت اب  الت ريبيدددددددددد  البحددددددددددوث
     Abugalia) البيئددددد  التأكدددددد عدددددد  وزيدددددادة السدددددريع 

; Hall2015)   2011   .النظريدددددددد  تمدددددددد  تتقدددددددددد  و 
 إلدددد  اإلدارة فدددد  العددددا  المدددددخ  مددددن لئلنتقددددا  خطددددوة

 وتفسددددددير بوصدددددد  تقددددددو  فهدددددد  ، المددددددوقف  المدددددددخ 
 ذات لمشددددددددددرك  التنظيميدددددددددد  الخصددددددددددائص أن كيدددددددددد 

 ألن ونظدددددراا.  الددددبعض بعضددددها مدددد  سددددببي  عبلقددددات
 إنصدددددبت قدددددد الموقفيددددد  لمنظريددددد  األوليددددد  التطبيقدددددات

 منظورهددددددا فددددددإن ، التنظيمدددددد  الهيكدددددد  دراسدددددد  عمدددددد 
 طريقدددددد  تو ددددددد ال أندددددد  افتددددددراض عمدددددد  يقددددددو  العددددددا 
 ، التنظيمددددد  الهيكددددد  عميهدددددا يكدددددون أن ي دددددب مثمددددد 
 عمدددددددد  األمثدددددددد  التنظيمدددددددد  الهيكدددددددد  يعتمددددددددد ولكددددددددن

.   تنظددددي  كدددد  فيهددددا يتوا ددددد التدددد  الخاصدددد  الظددددرو 
 صدددددياغ  فددددد  هندددددا الموقفيدددددددد  النظريددددددد  دور ويتمثددددد 
- If إذ - لدددددددددو  عبلقدددددددددات مدددددددددددن مختمفددددددددد  أشدددددددددكا 
Then  تكددددددددددون الددددددددددذ  الموقدددددددددد  عمدددددددددد  إعتمدددددددددداد 

 زغمددددددددو )  العمميدددددددد  الحيدددددددداة فدددددددد  بصدددددددددد  الشددددددددرك 
3122 . ) 

 فددددد  الموقفيددددد  النظريددددد  باسدددددتخدا  يتعمددددد  فيمدددددا أمدددددا
 منتصدددد  فدددد  ظهددددر فقددددد اإلداريدددد  المحاسبددددد  م ددددا 

 Nimtrakoon and)   تقريبدددددددددددددددددددددداا السدددددددددددددددددددددبعينات

Tayles 2010)  .المددددددددددوقف  المدددددددددددخ  يسددددددددددتند إذ 
 عمدددد  اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  تصددددمي  م ددددا  فدددد 

 نظددددددددددا  يو ددددددددددد ال أندددددددددد  مفادهددددددددددا التدددددددددد  الفرضددددددددددي 
 ويمكددددن مطمقددد  بصدددورة قبولددد  يمكدددن أمثددد  محاسدددب 
  ميددددددددد  ويجددددددددددبلئ  الشدددددددددركات  ميددددددددد  فددددددددد  تطبيقددددددددد 
 مددددددددخبلت ويمبددددددد  والظدددددددرو  والمواقددددددد  الحددددددداالت
 فخصددددددددائص وبالتددددددددال .  القددددددددرارات نمدددددددداذج  ميدددددددد 
 يعتمددددددد معيندددددد  لشددددددرك  المبلئدددددد  المحاسددددددب  النظددددددا 
 دون بهددددددددا المرتبطدددددددددددد  والحدددددددداالت الظددددددددرو  عمدددددددد 
 .Otley 1980 ; Emmanuel et al)   غيرهدددددا

1990 ; Fisher 1995) .  فإنددد  أخدددر  وبعبدددارة 
 ، اإلداريدددد  المحاسددددب  لنظددددا  أمثدددد  تصددددمي  يو ددددد ال

 عمدددددددددد  يعتمددددددددددد الددددددددددذ  هددددددددددو األمثدددددددددد  النظددددددددددا  وأن
 وتفسددددر.   المنشددددأة تعمدددد  ظمهدددا فدددد  التدددد  الظدددرو 

 الددددددددددنظ  اخددددددددددتبل  أسددددددددددباب الموقفيدددددددددد  المتغيددددددددددرات
 فعندددددددددما. آخددددددددر لموقدددددددد  موقدددددددد  مددددددددن المحاسددددددددبي 

 اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  بددددين التوافدددد  در دددد  تددددزداد
 المتغيددددددرات مددددددن غيددددددر  أو التنظيمدددددد  الهيكدددددد  وبددددددين

 بالتبعيدددددد  الشددددددرك  أداء يتحسددددددن فسددددددو  ، الموقفيدددددد 
(Abugalia  2011; Otley 2016).   ومدددددددددددددددددن 

   قنددددددي   ; 3122 زغمدددددو    (الدراسدددددات توضدددددح هندددددا
311:  Emmanuel et al.1990 ;   )أن 

 سددددددددمات تحديددددددددد إلدددددددد  تهددددددددد  الموقفيدددددددد  النظريدددددددد 
 بتدددددددوافر تدددددددرتبط والتددددددد  المحاسدددددددب  لمنظدددددددا  محدددددددددة
 كيدددددددد  وتوضددددددددح ، الشددددددددرك  فدددددددد  معيندددددددد  ظددددددددرو 
 إذ.  بينهمدددددددددا المناسدددددددددب  المواءمددددددددد  تحقيددددددددد  يمكدددددددددن

 تتغيدددددددددر عندددددددددما أندددددددد  الموقفيدددددددد  النظريدددددددد  تفتددددددددرض
 أن في ددددددددب  ، بالشددددددددرك  خاصدددددددد  معيندددددددد  ظددددددددرو 



 أ / أشرف حسن محمود علي                         آلية مقترحة لتحقيق المواءمة و اإلتساق بين نظام المحاسبة اإلدارية ....

8 
 

 بالشدددددرك  اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  بالتبعيددددد  يدددددددجعد 
.   (Jones 1985) أداء  فدددددد  فعدددددداال يظدددددد  حتدددددد 
 أن Gerdin and Greve  (2008) أوضدددددح وقدددددد

 الفكدددددددددر م دددددددددا  فددددددددد   الموقفيددددددددد  النظريددددددددددد  أهميددددددددد 
 حتددددددد  أنددددددد  تفتدددددددرض أنهدددددددا إلددددددد  تر ددددددد  المحاسدددددددب 

 أن عميهدددددا في دددددب متميدددددز أداء إلددددد  الشدددددرك  تصددددد 
 معمومددددددددات نظددددددددا  وضددددددددبط وتعدددددددددي  بتهيئدددددددد  تقددددددددو 

 إستراتي يددددددد  مددددد  ليتوافددددد  لديهددددددا اإلداريددددد  المحاسدددددب 
 إلدددد  ضمندددددداا الموقفيدددد  النظريدددد  تشددددير إذ.  التشددددغي 

 not متوافقددددد  غيدددددر محاسدددددبي  ممارسدددددات و دددددود أن

consistent    مددددن سدددديقم  التشددددغي  نظددددا  مدددد 
 Fullerton and ) النظددددددددددددددددا  هددددددددددددددددذا فعاليدددددددددددددددد 

Kennedy 2009 )  . القددددددددددددددت فقددددددددددددددد وبالتددددددددددددددال 
 مدددددن البددددداحثين بدددددين كبيددددددراا رضدددددداا الموقفيددددد  النظريددددد 
 نظدددددددا  بدددددددين التوافددددددد  تحقيددددددد  عمددددددد  قددددددددرتها حيدددددددث

 فهدددددد .  التنظيميدددددد  والمتغيددددددرات اإلداريدددددد  المحاسددددددب 
 المتغيدددددددددرات تدددددددددأثير وبيدددددددددان إظهدددددددددار فددددددددد  تسددددددددداعد
 المحاسبدددددددد  نظددددا  وتطبيدددد  تصددددمي  عمددددددددد  المتعددددددة
.   ( Haldma and Laats 2002 ) اإلداريددددددد 

 اختيددددار فدددد  المحاسددددبي  الددددنظ  مصددددمم  تسدددداعد إذ
 بمدددددددا اإلداريددددددد  المحاسدددددددب  لنظدددددددا  معينددددددد  تكويندددددددات
 ألغدددددددددددراض مبلئمددددددددددد  معمومدددددددددددات تدددددددددددوفير يضدددددددددددمن

 فالنظريددددددددددد .  األداء وقيددددددددددداس والرقابددددددددددد  التخطددددددددددديط
 الشدددددددك  اختيدددددددار فددددددد  تسددددددداعد أن ي دددددددب الموقفيددددددد 
 مدددددددد  يتوافدددددددد  والددددددددذ  المحاسددددددددب  لمنظددددددددا  المحدددددددددد
 أنسدددددب إلددددد  المسدددددئولين ويددددددجرشد المحيطددددد  الظدددددرو 
  appropriate match  (Abugalia توافددددددددددددددد 

 بإسددددددددتراتي يات الحددددددددال  البحددددددددث ويهددددددددت .  (2011
 التصددددددني  إسددددددتراتي ي  وبالتحديددددددد الحديثدددددد  التصددددددني 
 تكنولو يددددا مددددن بهددددا يددددرتبط ومددددا الفاقددددد مددددن الخددددال 
 عنصددددددر عمدددددد  يركددددددز المددددددوقف  فالمدددددددخ  ،  ديدددددددة

 تأثيدددددراا لهددددا التدددد  العناصددددر مددددن ويعتبددددر  التكنولو يددددا
 وعمددددددد  ، عامددددددد  بصدددددددف  الشدددددددركات تصدددددددمي  عمددددددد 
 Otley خاصددددددد  بصدددددددف  التشدددددددغي  عمميددددددد   دددددددوهر

1980) (   . 
 المدوقف  لممددخ  ووقفددداا ، سدب  مدا عم  وتأسيسداا

 التصدددني  إسدددتراتي يات ن ددداح أن القدددو  يمكدددن فإندد  ،
 مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي  وبالتحديدددد الحديثددد 
 إداريدددد  محاسددددب   نظددددا  بو ددددود مشروطدددددداا يعددددد الفاقددددد

 ، بعينهدددا المحدددددة المكوندددات مدددن بم موعددد  يتصددد 
 ظدددرو  بددداختبل  المكوندددات تمددد  تختمددد  قدددد حيدددث
ستراتي ي  الشرك   . المطبق  التصني  وا 

ــــــــــــــــــــق امـــــــــــــــــــــــو ج. 2-3  The- التوافـــ

Congruence Model  
 مددددددن الثالددددددث ال انددددددب التوافدددددد  نمددددددوذج يمثدددددد 

 البحدث يركدز إذ.  المقترحد  لآلليد  األساسدي  ال وانب
  دراسددد  اقترحتددد  الدددذ  التوافددددد  نمددددوذج عمددد  الحدددال 

Nadler and Tushman (1980)   ينظدددددر والدددددذ 
 مكوندات مدن يتكددون نظامدداا كانت لو كمدا الشرك  إل 
 المكددون مدد  متبددداد  إعتمددداد عبلقددد  تربطددد  منهددا كدد 

 كمددا الشدرك  إلدد  ينظدر النمددوذج هدذا أن أ .  األخددر
 أو المكوندددددات مددددن م موعدددد  مددددن مكوندددد  كانددددت لددددو

 بحيدددث ، الدددبعض بعضدددها مددد  تتفاعددد  التددد  األ دددزاء
 النسددب  التددوازن مددن حدداالت فدد  المكونددات هددذ  تو ددد

 مدددددد   Fit  المواءمدددددد  أو  Consistency واإلتسدددددا 
 يمكددن لمشددرك  المختمفدد  فدداأل زاء.   الددبعض بعضددها

 وظائفهدددا تدددؤد  ثددد  ومدددن  يدددد بشدددك  معددددداا تتدددواء  أن
 ثد  ومدن سدي  بشدك  معددداا تتدواء  قدد أنها أو ، بفعالي 
 أداء تحقيدد  إلدد  أو مشدداك  حدددوث إلدد  الشددرك  تقددود

 Nadler  ) المتوقدد  مددن أقدد  أداء حتدد  أو متددن 
and Tushman  1980 ; Hartmann and Mo-  

ers 1999 )    .عمد  التوافد  نمدوذج فكرة تقو  لذا 
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 وهدو لمشدرك  الداخميد  المكوندات بين  اإلتسا  تحقي 
 يسدددددم  مدددددا تحقيددددد  فددددد   وهريدددددداا عدددددامبل يعتبدددددر مدددددا

 )  Organizational Fit  التنظيميددددددددددد  بالمواءمددددددددددد 

Fullerton et al. 2013)  .التوافددددددددددددد  ويشدددددددددددددير 
Congruence إلدددد ”   النظددددا  نظدددددر لو هدددد  وفقدددددداا 

 األهدددا  أو/ و اإلحتيا ددات إتسددا  أو مبلَءمدد  مددد 

 المكونددات مدددن معددين بمكدددون الخاصددد  الهياكدد  أو/ و
“  آخدر بمكدون المرتبط  نظائرها مد  لمشركد  الداخميد 

( Nadler and Tushman 1980 , 45 ) ،  وتتمث 
 لنمددوذج وفقدددداا لمشددرك  الداخميدد  المكونددات أو األ ددزاء
: يمددددددددد  فيمدددددددا( 1) شدددددددك  يوضدددددددحها كمدددددددا التوافددددددد 

 

 ( Nadler and Tushman 1980,47 ) الشركة لتحميل التوافق امو ج( : 1) شكل
      Inputs المدخـالت:   األول المكون

 الشدرك  توا د  التد  المعطيدات بمثاب  تعد وه 
 مدددددن أندددددواع أربعددددد  وهندددددا .  زمنيددددد  لحظددددد  أ  فددددد 

 المعطيددات مددن م موعدد  يعكددس منهددا كدد  المدددخبلت
 مختمفدددد  بطريقدددد  الشددددرك  فدددد  منهددددا كدددد  يددددؤثر التدددد 

 Nadler and):  يمد  فيما الم موعات هذ  وتتمث 

Tushman  1980; Demoville 1999; Ford 

2000 ; Wy-man 2012 )     
Environment البيئدد :  أوال    

ــ ق Organization’s  الشركددددددد  مددددددوارد:  ثقايــــ  

Resources 
  History Organization’s  الشركدد  تاريخ:  ـ قثقلث

   Strategy     اإلستراتي يدددد :  رابعــ ق
   الداخميـة التحويمية العمميقت  : الثقاي المكون

Process              Transformation 
 أنهددا عمدد  التحويميدد  العمميددات التوافدد  نمددوذج يصددور

  دددأنظم أو اتدددمكون ندددم  دددتتضمن بما  ددركددددالش ث دددتم

 لتحويددد  وآنددد  دينددداميك  بشدددك   معددددداا تتفاعددد  فرعيددد 
 أندددد  النمددددوذج ويفتددددرض.  مخر ددددات إلدددد  المدددددخبلت

 متسدد  بشدك  مترابطد  مكوناتد   ميد  تكدون أن ي ب
in alignment     أحدد فد   تغييدراا حدوث أن بحيث 

 مكوناتدد  بدداق  عمدد  بالتبعيدد  سدديؤثر النمددوذج مكونددات
 Beehr et al. 2009 ;  R-oberts ) األخدر 

and Grover 2012 ; Fullerton et al.2013) 
       الداخميدددد  المكددددونات عددددن المعبدددرة العناصدددر وتتمدددث  .

 فد  التوافد  لنموذج وفقدداا لمشرك (  الفرعي  األنظم ) 
 إدارتهددددا طريدددد  عددددن يمكددددن أساسددددي  مكونددددات أربعدددد 
وتتمثد    .  لمشدرك  اإلستراتي   الن اح تحقي  بفعالي 

Nadler): هدددددددددددذ  المكوندددددددددددات فيمدددددددددددا يمددددددددددد    and 

Tushman  1980 ; Demo-ville 1999; Ford 

2000 ; Karabi 2008 ; Stoyanova 2011 ; 

Wyman  2012  ; Fu-llerton et al. 2013) ;  
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  The Task  المهمـــة :أوال   
 الداخميدددددددددد  المكونددددددددددات أحددددددددددد المهمدددددددددد  تعددددددددددد

 عددددددن”تعبددددددر وهدددددد  التوافدددددد  لنمددددددوذج وفقدددددددداا لمشددددددرك 
 التصددددددني  إلسددددددتراتي ي  والمددددددبلز  األساسدددددد  العمدددددد 

 األفدددددددددراد مدددددددن كددددددد  يوميددددددددداا يؤديددددددد  الدددددددذ   الحديثددددددد 
 يددددددع  الدددددذ  بالشدددددك  بالشدددددرك  الداخميددددد  والوحددددددات

Nadler )“  الشدددددددددددرك  إسدددددددددددتراتي ي   and Tush-. 

man  1980, 44 )     

ــ ق    The Individualsاألفــراد:  ثقاي
 إلددددددددددددددددد    Individuals مصددددددددددددددددطمح يشددددددددددددددددير

 المهدددددددا  بدددددددأداء يقومدددددددون الدددددددذين بالشدددددددرك  العددددددداممين
 الثددددان  المكددددون األفددددراد مث ددددددددددي يثددددددددح ،  ددددددددددالمختمف

 لنمدددددوذج وفقددددددداا لمشدددددرك  الداخميددددد  المكوندددددات ضدددددمن 
 وفقددددددددددددددددددداا المفهددددددددددددددددو  هددددددددددددددددذا ويركددددددددددددددددز.  التوافدددددددددددددددد 
  Nadler and Tushman (1980,44)لنمدددددددددددوذج

 السدددددمات وأهددددد  األفدددددراد وخصدددددائص طبيعددددد ”  عمددددد 
 أن يتوقدددددد  والتدددددد  الشددددددرك  فدددددد  بالعدددددداممين الخاصدددددد 

 األساسدددددي  النقطدددد  وتتمثدددد “ .  سددددموكه  عمدددد  تددددؤثر
 ال وهريدددددد  والسددددددمات الخصددددددائص تحديددددددد فدددددد  هنددددددا
 والتدددددد  الشددددددرك  فدددددد  العدددددداممون بهددددددا يتصدددددد  التدددددد 

 والمعددددددددددددددار  والمعتقدددددددددددددددات المهددددددددددددددارات تتضددددددددددددددمن
 السدددددمو  وأنمددددداط والخبددددرات والتوقعدددددات والتفضدددديبلت

 تمكددددددددددن التدددددددددد  الضددددددددددروري  الخصددددددددددائص وبعددددددددددض
 حتدددد  مهدددا  مدددن بددد  يكمفدددون مدددا ذتنفيددد مدددن العددداممين
 تصدددددرفات وأداء سدددددميم  قدددددرارات إتخددددداذ لهددددد  يتسدددددن 
 .   صحيح  وأعما 
ــ ق ــــــــة:  ثقلثــــــــ  The Formal الرسميــــــــة البيئــ

Environment  
 ضدددددمن الثالدددددث المكدددددون الرسدددددمي  البيئددددد  تمثددددد  

. التوافدددد  لنمددددوذج وفقدددددداا لمشددددرك  الداخميدددد  المكونددددات
 وعممياتهدددددددددددددا الشدددددددددددددرك  هياكددددددددددددد  تتضدددددددددددددمن وهددددددددددددد 

 يددددددددت  التدددددددد  واإل ددددددددراءات الطددددددددر  مددددددددن وم موعدددددددد 
 العدددددداممين ل عدددددد  وواضددددددح رسددددددم  بشددددددك  وضددددددعها
 إسدددددددددتراتي ي  مددددددددد  يتوافددددددددد  بمدددددددددا مهدددددددددامه  يدددددددددؤدون
 و دددددددددود فددددددددد  يسددددددددداعده  الدددددددددذ  األمدددددددددر ، الشدددددددددرك 

 األهدددددددددددددددددا  وتحقيدددددددددددددددد  اإلسددددددددددددددددتراتي   التوافدددددددددددددددد 
 Nadler and Tushman 1980 ) اإلسددددتراتي ي 

; Fullerton and Kennedy 2009 ; S-

toyanova 2011;  Wyman 2012 ;   

Fullerton et al.  2013)  
ــ ق ــــــــ ـــــــــة  : رابعـ ـــــــــر البيئ ــــــــــة غي  The الرسمي

Informal Environment 
  الرابدددددد  المكددددددون الرسددددددمي  غيددددددر البيئدددددد  تمثدددددد 

 لنمدددددوذج وفقددددددداا لمشدددددرك  الداخميددددد  المكوندددددات ضدددددمن
 العمميدددددددددددات نمددددددددددداذج عمددددددددددد  تشدددددددددددتم  إذ . التوافدددددددددد 

 مددددا غالبدددددداا التدددد  والترتيبددددات والعبلقددددات والممارسددددات
 متأصددددم  أو وراسددددخ  مكتوبدددد  وغيددددر ضددددمني  تكددددون
 تعكدددددددس وبالتدددددددال  ، الشدددددددرك  ومعتقددددددددات قدددددددي  فددددددد 

 السددددددددددموك  والددددددددددنمط والمعتقدددددددددددات القددددددددددي   ميعهددددددددددا
 Nadler and ) بالشركددددددد  العامميددددددن لدددددد  المقبددددددو 

Tushman 1980 ; Demoville 1999 ; S-

toyanova 2011; Wyman 2012) ويشدددددددددددددددير 
Ford (2000)   تمثدددد  التدددد  األمثمدددد  مددددن أندددد  إلدددد 

 اإلتصدددددا  نمدددددط:  الرسدددددمي  غيدددددر البيئددددد  خصدددددائص
 والعبلقدددددددددات ، القيدددددددددادة وسدددددددددمو  ، العددددددددداممين بدددددددددين

 حيدددددث ، العمددددد  وحددددددات أو األفدددددراد بدددددين الضدددددمني 
 قددددد أو الشددددرك  أداء الرسددددمي  غيددددر البيئدددد  تسدددده  قددددد

 أ  االعتبددددار فدددد  األخددددذ ي ددددب وبالتددددال .   تعرقمددددددد 
 تددددأثير ذات تكددددون قددددد لمشددددرك  رسددددمي  غيددددر  وانددددب

-Nadler and Tush السددددددددددمو  عمدددددددددد   ددددددددددوهر 
man 1980    

 ن دددددداح أن القددددددو  يمكددددددن سددددددب  مددددددا إلدددددد  واسددددددتناداا
 توافددددددد  مدددددددد  عمددددددد  يعتمدددددددد التصدددددددني  إسدددددددتراتي ي 
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 مدددددددددن يتضدددددددددمن  بمدددددددددا اإلداريددددددددد  المحاسدددددددددب  نظدددددددددا 
 مدددددا وهدددددو ، اإلسدددددتراتي ي  تمددددد  مددددد  معينددددد  مكوندددددات
 و وي مـــــؤ مين أفــــــراد يتددددوافر عنددددددما بددددددور  يتحقدددد 

ـــــ   مهـــــقرات  وسدددددمات بخصدددددائص ويتصدددددفون  متمي
ـــــ   بددددأداء ويقومددددون ، معيندددد   ت عدددد  بطريقدددد  مهقمه
  المعمومددددددات  التدددددددف )    اإلداريددددددد  المحاسددددددب  نظددددددا 

 أرض عمدددددددددد  يحددددددددددث مددددددددددا وبدقددددددددد  آنيددددددددددددداا يعكدددددددددس
 (الوقدددددت نفدددددس وفددددد  ،( المددددداد  التددددددف )  المصدددددن 
 ذلدددددد  ويتحقدددددد .  التطددددددوير مدددددن مزيددددددد عمدددددد  يددددددجحفز
 واألسدددداليب الددددنظ  مددددن م موعدددد  تكامدددد  خددددبل  مددددن

ـــي والمحاسدددبي  اإلداريددد  ـــة تعكـــ  الت  الرســـمية البيئ
 مدددددددن قدددددددو  دعددددددد  و دددددددود  اندددددددب إلددددددد  ،  لمشـــــــركة

ـــــــر البيئـــــــة عـــــــن تعبـــــــر التـــــــي العميدددددددددا اإلدارة  غي
 .  لمشركة الرسمية
   Outputs المخرجــقت:  الثقلث المكون

 مدددددن كددددد  اقترحددددد  الدددددذ  التوافددددد  نمدددددوذج ينظدددددر
Nadler and Tushman (1980,43)  إلدددددددددددددددد 

 مددددددا يصدددددد ”  والددددددذ  الواسدددددد  بمعناهددددددا المخر ددددددات
 مددددد  ومددددا ، بدددداألداء تقددددو  وكيدددد  ، الشددددرك  تقدمدددد 

 تصدددددددددددددور يمكدددددددددددددن عميددددددددددددد  وبنددددددددددددداء“ .   فعاليتهدددددددددددددا
:   فدددددددد  تتمثددددددد  مسددددددددتويات ثبلثددددددد  فدددددددد  المخر دددددددات
 األداء ومسددددددددددددددددتو  ، التنظيمدددددددددددددددد  األداء مسددددددددددددددددتو 
 ، والوحدددددددات الم موعددددددات مسددددددتو  عمدددددد  الددددددوظيف 
 الفددددددرد  المسددددددتو  عمدددددد  الددددددوظيف  األداء ومسددددددتو 

 أداء تقيددددددددددي  يمكددددددددددن التنظيمددددددددد  المسددددددددددتو  ففددددددددد    .
 تتمثدددد  أساسددددي  معددددايير ثبلثدددد  إلدددد  اسددددتناداا الشددددرك 

 الشدددددددرك  تسددددددتطي  مددددددد  أ  إلدددددد  تقيددددددي  -أ:  فدددددد 
 ، اإلسددددددددتراتي ي  أهدددددددددافها إلدددددددد  والوصددددددددو  تحقيدددددددد 

 مددددددددن الشددددددددرك  تددددددددتمكن مددددددددد  أ  إلدددددددد  تقيددددددددي  - 
 مددددددددد  تقيددددددددي  -ج ، لمواردهددددددددا األمثدددددددد  االسددددددددتخدا 

عددددددادة التكيدددددد  عمدددددد  الشددددددرك  قدددددددرة  فدددددد  النظددددددر وا 

 فدددد  المسددددتمرة التغيددددرات عمدددد  بندددداء الحددددال  وضددددعها
 األداء لمسددددتو  بالنسددددب  أمددددا.  بهددددا المحيطدددد  البيئدددد 

 ، والوحدددددددات الم موعددددددات مسددددددتو  عمدددددد  الددددددوظيف 
 إدارة تأخددددددددذ أن في ددددددددب ، الفددددددددرد  األداء ومسددددددددتو 
 عمددددددد  المخر دددددددات أيضدددددددداا اعتبارهدددددددا فددددددد  الشدددددددرك 
 نظدددددددراا الفددددددرد  والعمدددددد  ال مددددددداع  العمدددددد  مسددددددتو 
  التنظيمدددددد  المسددددددتو  مخر ددددددات فدددددد  تددددددؤثر  ألنهددددددا
 فعمددددد .   المخر دددددات هدددددذ  تفهددددد  مدددددن تدددددتمكن حتددددد 

 يددددددددت  أن يمكددددددددن والوحدددددددددات الم موعددددددددات مسددددددددتو 
 أو الشدددددرك  فددددد  العمددددد  فدددددر  مسددددداهم  مدددددد  تقيدددددي 

 فدددددد  معددددددين تنظيمدددددد  تكددددددوين مددددددن النات دددددد  الثقافدددددد 
 عمددددددددددد  أمددددددددددا.   التنظيمددددددددددد  المسددددددددددتو  مخر ددددددددددات
 المؤشدددددرات بعدددددض تقيدددددي  فددددديمكن الفدددددرد  المسدددددتو 

 أو مهدددداراته  ومسددددتو  العدددداممين رضددددا مسددددتو  مثدددد 
 تددددددددؤثر أخددددددددر  مؤشددددددددرات أ  أو العمميدددددددد  خبددددددددراته 
Nadler) التنظيمدددددددد  المسددددددددتو  مخر ددددددددات عمدددددددد   

and Tushman 1980 1997 ; Demoville 

1999; Ford 2000; Wyman2012).  
 

 الخبلحححـي التصنيحححـ  لبيئـحححـة األسبسيـحححـة المالمححح  -3

  الفبقــذ مـن

 مددددددن الخددددددال  مدددددددخ  تطددددددور مراحدددددد  تعددددددددت 
 األن بهددددا المطبدددد  الصددددورة إلدددد  وصدددد  حتدددد  الفاقددددد
 التطدددددددور أبرزهدددددددا مراحدددددد  عددددددددة خددددددبل  مدددددددن وذلدددددد 
 لصدددددددناع  اليابانبددددددد  تويوتدددددددا شدددددددرك  ابتكرتددددددد  الدددددددذ 

 أهددددد  مدددددن بأنددددد  الكتابدددددات وصدددددفت  والتددددد  السددددديارات
 اإلبتكدددددددددارات دعمدددددددددت التددددددددد  اإلنتا يدددددددددددد  األنظمددددددددد 

      العشريدددددددددددن القددددددددددددددرن دايددددددددددد دددددددب ذددددددددددددددددمن ددددددددددد ددددددا يددددداإلنت
 العشددددددددددرون مدددددددددددار وعمدددددددددد  (  .3122 ال نددددددددددد ) 

 الفاقدددددد مدددددن الخدددددال  مددددددخ  أحتددددد  الماضدددددي  عامدددددداا
 التدددددد  الشددددددركات مددددددن العديددددددد فدددددد   وهريدددددد  مكاندددددد 
.  متبايندددد  مسددددميات وتحددددت مختمفدددد  بأشددددكا  طبقتدددد 

 النمدددداذج أحددددد يعددددد اآلن إلدددد  المدددددخ  هددددذا يددددزا  وال
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 بدددددد  المتزايددددددد اإلهتمددددددا  ويعددددددد ، والفعالدددددد  التنافسددددددي 
 أكبدددددددر والخدميددددددد  الصدددددددناعي  الشدددددددركات قبددددددد  مدددددددن
                        Simoes 2008).         دددددددددميددالعم  ددددددددوا  عمددددددد  دلددددددديبل

 بدددددين واإلنتشدددددار اإلنتقدددددا  فددددد  المددددددخ  هدددددذا بددددددأإذ 
 عمدددددد  تفوقدددددددداا إلحداثدددددد  نظددددددراا والصددددددناعات البمدددددددان
 وال ددددددددودة التكمفددددد  مدددددن كددددد  فددددد  العدددددالم  المسدددددتو 

 .Nordin et al اإلست ابددددددددددددد  وسدددددددددرع  والمرونددددددددددددد 

2011)  . ) 
 التصددددني  تناولددددت التدددد  التعريفددددات تعددددددت وقددددد
 التدددددد  النظددددددر و هددددددات بتعدددددددد الفاقددددددد مددددددن الخددددددال 
 يمكدددددن عامددددد  وبصدددددف  . تعريددددد  كددددد  إليهدددددا يسدددددتند
 مددددددددن الخددددددددال  التصددددددددني  إسددددددددتراتي ي  إلدددددددد  النظددددددددر
 م موعددددد  تحكمددددد  مدددددنظ  مددددددخ  أنهدددددا عمددددد  الفاقدددددد
 تحسدددددين إلددددد  تهدددددد  التددددد  األساسدددددي  المبدددددادئ مدددددن
 والمعمومدددددددددددددات والعمميدددددددددددددات اإلنتددددددددددددداج تددددددددددددددف  إدارة

 والعمدددددددددبلء المدددددددددوردين مدددددددددن كددددددددد  مددددددددد  والعبلقدددددددددات
 بأقدددددد  اإلنتا يدددددد  العمميدددددد  تتددددددد  بحيددددددث ، والعدددددداممين
 أقدددد  وفدددد  تكمفدددد  وبأقدددد  مسدددداح  أقدددد  وفدددد  م هددددود
 يعظددد  ممدددا المعيبددد  الوحددددات مدددن عددددد وبأقددد  وقدددت

 الشدددددرك  قددددددرة مدددددن ويددددددع  لمعميددددد  المقدمددددد  القيمددددد 
 بفدددددر  االسدددددتعان  ذلددددد  ويتطمدددددب  .اإلسدددددتمرار عمددددد 
 تعمددددد  والمهددددارات المهدددددا  متعدددددد  أعضدددددائها عمدددد 
 م موعددددد  وتطبيدددد  ، الشدددددرك  مسددددتويات  ميددددد  فدددد 
 واسددددددتخدا   المسدددددتمر، التحسددددددين وأدوات بدددددرام  مدددددن
 وتنظدددددددددددي  ، واألتوماتيكيددددددددددد  المرونددددددددددد  عاليددددددددددد  أالت

 مسددددارات و عمدددد  خبليددددا شددددك  فدددد  داخميدددددداا الشددددرك 
 القيمدددددد  عمدددددد  بددددددالتركيز يسددددددمح بمددددددا القيمدددددد  لتدددددددف 

 عمميدددددددات  ميددددددد  خدددددددبل  المنت دددددددات مدددددددن المتولددددددددة
Bortolotti) . الشددددددددرك   et al 2015; Haider 

and Mirza 2015 ; Boscari et al 2016) 

  

 ,Engum (2009)  لذذذذذذذذذذذذذبعا ويذذذذذذذذذذذذذشم

Tayne (2010) الفاقددددددددد مددددددددن الخددددددددال  مدددددددددخ  أن 
 لبيئدددد  عمدددد  إطددددار تمثدددد  مبددددادئ خمسدددد  عمدددد  يقددددو 

 تمدددددددددد  وتركددددددددددز ، الفاقددددددددددد مددددددددددن الخددددددددددال  التصددددددددددني 
 يسدددداعد بمددددا قيمددد  إلدددد  الفاقددددد تحويددد  عمدددد  المبدددادئ
 وزيددددددددددادة لمعميددددددددد  المدركددددددددد  القيمددددددددد  زيدددددددددادة عمددددددددد 

 ويوضددددددددح. والمنافسدددددد  ال ددددددودة وتحسددددددين اإلنتا يدددددد 
-Baggaley 2006 ; IM)  المحاسبددددددددددد  الفكددددددددددددددر

A 2006a,b ; Hook and Stehn 2008 ; 

Merwe 2008; Chen and Meng 2010 

;   Soltan and Mostafa 2015 )     .صولذذه 

 المبددددددددددددادئ هددددددددددددذ  أن  ة 2011 حسذذذذذذذذذذذذ   ; 2002
   يم  فيمدددا تتمثدد 

 Value Ide -القيمـــــــــــة وتوصــــــــــيف تحديــــــــــد -
ntification: مدددددن لمعميددددد  القيمددددد  مفهدددددو  يتحددددددد 

 العمدددددبلء يتوقعهدددددا التددددد  القدددددي  مدددددن م موعددددد  خدددددبل 
 الخصدددددددددائص مددددددددن م موعدددددددد  فددددددددد  تتمثدددددددد  والتدددددددد 

 مندددددددت  فددددددد  تتدددددددوافر أن ي دددددددب التددددددد  والمواصدددددددفات
 تتحددددددددددد أن ي دددددددددب إذ.  معينددددددددد  خدمددددددددد  أو معدددددددددين
 صدددداحب بإعتبددددار  العميدددد  نظددددر و هدددد  مددددن القيمدددد 
 الخدمددددد  أو السدددددمع  قيمددددد  تحديدددددد فددددد  األو  الحددددد 
    (3126  معوض ; 3122 حسين)  ل  المقدم 

ــــــــقت أداء - ــــــــل عممي ـــــــي التشغي ــــــــقرمسقرات ف  إطـ
ــــــق ــــــة تدفـ  تحديدددددد ي دددددب :  Value Streamالقيمـ
 ، منددددت  لكدددد  واضددددح  بصددددورة القيمدددد  تدددددف  مسددددار
 واألنشدددددددط  والعمميدددددددات األفعدددددددا  كافددددددد  يمثددددددد  وهدددددددو

 أمدددددر تحويددددد  النهايددددد  فددددد  تسدددددتهد  التددددد  المتتاليددددد 
 يدددددت  معينددددد  قيمددددد  لهدددددا خدمددددد /  مندددددت  إلددددد  العميددددد 

 هدددددو القيمددددد  تددددددف  مسدددددار ويعتبدددددر.  إليددددد  توصددددديمها
 والحددددد الفاقددددد تحديددددد يمكددددن خبللهددددا مددددن التدددد  األداة
 .   من 
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ـــقت أداء - ــ ق التشـــغيل عممي ــ  التدفــــــق لاظـــقمي وفقـ
 نظدددددددددا  يقدددددددددو    : Flow and Pull  والســـــــــح 
 أن ي ددددددددددب الخامددددددددددات أن أسدددددددددداس عمدددددددددد  التدددددددددددف 
 الصددددددناعي  العمميدددددد  خددددددبل  ثابددددددت بمعددددددد  تتحددددددر 
 العميدددددد  أمددددددر اسددددددتبل  لحظدددددد  مددددددن توقدددددد  وبدددددددون
 هددددذا متطمبددددات  ميدددد  لسددددحب األسدددداس يعددددد والددددذ 
 والتسمسدددددد  إنتدددددداج مرحمدددددد  أخددددددر مددددددن وذلدددددد  األمددددددر

 مددددددد  ويتدددددددزامن.   األولددددددد  المرحمددددددد  حتددددددد  عكسيددددددددداا
 بالسدددددددحب اإلنتددددددداج نظدددددددا  اسدددددددتخدا  التددددددددف  نظدددددددا 

Pull[ System  مرحمدددددددددد  كدددددددددد  أن يعندددددددددد  والددددددددددذ 
 تتطمبهدددددا التددددد  والكميددددد  الندددددوع فقدددددط سدددددتنت  إنتا يددددد 
 ومددددن ، زيددددادة أ  دون مباشددددرة لهددددا التاليدددد  المرحمدددد 
 تسدددددبقها التددددد  المرحمددددد  مدددددن سدددددتطمب أخدددددر  ناحيددددد 
 لتنفيددددذ تحتا هددددا التدددد   المددددواد ونوعيدددد  كميدددد  مباشددددرة
 إلددددد  يدددددؤد  ممدددددا ، زيدددددادة أ  دون الحاليددددد  الطمبيددددد 
 ; IMA 2000  ) الفواقددد أنددواع كافدد  مددن الددتخمص

Kocakulah et al. 2008 )     2011 حسذ 

 ة 2012 معهض ;

 Empowermentالبشـــري العاصـــر تمكيـــــن -
 لمقيددددداس نظامدددددداا هندددددا  يكدددددون أن بدددددذل  ويقصدددددد:   

 والمددددددددددددددربين المددددددددددددؤهمين األفددددددددددددراد يمددددددددددددد والرقابدددددددددددد 
 إتخدددددداذ مددددددن تمكددددددنه  سددددددمط  ويمددددددنحه  بالمعمومددددددات

 وأداء المبتكددددددرة الحمددددددو  واقتددددددراح السددددددميم  القددددددرارات
 دون المناسدددددب التوقيدددددت فددددد  الصدددددحيح  التصدددددرفات

 فددددد  يسددددداه  بمدددددا العميدددددا اإلدارة مدددددن قدددددرارات إنتظدددددار
 بكافددددد  الفاقددددد مددددن  والددددتخمص لمعميدددد  قيمدددد  إضدددداف 

 ; 3124 حبيددددددددددددددب ;3122 حسددددددددددددددين. )  أنواعددددددددددددددد 
 الدددددددداي  عبدددددددد   ; :311 السددددددديد ; 3119  شددددددداهين
3123    . ) 

 Strive for     الكمـــــــقل تحقيـــق إلـــي السعـــــــي -

Perfection : ترسددددددديخ إلددددددد  المبددددددددأ هدددددددذا يهدددددددد 
 ال أنددددددد  بالشدددددددرك  العددددددداممين  ميددددددد  لدددددددد  االعتقددددددداد

 إ ددددددراء وبضددددددرورة لمتحسددددددين قصددددددو  حدددددددود تو ددددددد
 هدددددددددددذ  ألن ، متتاليددددددددددد  بسددددددددددديط  ولدددددددددددو تحسدددددددددددينات
 تددددددأثيراا لهددددددا يكددددددون أن يمكددددددن التراكميدددددد  التحسددددددينات
 والتكمفددددد  ال دددددودة مدددددن كددددد  تحسدددددين عمددددد  ممحوظددددددداا
 الدددددرغ  وعمددددد .   لمعميددددد  المقدمددددد  والقيمددددد  والتددددددف 

 هددددو الكمددددا  إلدددد  الوصددددو  بددددأن ال ميدددد  تأكددددد مددددن
 دائمدددددددداا ي دددددددب أنددددددد  إال ، التحقددددددد  مسدددددددتحي  هدددددددد 
 االقتددددددراب نحددددددو المحاولدددددد  فدددددد  واالسددددددتمرار السددددددع 

 فإندددد  حسدددن هددددو مدددا بددددأن لبلعتقددداد الكمددددا  هدددذا مدددن
 إليددددد  الوصدددددو  وي دددددب منددددد  أحسدددددن هدددددو مدددددا يو دددددد
 .  ( 3122 حسين) األخرين قب 

 المبددددددددادئ تطبيدددددددد  أن سددددددددب  ممددددددددا الباحددددددددث ويددددددددر 
 معيددددددددداراا يعددددددددد متكامدددددددد  بشددددددددك  السددددددددابق  الخمسدددددددد 
 مدددددددن المر دددددددوة األهدددددددا  وتحقيددددددد  لن ددددددداح أساسيددددددداا
 الفاقدددددددد مددددددن الخددددددال  التصددددددني  إسددددددتراتي ي  تطبيدددددد 
 المحاسدددددددددب  نظددددددددد  مبلءمددددددددد  تحقيددددددددد  سددددددددديا  فددددددددد 

 لتمددددددددددددد  الشدددددددددددددركات فددددددددددددد  المسدددددددددددددتخدم  اإلداريدددددددددددد 
 األهميدددددددددددد  مددددددددددددن الددددددددددددرغ  وعمدددددددددددد .  اإلسددددددددددددتراتي ي 
 مدددددددن الخدددددددال  التصدددددددني  إلسدددددددتراتي ي  اإلسدددددددتراتي ي 

 أمددددا  أساسيدددددداا عائقدددددداا هنددددا  زا  مددددا أندددد  إال ، الفاقددددد
  التنظيمي  التطورات لتم  الدائ  الن اح تحقي 

 الصددددددددناعي  العمميدددددددات بتكنولو يددددددددا المرتبطددددددد 
 التدددددددد  التقميديدددددددد  المحاسددددددددبي  الطددددددددر  فاسددددددددتخدا . 

 اإلنتدددداج نظدددد  ظدددد  فدددد  ماضددددي  عقددددود منددددذ قددددددجدمت
 تطبيدددد  معوقدددات أهددددد  أحدددد يعددددد الكبيدددر الح ددد  ذات

 وسددددددبب الفاقدددددددددددد مددددددن الخددددددال  التصددددددني  إسددددددتراتي ي 
  التطبيددددددددددددددددد  فشددددددددددددددددددد  أسدددددددددددددددباب مددددددددددددددددن أساسدددددددددددددددد 

(Maskell and Kennedy 2007; Li et 

al.2012 ; Bergh and Adervall 2013 )  

 بعددددددددد  ارتبطددددددددت التدددددددد  القصددددددددور ألو دددددددد  وت نبدددددددددداا
 ، التقميديدددددددددد  اإلداريدددددددددد  المحاسددددددددددب  نظدددددددددد  مبلءمدددددددددد 
 Kennedy and) المحاسدددددب  الفكدددددر مددددد  وتمشيدددددداا
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Widener (2008)  ; Fullerton and 

Wempe 2009 ; Salah and Zaki 2013 

 نظددددد  وتكييددددد  تعددددددي  ضدددددرورة فكدددددرة يددددددع  الدددددذ  (
 مددددددد  تتوافددددددد  بمدددددددا اإلداريددددددد  المحاسدددددددب  وممارسدددددددات
 الباحددددددث يوضددددددح ،  المطبقدددددد  التشددددددغي  إسددددددتراتي ي 

 - العدددددا  اإلطدددددار تطبيددددد  لكيفيددددد  التدددددال  القسددددد  فددددد 
 عمددددددددددد  - Ali (2015) دراسددددددددددد  اقترحتددددددددددد  الدددددددددددذ 

 لموصدددددو  الفاقدددددد مدددددن الخدددددال  التصدددددني  إسدددددتراتي ي 
 تفصددددددددديمي  مكونددددددددات تتضددددددددمن عمميددددددددد  آليدددددددد  إلدددددددد 
 نظددددا  بددددين واإلتسددددا  المواءمدددد  تحقيدددد  إلدددد  تهددددد 

 تمدددددد  فدددددد  المقترحدددددد  بمكوناتدددددد  اإلداريدددددد  المحاسددددددب 
 مددددددن الخددددددال  التصددددددني  إسددددددتراتي ي  وبددددددين ، اآلليدددددد 

 لمتطدددددددددددورات وعممددددددددددد  واقعددددددددددد  كمثدددددددددددا  - الفاقدددددددددددددد
 الدددددددددذ  بالشدددددددددك  - الحديثددددددددد  واإلداريددددددددد  التشدددددددددغيمي 

 تمدددد  تطبيدددد  معوقددددات ت نددددب عمدددد  الشددددرك  يسدددداعد
 نظددددد  مبلءمددددد  بعدددددد  المرتبطددددد  سدددددواء اإلسدددددتراتي ي 
 األداء قيدددددداس ونظددددد  والتكدددددالي  اإلداريددددد  المحاسدددددب 

 إحتمددددداالت مدددددن يزيدددددد قدددددد الدددددذ  األمدددددر ، غيرهدددددا أو
 المر دددددوة المندددداف  وتحقيدددد  اإلسددددتراتي ي  تمدددد  ن دددداح

 . تطبيقها من
 

ــــــــــــة -4 ــــــــــــق المقترحــــــــــــة اآللي  لتحقي
 اظـــــــــق  بـــــــــين واإلتســـــــــقق المواءمـــــــــة
ــــــــــة المحقســــــــــبة ســــــــــتراتيجية اإلداري  وا 

                                      الفققـد من الخقلي التصايع
 والدراسدددددددددات المحاسددددددددب  الفكددددددددر إلدددددددد  إسددددددددتناداا

 البحدددددددددث مددددددددن السددددددددابق  األقسددددددددا  تضددددددددمنتها التدددددددد 
 عمميددددددد  صدددددددياغ  إلددددددد  الباحدددددددث توصددددددد  ، الحدددددددال 
 ،( 3) شددددددددك  يوضددددددددحها والتدددددددد  المقترحدددددددد  لآلليدددددددد 
 المواءمددددددد  تحقيددددددد  إلدددددد  اآلليدددددد  تمدددددد  تهددددددد  حيددددددث

 بمكوناتددددد  اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  بدددددين واإلتسدددددا 

 إسددددددددددتراتي ي  وبددددددددددين ، الشددددددددددك  بهددددددددددذا الموضددددددددددح 
 الباحددددددث يددددددر  إذ.   الفاقددددددددد مددددددن الخددددددال  التصددددددني 

 أن فدددددددد  يسدددددددداعد اآلليدددددددد  تمدددددددد  عمدددددددد  االعتمدددددددداد أن
 ومددددرن مبلئددد  اإلداريددد  لممحاسددددب  نظدددا  هندددا  يكدددون

 التصدددددددددني  بيئدددددددد  متطمبددددددددات لتمبيددددددددد  كدددددددداف  بشددددددددك 
 المبلئمدددددد  المعمومددددددات وتددددددوفير الفاقددددددد مددددددن الخددددددال 

 نظددد  مبلءمددد  عدددد  مشدددكم  الشدددرك  ي ندددب ممدددا لهدددا
 اسددددددتخدا  أن كمددددددا.  والتكددددددالي  اإلداريدددددد  المحاسدددددب 
 كعناصددددددددددر المقترحدددددددددد  العمميدددددددددد  اآلليدددددددددد  مكونددددددددددات
 استرشاديدددددددداا دلدددددديبل تمثدددددد  كانددددددت لددددددو كمددددددا إ رائيدددددد 
 قدددددددد ، اإلسدددددددتراتي ي  تمددددددد  تطبيددددددد  عمددددددد  لمقدددددددائمين
 مددددددن العديددددددد مبكددددددراا التنفيددددددذ عمدددددد  القددددددائمين يدددددددج نب
 . األخر  المشاك 

 األطددددددر عمدددددد  المقترحدددددد  العمميدددددد  اآلليدددددد  وتقددددددو 
 الثددددان  القسدددد  فدددد  تناولهددددا السدددداب  الثبلثدددد  النظريدددد 

 عمددددد  القددددائ  المنظدددددور:  وهدددد  الحدددددال  البحددددث مددددن
 ونمددددددددوذج ، الموقفيدددددددد  والنظريدددددددد  ، الشددددددددرك  مددددددددوارد
 كددددد  بددددين العبلقدددد  األليدددد  تمدددد  وتوضددددح.   التوافدددددد 

 التفصددددديمي  بمكوناتددددد  اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظدددددا  مدددددن
 الخددددددددال  التصنيددددددددد  إسددددددددتراتي ي  وبددددددددين الموضددددددددح 

  التصدددددددددددني  إلسدددددددددددتراتي يات كمثدددددددددددا  الفاقدددددددددددد مدددددددددددددن
 الداخميدددددددددد  وقدددددددددددراتها الشدددددددددرك  ومددددددددددوارد ، الحديثددددددددد 
.  العبلقدددددددددات لتمددددددددد  كمحصددددددددددم  المترتبددددددددد  والنتدددددددددائ 
 لآلليددددددددد  التفصددددددددديمي  المكوندددددددددات توضيددددددددددح ويمكددددددددددن
 عبلقددددات مددددن عميدددد  تنطددددو  ومددددا المقترحدددد  العمميدددد 

 : يمددددد  لما وفقددداا
 المــــــــــوارد عمــــــــي القـــــــــقئ  الماظــــــــور. 4-1

 مقومــــــــقت)    لمشركـــــــــة الداخميــــــــة والقــــــــدرات
 (  الاجقح

 الشددددددرك  مدددددددوارد عمدددددد  القددددددائ  المنظددددددور يصددددددور
 مدددددن حزمددددد  أنهدددددا عمددددد  الشدددددرك  الداخميددددد  وقددددددراتها
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 قيمددددد  ذات تكدددددون أن ي دددددب التددددد  والقددددددرات المددددوارد
 المنافسددددددددين مددددددددوارد مدددددددد  متشددددددددابه  وغيددددددددر ونددددددددادرة
 لتنفيددددددذ اسددددددتخدامها يمكددددددن حتدددددد  تقميدددددددها واليمكددددددن

 تتسدددددددددبب قدددددددددد معينددددددددد  قيمددددددددد  تحقددددددددد  إسدددددددددتراتي يات
 مستدامددددددددددددد  تنافسيددددددددددد  ميدددددددددزة إي دددددددددداد فدددددددددد  بددددددددددورها

 ; Peteraf and Barney 2003 )   لمشركدددددددددددددد 

Martelo et al. 2013).   ثدددددددددالباح ويسدددتخد 
    دددددددالمقترح  ددددددداآللي ف  ورددددالمنظ ذاددددددددده

 والتدددد  لمشددددرك  الداخميدددد  والقدددددرات المددددوارد لتوضدددديح
 لمن دددددددددددددداح كمقومددددددددددددددات  إليهددددددددددددددا النظددددددددددددددر يمكددددددددددددددن

Antecedents   وزيددددددادة دعدددددد  فدددددد  تسدددددداعد 
 بيئدددد  فدددد  المقتددددرح اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  فعاليدددد 

 لتوضدددددديح وكددددددذل  ، الفاقددددددد مددددددن الخددددددال  التصددددددني 
 عمدددددد  المترتبدددددد    Consequencesالن ددددددداح نتائددددددد 
.   المقترحدددددددد  بمكوناتدددددددد  النظددددددددا  هددددددددذا مثدددددددد  و ددددددددود
 الحال  لمبحث ووفقدداا

 
 

 
 

 يتعمددد  فيمدددا - الداخميددد  وقددددراتها الشدددرك  مدددوارد فدددإن
 المحاسددددددب  نظددددددا  بددددددين والمواءمدددددد  التوافدددددد  بتحقيدددددد 
سدتراتي ي  اإلداري   وفقددداا الفاقدد مدن الخدال  التصدني  وا 

  و ددود فدد  تصددورها يمكددن - المقترحدد  العمميدد  لآلليدد 
 اإلنتددداج لتددددف  مدددرن هيكددد  و ، المؤهمددد  العمددد  فدددر 

 أن الحدددال  البحدددث يفتدددرض حيدددث ،(   والمعمومدددات)
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 لن داح مدعمد  و مددجهيئ  عوامد  تعتبدر المتغيرات هذ 
 توصددمت إذ.  اإلداريددددد  المحاسددب  نظدا  فعاليدد  وزيدادة

 Shields 1995 ; Foster ) الدراسات مدددن م موعدددد 
and Swenson 1997; Chenhall 2004)  

(  3123 موسدد  ، 3119 شدداهين ، 6::2 حسددين)
 من تعد لمشرك  الداخمي  والقدرات الموارد تم  أن إل 

 اإلداريدد  المحاسدب  نظدا  عمد  المدؤثرة الهامد  العوامد 
 ثد  ومدن لمتكمفد  اإلستراتي ي  لئلدارة نظامدداا المتضمن

 .    الشرك  أداء عم  تؤثر
ــــــــــرق. 4-1-1 ــــــــــة العمــــــــــــل فـ                المؤ مــ
 بددددروح العمدددد  ثقافدددد  بنشددددر التو دددد  موضددددوع يحظدددد 
  المتطدددورة التصدددني  بيئدددات فددد  كبيدددرة بأهميددد   الفريددد 
 إسددددددتراتي يات تطبيدددددد  لن دددددداح داعمدددددد  ثقافدددددد  ألنهددددددا

 تشد ي  إلد  الثقاف  هذ  تهد  إذ.   الحديث  التصني 
 شدك  فد  الفريد  بدروح العمد  عم  المدربين العاممين

 فدور المشداك  لموا ه  الصغيرة الفر  من م موعات
 االسدددتغبل  ومحاولددد  المصدددن  أرضدددي  عمددد  حددددوثها
 تفهمهدد  مددن والتأكددد العدداممين وقدددرات لمواهددب الكامد 

 إلدددددد  لمتوصدددددد  التشددددددغي  وطددددددر  اإلنتدددددداج لعمميددددددات
 أن ي ددددب إذ( .  6::2 حسددددين)  مت ددددددة إبتكددددارات
 الفاقدد مدن الخدال  التصدني  بيئد  فد  الوظدائ  تدجصم 
 المشددددداك  وحددددد  ، التعددددداون  المددددددخ  أسددددداس عمددددد 

 المقدمددد  القيمددد  ألن نظدددراا العمددد  فدددر  عمددد  إعتمددداداا
 العددداممين  ميددد   هدددود تضددافر محصدددم  هددد  لمعميدد 

 ي دددب كمدددا.   القيمددد  تددددف  مسدددار عمددد  العمميددد  فددد 
 بمدنحه  وذلد  المددربين العاممين هؤالء تمكين  أيضدداا
 القددرارات إتخداذ عمميد  فد  لممشددارك  السدمط  مدن قددراا
  Mohamed and Bon)  يدد بشدك  تددريبه  بعدد

2013)  . 
 ادددددددددداالعتم  دددددددت مماددددك أن  و ددالق يمكن ال ددوبالت

 و متعدددة بمهدارات أعضدائها يتص  عم  فر  عم 

 التصددني  بيئدد  ظد  فدد  متميددز وتأهيد  تدددريب مسدتو 
 أكثددر العمدد  فريدد   أصددبح كممددا ،  الفاقددد مددن الخددال 
 لنظددا  الرسدمي  البيئدد  عناصدر مدد  التعامد  عمدد  قددرة

 إسددددددتراتي ي  ظدددددد  فدددددد  المقتددددددرح اإلداريدددددد  المحاسددددددب 
 إحتمددا  يددزداد ثدد  ومددن ، الفاقددد مددن الخددال  التصددني 
 و المقتدددرح اإلداريددد  المحاسدددب  نظدددا  مدددن كددد  ن ددداح

 أن كمددددا.   الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي 
 مددددددد  متوافقدددددددددداا اإلداريددددددد  لممحاسدددددددب  نظامددددددددداا و دددددددود

 فيدددد  تمعددددب الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي 
  ثقافددد   تطبيددد  دعددد  فددد  واضحددددداا دوراا  العميدددا اإلدارة
 بالتدددددريب الفريددد  هدددذا وتزويدددد  الفريددد  بدددروح العمددد 
 ، متميدزة وخبرات مهارات إلكتساب المستمر والتأهي 

 العمدد  فددر  دور فعاليدد  زيددادة عمدد  ذلدد  سدداعد كممددا
 بددين فالعبلقدد .   الفاقددد مددن الخددال  التصددني  بيئدد  فدد 
 فددد  المقتدددرح اإلدار  المحاسدددب  والنظدددا  العمددد  فدددر 
 إليهدددا النظدددر يمكدددن الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  بيئددد 
 يدؤثر إت داهين ذات ومسدتمرة تبادليد  عبلق  أنها عم 
 ذات األسدده  توضددح  مددا وهددو األخددر فدد  منهمددا كدد 

 اآلليدددد  المعبددددرعن( 3) شددددك  فدددد  المبيندددد  اإلت دددداهين
 . المقترح  العممي 

ــــــــل. 4-1-2 ـــــــرن  يكـ ــــــــق م ــــــــقج لتدفـ  اإلات
   والمعمومــقت

 العناصدددر مدددن مبلئددد  تنظيمددد  هيكددد  و دددود يعدددد
 التحسدين مبدادرات تطبي  ن اح ف  واألساسي  الهام 
 لمتفددداعبلت الرسدددم  النظدددا  يمثددد  ألنددد  نظدددراا ال ديددددة

 Darbanhosseiniamirkhiz and)  الوظيفيدددد 

Ismail 2012)   لذس سذذذاث بعذذذا أشذذذاسث ل ذذذذ. 

(Abernethy and Lillis 1995 ; Ezzamel 

and Willmott 1998)    الهيكد  تناولدت التد 
 إلدد  الموقفيدد  النظريدد  إطددار فدد  لمشددركات التنظيمدد 

 فدددد  اإلنتدددداج نظددددا  مثدددد  المتقدمدددد  التصددددني  نظدددد  أن



 أ / أشرف حسن محمود علي                         آلية مقترحة لتحقيق المواءمة و اإلتساق بين نظام المحاسبة اإلدارية ....

17 
 

(JIT) المحددددددد الوقدددددت  حددددددوث حتميددددد  إلددددد  تقدددددود 
األعمدا  لشدركات التنظيميد  الهياكد  فد  تغييدرات   .

 ذات الهياكدددددد  عددددددن التخمدددددد  يددددددت  أن بددددددذل  ويقصددددددد
 تددددددأت  والتدددددد  القددددددرارات إلتخدددددداذ المتعددددددددة السددددددمطات
 مبدادئ مد  تتوافد  ال ألنهدا هرميد  صدورة فد  متتابع 

 الفاقددددد مددددن الخدددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  وممارسدددات
 الخاصدددد  التطبيقددددات إعاقدددد  فدددد  تتسددددبب مددددا وغالبدددددداا

 الهياكدد  إلدد  والتحددو  ، المتقدمدد  التصددني  بمبددادرات
 والعمميدات اإلسدتراتي يات بين التكام  عم  تقو  الت 

 ، لمعميدد  قيمدد  توصددي  عمدد  لمعمدد  واألفددراد والمددوارد
 أو األفقددددد  الهيكددددد  ذات بالشدددددرك  يعدددددر  مدددددا وهدددددو

 flattened structure   ( Chenhall  المنبسدط
2008 )     .  

 التقميديددد  التصددني  بيئدد  مددن التحددو  وألغددراض
 إعددادة مددن البددد الفاقددد مددن الخددال  التصددني  بيئدد  إلدد 

 التصددني  لبيئدد  التشددغيمي  لمعمميددات الهيكمدد  التصددمي 
 عميهددا تقددو  التدد  والمبددادئ لتتوافدد  الفاقددد مددن الخددال 

 Womack يدر  إذ( .  3119 زغمدو )  البيئد  هذ 
and Jones (2003) فد  العمد  إلد  التحدو  أن 

 صدياغ  إعادة يتطمب الفاقد من الخال  التصني  بيئ 
 مسدددارات و عمددد  خبليدددا شددك  فددد  التنظيمددد  الهيكدد 
 الدنمط هدو التصدني  نمدط سديكون حيث ، لمقيم  تدف 
 الدنمط هدذا.  والمعمومات  اإلنتا   التدف  عم  القائ 

 عمدددد  تركددددز التدددد  التشددددغيمي  العمميدددد  تفكيدددد  يتطمددددب
حبللهدددا والخدميددد  اإلنتا يددد  األقسدددا   الدددذ  بدددالمنت  وا 
 إنتدداج يددت  حيددث ، القيمدد  تدددف  مسددارات عمدد  يركددز
 تنظيميد  وحددة ف  بالكام  المنت ات عائم  أو المنت 
 عميددد  المتعدددار  التقميدددد  الشدددك  مدددن   بددددال واحددددة
 بتحويد  تقدو  التد  الوظيفيد  األقسا  عم  يعتمد الذ 

 األقسدا  بدين تتابعيددداا التشدغي  تحدت واإلنتاج الخامات
ا يصبح حت  اإلنتا ي  أوالمراح   .  الصن  تا  منت ا

 كدان كممدا أند  القدو  يمكدن ، سدب  ما عم  وبنداءا 
 يعتمدددد واإلنتددداج المعمومدددات لتددددف  مدددرن هيكددد  هندددا 
 بيئ  ظ  ف   القيم  تدف  ومسارات عم  خبليا عم 

 هندددا   أصدددبح كممدددا ،  الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني 
 واإلنتداج المعمومدات تددف  فد  وسدهول  وسرع  مرون 
 مدن كد  مد  الهيكد  هدذا توافد  خدبل  من الشرك  ف 

 عددددرض وطريقدددد  األداء ومقدددداييس و التكددددالي  نظددددا 
 العدداممين ل ميدد  مبسددط  مرئيدد  بصددورة األداء تقددارير

 مددن كدد  ن دداح إحتمددا  يددزداد ثدد  ومددن ، الشددرك  فدد 
سدتراتي ي  المقتدرح اإلداري  المحاسب  نظا   التصدني  وا 

 لممحاسددب  نظامددداا و ددود أن كمددا.   الفاقددد مددن الخددال 
 مددن الخددال  التصددني  إسددتراتي ي  مدد  متوافقدددداا اإلداريدد 
 وفعددداال ممحوظدددداا دوراا العميدددا اإلدارة فيددد  تمعدددب الفاقدددد
 ، هرمدد  لدديس أفقدد  تنظيمدد  هيكدد  و ددود دعدد  نحددو
 مدددن الدددنمط هدددذا فعاليددد  زيدددادة عمددد  ذلددد  سددداعد كممدددا

 الفاقدد مدن الخال  التصني  بيئ  ف  التنظيمي  الهياك 
 المعمومدددددات لتددددددف  المدددددرن الهيكددددد  بدددددين فالعبلقددددد . 

 المقتدددرح اإلدار  المحاسدددب  النظدددا  وبدددين ، واإلنتددداج
 إليهدا النظدر يمكن الفاقد من الخال  التصني  بيئ  ف 
 يدؤثر إت داهين ذات ومسدتمرة تبادليد  عبلق  أنها عم 
 ذات األسدده  توضددح  مددا وهددو األخددر فدد  منهمددا كدد 

 األليدد  عددن المعبددر( 3) شددك  فدد  المبيندد  اإلت دداهين
 . المقترح  العممي 

  المهمـــــــة. 4-2
 .Fullerton et al  دراسد  مد  توافقددداا

 (the task) المهمة إل  الباحث يشير   (( 2013
 تمثدددددددد  أنهددددددددا عمدددددددد  - المقترحدددددددد  لؤلليدددددددد  وفقدددددددددداا - 

 تنطدددو  ومدددا الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي 
 يوميددددداا العددداممون يؤديهدددا وأنشدددط  عمميدددات مدددن عميددد 
 تمددددددد  يددددددددع  الدددددددذ  بالشدددددددك  المصدددددددن  أرض عمددددددد 

 بهدددددا يقدددددو  التددددد  المختمفددددد  فالمهدددددا .   اإلسدددددتراتي ي 
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 أنشدددط  مددد  تتوافددد  أن ي دددب اإلداريدددون المحاسدددبون
 الفاقددددد مددددن الخدددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  وممارسدددات

 مدرآة يعتبدر بد  يقومدون ما أن أساس عم  ،  المطبق 
   . المصن  أرض عم  يحدث لما عاكس 

 المــقترح اإلداريـــة المحقسبــة اظق .  4-3
 عمدددددد  أعتمدددددددت التدددددد  الدراسددددددات توصددددددمت

 إل    Contingency Approach الموقف  المدخ 
 بحيددددث اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  تصددددمي  ي ددددب أندددد 

 التنظيمدددد  السدددديا  مددددن لكدددد  وموائمدددددداا متسقدددددداا يكددددون
 أنشددطتها الشددرك  تمددارس إطارهمددا فدد  المددذان والبيئدد 

Masskell and Baggaley 2004 ;   Callen) 
2005 Kennedy  and Widener 2008; 

Ajibolade 2013)   الندددددددا ح التطبيددددددد  يتوقددددددد  إذ 
 وتحقيددددد  الفاقدددددد مدددددن الخدددددال  التصدددددني  إلسدددددتراتي ي 

 المكممدددددد  التغييددددددرات عمدددددد  عميهددددددا المترتبدددددد  المندددددداف 
Complementary Changes    نظدددددا  فددددد 

 ضددرورة يعندد  مددا وهدو ، بالشددرك   اإلداريدد  المحاسدب 
 إستراتي ي        يدع  بما اإلداري  المحاسب  ممارسات تغيير

 هدذ  تشدم  أن وي دب.   الفاقدد مدن الخدال  التصدني 
 األداء ومقاييس ، المعمومات عرض طريق  التغييرات
 التكدددددددددالي  ونظددددددددد  ، القدددددددددرارات لمتخدددددددددذ  المقدمددددددددد 

 الفاقدددددد مددددن الخدددددال  التصددددني  بيئددددد  فدددد  المسددددتخدم 
 العميدددددددد  عمددددددد  الشدددددددرك  وتركيددددددددز إهتمدددددددا  لدددددددتعكس

(Oldham and Tomkins 1999 ; Sprinkle  

2000 ; Fullerton and Mcwatters  2002 ; 

Fullerton et al. 2003 ; Baines and 

Langfield-Smith 2003 ; Nicolaou 2003)  
 التصدددددني  إسدددددتراتي ي  تطبيدددد  ن ددددداح يتوقددددد  لددددذل   .

 عمد  منهدا المر وة المناف  وتحقيقها الفاقد من الخال 
 المحاسددب  نظددا  فدد  أساسدديين مكددونين تددوافر ضددرورة
   يم  فيما( 3) شك   يوضحهما كما يتمثبلن اإلداري 

                                   األفدددددددددددددددددراد:   أوال
                                The Individuals 

  العناصدددر وتتضددمن) الرسميددددد  البيئددددد :   ثانيدددداا و
  The formal environment           ( التاليد 

 Employee  العامميددددددددددددددن تمكيددددددددددددن -2
Empowerment                                 

   التكمفددد  إلدارة القيمددد  تددددف  مسدددار تكدددالي  نظدددا  -3
  إستراتي يداا

Value Stream Costing for strategic cost  

                                .  management     
دارة لقياس مؤشرات يتضمن فعا  نظا  -4  األداء وا 

 الفاقد من الخال  التصني  بيئ  م  تتواف 
  includes indic- An effective  system that 

ators for measuring and managing pe-

rrmance consistent with lean manuf-

acturing  environment                        
     العرض وسائ  عم  يعتمد المبسدط لمتقريدر نظا  -5

                                         المرئي 
                                                             A simplified reporting 

system based on visual tools    
          The Individuals األفــــــــراد:  أوال

 نظددددددددا  فدددددددد  األو  المكددددددددون األفددددددددراد تمثدددددددد 
 التدد  العمميدد  لؤلليدد  وفقدددداا المقتددرح اإلداريدد  المحاسددب 

 هنددددددددددا بدددددددددداألفراد ويقصددددددددددد ،( 3) شددددددددددك  يوضددددددددددحها
 مدن هد  ألنهد  خاصد  بصدف   اإلداريـون المحقسبون

 الرسدددمي  البيئددد  عميددد  تنطدددو  مدددا بدددإدارة إلددديه  يددددجعهد
 ، توضديح  سدب  وكمدا.   متعدددة أنظمد  مدن لمشرك 
 والسدددددمات الخصدددددائص عمددددد  ينصدددددب التركيدددددز فدددددإن

 اإلداريددددون المحاسددددبون بهددددا يتصدددد  التدددد  ال وهريدددد 
 سدمات إلخدتبل  ونظدراا.    سموكه  عم  تؤثر والت 
 مددن الخددال  التصددني  كبيئدد   الحديثدد  التصددني  بيئددات
 فددددإن ، التقميديدددد  التصددددني  بيئددددات سددددمات عددددن الفاقددددد
 التصدددني  بيئدد  ظدد  فددد  اإلداريددين المحاسددبين سددمات



 أ / أشرف حسن محمود علي                         آلية مقترحة لتحقيق المواءمة و اإلتساق بين نظام المحاسبة اإلدارية ....

19 
 

 يتوافد  بمدا أيضدداا تختمد  أن ي دب الفاقدد مدن الخدال 
 الدورالدذ  ويتغير يتطور أن ي ب إذ .   البيئ  تم  م 

 تطبددد  التددد  الشدددركات فددد  اإلدار  المحاسدددب يمعبددد 
 يعكس بحيث ، الفاقد من الخال  التصني  إستراتي ي 

 مددددن اإلسددددتراتي ي  هددددذ  ومبددددادئ ثقافدددد و  فمسددددف  دور 
 ومفيدددد   الفهددد  سدددهم  معمومدددات بتدددوفير قيامددد  خدددبل 
 عمميدددددات فددددد  والمشدددددارك  ، المناسدددددب الوقدددددت وفددددد 

 التصدددني  عمميدددات  ميددد  وتفهددد  ،المسدددتمر التحسدددين
 لدددع  بفعاليدد  اسددتخدامها وكيفيدد  ، الفاقددد مددن الخددال 
 قيامدددد  م ددددرد مددددن وبدددددال.  لمشددددرك  التنظيمدددد  األداء

 يتداب  أن ي دب ، األداء مقاييسو  النتائ  عن بالتقرير
 قيمدددد ال تدددددف  ومسددددارات العمدددد  خبليددددا أداء مقدددداييس
 .   التشغيمي و  المالي  الرقاب  لضمان
 والمحاسددبون عامد  بصدف  فالعدداممون عميد  وبنداء 

 المهدارات لدديه  يتدوافر الدذين خاص  بصف  اإلداريون
 فعالدد  قددرارات إلتخدداذ الضددروري  والسددمات والمعددار 

 يتحقدد  مددن هدد  ، ممكددن شددك  بأفضدد  أعمدداله  وأداء
 نظدا  مكوندات أحدد بين والتواف  المواءم  خبلله  من

 سددددددددبونالمحا)  األفدددددددددراد وهدددددددددو اإلداريدددددددد  المحاسددددددددب 
 المهمدد  عددن يعبددر الددذ  المكددون وبددين ،(   اإلداريددون

( the task )    التصدني  إسدتراتي ي  تمثمد  والدذ 
 كمدا  المقترحد  العمميد  لآلليد  وفقدداا  الفاقد من الخال 
 تتوافددددددد   فعنددددددددما( .  3) شكدددددددد  فددددددد  واضدددددددح هدددددددو

  المهدا  مد  العاممين  ومعار  مهارات و خصائص
(the tasks) عميهدا تنطدو  والتد  تنفيدذها المطمدوب 

   الكفددداءة تتحقددد  ، بالشدددرك  التصدددني  إسدددتراتي ي 
Wyman 2012 ; Fullerton et al. 2013) ). 

      The Formal    الرسميــة البيئــــة:   ثبنيـــًب

                                   Environment 

 الثددان  المكددون لمشددرك  الرسددمي  البيئدد  تمثدد 
 وفقددددداا المقتدددرح اإلداريددد  المحاسدددب  نظدددا  مكوندددات مدددن

 الرسدددمي  البيئددد  وتتضدددمن.  المقترحددد  العمميددد  لآلليددد 
 :   يمد  فديما تتمث  العناصر من م موع 

 العبمليــن تمكيــن  -1

     Employee Empowerment  

 خاصددددددد  العدددددداممين تمكددددددين ممارسدددددد  تعتبددددددر
 المدددددوارد ممارسدددددات أهددددد  مدددددن اإلداريدددددين المحاسدددددبين

 الخال  التصني  إلستراتي ي  مبلءم  وأكثرها  البشري 
 تقدو  التد  الهامد  المبادئ أحد تددجعد ولذ  ، الفاقد من

 التصدددددني  بيئددددد  تتسدددد  إذ.  اإلسدددددتراتي ي  تمددددد  عميهددددا
 مدن العمد  سدير تددف  فد  بإنسيابي  الفاقد من الخال 
 حددددد  عمددددد  والعمددددد  القدددددرارات إتخددددداذ سدددددرع  خدددددبل 

 إداريدد  لمسددتويات الر ددوع دون حدددوثها فددور المشدداك 
 تمكدددددين ممارسددددد  تطبيددددد  عمددددد  يترتدددددب لدددددذا.  أعمددددد 

   فضددبل  اإلداريدد   المروندد  مددن نوعدددداا تحقيدد  العدداممين
 ن ددداح إحتمدددا  يزيدددد ممدددا ، العمددد  تددددف  تسدددري  عدددن

 .Liu et al )  الفاقد من الخال  التصني  إستراتي ي 
2006 ; Kennedy and Widener 2008)   .

 العنصددر يكددون أن العدداممين تمكددين ممارسدد  وتتطمددب
 كد  لديد  الفاقدد مدن الخدال  التصدني  بيئد  ف  البشر 

 القدرار إتخاذ وسمط  ،(  والمرون  المهارة)  القدرة من
 القيمددد  تددددف  مسدددارات مشدددكبلت حددد  مدددن يمكنددد  بمدددا

 قدددرار إتخددداذ و حدوثددد  وأسدددباب الخطدددأ وتحديدددد فدددوراا،
 تكدرار  عدد  مدن والتأكدد ومعال ت  مع  بالتعام  فور 

 عامدددددددد  وبصدددددددف ( .    3119 زغمدددددددو )   مسدددددددتقببل
 مهدارات كدون حالد  فد  العداممين تمكين مفهو  يتحق 

 والمعدددددار  المهددددارات مدددد  متوافقددددد  األفددددراد ومعددددار 
 Nadler and ) مهددددامه  ألداء المطموبدددد 

Tushman 1980 ) ،  مدن االسدتفادة عمد  والعمد 
 عمدددددد  وحددددددثه  العدددددداممين هددددددؤالء ومعددددددار  مهددددددارات
 أفكدار تتضدمن مرتددة بمعمومدات والمسداهم  المشارك 

 مبتكددددرة بعمميددددات  ديدددددة منت ددددات لتقدددددي  ومقترحددددات
 Kennedy and  لمشركددددددددددد  تنافسيددددددددد  ميدددددزة تحقددددد 
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Widener 2008 ) Fullerton  and Kennedy 

2009 ;  تحسددددين ويمكددددن  .( 3122 حسددددين)  )  
 خدددبل  مدددن بدددالتعم  العددداممين وقددددرات مهدددارات وتنميددد 
 عمميدددد  عمدددد  والسددددابق  المتخصصدددد  التدددددريب بددددرام 
 فدنمط.    الفاقدد من الخال  التصني  إستراتي ي  تنفيذ
 لدديس التنفيددذ عمدد  السدداب  التدددريب خددبل  مددن الددتعم 
 المعرفد  مدن المطمدوب المسدتو  لتحقيد  طريقد  م رد
نما ، الشرك  داخ   بدايد  نقطد  أيضدداا إعتبار  يمكن وا 

 طريدددد  عددددن بالشددددرك  داخمدددد  ثقدددداف  تحددددو  إل ددددراء
 برامدددددد  حزمددددد  فددد  الن ددداح قصدددص بعدددض تضدددمين
 Johnsson and Nordmark 2009 ) التعمددددددد 

;Gharakhani 2011 )                                 
 والمحاسددبين عامدد  بصددف  العدداممين أن الباحددث ويددر 

 مهدارات لدديه  ممن الممكنين خاص  بصف  اإلداريين
 بمدا مفوضد  وسدمط  كدا  وتدريب ضروري  ومعار 
تخدداذ األعمددا  أداء مددن يمكددنه   مددن هدد  ، القددرارات وا 
 أحدددددد بدددددين والتوافددددد  المواءمددددد  خبللهددددد  مدددددن يتحقددددد 

 وهددو اإلداريدد  المحاسددب  لنظددا  الرسددمي  عناصددرالبيئ 
 الددددذ  المكددددون وبددددين ،(  العدددداممين تمكددددين ممارسدددد )

 إستراتي ي  تمثم  والذ  ( the task ) المهم  عن يعبر
 العمميدددد  لآلليدددد  وفقدددددداا  الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني 
 ( . 3) شكدددد  ف  واضح هو كما  المقترح 

    التكمفـــة إلدار  القيمة تدفق مسقر تكقليف اظق  -2
ـق    إستراتيجيــ 

Value Stream Costing for strategic cost 

managemen                                            

 مدددددخ  بددددين والتكامدددد  التوافدددد  تحقيدددد  يعددددد
سددددتراتي ي   لمتكمفدددد  اإلسددددتراتي ي  اإلدارة  التصددددني   وا 
 لتحقي  وذل  األهمي  غاي  ف  أمراا الفاقدد من الخال 
 أو الفاقددد وخفددض ناحيدد  مددن لمعميدد  القصددو  القيمدد 

.   ( :311  السيد)   أخر  ناحي  من من  التخمص
 فدددد  تتمثدددد  هنددددا األساسددددي  الفكددددرة أن الباحددددث ويددددر 

 ومددددا المسددددتخد  التكددددالي  نظددددا  يتوافدددد  أن ضددددرورة
 الممارسددددددات مدددددد  التكمفدددددد  إلدارة أدوات مددددددن يدعمدددددد 
 مددن الخددال  التصددني  بإسددتراتي ي  الخاصدد  والمبددادئ

 الت  لمفرضي  أو لمفكرة تحقيقدداا وذل  ، المطبق  الفاقد
 نظدددددا  يحقددددد  حتددددد  الموقفيددددد  النظريددددد  عميهدددددا تقدددددو 

 التصددددددني  إسددددددتراتي ي  أهدددددددا  المسددددددتخد  التكددددددالي 
 Welfe)   الدراسدات توصد  إذ.  الفاقدد من الخال 

and Keltyka   2000 ; Fullerton and 

Kennedy 2009 ; Bortolotti et al 2016 )   
 تصددددنيعي  إسددددتراتي يات تطبدددد  التدددد  الشددددركات بددددأن

 تكاليفيددددد  نظددددد  تسدددددتخد  أن عميهدددددا ينبغددددد  ، متقدمددددد 
 لهدا ومدعمد  المتقدمد  اإلسدتراتي يات تمد  م  متوافق 
 نظد  مبلءمد  بعدد  مرتبطد  معوقدات أ  لتبلف  وذل 

 التصدددنيعي  اإلسدددتراتي يات مددد  المسدددتخدم  التكدددالي 
   . ال ديدة

 Value  القيم  تدف  مسار تكالي  نظا   ويعد
Stream Costing ( VSC )  النظدا  أدوات أحدد 

 حيث ، الفاقد من الخال  التصني  بيئ  ف  المحاسب 
 تصددنيعها يددت  التدد  المنت ددات خصددائص عمدد  يعتمددد
 لمدخدد  المطبقد  الشركات ف  القيم  تدفدد  مسدار ف 

 البيئدد  عناصددر أحددد يمثدد  لددذل  ، الفاقددد مددن الخددال 
 ويقددو .   المقتددرح اإلدار  المحاسددب  لمنظددا  الرسددمي 

 عمد  خبليدا إلد  المصن  تقسي  فكرة عم  النظا  هذا
work cells  مدن م موعد  خمي  ك  تتضمن بحيث 

 مددن م موعدد  أو معددين منددت  مددن المتشددابه  األ ددزاء
 ، اإلنتددددداج طريقددددد  حيدددددث مدددددن المتشدددددابه  المنت دددددات
 فدددد  المتشددددابه  المنت ددددات أو األ ددددزاء هددددذ  وتتحددددر 
. لمعميدد  قيمدد  مسددار كدد  فدد  تضددي  تدددف  مسددارات

 مددن مسددار بكدد  الخاصدد  التكددالي  تحديددد ي ددب وهنددا
 إي دداد بهددد  إنفاقهددا يددت  أخددر  ومددوارد وعمالدد  مددواد
 تكمفددد  تتحددددد و.  القيمددد  مسدددار داخددد  لؤل دددزاء قيمددد 

  التكمفدد  متوسدط أسداس عمد  النظددا  لهدذا وفقددداا الوحددة
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 ثد  محددد قيم  مسار عم  تصنيعها ت  الت  لموحدات
 زمنيددد  فتدددرة خدددبل   العميددددد  إلددد  بالفعدددد  شدددحنها تددد 

 التكددالي   ميدد  أن النظددا  هددذا يفتددرض إذ.   معيندد 
 وتتبعهدا ربطهدا يدت  مباشدرة تكدالي  تعتبدر تحدث الت 

 Ward )  بسهولددد  القيمد  تدفدد  مسدار عمد  مباشرة

and Graves 2004  ; Maskell and Baggaley 

2004;  Vujica and Tonchia 2014 )       . 

 نظددا  المقترحدد  األليدد  تضددمين أن الباحددث ويددر 
 الشدددددرك  ي ندددددب قدددددد  القيمددددد  تددددددف  مسدددددار تكدددددالي 
 المحاسدددددب  نظددددد  مبلَءمددددد  بعدددددد  المرتبطددددد  المشددددداك 
 تطبيد  ن داح إحتما  من يزيد مما والتكالي  اإلداري 

 هدذا يوفر إذ.   الفاقد من الخال  التصني  إستراتي ي 
 وحداثددد  دقددد  وأكثدددر مفيددددة تكاليفيددد  معمومدددات النظدددا 
 يمكدددددددن وبالتدددددددال  ، المنت دددددددات بم موعدددددددات تتعمددددددد 
 اليوميدد  القددرارات إتخدداذ فدد  المعمومددات تمدد  اسددتخدا 

 أو ، التصددددددددني  أو الشددددددددراء أو بالتسددددددددعير المرتبطدددددددد 
 المنت ددددددات مددددددن لكدددددد  الربحيدددددد  بتحديددددددد  المرتبطدددددد 
 Maskell and)  التوزيددد  وقندددوات والعمدددبلء

Baggaley 2004)     .النظددا  هددذا يددوفر كمددا 
 تسدددمح القيمددد  تددددف  مسدددار بطاقددد  مرتبطددد  معمومدددات

 لمتكمفدددددد  أفضدددددد  فهدددددد  عمدددددد  بالحصددددددو  لممسددددددئولين
 القددددرارات عمدددد  تددددأثيراا لهددددا يكددددون قددددد والتدددد  المبلئمدددد 
 ، عدمد  مدن اإلنتداج فد  بالتوس  المرتبط  المستقبمي 
 المفاضدم  قدرارات أو ، خاصد  طمبيدات قبدو  وقرارات

 بعددض أداء فدد  الداخميدد  الشددرك  مددوارد إسددتخدا  بددين
 خددارج مددن أطددرا  إلدد  المهددا  تمدد  تعهيددد أو المهددا 
 Fullerton et ) القددرارات من ذل  غير أو ،  الشرك 

al. 2013 )     . 
 تحقيدددد  يمكددددن أندددد  الباحددددث يددددر  سددددب  وممددددا

 الرسدددمي  البيئددد  عناصدددر أحدددد بدددين والمواءمددد  التوافددد 
 مسددار تكددالي  نظددا )  وهددو اإلداريدد  المحاسددب  لنظددا 
 وبددددددين ، ( إستراتي يددددددداا التكمفدددددد  إلدارة القيمدددددد  تدددددددف 

 والذ   ( the task ) المهم  عن يعبر الذ  المكون
 وفقدددددداا الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي  تمثمددد 
 شكددددددد  فددد  واضدددح هدددو كمدددا المقترحددد  العمميددد  لآلليددد 

(3 . ) 
دار  لقيـق  مؤشـرات يتضـمن فعـقل اظـق  -3  وا 

 الفققد من الخقلي التصايع بيئة مع تتوافق األداء
An effective system that includes in-

dicators for measuring and mana-

ging performance consistent with lean 

manufacturing      environment                     
 األداء مقددداييس بدددين والتوافددد  المبلءمددد   تتحقددد حتددد 

 الفاقدد مدن الخدال  التصدني  وبيئد  المسدتخدم  ال ديدة
 البيئد  هدذ  فد  األداء مقداييس تصدمي  يدت  أن ي ب ،

 والفمسف  تتطاب  الت  المبادئ من م موع  ضوء ف 
 Baggaley (2006)  أطمد  وقدد. عميهدا تقو  الت  

 بيئدد  فدد  األداء قيدداس مبددادئ أنهددا المبددادئ هددذ  عمدد 
 أربعدددد  فدددد  وحددددددها ، الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني 
 تعكددس أن ي ددب:   األو  المبدددأ:  فدد  تتمثدد  مبددادئ
 بيئد  عميهدا تقدو  التد  الخمس  المبادئ األداء مقاييس
 أن ي ددب:  الثددان  المبدددأ ، الفاقددد مددن الخددال  اإلنتدداج
 بنتددددددائ  المرتبطدددددد  التحسددددددينات األداء مقدددددداييس تقددددددود

 أن ي دددددب:  الثالددددث المبدددددأ ، القيمدددد  تدددددف  مسددددارات
 فدددد  بالمعددددايير االلتددددزا  مددددد  األداء مقدددداييس تراقددددب
 مقداييس تقدو  أن ي دب:  الراب  والمبدأ ، العم  خبليا
 القيمددددد  تددددددف  ومسدددددارات العمددددد  خبليدددددا بدددددربط األداء

ستراتي يات بأهدا   بعدض اقترحدت وقدد.   الشدرك  وا 
 المبلئمدددد  األداء مقدددداييس مددددن م موعدددد   الدراسددددات 

 يمكن معها والمتوافق  الفاقد من الخال  التصني  لبيئ 
   El-Adwey (2010) التال  النحو عم  توضيحها 

 

Baggaley (2006)  ; ( :3119) زغمو    
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ـــقر مستـــوي عمــــي أداء مقــقيي  -أ ـــق مسـ  تدفــ
   القيمـــة

 لمسددار الفعمدد  األداء لمطابقدد  المقدداييس تمدد  تسددتخد 
 ، المسددددار لهددددذا المسددددتهد  األداء مدددد  القيمدددد  تدددددف 
 الفريدد  بواسددط  أسددبوع  أسدداس عمدد  ذلدد  يددت  حيددث

 مقدداييس مددن و.  المسددتمرة التحسددينات عددن المسددئو 
 :  يم  ما القيم  تدف  بمسار المرتبط  األداء
     فددددددددرد لكدددددددد  والقيمدددددددد  بالكميدددددددد  المبيعددددددددات معددددددددد * 

Sales per Person                             
                    المحددد الوقدت فد  التسدمي * 

On-Time Shipment                            
                   العمي  أمر لتنفيذ البلز  الزمن* 

                            Time Dock-to-dock  
 بمسدددددتو  اإلنتددددداج ح ددددد  إلن ددددداز المئويددددد  النسدددددب * 

 مدددرة أو  مدددن التشدددغي  عمميددد  مدددن المطمدددوب ال دددودة
First Time Through Quality                   

  الوحدة تكمف  متوسط* 
Product Cost                       Average                                

      لمعمدددددددددددبلء الممندددددددددددوح اإلئتمدددددددددددان فتدددددددددددرة متوسدددددددددددط* 
Accounts Receivable Days Outstanding  

 خاليــــــق مســــتو  عمــــــ  األداء مققييــــــ   -  
 العمـــل

 معددددد  أن مددددن بددددالتحق  المقدددداييس هددددذ  تهددددت 
 يحدد  الذ  الزمن  يقاب  ساع  لك  المخطط اإلنتاج
.   customer's takt time  المنت  الستبل  العمي 
 خددبل  مددن أولد  رقابدد  نظدا  المقدداييس هدذ  تددوفر كمدا

 العمدددددد  معددددددايير عددددددن الخميدددددد  أداء انحددددددرا  تحديددددددد
 االنحدددددددرا  أسدددددددباب وتحديدددددددد ، قبددددددد  مدددددددن المحدددددددددة

 وتتضدددددددمن.  معرفتهدددددددا بم دددددددرد بسدددددددرع  لتصدددددددحيحها
  المقددداييس العمددد  خميددد  مسدددتو  عمددد  األداء مقددداييس
      حذ  Maskell and Baggaley  2004 ) التاليد 

            ; EL Adwey  2010 ) .2002 صوله 

     ;Baggaley  2006  ; 
ــــق *   بددددأنواع تقريددددر بإعددددداد يتعمدددد :  األول المقي

 السددداع  خدددبل  إنتا هدددا المطمدددوب المنت دددات وأح دددا 
   Day by the Hour Report اليو  مدار وعم 
 مسدتو  تحقيد  بإمكانيد  يتعم :  الثقاي المقيق * 

 مدددرة أو  مدددن التشدددغي  عمميددد  مدددن المطموبددد  ال دددودة
First-time-Through Quality  

ـــث المقيـــق *   المخدددزون بمسدددتويات يتعمددد :  الثقل
 work التشدغي  تحت اإلنتاج نسب  تحديد خبل  من

in process (WIP)  التشددغي  تحددت اإلنتدداج إلدد 
  standard work in process (SWIP) المعيار 

 التشددددددغيمي  بالفعاليددددد  يتعمددددد :  الرابـــــع المقيـــــق * 
 Operational Equipment والمعدددات لددآلالت

Effectiveness (OEE)  ، مركدب مقيداس وهدو ، 
 نقطدد  تمثدد  التدد  بدداآلالت خاصدد  أبعدداد  ثبلثدد  يقدديس

 عمددد  اآللددد  قددددرة:   وهددد  الخميددد  إنتددداج فددد  اختندددا 
 اإلنتداج عمد  اآللد  قددرة ، مرة أو  من ال ودة تحقي 
 ،( األداء كفدددددداءة)  الصدددددحيح اإلنتدددددداج لمعدددددد  وفقددددددداا

  .  طمبها عند متاح  تكون أن عم  وقدرتها
 مددددن  ديدددددة نوعيدددد  اسددددتخدا  أن الباحددددث ويددددر 
 متعددددددة مسددددتويات تغطدددد  األداء ومؤشددددرات مقدددداييس

 ظددد  فددد  القيمددد  تددددف  ومسدددارات اإلنتددداج خبليدددا مثددد 
 طدر  عدن والتخمد  ، الفاقدد مدن الخدال  التصني  بيئ 

 المرتبطدد  المشدداك  الشددرك  ي نددب ، التقميديدد  القيدداس
 إلسددددتراتي ي  التقميديدددد  األداء مقدددداييس مبلءمدددد  بعددددد 

 يزيدددد قدددد الدددذ  األمدددر ،  الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني 
 المنددددداف  ويحقددددد  اإلسدددددتراتي ي  هدددددذ  ن ددددداح إحتمدددددا 
 .  منها المر وة

 لقيداس نظامددداا تدوافر أن القو  يمكن سب  ومما
 يددت  التدد  األداء مؤشددرات عمدد  يعتمددد والرقابدد  األداء
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 مدددن الخدددال  التصدددني  بيئددد  فددد  مرئددد  بشدددك  إدارتهدددا
 بددين والمواءمدد  التوافدد  تحقيدد   عمدد  يسدداعد ، الفاقددد
 اإلداريد  المحاسدب  لنظدا  الرسدمي  البيئد  عناصر أحد
دارة لقيددددداس نظدددددا )   مؤشدددددرات عمددددد  يعتمدددددد األداء وا 

 عدددددن يعبدددددر الدددددذ  المكدددددون وبدددددين ،(  المرئيدددددد  األداء
 التصني  إستراتي ي  تمثم  والذ   ( the task ) المهم 
 كمددا المقترحدد  العمميدد  لآلليدد  وفقدددداا الفاقددد مددن الخددال 

 ( .  3) شكدددد  ف  واضح هو
ـــر اظــق  -4     عمــي يعتمــد المبســـط لمتقري

  المرئية العرض وسقئل
         A simplified reporting system  

  based on visual tools                                            

 مدددددن الرابددددد  العنصدددددر  المبسدددددط التقريدددددر يعدددددد
 اإلدار  المحاسددددب  لمنظددددا  الرسددددمي  البيئدددد  عناصددددر

 التدددد  فالمعمومددددات.   المقترحدددد  العمميدددد  لؤلليدددد  وفقدددددداا
 بأنهدا تتصد  التقميد  اإلداري  المحاسب  نظا  يوفرها
 التقدددارير أن كمدددا ، إعددددادها فددد  طدددويبل وقتددددداا تسدددتنفد
 إال تفهمهدا يسدتطي  ال النظدا  هدذا يوفرها الت  المالي 
 در د  بسدبب الشدرك  فد  العداممين مدن  دداا قمي  عدد

 Maskell and)  التقددددددارير بهددددددذ  المرتبطدددددد  التعقيددددددد

Kennedy  2007 )  .التصدددني  بيئددد  ظددد  فددد  أمدددا 
 القددرار إتخدداذ عمميدد  تتصدد  حيددث الفاقددد مددن الخددال 

 الخدال  التصدني  إسدتراتي ي  ألن ونظدراا ، بالبلمركزي 
 لممنددت  اإلنسددياب  التدددف  إسددتمرار تتطمددب الفاقددد مددن

 و الفاقدددددد تحديدددددد عمددددد  التركيدددددز و العمميدددددات خدددددبل 
 التقارير تفه  در   تحسين ي ب فإن  ، من  التخمص
 يتدددوافر حتددد  إعددددادها عمميددد  تبسددديط وكدددذل  الماليددد 

 صدددورة فددد  المقدمددد  الصدددحيح  المعمومدددات لمعددداممين
 حدوثد  ت نب و الفاقد تحديد ف  لمساعدته  مبسط 

 اإلنتدددددداج تدددددددف  أمددددددا  معوقددددددات أ  مددددددن والددددددتخمص
Maskell and Baggaley 2004)   . ) 

 الت  األداء مؤشرات  استخدا  يت  ذل  ولتحقي  
 تمدد   Visual Signals مرئيدد  بصدورة عرضددها يدت 

 إدارة فيددد  يدددت  مكانددددداا المنشدددأة ت عددد  التددد  المؤشدددرات
 بيئددد  عدددن عبدددارة المكدددان وهدددذا ، مرئددد  بشدددك  األداء
 وتددددنظ  ، بنفسددددها نفسددددها تشددددرح بأنهددددا تتصدددد  عمدددد 
 وتحسدددن ، بنفسدددها نفسدددها وتضدددبط ،  بنفسدددها نفسدددها
 الخدال  التصني  بيئددد  مدد  يتبلء  ما وهو ذاتيدداا نفسها
 ; Greif 1991 ; Galsworth  1997 )   الفاقددددد من

Parry and Turner 2006 ; Maskell and 

Kennedy 2007  ; Fullerton  and Kennedy 

2009 ; Bahadir 2011). .   النوعي  هذ  توفر إذ 
 تددددجقد  ودقيقدد  ومحدثدد  فوريدد  معمومددات المؤشددرات مددن
 Visual   المرئيد  الموحدات عمد  عرضدها خدبل  مدن

Boards  فدد  الشددفافي  مددن نوعدددداا بدددورها تددوفر التدد 
 مددددن شددددكبل أيضددددداا وتددددوفر ، لمشددددرك  الداخميدددد  البيئدددد 
 نحدددددو  الشدددددرك  تددددددف  التددددد  الذاتيددددد  الرقابددددد  أشدددددكا 

 المعمومدددات عدددرض يسددداعد كمدددا. المسدددتمر التحسدددين
 ، المعمومددددات تماثددد  عددددد  تقميددد  عمدددد  مرئددد  بشدددك 
 لمسددددتويات متاحدددد  العمميدددد  معمومددددات تصددددبح حيددددث
 مفهدددو  يددددع  مدددا وهدددو الشدددرك  داخددد  متعدددددة إداريددد 
 .   العاممين تمكين

  Box Score األ داف تسجيل جدول ويعد
 الفاقدد من الخال  التصني  لبيئ  المبلئم  األدوات من

 خدبل  مدن والرقاب  التخطيط ألغراض تستخد   والت 
 عددن أسددبوع  كممخددص مددو زة دوريدد  تقددارير عددرض

 إتخاذهددا تدد  التدد  ولمقدرارات ، القيمدد  تدددف  مسدار أداء
 المدددددا  رأس وتحميددددد  ، تحقيقهدددددا فددددد  التقدددددد  ومدددددد 
 تدددف  مسددار عددن أخدر  وتحمدديبلت بالمعدددات المدرتبط
 و هددد  لوضددد  أداة الدراسدددات اعتبرتددد  حيدددث ، القيمددد 

  واحددددددددددة بوتقددددددددد  فددددددددد  والتشدددددددددغيمي  الماليددددددددد  النظدددددددددر
(Maskell and Kennedy 2007)    . 
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 تقددددي  إلددد  األهددددا  تسددد ي   ددددو  يهدددد  إذ
 ، القيم  تدف  مسارات بخصوص األبعاد ثبلثي  نظرة
 األداء مددددن بكدددد  تتعمدددد  أقسددددا  ثبلثدددد  يتضددددمن  فهددددو

Operationalالتشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغيم  [[Performance ، 
 ،  Capacity Information الطاقدد  ومعمومددات

 كمدا ،  Financial Performance المدال  واألداء
 تحديد عم  ويساعد والمستقبمي  الراهن  الحال  يوضح
.  الفاقدد مدن الخدال  بمدخ  المرتبط  التحسينات أثار

 المتاحد  المدوارد طاقد  إدارة فد  ال دو  هذا ويجستخد 
 التقدددد  ويحقدد  أهدافهدددا يحقدد  الددذ  بالشددك  بالشددرك 
  .   (Maskell and Baggaley 2004 ) والنمو
 بدايدد  فدد  األهدددا  تسدد ي   دددو  تقريددر يجظهددر فقددد

  الفاقددد مددن الخددال  التصددني  نظددا  إلدد  الشددرك  تحددو 
 زيدددددادة مثددددد )  لمشدددددرك  التشدددددغيم  األداء فددددد  تحسندددددداا
 دورة زمددددن انخفدددداض ، مددددرة او  مددددن السددددمي  االنتدددداج
 خددددبل  مددددن المتاحدددد  الطاقدددد  فدددد  وزيددددادة ،(  التسددددمي 
 األنشددط  اسددتبعاد نتي دد  المددوارد مددن المسددتهم  تقميدد 
 ممدددا العميددد  نظدددر و هددد  مدددن قيمددد  تضدددي  ال التددد 
 هدذ  فد  مسدتغم  كانت الت  الموارد تحرير إل  يؤد 

 وأفددددددددراد وت هيدددددددزات آالت تحريددددددددر مثددددددد   األنشدددددددط 
 تتمثدد  األساسددي  النقطدد  ولكددن.   مسددتغم  ومسدداحات

 ألند  ، تحريرهدا تد  الت  الموارد م  التعام  كيفي  ف 
 فمددن الخطددوة هددذ  عنددد التحسددين إ ددراءات توقفددت إذا

 اسددددتخدا  وفعاليدددد  كفدددداءة عمدددد  تددددأثير أ  لهددددا يكددددون
 إضدددداف  سدددديت  العكددددس عمدددد  بدددد  ، المتاحدددد  المددددوارد
 ي دب لدذل .   العاطمد  الطاقدات إلد  المحدررة الموارد
 وذل  التحسين ف  أخر  خطوة تتقد  أن اإلدارة عم 
 المدددوارد تمددد  مدددن كميددد  تدددتخمص أن إمدددا:  خدددبل  مدددن

 الكفدداءة زيددادة)  عميهددا اإلنفددا  مددن لمددتخمص المحددررة
 بإسدددتخدا  اإلنتددداج مسدددتو  عمددد  الحفددداظ خدددبل  مدددن
 إعادة أو المحررة الموارد تم  توزي  أو ،(  أق  موارد

 قيمدددد  تضددددي   ديدددددة منت ددددات إنتدددداج فدددد  توظيفهددددا
 اإلنتددددداج زيدددددادة خدددددبل  مدددددن الكفددددداءة زيدددددادة) لمعمدددددبلء
 يظهدر  الحدالتين كمتدا وف   ،( الموارد نفس بإستخدا 

 الفاقددد مددن الخددال  التصددني  إسددتراتي ي  تطبيدد  تددأثير
 ربحيدددددددد  زيددددددددادة خددددددددبل  مددددددددن المددددددددال  األداء عمدددددددد 

 الشدددرك  تنتقددد  مدددا فبم دددرد( .  2011 الشرك حسدددين
 لمدخ  ممارسات أ  تطبي  قب )  الحالي  الحال  من
 بعدد)    المسدتقبمي  الحالد  إل (  الفاقد من الخال )  

 يظهددر(  الفاقددد مددن الخددال  مدددخ  ممارسددات تطبيدد 
 قدد بينمدا واضدح بشدك  التشدغيمي  المقاييس ف  تحسنداا

 قددد أو اإلطددبل  عمدد  ماليدد  تحسددينات هنددا  يكددون ال
 الحقيق  والتأثير التغير ويكون.   وهري  ليست تكون

 حيدث ، تحريرهدا تد  الت  واألموا  الطاق  ف  واضحداا
 الشدرك  تعتدز  عنددما الممموسد  الماليد  المنداف  تتحق 
 التدد  الطاقددددد  ذلدد  فدد  مسددتغم   ديدددة منت ددات تقدددي 

 .   (Maskell and Baggaley 2004 )تحريرها ت 
دددددا تدددددوافر أن القددددو  يمكدددددن سدددددب  وممددددا  نظاما

 مبسددددط  مرئيدددد  بصددددورة المعمومددددات يعددددرض لمتقريددددر
 المحظد  نفدس وف  دور  وبشك  الفه  وسهم  ومو زة
 التوافددددد  تحقيددددد   عمددددد  يسددددداعد ، العددددداممين ل ميددددد 

 لنظدددا  الرسميدددد  البيئدددد  عناصدددر أحدددد بدددين والمواءمددد 
 يعتمدددد لمتقريدرالمبسددددط نظدددا ) وهدددو اإلداريددد  المحاسدددب 

 الدذ  المكدون وبدين ،  ( المرئيد  العرض وسائ  عم 
 تمثمدد  والددذ   ( the task ) المهمدد  عددن يعبددر

 لآلليددد  وفقددددداا الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي 
 ( .3) شك  ف  واضح هو كما المقترح  العممي 

 غيــــــر البيئـــــــــة - العميـــــــــق اإلدار  دعــــــــ . 4-4
    الرسميــة
 إسددتراتي يات لتغييددر  العميددا اإلدارة دعدد  يعكددس

 غير البيئ   اإلداري  المحاسب  نظا  وتطوير التصني 
 أشددددددارت فقدددددددد.   المقترحدددددد  اآلليدددددد  ضددددددمن الرسددددددمي 
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 Samson and Terziovski الدراسدات مدن م موعد 

 (1999) ; Cua et al (2001) ; Kaynak 

 مددددؤثراا يشددددك  واإلدارة القيددددادة دور أن إلدددد   (2003)
 فمسددف  مددن كدد  تطبيدد  عنددد األداء عمدد  لمتددأثير قويدددداا
 Total Quality   الشددددددددامم  ال ددددددددودة إدارة

Management ( TQM ) ،  فدددددد  اإلنتدددددداج ونظددددددا 
 Just-in-Time  production ( JIT المحدد الوقت

 الشددددددددامم  اإلنتا يدددددددد  الصدددددددديان  ونظددددددددا  ،  (
Maintenance (TPM)  Total Productive  .

  Achanga et al. (2006) الدراسدات أضدافت كما
Ramdani et al (2009 )   والقيدادة اإلدارة أن 

 التصدني  تكنولو يا تطبي  وتش   تدع  الت  المتميزة
 ن دداح إلدد  تددؤد  التدد  العوامدد  أحددد تعتبددر المتقدمدد 
 ، الفاقدددددد مدددددن الخدددددال  التصدددددني  إسدددددتراتي ي  تطبيددددد 
 اإلدارة قبدد  مددن المسددتمر وااللتددزا  الدددع  هددذا وبدددون
 أهميدد  فدد  الشدد  بعددض العدداممين لددد  سدديكون العميددا

 تدددنخفض سدددو  ثددد  ومدددن اإلسدددتراتي ي  تمددد  ومنفعددد 
    .  (Pande et al. 2000 ) تطبيقها نحو الدافعي 
 Parks (2003) ; Kaynak (2003)البعض ويوضح

; Womack and Jones (2003) ;Tata  and 

Prasad (2004) ) ; Wyman  2012) أن 
 مددن الخددال  التصددني  إسددتراتي ي  تطبيدد  إلدد  التحددو 
 وظيفد  تصدمي  ذات بأنهدا تتصد  بيئد  يتطمب الفاقد

.    أفقيددددداا شدددكبل ويأخدددذ المهدددارات ومتعددددد متكامددد 
 عميدددا إدارة و دددود األمدددر يتطمدددب  البيئددد  هدددذ  ولتدددوفير
 وأال اإلسدددددتراتي ي  هدددددذ  بأهميددددد  قدددددو  أعتقددددداد لدددددديها

 خطدددد  ووضدددد  الرؤيدددد  صددددياغ  عمدددد  دورهددددا يقتصددددر
 وتقدددددي  ، ومحددددددة واضددددح  أهدددددا  ذات إسددددتراتي ي 

 إسدتراتي ي  تنفيدذ مرحمد  قبد  العم  بيئ  وتهيئ  الدع 
 مبادرات من ادددغيره أو دددددددالفاق نددددددم ال ددددالخ التصني 

 

نمددددا ، التحسددددين   إلدددد  الدددددور هددددذا يمتددددد أن ي ددددب وا 
 فددد  اإلدارة فددددور.  أيضددددداا بعددددها ومدددا التنفيدددذ مرحمددد 
 ثقافدد  نشددر فدد  هامدددداا دوراا يعددد الفعمدد  التنفيددذ مرحمدد 
 الن داح قصدص وتوصدي  عدرض طري  عن التطوير
 التصدددني  إسدددتراتي ي  طبقدددت التددد  لمشدددركات السدددابق 
 عمددد  المترتبددد  المزايدددا وتوضددديح ، الفاقدددد مدددن الخدددال 
 التد  التحتيد  البنيد  وتأسديس ، اإلستراتي ي  تم  تنفيذ
 وتدددجزيد  الصدحيح  التصرفات أداء إل  العاممين تو  

 و ، تحقيقدددد  إلدددد  المنشدددداة تهددددد  مددددا بكدددد  إدراكهدددد 
 عمدددد  العدددداممين لتدددددريب البلزمدددد  المددددوارد تخصدددديص
تخدداذ ، ال ديدددة واألدوات المفدداهي  اسددتخدا   قددرارات وا 
 التعارضددات و المشدداك  وحدد  العقبددات وتددذلي  فعالدد 
 بتضدددمين يسدددمح لمعمددد  منددداخ وتهيئددد  ، حددددوثها فدددور

شراكه  العاممين  ممدا التطدوير أو التغييدر عممي  ف  وا 
 الشدرك  مستو  عم  ال ديدة اإلستراتي ي  قبو  يعزز
 فددر  بددين والتكامدد  التعدداون مددن  سددر وبندداء ، ككدد 
 التقدد  لمدد  مسدتمرة متابعد  وا  راء ، المختمف  العم 
 الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  تنفيددددذ فدددد 

 النصددددائح وتقدددددي  ، التحسددددين مبددددادرات مددددن أوغيرهددددا
 .   التنفيذ لفري  والتوصيات
 دعدددد  زاد كممددددا أندددد  الباحددددث يددددر  سددددب  وممددددا

 مدددن كددد  فددد  والتطدددوير التغييدددر لعمميددد  العميدددا اإلدارة
 ، اإلداريدد  المحاسددب  ونظددا  ، التصددني  إسددتراتي يات

 تحقيد  نتي   يكون ما وهو  ن احها إحتما  زاد كمما
  لمشركددددد  غيرالرسددددمي  البيئدددد  بددددين والمواءمدددد  التوافدددد 

 المكددددون وبددددين ،(   العميددددا اإلدارة دعدددد  فدددد  الممثمدددد )
 تمثمد  والدذ   ( the task ) المهمد  عدن يعبدر الدذ 

 لآلليددد  وفقددددداا الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي 
 ( .3) شكدددد  ف  واضح هو كما المقترح  العممي 
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ــــقئ . 4-5 ــــق ات ــــين التواف  المحقســــبة اظــــق  ب
ستراتيجية اإلدارية  الفققد من الخقلي التصايع وا 

 Consequences                              
 فدددد  الموضددددح  اإلت دددداهين ذات األسدددده  تعكددددس

 وذات ومسدددددتمرة متبادلددددد  عبلقدددددات و دددددود (3) شدددددك 
 المقتددددددرح اإلداريدددددد  المحاسددددددب  نظددددددا  بددددددين إت دددددداهين

ستراتي ي   ذل  ويعن .   الفاقد من الخال  التصني  وا 
رتباط إتسا  هنا  يكون أن ي ب أن   مدا بدين وثي  وا 

 عندد  التعبيددر يددت  مددا وبددين الواقدد  أرض عمدد  يحدددث
 محاسبيدددداا عندد  والتقريددر التعبيددر يددت  مددا ثدد  ، محاسبيدددداا
 المعمومات خبل  من أخر  مرة الواقعي  البيئ  تعكس 
 بدددأ  دائمددد  درايددد  عمددد  ليكدددون القدددرار لمتخدددذ المرتددددة
 النظا  ليبدأ األعما  بيئ   عم  تطرأ   ديدة تطورات

 لمتعامدد  معمومددات مددن يمددز  مددا تقدددي  فدد  المحاسددب 
 هددذا عمدد  ويترتددب.   وهكددذا التطددورات هددذ  مثدد  مدد 

 الخددال  التصددني  إسددتراتي ي  ن دداح واإلتسددا  التوافدد 
 تطبيقهدددا نتي ددد  المر دددوة المنددداف  وتحقيقهدددا الفاقدددد مدددن
 المحاسدددب  نظدددا  فعاليددد  وزيدددادة ون ددداح ، ناحيددد  مدددن

 أن عمد  قدادراا  يكون بحيث أخر  ناحي  من اإلداري 
 الوقدت نفدس وفد  الواقد  أرض عمد  ي در  ما يعكس
 التطدوير مدن مزيدد عمد  الشرك  تحفز معمومات يوفر
 المتبادلدد  التوافقيدد  العبلقدد  أن القددو  يمكددن وبالتددال . 

سددددتراتي ي  المقتددددرح اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  بددددين  وا 
 اتقئــــ  تسدفرعن أن يمكدن الفاقدد مدن الخال  التصني 

Consequences  فعقليـة  مدن كد  فد  تحديدها ت 
 ما وه   القرارات إتخق  وفعقلية ،  والرققبة التخطيط
 عمد  توضديحها ويمكدن  ، (3) شدك  أيضداا يوضحها

 :  التال  النحو
 
 

ـــة والرققبـــة التخطيـــط فعقليــة.  4-5-1  والعالقـ
 الشركـــة بأداء

 الهامدددددددددد  األنشدددددددددط  مددددددددددن التخطددددددددديط يعدددددددددد
 القددرارات إلتخدداذ إطدداراا يددوفر ألندد  لمشددرك  والضددروري 

 العامددد  األهددددا  مدددن م موعددد  صدددياغ  طريددد  عدددن
goals   التفصدددددددددددددددددديمي  واألهدددددددددددددددددددا  objectives 

 مو ددددددد  نشددددددداط يعدددددددد فدددددددالتخطيط.  واإلسدددددددتراتي يات
 تدددددؤثر كيددددد  توضدددددح إ ابدددددات ويتضدددددمن بالمسدددددتقب 
 فددد  الحاضدددر الوقددت فددد  إتخاذهدددا يددت  التددد  القددرارات
 ضروريددداا يعدد وهدو ، مستقبددابل تظهدر قدد التد  الفرص
.  األ د  طويم  أو قصيرة التنظيمي  األهدا  لتحقي 
 العامد  األهددا  مدن م موعد  بوضد  التخطديط ويبدأ

goals   األساس  التو   الشرك  إلدارة توضح والت 
 المطمددددوب النتائدددددد  الوقددددت نفددددس فدددد  تعكددددس والتدددد 
 Wayne ) كميد  غير أو  كميد  كانت سدواء تحقيقها
 الشدددرك  ن ددداح التخطـــيط بفعقليـــة ويقصدددد.  (1995

 نتددائ  إلدد  والوصددو  األهدددا  وتحقيدد  التخطدديط فدد 
نسددددديابي  لسدددددهول  تحقيقهدددددا وبالتدددددال  ، أفضددددد   فددددد  وا 
 ويتحقد .   الشدرك  أداء فد  تحسدين ث  ومن التشغي 
 وعمميدد   يددة خطد  وضد  خدبل  مدن التخطيط ن اح

.  Garrison et al.2008))  مبلئمددددددددد  تخطيددددددددددط
 الو دد  أنهددا عمدد  الرققبــة عمميــة إلدد  النظددر ويمكددن
 األساسددد  الهدددد  ويتمثددد .  التخطددديط لعمميددد  األخدددر

 معمومددات تددوفير فدد  األداء وتقيددي  الرقابدد  عمميدد  مددن
 كاندددددددت سدددددددواء األداء عدددددددن ووقتيددددددد  ودقيقددددددد  شدددددددامم 

 تمدد  واسددتخدا  ، وصددفي  أو كميدد  أو ماليدد  معمومددات
 دورة مراحددد  مدددن مرحمددد  كددد  فددد  بفعاليددد  المعمومدددات

 صددددددددياغ  فدددددددد  المتمثمدددددددد  الشددددددددرك  إسددددددددتراتي ي  إدارة
    دددددداإلداري اتدددددستويدددددلمم يمهاددددددددددوتوص ،  ددد يدددددراتيددداإلست
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ن دددداز ، المختمفدددد   واسددددتخدا  ، التشددددغيمي  العمميددددات وا 
 مدد  تحديدد مدن اإلدارة تمكن الت  المبلئم  المقاييس
 وكدددددذل  اإلسدددددتراتي ي  أهددددددا  تحقيددددد  فددددد  الن ددددداح
 المسددتهدف  المعددايير عددن االنحرافددات أسددباب اكتشددا 
 Wayne) االنحرافدات تمد  لمعال د  أساليب واقتراح

 تركيدددددز بهدددددا فيقصدددددد  الرقابددددد  فعاليددددد  أمدددددا. (1995
 عمددد  والرقابددد  التخطددديط عمميدد  متابعددد  عمددد  الشددرك 

 Tontiset and  Jirapan ) والمددوارد الموازندات

 مدددددن م موعددددد  الرقابددددد  عمميددددد  وتتضدددددمن.  (2012
 التد  األهددا  لتحقيد  اإلدارة تحدددها الت  الخطوات
 Garrison et )  التخطددددديط مرحمددددد  فددددد  وِضدددددعت

al.2008) . 
 الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  بيئددد  ظددد  وفددد 

 متعددددة معددايير التخطدديط فعاليدد  عمدد  الحكدد  يتطمددب
 ترتددب هدد  تحديددد:  المثددا  سددبي  عمدد  منهددا لقياسددها
 ، الشددرك  أهدددا  تحقيدد  فعاليد  زيددادة التخطدديط عمد 
 ترتددب هدد   ، مسددتدام  تنافسددي  ميددزة عميدد  ترتددب هدد 
 مدن المحدددة بالتصدرفات المدديرين التدزا  تحقيد  عمي 
 العددداممين كافددد  قبددو  عميددد  ترتدددب هدد  ، الشدددرك  قبدد 

 بددين توافدد  تحقيدد  عميدد  ترتددب وهدد  ، الشددرك  لرؤيدد 
 وهدددد  ، الداخميدددد  وقدددددراتها لمشددددرك  الخار يدددد  البيئدددد 
 لمقدددددرارات المسدددددتقبم  التطبيددددد  فددددد  المدددددديرين سددددداعد
 .(Suklev and Debarliev  2012 )   الحاليد 
 فعاليدد  وزيددادة دعدد   عمدد  تسدداعد التدد  الوسددائ  ومددن

 التشدددغيمي  العمددد  خطدددط تحديدددد:  ون احددد  التخطددديط
 وتحقيدد  اإلسددتراتي يات تنفيددذ سدديت  خبللهددا مددن التدد 

 نحدددددو دافعيدددددته  لزيدددددادة العددددداممين تحفيدددددز ، األهددددددا 
 الشدددرك  داخددد  عدددا  منددداخ تهيئددد  ، األهددددا  تحقيددد 
 نظدددددا  و دددددود ، بن دددداح الخطدددددط تنفيددددذ عمددددد  يسدددداعد

 ومسدتمر دور  بشدك  األداء وتقيدي  لمتابعد  معمومات
 مد  دقيد  بشدك  المكافدتت لربط واضح نظا  وض  ،

  . المخططد  األهددا  ضدوء فد  نتدائ  من تحق  ما
 فدددد  التخطدددديط أن( 2012) موسددددد  دراسدددد  وتوضددددح

 يكددددون الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي  ظددد 
 والخدددمات المنت ددات مواصددفات تحديددد عمدد  منصبدددداا
 العميدددددددد  بطمددددددددب التنبددددددددؤ ، العميدددددددد  يرغبهددددددددا التدددددددد 

حتيا ددات  ، الطمددب ح دد  لتحقيدد  البلزمدد  التشددغي  وا 
 اختبدار منهدا والتد  باإلنتداج الخاصد  األنشط   دول 
 اإلمددددداد نظدددد  وتطددددوير ، اإلنتدددداج خبليددددا أداء وتقيددددي 
 عمدددددددد  دراسددددددد  خمصددددددت وقددددددددد.  المنت ددددددات وتسددددددمي 

 المعتمددددد اإلداريدددد  المحاسددددب  نظددددا  أن إلدددد ( 2012)
 وفعاليدد  كفدداءة تحقيدد  فدد  يسدداه  سددموك  إطددار عمدد 

 الخطط إعداد ف  األفراد مشارك  خبل  من التخطيط
 بين التعاون روح وبث ، المختمف  والبرام  والموازنات

 مددددن مسدددداح  وتددددوفير ، الشددددرك  فدددد  العدددداممين  ميدددد 
 توصدددددمت كمدددددا.  تغيدددددرات أل  واالسدددددت اب  المرونددددد 
 Abdulrahman and Samson   ( 2013) دراس 
 فددد  اإلداريددد  المحاسدددب  أسددداليب إسدددتخدا  أهميددد  إلددد 

 لتحسددين ني يريددا فدد  تعمدد  التدد  الصددناعي  الشددركات
  الدراسددددات بعدددض توصدددمت كمددددا.   التخطددديط عمميددد 

(Anand 2004 ; Pierce 2006 ; Guan et 
al  2009)   الدددذ  اإلداريددد  المحاسدددب  نظدددا  أن إلددد 
 تددددأثير لدددد  إستراتي يدددددداا التكمفدددد  إلدارة نظامدددددداا يتضددددمن
 .      والرقابددددد  التخطيط فعالي  عم  معنو 

 والرقابدددددد  التخطدديط فعاليددد  بعبلقدد  يتعمدد  وفيمددا
  الدراسدات مدددددن م موعدددد  توصدمت ، الشركددددد  بأداء

Guan et al . 2009 ;  Tontiset and)  
Jirapan 2011 ; Dunk 2011)   تطبيد  أن إلد 

 عمميدددددددددددد  أدوات كأحددددددددد ، لمموازنددددددددات نددددددددا ح نظددددددددا 
.  الشرك  أداء عم  معنو  تأثير ل  يكون ، التخطيط

 فعاليدد  إلدد (  3119 زغمددو )  دراسددددددد  اشددارت كمددددددا
 أدوات كانددت سددواء التشددغيمي  الرقابدد  أدوات إسددتخدا 
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 السددموكي  الرقابدد  أدوات أو ، المخر ددات عمدد  الرقابدد 
 التصدددددني  بيئددددد  فددددد  اإل تماعيددددد  الرقابددددد  أدوات أو ،

 األداء تحسددين فدد  أهميتهددا ومددد  الفاقددد مددن الخددال 
 إلد  السابق  الدراسات أشارت وقد.  لمشرك  التشغيم 
 وأداء والرقابددددد  التخطددددديط فعاليددددد  بدددددين عبلقددددد  و دددددود
 . الشرك 
 نظاماا هنا  كان كمما أن  القو  يمكن وبالتال   

  األفددددراد مدددن م موعددد :  يتضدددمن اإلداريددد  لممحاسدددب 

 يتصدددددفون ممدددددن المدددددؤهمين(  اإلداريدددددين المحاسدددددبين)
 البيئدددددد   إلدارة والمعرفدددد  الكفددددداءة مددددن در ددددد  بددددأعم 
:  و ود ف  متمثم  اإلداري  المحاسب  لنظا   الرسميدد 

 مسدار تكدالي  نظدا  و ، العداممين لتمكدين ممارسات)
 لقيداس ونظدا  ، إستراتي يدداا التكمفد  إلدارة القيمد  تدف 
دارة  ، المرئيددددد  األداء مؤشددددرات عمدددد  يعتمدددددد األداء وا 
 العددددرض وسددددائ  عمدددد  يعتمددددد لمتقريدرالمبسدددددط ونظددددا 
 مددددد  توافقددددددداا و ن احدددددداا أكثدددددر ي عمددددد  بمدددددا(   المرئيددددد 

 كدددان كممدددا ، الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي 
  والرقابد  التخطديط  فعالي   لزيادة أكبر إحتما   هنا 

  األداء من أعم  مستويات وتحقي 
ـــــرارات إتخـــــق  فعقليـــــة. 4-5-2 ـــــة القـ  والعالقـــ

 الشركـــــة بأداء
 العمميد   دوهر القدرارات إتخداذ عمميد  تعتبدر

 المعاصددرة اإلداريد  فالممارسد  ، ومحورهدا اإلداريد 
 اليوميد  المواقد  مدن كبيدرة م موعد  موا ه  تتطمب

 البددائ  بدين من المستمر االختيار معها يستدع  مما
 أهميد  القدرارات إتخداذ عممي  اكتسبت وقد  .المختمف 

 الشركات أصبحت أن بعد خاص  الحال  الوقت ف  بالغ 
  كبيرة إستثمارات وتستخد  ومتعددة كثيرة بموارد تعم  
 بمثابد  تعدد القرارات إتخاذ عممي   ع  الذ  األمر ،

 االنطدبل  ونقط  الشركات ألنشط  الحقيق  المحر 
 النظدر ويمكدن.   فيهدا والن داح األهددا  إن داز نحدو

 اختيدار عمميد  أنهدا عمد  القدرارات إتخداذ عمميد  إلد 
 لتحقيد  أكثدر أو محتممدين بديمين بين من واحد بدي 
 معيند  زمنيد  فتدرة خدبل  األهدا  م موع  أو هد 
 والخار ي  الداخمي  البيئ  من ك  معطيات ضوء ف 

 إتخدداذ بفعاليدد  ويقصددد  .  لمشددرك  المتاحدد  والمددوارد
 أن القدددرار لمتخدددذ يمكدددن مدددد  أ  إلددد  تقددددير القدددرار
 القددرارات مثدد  القددرار إتخدداذ عمميدد  مددن الهددد  يحقدد 

 عمميدددات وتغييدددر ، المدددوارد عمددد  بالحصدددو  الخاصدد 
 تحديددددد أو المنت ددددات وتسددددعير ، تصددددميم  أو المنددددت 
   اإلقتصادي  القرارات من وغيرهدا المنت دددات تشكيم 

 Pizzini 2006 ; Lawson et al. 2009 )) .
 قدرارات كاندت سدواء ، القدرارات إتخداذ فعاليد  وتعتمدد

 قددرة مدد  عمد   ، تنفيذيد  أو تكتيكي  أو إستراتي ي 
 المتاحد  البددائ  بدين االختيدار عمد  القدرار متخدذ

 تد  إذا إال يتحقد  ال وهدذا القدرار، موضدوع لممشدكم 
 .لمواق  سمي  وتقدير عممي  دراس  عم  بناءا  االختيار

 قدر أكبر عم  القرار متخذ يحص  عندما ذل  ويت  
 المتاحد  البددائ  وعدن المشدكم  عدن المعمومدات مدن
   .القدرار إتخداذ قبد  المختمفد  مصدادرها مدن لديد 

 نظدرة ظد  فد  إتخداذ  يدت  الدذ  هدو الفعدا  فدالقرار
 قاصدرة نظدرة ظد  فد  ولديس ، وبيئتهدا لمشدرك  شدامم 
 األمدر ، وقتيد  تكدون قدد بعينهدا مشدكم   عمد  تركدز
 المخاطر بين يوازن أن القرار متخذ من يتطمب الذ 
 المرتبطد  والمنداف  القدرار إتخداذ عميهدا ينطو  قد الت 
 البدددائ  مددن بدددي  كدد  يدددجقي  أن ي ددب إذ.  بدد 

 أفضدميتها مدد  لمعرفد   القدرار متخدذ أمدا  المطروحد 
 بدددين مدددن االختيدددار المددددير يسدددتطي  حتددد  وبالتدددال . 

 إلددددددد  يحتددددددداج فهدددددددو ، موضدددددددوعي  بطريقددددددد  البددددددددائ 
.  المتاحدد  بالبدددائ  تددرتبط مبلئمدد  محاسددبي  معمومددات

 Tontiset and Jirapan (2012)  دراسد  تشير إذ
 اإلداريددد  بالمحاسدددب  المدددرتبط الفكرالمحاسدددب  أن إلددد 
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دارة  اإلداريدددددد  المحاسددددددب  نظددددددا  أن يعتبددددددر التكمفدددددد  وا 
 تددأثير لدد  التكمفدد  إلدارة نظامدددداا يتضددمن والددذ  النددا ح
 .    القرارات إتخاذ فعالي  عم  معنو 

 الفاقددد مددن الخددال  التصددني  بيئدد  ظدد  فدد  و
 تددرتبط مبلئمدد  محاسددبي  معمومددات إلدد  المدددير يحتدداج

 بددددين مددددن االختيددددار يسددددتطي  حتدددد  المتاحدددد  بالبدددددائ 
 تطبددد  التددد  فالشدددركات.  موضدددوعي  بطريقددد  البددددائ 

 زالددددت ومددددا الفاقددددد مددددن الخددددال  التصددددني  إسددددتراتي ي 
 إلتخدددداذ كأسدددداس تقميديدددد  تكددددالي  نظدددد  عمدددد  تعتمددددد

 قددرارات وتتخددذ خدداط  إت ددا  فدد  تسددير فإنهددا القددرارات
 إسدتراتي ي  ظد  فد  المنت دات تكمفد  ألن سدميم  غير

 معددد  إلدد  بددالنظر تتحدددد الفاقددد مددن الخددال  التصددني 
 تحريكدد  يدت  الدذ  والح د  القيمد  مسدار خبل  التدف 
 سدددداعات باسددددتخدا  ولدددديس العميدددد  طمددددب عمدددد  بندددداءا 
 كمسددببات األالت تشددغي  سدداعات أو المباشددر العمدد 

 اإلضدددافي  التكدددالي  تخصددديص عندددد لمتكمفددد  أساسدددي 
(Maskell and Kennedy 2007 ).    وبالتدال 

 نظدددا  يدددوفر أن ي دددب بالفعاليددد  القدددرار يتصددد  لكددد 
 تتصدددددد  معمومددددددات والتكددددددالي  اإلداريدددددد  المحاسددددددب 
 فددددددد  والمرونددددددد  ، والوضدددددددوح ، والدقددددددد  ، بالشدددددددمولي 
 ، الكمددددد  لمقيددددداس والقابميددددد  ، والوقتيددددد  ، إسدددددتخدامها
.  مناسددب بشددك  وتقددديمها ، والواقعيدد  ، والموضددوعي 

 تدوفير فد  القيمد  تددف  مسدار تكالي  نظا  يساعد إذ
 قيداس عمد  بددورها تسداعد التد  المبلئمد   المعمومات

تخدداذ ، التشددغيمي  العمميددات أداء  المرتبطدد  القددرارات وا 
 أوعميدددد  منددددت  إسددددتبعاد وكددددذل  ، الربحيدددد  بتخطدددديط

 القيمددد  تدددف  مسددار تكمفدد  معمومددات بإسددتخدا  وذلدد 
 إلد  باإلضداف  هدذا.  حد  عم  منت  ك  تكمف  ليسو 

 تدددددف  مسددددار مسددددتو  عمدددد  والربحيدددد  الدددددخ  قيدددداس
 ككد  الشدرك  مسدتو  عم  الدخ  قياس ث  أوال القيم 

 والبددددددائ  السدددددابق  القددددرارات تدددددأثير مدددددد  وتوضدددديح ،

 القيمددددد  تددددددف  مسدددددار وربدددددح تكمفددددد  عمددددد  المقترحددددد 
(Kennedy and Widdener 2008 ; Maskell 

 نظددا  يسدداعد التدد  القددرارات ومددن.      ( 2006
 الحا دد  دون إتخاذهددا فدد  القيمدد  تدددف  مسددار تكدالي 
 قدددددرارات:  مدددددن كددددد  معينددددد  منت دددددات تكمفددددد  لمعرفددددد 
 إضددداف  قدددرار ، التصدددني  أ  الشدددراء قدددرار  ، التسدددعير
  ، 2013  الفندددد )  القيمددد  تددددف  لمسددددار  ديدددد مندددت 

Maskell and Kennedy 2007  .)توصمت كما 
 ; Swenson 1995 )     الدراسدددددددات مدددددن م موعددددد 

Chenhall 2004 ; Maelah and Ibrahim 

 المتضددمن اإلداريدد  المحاسددب  نظددا  أن إلدد   (2007
 اإلسدددددتراتي ي  القدددددرارات يددددددع  التكمفددددد  إلدارة نظامدددددداا

 وتغييدر المدوارد عمد  الحصو  قرارات مث  والتشغيمي 
 وتشدددكيم  التسدددعير وكدددذل  المندددت  وتصدددمي  العمميدددات
( 2002) عطيد  دراسد  اسدتهدفت وقدد .  المنت دات
 اإلداريدددد  المحاسددددب  أسدددداليب لتكامدددد  أطددددار صددددياغ 

 إتخددداذ عمميددد  لددددع  والمعرفددد  المعمومدددات وتكنولو يدددا
 الدراسددد  نتدددائ  وتوصدددمت.  فعاليتهدددا وزيدددادة القدددرارات

 الشددرك  راتي ي إسددت دعدد  فدد  اإلطددار هددذا أهميدد  إلدد 
 المناسدب  المحاسدبي  واألدوات المعمومدات لتوفير  نظراا
 مدددددن مرحمدددد  كدددد  مدددد  يتوافدددد  وبمددددا إسددددتراتي ي  لكدددد 

 أن(  2012) عمدددد  دراسدددد  أضددددافت كمددددا.  مراحمهددددا
 سددموك  إطددار عمدد  المعتمددد اإلداريدد  المحاسددب  نظددا 
 مددن القددرارات إتخدداذ وفعاليدد  كفدداءة تحقيدد  فدد  يسدداه 
 لفريدددد   البلزمدددد  المعمومددددات مصددددادر تددددوفير خددددبل 
 محدد  الموضددوع لتقيددي  عاليدد  بمهددارات المدددع  العمدد 
 .  القرار

 القدددرارات إتخدددداذ فعاليدددد  بعبلقددد  يتعمدددد  وفيمدددا
 إلد   Chenhall  (2003) توصد  ، الشركدد  بدأداء
 أداء مددددن تددددددجحسن أن يمكددددن القددددرار إتخدددداذ فعاليدددد  أن

 أن إلد   أخدر  دراسدات وتوصدمت.  المحتم  الشرك 
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 قددرارات إتخدداذ مددن تمكددن المبلئمدد  التكددالي  معمومددات
 أسددداس عمددد  التكدددالي  نظدددا  يسددداعد فمدددثبل ، أفضددد 
 القدددرارات إتخددداذ عمميددد  تحسدددين فددد  المدددديرين النشددداط
-Kennedy and Affleck ) األداء تحسين ث  ومن

Graves  2001 ;  Taba  2005)  .أضدا  كمدا 
 تددددددع  أن يمكدددددن التكمفدددد  إدارة معمومدددددات أن الددددبعض
 المنددت  تكمفدد  ترشدديد قددرارات مثدد  القددرار إتخدداذ فعاليدد 

 ممددددددا اإلستحددددواذ وقدددرارات  ديدددددددة منت دددات وتطويدددددر
 )   الشددرك  أداء عمدددد  معنددو  تددأثير لدددددد  يكددون

Pizzini 2006; Lawson et al. 2009 

;Tontiset, and  Jirapan 2012  خمدجصت وقد. (  
 تبند  أن إلد   Kemal and Ali (2010)  دراسد 
 البيئددددد  عناصددددر أحددددد وهدددددو العدددداممين تمكددددين مفهددددو 
 ي عددد  ، المقتدددرح اإلدار  المحاسدددب  لمنظدددا  الرسدددمي 
 مددن يؤدوندد  مددا وقيمدد  أهميدد  مددد  يدددركون العدداممين

 اإلت ددا  فدد  سددموكه  تغييددر إلدد  يددؤد  مددا وهددو مهددا 
 مكدددان فددد  مهدددارات مدددن يمتمكونددد  مدددا اسدددتخدا  نحدددو
تخداذ ، سدب  ممدا أفض  بشك  العم   فعالد  قدرارات وا 
 كفدداءة تحسددين فدد  الممثدد  األداء تحسددين فدد  تسدداه 

 اسدددددتخدا  أن الدددددبعض يدددددر  كمدددددا. المنشدددددأة وفعاليددددد 
 لعدرض  المرئيد  الرقابد  وأدوات األداء عرض لوحات

 مرئيددددددد  بصدددددددورة والمؤشدددددددرات والمعمومدددددددات البياندددددددات
 عمد  العاممين ي ع  ، المصن  أرضي  عم  لمعاممين

 فد  يسداعده  ما وهو ، اإلنتاج بمستويات أكبر دراي 
 أفضد  بمتابعد  لممديرين تسمح الت  التصرفات إتخاذ
 ماسدد  بحا دد  التدد  لممندداط  الفددور  والتحديددد لددؤلداء
 األداء تحسددين عميدد  يترتددب مددا وهددو ، التحسددين إلدد 

 زيدادة نتي د  كمهدا لممنشدأة اإلنتا يد  زيادة ف  المتمث 
 .  والسرع  وال ودة الكفاءة

 نظاماا هنا  كان كمما أن  القو  يمكن وبالتال 
  األفددددراد مدددن م موعددد :  يتضدددمن اإلداريددد  لممحاسدددب 

 يتصدددددفون ممدددددن المدددددؤهمين(  اإلداريدددددين المحاسدددددبين)
 البيئدددددد   إلدارة والمعرفددددد  الكفددددداءة مدددددن در ددددد  بدددددأعم 
 و ددود فدد  متمثمدد  اإلداريدد  المحاسددب  لنظددا   الرسددمي 

 مسدار تكدالي  نظدا  و ، العداممين لتمكدين ممارسات)
 لقيداس ونظدا  ، إستراتي يدداا التكمفد  إلدارة القيمد  تدف 
دارة  ، المرئيدددد  األداء مؤشددددرات عمدددد  يعتمددددد األداء وا 
 العددددرض وسددددائ  عمدددد  يعتمددددد لمتقريدرالمبسدددددط ونظددددا 
 مددددد  توافقددددددداا و ن احدددددداا أكثدددددر ي عمددددد  بمدددددا(  المرئيددددد 

 كدددان كممدددا ، الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي 
 القدددرارات إتخددداذ فعاليددد   لزيدددادة أكبدددر إحتمدددا   هندددا 

 .  األداء من أعم  مستويات وتحقي 
 والتوصيـــقت البحث خالصـــة -5

 أهميددد  مدددن يعكسددد  ممدددا أهميتددد  البحدددث هدددذا يسدددتمد
 النحدددو عمددد  توضددديحها يمكدددن عمميددد  وأهميددد  عمميددد 
 : التال 

 عمميدددد  آليدددد  تقدددددي  إلدددد  البحددددث هددددذا يهددددد 
 المواءمددددددد  تحقيددددددد  يمكددددددن كيدددددد  لتوضدددددديح مقترحدددددد 
 ، بمكوناتدددد  اإلداريددد  المحاسدددب  نظددددا  بدددين واإلتسدددا 

 ويعددد.  الفاقددددد مددن الخددال  التصددني  إسددتراتي ي  وبددين
 الددذ  المحاسددب  والفكددر لممعرفدد  إمتددداداا البحددث هددذا
 المحاسددددب  نظددددا  يسددددت يب أن أهميدددد  بتوضدددديح يهددددت 

 التغييددرات مدد  يتوافدد  بمددا تكييفدد  أو بتعديمدد  اإلداريدد 
 إسدتراتي ي  سيما ال الحديث  التصني  إستراتي يات ف 

 زيدددددادة عمددددد  لمعمددددد  الفاقدددددددددد مدددددددددن الخدددددال  التصدددددني 
 الحصدددو  ثددد  ومدددن اإلسدددتراتي ي  تمددد  ن ددداح إحتمدددا 
 يسدددددتند و.  تطبيقهدددددا نتي ددددد  المر ددددددوة المنددددداف  عمددددد 
 ثبلث  عم  المقترح  العممي  االلي  صياغ  ف  البحث
 الشدرك  مدوارد عمد  القائ  المنظور:  ه  نظري  أطر

 لتوضدددددديح التوافدددددد  ونمددددددوذج ، الموقفيدددددد  والنظريدددددد  ،
 نظا  فعالي  وزيادة لن اح مقومات تمث  الت  العوام 

 الفاقدد من الخال  التصني  بيئ  ف  اإلداري  المحاسب 



 أ / أشرف حسن محمود علي                         آلية مقترحة لتحقيق المواءمة و اإلتساق بين نظام المحاسبة اإلدارية ....

31 
 

 هدددذا و دددود عمددد  المترتبددد  النتدددائ  توضددديح وكدددذل  ،
 الحددال  البحددث يركددز كمددا.  المحددددة بمكوناتدد  النظددا 
 اإلداريدددد  المحاسددددب  بنظددددا  الخاصدددد  المكونددددات عمددد 
  األفدددددراد همدددددا أساسددددديين مكدددددونين فددددد  تتمثددددد  والتددددد 

 الرسدددمي  والبيئدددد  ،(  المدددؤهمين اإلداريدددين المحاسدددبين)
 و ، العددداممين لتمكدددين ممارسدددات)  مدددن تتكدددون والتددد 
 التكمفدددددد  إلدارة القيمدددددد  تدددددددف  مسددددددار تكددددددالي  نظددددددا 

دارة لقيددداس ونظدددا  ، إستراتي يدددداا  عمددد  يعتمدددد األداء وا 
 يعتمدد لمتقريددرالمبسط ونظدا  ، المرئيد  األداء مؤشرات

 تحديدها يتوق  والت  ،( المرئي  العرض وسائ  عم 
 وفقدددداا المطبقدد  التصددني  إسددتراتي ي  عمدد  كبيددر بشددك 
  تحقيدددد عمدددد  يترتددددب إذ.  الموقفيدددد  النظريدددد  لمفهددددو 
 عميد  ينطدو  وما اإلداري  المحاسب  نظا  بين التواف 

 مدددن الخدددال  التصدددني  إسدددتراتي ي  وبدددين مكوندددات مدددن
 وتحسدددين ، والرقابددد  التخطددديط عمميددد  تحسدددين الفاقدددد
 أداء إلددد  الوصدددو  ثددد  ومددن ، القدددرارات إتخددداذ عمميدد 
 .  لمشرك  متميز

 يمكددن المقترحدد  العمميدد  اآلليدد  أن الباحددث يددر 
 تطبدددددد  التدددددد  الشددددددركات فدددددد  المددددددديرين تسدددددداعد أن

 إسددددددتراتي ي  مثدددددد  متطددددددورة تصددددددنيعي  إسددددددتراتي يات
 كبيددراا ن احددداا تحقيدد  فدد  الفاقددددد مددن الخددال  التصددني 

 المندددداف  عمدددد  والحصددددو  لهددددا الفعمدددد  التطبيدددد  عنددددد
 أن الباحددث يددر  إذ.  التطبيدد  هددذا وراء مددن المر ددوة
 ا هندد يكدون أن فدد  يسداعد اآلليدد  تمد  عمدد  االعتمداد

 كددداف  بشدددك  ومدددرن مبلئددد  اإلداريددد  لممحاسدددب  نظدددا 
 ، الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  بيئددد  متطمبدددات لتمبيددد 

 ي ندددددب مدددددا وهدددددو لهدددددا المبلئمددددد  المعمومدددددات وتدددددوفير
 والتدد  التطبيدد  مشدداك  أهدد  مددن واحدددة مبكددراا الشددرك 
 اإلداريددددد  المحاسدددددب  نظددددد  مبلءمدددد  عدددددد  فددددد  تتمثدددد 

.  األخدددددر  المشددددداك  مدددددن غيرهدددددا وربمدددددا والتكدددددالي 
 الفاقدددد مدددن الخدددال  التصدددني  بيئددد  فددد  ذلددد  ويتحقددد 

 ، وممكنددددددين مددددددؤهمين بمحاسددددددبين اإلسددددددتعان  نتي دددددد 
 يعتمدددد التكدددالي  لقيددداس مبلئددد  نظدددا  عمددد  واإلعتمددداد

سدددددتخدا  ، القيمددددد  تددددددف  مسدددددارات عمددددد   مقددددداييس وا 
ستخدا  ، مرئي  أداء ومؤشرات  لمتقريدر مبسدط نظا  وا 

 بإسددددتخدا  األداء مؤشددددرات وعددددرض المعمومددددات عددددن
  تحسدين ذلد  عمد  يترتب إذ.  المرئي  العرض وسائ 
 أ  والشددددراء ، بالتسددددعير تددددرتبط قددددرارات إتخدددداذ عمميدددد 

 تددددف  لمسدددار  ديدددد مندددت  إضددداف  وقدددرار ، التصدددني 
 اآلليدددد  تسددددمط كمددددا.  القددددرارات مددددن وغيرهددددا ، القيمدددد 

 فددد  العميدددا اإلدارة دور أهميددد  عمددد  الضدددوء المقترحددد 
 ، التصني  إستراتي يات تطوير مبادرات بدع  اإللتزا 
 الدذ  بالشدك  اإلداري  المحاسب  نظا  وتعدي  وضبط
 ومبددادرات التصددني  إسددتراتي يات فدد  التطددوير يواكددب

 .   التحسين
 مدددددن مزيددددد إ دددددراء بضددددرورة الباحدددددث ويوصدددد 

 ضددددددبط ضددددددرورة تندددددداقش التدددددد  والدراسددددددات البحددددددوث
 بمددددا والتكددددالي  اإلداريدددد  المحاسددددب  أنظمدددد  وتكييدددد 
 بالشدرك  الخاصد  التشغي  وفمسفات بيئات م  يتبلء 

 إهتمدددددددا  بضدددددددرورة أيضددددددددداا الباحدددددددث يوصددددددد  كمددددددا. 
 عمدد  كددان سددواء التددوافق  التكامدد  بتحقيدد  الدراسددات
 إداراتهدددددا مسدددددتو  عمددددد  أو الشدددددرك  أنشدددددط  مسدددددتو 
 الخار يد  واألطدرا  الشدرك  مستو  عم  أو الداخمي 

 بدين التعداون تفعي  بضرورة أيضدداا الباحث ويوص . 
 لتمكدددين األكاديميددد  والمؤسسدددات الصدددناعي  الكياندددات
 الواق  ف  المقترح  العممي  األلي  تطبي  من الباحثين
 تصددددددنيعي  مبددددددادرات و إسددددددتراتي يات عمدددددد  العممدددددد 
 البحددددوث نتددددائ  إثددددراء فدددد  يسدددده  مددددا وهددددو ، مختمفدددد 
 عمددد  مو دددودة حقيقيددد  لمشددداك  عمميددد  حمدددوال وتقددددي 
 .  الواق  أرض
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                                                    المراجــــــع
 العربيــــــة المراجــع:  أوال
 هندسد  إعدادة. 3122. أحمدد نهدا   ، ال ندد  -2

 مدددخ  مد  لتتوافد  اإلداريد  المحاسدب  نظد 
 مجمة.  )تحميمي  دراس (  الفاقددددد ترشددديد محاسب 
 لمعمدددددو  السدددددادات أكاديميددددد  ، اإلداريـــــة البحـــــوث
 .81-4( : 2. ) اإلداري 

.  التوافددد   :311عمددداد سددديد قطدددب .   السددديد ،  -3
والتكامددد  بدددين نظددد  إدارة التكمفددد  ونظدددا  اإلنتددداج 

المجمـــــة العمميـــــة لقطـــــقع كميـــــقت اإلنسدددددياب  . 
( : 5.  كميدد  الت دارة   امعدد  األزهددر . ) التجـقر 
42:- 469  . 

 دراسد .  3124.  العزيدز عبدد سدعد ،أحمد الفند  -4
 المرن  المحاسب  نظا  تكام  مد  لقياس تحميمي 

 دراسدد  – التكمفدد  إدارة فدد  اإلسددتراتي   والتحميدد 
 ال ديدددددددددة الطاقدددددددد  مشددددددددروعات عمدددددددد  تطبيقيدددددددد 
 كميد  ، ماشـور  غيـر دكتوراه رسقلة.  والمت ددة
 - السدددويس قنددداة  امعددد  - باإلسدددماعيمي  الت دددارة

  المحاسب  قس 
 مقتددرح مدددخ . 3124 محمددود مددرا   ، حبيددب-5

 القيمد  تددف  أسداس عمد  التكدالي  نظا  لتكام 
 المو هد  اإلنتداج بيئد  فد  المستمر التحسين م 

 رســــــقلة( .  تطبيقيدددددد  دراسدددددد ) الكفدددددداءة لتحسددددددين
 كميدد  ،  المحقســبة فــي ماشــور  غيــر مقجســتير

  اإلداري  لمعمو  السادات أكاديمي  ، اإلداري  العمو 
 المحاسددب . 3125.  عمدد  حسددين أحمددد ، حسددين-6

 قس .   اإلداري  القرارات إلتخاذ المتقدم  اإلداري 
 .  اإلسكندري   امع  ، الت ارة كمي  ، المحاسب 

 المحاسددب . 3122  عمدد  حسددين أحمددد ، حسددين -7
  قس .  اإلستراتي   لمفكر المتقدم  اإلداري 

 

 
 

 

  امعدددددددددد  ، الت ددددددددددارة.    كميدددددددددد  ، المحقســــــــــبة    
 عمددددد  حسدددددين أحمدددددد  ، حسدددددين -8 اإلسددددكندري 

 الددنظ  فدد  التمقددائ  التطددور متطمبددات.   6::2.
 التصدني  بيئد  فد  األداء وتقيدي  لقيداس المحاسبي 

 كميد  - التجقريـة لمدراسـقت المصـرية المجمة.  
 .56 -2( : 3) المنصورة  امع  الت ارة

 اطددددار. 3119.  الددددرءو  عبددددد  ددددود  ، زغمددددو  -9
 المحاسددب  ممارسددات تكيدد  مددد  إلختبددار مقتددرح

. "  الفاقدددد مددن الخاليدد  اإلنتدداج بيئدد  مدد  اإلداريدد 
 الت دارة كميد  ، والتمويـل التجـقر  العمميـة المجمـة
 .3: -2( : 3) 3 طنطا  امع 

 دور.  3122.  الدددددرءو  عبدددددد  دددددود  ، زغمدددددو  -:
.  العممددددد  البحدددددث دعددددد  فددددد  الموقفيددددد  النظريددددد 
 الت دارة كميد  ، والتمويـل التجـقر  العمميـة المجمـة
 .:2-2( : 2) 2 طنطا  امع 

 العوامدددددد .  3119.  أحمددددددد محمددددددد ، شدددددداهين -21
 مدددنه  تطبيددد  إلددد  الشدددركات تحدددو  فددد  المدددؤثرة
 الصدناعي  الشدركات ف  ميداني  دراس  – الترشبد
.  والتـــأمين واإلدار  المحقســبة مجمــة.  الكويتيدد 

 484( : 2) 8.   القداهرة  امعد  - الت دارة كمي 
– 541. 
 الموارد تحمي  دور.  3123.  لع ال  ، عاد  -22

 المؤسسد  نمدو إسدتراتي يات تحديدد فد  والكفاءات
  امعد - التسـيير عمـو  في مقجستير رسقلة -

 العمدو  كميد  -  سدطي  - عبداس فرحدات
 .التسيير وعمو  والت اري  االقتصادي 

 نظدا  دور. 3123. محمدد صدفاء ، الدداي  عبد -23
 دعدددد  فدددد  (VSC) القيمدددد  تدددددف  مسددددار تكددددالي 

 الخددال  اإلنتداج بيئد  فدد  التكمفد  ريدادة إسدتراتي ي 
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 دراسد  مد  التنافسدي  القددرة زيادة بهد  الفاقد من
 كميدددد .  يةالمصــــر  المحقســــبة مجمــــة.  تطبيقيدددد 
 (  .4) القاهرة  امع  ، الت ارة

 إطددار. :311 . يددس نشددأت أسددام  ، عطيدد  -24
 الحديثدد  اإلداريدد  المحاسددب  أسدداليب تكامد 

 اتخداذ لددع  والمعرفد  المعمومدات وتكنولو يدا
 العمـو  مجمة.  الصناعي  المنظمات ف  القرارات
 .  3:4-:36(: 2) 3 التجقرية

. 3123 .محمددددد  ددددبل  محمددددد حسددددا  ، عمدددد  -25
 لترشديد االداريد  لممحاسدب  مقتدرح سدموك  إطار

 منظمدات فد  القدرارات واتخاذ والرقاب  التخطيط
 2:4( : 3)3ىـةالتجقر  العمـو  مجمة . االعما 

- 329  . 
 إطدددددار. :311  سدددددعد سدددددعيد ياسدددددر ، قنددددددي  -26

 المحاسدب  نظد  تطدوير فد  المدؤثرة لمعوام  مقترح
 مدددخ :  االقتصددادي  التحددوالت ظدد  فدد  اإلداريدد 

 غيــــــر دكتــــــورا  رســــــقلة ،"  الشدددددرطي  النظريددددد 
 . اإلسكندري   امع  – الت ارة كمي  ، ماشور 

 تطوير.  3126. سيد مختار تغريد ، معوض -27
 التكمفد  ترشديد إدارة ظد  فد  التكمفد  مقداييس
 اإلسدددتراتي ي  العمميددد  اإلدارة العتبدددارات     تحقيقدددددداا
 غيـر مقجستير رسقلة.  تطبيقي  دراس  – لمتكمف 

  امعد  – الت دارة كميد  ، المحقسـبة فـي ماشـور 
 .  سوي  بن 

. 3123. العظدددي  عبدددد سدددمير أمدددان  ، موسددد  -28
 الترشددددددديد مددددددددخ  بدددددددين لمتكامددددددد  مقتدددددددرح إطدددددددار

 المركددز دعدد  بغددرض المددوارد إسددتهبل  ومحاسددب 
(  تطبيقي  دراس )  اإلقتصادي  لموحدات التنافس 

 ، ماشور  غير المحقسبة في مقجستير رسقلة. 
 شدددددددددددددمس عدددددددددددددين  امعددددددددددددد  ، الت دددددددددددددارة كميددددددددددددد 
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