
 البحث ممخص
يهدددددا  لدددددلا اراسدددددث إرددددد  ا ا ددددد  ا   أا ات    

ارمسا ددددددا  ا اا يدددددد  ا  ددددددإ اإي ي   دددددد  إددددددا ي  إاا ة 
اء ارمدددددار   مليدددددات ا، مددددداك   أ ددددد  لرددددد   لددددد  ا،ا

رلشدد تات.  رإسقيددا لددلا ارهددا  ار اي دد  إدد  ارإ دد   
 لدد   ا ا دد  تيتيدد  إددا ي  أا ات ارمسا ددا  ا اا يدد  
ا  إ اإي ي  ارمخإا ة رم اسك ا  ة سياة إاا ة  مليات 
ا، مددداك امدددا يدددؤاه رت اريإهدددا   أيطدددا  إشدددإقاا إطدددا  
شددددددددامك مقإدددددددد ح رإطايددددددددا إاا ة  مليددددددددات ا، مدددددددداك 

 ا  دددإ اإي ي   ا اا يددد  ارمسا دددا ارما  مددد  اددد ا ات 
 أخيددد ا ي دددإها  اراسدددث ا ا ددد   بيددد  ا  إاددداط ادددي  

ارما  مددددد  ادددددد ا ات   مليددددد  إاا ة  مليدددددات ا، مدددددداك
  ا،ااء ارمار  رلش ت  ا  إ اإي ي  ا اا ي  ارمسا ا 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
مسك ارا ا  .      ايك إسقيا لر  إ  إ  اء ا ا   

 لد  إسداه ارشد تات  إطايقي  م  خبك ا ا د  سارد 
ارصدددددداا ي  ارمصدددددد ي   دددددد  م دددددداك صدددددداا   ارسايددددددا 

  ارصلب.
 إ صددك ارااسددث ر دداة اإددااي يمتدد  صدديا إها    

 دددد ع إددددا   أا ات ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  دددددإ اإي ي  
م اسددددك إاا ة  مليددددات ا، مدددداك  يددددؤاه ا دددد  أا ات 
ارمسا ددددددددا  ا اا يدددددددد  ا  ددددددددإ اإي ي   اا ة  مليددددددددات 

مددك ارا دداح ار اي ددي  رل مليددات  ا، مدداك رإسقيددا   ا
أمتددد  ارإ صدددك  طدددا  شدددامك رإطايدددا إاا ة  مليدددات 
ا، مددداك  إ  دددا  بيددد  إ إاددداط ادددي  ا طدددا  ارشدددامك 

ارمدددددددددار   رإطايدددددددددا إاا ة  مليدددددددددات ا، مددددددددداك  ا،ااء
 رلش ت .
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Abstract 

This Research Aims to Study the 

Role of Strategic Management Accou-

nting Tools in Supporting Business 

Process Management, and the Impact 

on the Financial Performance of Co-

mpanies. So that, to Achieve this Main 

objective this Research Will Identify 

and Study how The Selected Strategic 

Management Accounting Tools Support 

the Stages of Business Processes Man-

agement in Order to Be Effective. and 

Also, the Researcher Will Design a Pro-

posal Comprehensive Framework to 

Apply Business Processes Managem-

ent Which has Supported by Selected 

Strategic Management Accounting To-

ols. Finally Research Studies the Corre-

lation Between Business Process Man-

agement Supported by Selected Stra-

tegic Management Accounting Tools 

and   Financial  Performance    of   the 

 

 

 

 

Company. in Order to Achieve this, the 

Researcher Conducted an Applied St-

udy Through a Case Study on one of 

the Egyptian Industrial Companies In 

the Field of Iron and Steel Industry. 

Results Indicated that Selected Stra-

tegic Management Accounting Tools 

Support Stages of  the Business Process  

Management. Also, Strategic Manage-

ment Accounting Tools Which Suppo-

rted Business Processes Management 

that Lead to Achieve the Key Success 

Factors of Operations. and So, the Re-

searcher Designed and Tested a Pr-

oposal Comprehensive Framework to 

Apply Business Process Management.  

the Researcher Also Found a Signi-

ficant Positive Impact of  Framework  

to Apply Business Process Managem-

ent on Financial Performance of The 

Company in Case Study. 
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  البحــث مقدمـة -1
 ارشد تات  يهدا إما س ارإ  ا، ماك ايا  إغي ت     

 مددد  ر دددك ت يددد ة  طدددغ ط مإغيددد ات  ظهددد ت اشددداطها
  ار  رمددددد  ارساي ددددد  ارإصددددداي   أ ددددداريب اظددددد ع ألمهدددددا
 ارشددددد تات  ظهددددد   ار ارميددددد  ارماا  ددددد  سددددداة  زيدددددااة
  إادددد ع ارإتا ر  يددددا  دددد   ارإطدددد  ات ار ا ددددي  مإ ددددااة

  يددا. ارماإ ددات سيدداة ا  ة  يصدد  ار مددبء اسإيا ددات
 ارشدددد ت   لددد  اظبرهددددا ارمإغيددد ات لددددل   ميددد  أرقدددت
  ا  م  ايا  خلا  ليها  إ إب اها  ارمسيط   ارايا 
 Kaličanin and دراســــةأ طددددست   يددددا   ارإ تدددا

Knežević(2013,96)  متدددددالي  أ تدددددا  أ  لادددددا  
 ا، رد  ا، ر يد ع  د   إإم دك ظهد ت يا  اياة إاا ي 
  ل دددل   إسليدددك ارم دددإم  ار مدددبء  ارإس دددي  إ طددداء

   ار دد اة ا اإتددا  ) ار اي ددي  ارا دداح ارقيمدد     امددك
 .ارخا   / ارااخل  ارمزا ج  ارإ تيز( ارإتلت  ار يت 

 ا اا يدددددد  ارمسا ددددددا  أا ات ألميدددددد  زاات  رهددددددلا    
 شدددد ت  ،ه طدددد   ي  أصدددداست اسيددددث ا  ددددإ اإي ي 

  إسقيدددددا  اراادددداء ار دددد ا  ددددد   ارا دددداح ارامدددد  إاغدددد 
.  مإغيدد ة م قدداة ايادد  ظددك  دد  ا  ددإ اإي ي  ا،لدداا 

 ددددد    يإ لددددد  ا   ارمسا دددددا  ا اا يددددد  ا  دددددإ اإي ي 
إدد  ي  م ل مددات ماا ددا   مبامدد    يإيدد   لات إ  دد  
خددددددا     مقا ادددددد  مدددددد  ارماا  ددددددي .  إ ددددددإخا  لددددددل  
إخال ارقد ا ات ا  دإ اإي ي   ارم ل مات    ارإخطيط  ا 

. اا طا   رلر  إ    ارمسا ا  ا اا ي   إقيي  ا،ااء
أا ات رهدا ا دا إ دإ اإي   يدا   ارمزايددا  ا  دإ اإي ي 

 ارإاا  ي  رلش تات  ي ا الا  ل  اراقاء  ارام . 

إ ددد ض ارشددد تات رلماا  ددد   أ  اا شدددا ة   ددداي     
ارشدداياة  دد اء ارمسليدد  أ  ار ارميدد  يددا ا  هددا رإطدد ي  

ا  إسقيدددددا مزايددددددا  إ دددددايك أاشدددددطإها   ملياإهدددددا اهددددد
 إاا  دددي .  تدددا  أسدددا  ددداك إسقيدددا لرددد  لددد  م  اددد 

 أه إسدددددت ارإ دددددايك اإمتاايددددد  ي دددددم  امدددددا ار مليدددددات
مته   إ دااة   يإسقا لر  م  خبك. متا ا  ظ   

 Business Processلاا دددد   مليددددات ا، مدددداك 

Re-enginerrring (BPR" )  ارددددله ي ددددا ا  لدددد 
  إس ددي  ارإتلتدد   إختدديض ار مليددات  إس ددي  إاظددي 
 R oy)" م د  إه  ار داملي  مهدا ات  إس ي  ار  اة

2005,1).   
 Clemente 114 ,2012)) دراســــــة إ دددددد       

and  Turner   إ ااة لاا د   مليدات ا، مداك  مته
ي ا " إ دااة ارإتتيد  ا، ا دإ  ا  دااة  أا أيطا   ل  

إصددددمي   مليدددددات ا، مددددداك اصدددد  ة  ل يددددد  رإسقيدددددا 
مقددددداييس لامددددد  م دددددك ارإتلتددددد   إس دددددياات تايددددد ة  دددددإ

 امددددا يسقددددا ارددددا     ار دددد اة  ارخامدددد   ا  ة ار يددددت
 Businessا، مددددددددداك  ا مليدددددددددات ارإ  ددددددددد  رزيدددددددددااة

Process Orientation (BPO) "  مدددددددددد  ااسيدددددددددد 
-Busineم اريد   مليد  ا، مداك أخ ه زيااة ألميد  

ss process optimisation   دك  " ارإد  إ اد  
   "    مليددات ا، مدداك ارت ايدد  أت دد    اريدد   أت دد  تتدداءة

 (,115 (2012  Clemente and  Turner. 
 يااغدددإ إصدددمي   مليدددات ا، مددداك اسيدددث إددد        

أ ا ا   ااة لاا   ار مليات م    ه  اظ  إسليدك 
ا، مدداك.  لاددا ي  ددا ا   مسدد  ه ،ا ات ارمسا ددا  

إددددددا ي   إت يددددددك  مليدددددد  ا اا يدددددد  ا  ددددددإ اإي ي   دددددد  
ااخك ارشد تات مد   إصمي   إ ايك  مليات ا، ماك

ااخدددددك  ل دددددل   ألددددد  ار ظددددداا خدددددبك أا ات إسليدددددك 
 ارقيم .   

ارها  م  أم لي   مليدات ا، مداك إختديض  ي ا    
 يدددت ار مليددد   إ ادددب إتددد ا  ار مدددك.  يإم دددك ار يدددك 

 دد  إاا ة  (BPR)ارقدداا  مدد  إ ددااة لاا دد  ار مليددات 
-Business Process Mana مليدات ا، مداك 

gement (BPM) . 
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متهددد    Trkman )2010 , 1 ( دراســـة  إ ددد       
 ار هد ا تدك"  أاد   ل  BPMإاا ة  مليات ا، ماك 

 م دإم  إس دي   ا  د اء رإسليك ارش ت  ااخك ارمال ر 
  طد ت  أيطدا"  رلقيمد   ارمطديت  ار اي ي  رألاشط 
  مليدددات إاا ة رمتهددد   آخددد  إ  يددد  نفســـ ا الدراســـة
 عأا   ل      إ  ا، ماك

اا ة  أريدد  امل دد "    ادد  ا، مدداك  مليددات  إ ظددي   ا 
 " ارش ت   إطايقات  أاظم  أي ا 

“Modeling,automating, managing and 
optimizing business processes acr-
oss organizational divisions, syst-
ems and applications”  

  إ البحث مشكمة صياغة يمت  لر  طؤ   إ     
 :ارإ اؤالت ارإاري   ل   إطايقيا   اظ يا   ا  اا  تيتي 

  كيف تدعم أدوات المحاسبة اإلدارية اإلسـتراتيجية
المختارة مراحـل دورة حيـاة إدارة عمميـات األعمـال 

 بما يؤدى لفعاليت ا فى مراحم ا المختمفة؟
  مقترح لتطبيق إدارة هل يمكن إشتقاق إطار شامل

ـــأدوات المحاســـبة  ـــة ب ـــات األعمـــال المدعوم عممي
ن أمكــن للــك ف ــل يمقــى  اإلداريــة اإلســتراتيجية؟ وام
هـــلا اإلطـــار المقتـــرح قبـــوًم مـــن قبـــل المـــديرين 
بالشــــركة محــــل الدراســــة دالشــــركة محــــل دراســــة 

 الحالة(؟
  هل توجد عالقة إرتبـاط بـين عمميـة إدارة عمميـات

 ة بـــــأدوات المحاســـــبةالمدعومـــــ BPMاألعمـــــال 
واألداء المالى لمشـركة محـل  اإلستراتيجية اإلدارية
 الدراسة؟

ـــى        أا ات  ا ا ددد  ا  وي ـــدف هـــلا البحـــث إل
ارمسا ددددددا  ا اا يدددددد  ا  ددددددإ اإي ي   دددددد  إددددددا ي  إاا ة 
 مليددددات ا، مدددداك    أ دددد  لردددد   لدددد  ا،ااء ارمددددار  

رلشد تات.  رإسقيدا لددلا ارهدا  ار اي دد  يدإ  ارإ دد   
 ا ا دد  تيتيدد  إددا ي  أا ات ارمسا ددا  ا اا يدد    لدد 

ا  إ اإي ي  ارمخإا ة رم اسك ا  ة سياة إاا ة  مليات 
ا، مددداك امدددا يدددؤاه رت اريإهدددا   أيطدددا  إشدددإقاا إطدددا  
شددددددددامك مقإدددددددد ح رإطايددددددددا إاا ة  مليددددددددات ا، مدددددددداك 

 ا  دددإ اإي ي   ا اا يددد  ارما  مددد  اددد ا ات ارمسا دددا 
 بيددد  ا  إاددداط ادددي   أخيددد ا ي دددإها  اراسدددث ا ا ددد  

ارما  مددددددد   BPM مليددددددد  إاا ة  مليدددددددات ا، مددددددداك 
 ا،ااء ارمار   ا  إ اإي ي  ا اا ي  ا ا ات ارمسا ا 

 رلش ت  مسك ارا ا  . 

ــة البحــث إإم ددك       دد  طدد ء مشددتل  اراسددث  أهمي
 لا دددد   دددد  إاا ردددد  رم طدددد ع سيدددد ه  لددددا  يمتدددد  أ  

ا  دي  ي ا ا ارشد تات ارمصد ي   لد  إسقيدا مزايدا إا
 ددد   ملياإهدددا ارمخإلتددد    اارإدددار  إسقيدددا ارإميدددز  ددد  
ا،ااء ارمددار   لردد  مدد  خددبك ا دد  أا ات ارمسا ددا  
ا اا ي  ا  إ اإي ي  )ارم إاط  اص  ة تايد ة ا اشدط  
  مليدات ارشدد ت (  اا ة  مليددات أ مدداك ارشدد ت  امددا 
يددؤاه إرددإ إس ددي  ا،ااء ارمددار .  يم ددك لددلا اراسددث 

متإا  ارمسا اي  سيث يإادا ك م طد ع الر  إطا   رل
ارإ  دددددد  ا مليددددددات ا، مدددددداك  مما  ددددددات ارمسا ددددددا  
ا اا ي  ا  إ اإي ي  اراا مد  رد  امدا يمتد  ارشد تات 

لدلا  م  إس ي  ا،ااء  إسقيا مزايا إاا  ي    ي إاد 
ارم طدددددد ع مدددددد  ارم طدددددد  ات ا،ت دددددد  ساا دددددد   دددددد  

 ارتل تات ا اا ي  ارم اص ة  اراس ث ارمسا اي .

   أا  يهإ  اص  ة أ ا ي   حدود البحث إإ تز     
اا ا دددد  ا   أا ات ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  ددددإ اإي ي  

( BPM ددددد  إدددددا ي  اظدددددا  إاا ة  مليدددددات ا، مددددداك )
)اظا  إاا ة  مليدات ا، مداك  لد  أ داس ار مليدات( 
 أ   لر   ل  ا،ااء ارمارإ رلش تات.  ي تز اراسث 

اا يددد  ا  دددإ اإي ي   لددد  ا دددض أا ات ارمسا دددا  ا 
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ا،ت دد  إ إااطددا  يددا ة  لدد  إددا ي  م اسددك ا  ة سيدداة 
إاا ة  مليددددات ا، مدددداك   إإم ددددك لددددل  ا،ا ات  دددد ع 

 ا اا ة  اظدددا  ا،اشدددط  أ ددداس  لددد  ارإتددداري  اظدددا 
 أ دددداس  لدددد  ارإتلتدددد   اظددددا  ا،اشددددط  أ دددداس  لدددد 
 ل  أ داس ا،اشدط  ارم  د    اظا  ارإتاري  ار ملي 

  ل ددددددت   ددددددإ   ددددددي ما رل مليددددددات ارساريدددددد  اار يددددددت  
 اا، طددددددك  ارمقا ادددددد   ار مليدددددات ار ايدددددداة   أ دددددل ب

 اشددددد  ا  دددددل ب ارمدددددا    ارم دددددإها   ارإتلتددددد   اظدددددا 
 خدبك مد  ارم دإم  ارإس ي   أ ل ب  ار  اة  ظيت 
 kaizen إتدداري  تددايز   kaizenتددايز   ل ددت 
cost  ارتايدددا مددد  ارخدددار  ا،ااء Lean  ارمسا دددا  
-Lean Acco ارتايددا مدد  خددار  ا،ااء ايادد   دد 

unting    ارقيددداس خدددبك مددد  ا،ااء ييددداس  ط يقدد 
 رددلا يخدد ج  دد  إطددا  اراسددث ا ا دد   رددألااء ارمإدد از 

 ا،ا ات ا،خ ه رلمسا ا  ا اا ي  ا  إ اإي ي .

اطبيددددا          ألاا دددد   رإسقيددددا اراسددددث مشددددتل  مدددد   ا 
 اراس   ل  اراسث ي إتمك      سا ا   ط ء   إ

مف ــوم إدارة عمميــات األعمــالق العالقــة بــين  :ارإددارإ
نظــــــام إدارة عمميــــــات األعمــــــال وأدوات المحاســــــبة 
اإلدارية اإلسـتراتيجيةق عالقـة إدارة عمميـات األعمـال 
باألداء المالى لمشركات ق اإلطـارالمقترح ألرـر تطبيـق 
إدارة عمميات األعمال عمى األداء المالى لمشـركات ق 

طبيقيـــة ق النتــــاري النظريـــة والتوصــــيات الدراســـة الت
 ومجامت البحث المقترحة 

  مف وم إدارة عمميات األعمال -2
إ اات ارا ا دات ارإد  إ  طدت رإ  يد  إاا ة        

-Johann  مليددات ا، مدداك سيددث أ طددست ا ا دد 
sen Et Al.(2011,308)  أ  متهد   إاا ة  مليدات

 ار اي ددي  ارمت اددات مدد  أ اددي   لدد  ا، مدداك ياطدد ه
  '' ار مليددددد  إس دددددي ''  ''  ار مليددددد   يااددددد ع ''   لمدددددا
اا إهدا  يها  ارإست  إر  ار ملي   ياا   إؤاه   إقيدي   ا 

 رإغييدددددد ات ار مليدددددد  إس ددددددياات إددددددؤاه ايامددددددا أااءلددددددا
 رإسقيدددا يدددؤاه اردددله ا،مددد  ار مليدددات  لددد    ل يددد 
  مليدددات إاا ة أ طدددك.  يسقدددا متهددد   أااء م دددإ يات
إمإيداز  م اريد  رل مليدات  يدا   اشدتك  ادلر  ا، ماك
 ارإ    ا مليات ا، ماك. تاي 

 

 اإسليك للا ارإ  ي  ي ه ارااسث أاد   تدز  لد      
مت ادددددات  مليددددد  إاا ة  مليدددددات ا، مددددداك  رددددد  إقدددددا  
ارا ا ددد  إ  يددد  مسددداا  متصدددك رهدددل  ار مليددد   لددد  

 ارددددددله يددددددا   )Trkman 2012,1) تددددددس إ  يدددددد  
 أاددد   لددد  إ  يتددد   إددد سيدددث BPM إ  يددد  مسددداا ردددد

  ارإس ددددددددي  ارمإااخلدددددددد  ار ظدددددددداا   إسليددددددددك ليتلددددددد "
 ا، مددداك ا مليددات ارإ  دد   يدددا   رل مليددات ارم ددإم 
 ادددا    ي دددا ا اردددل  رل مليدددات ارم دددار  ا،ااء  تدددلر 
   ار دددددد اة) ار مليددددددات ا دددددداح   امددددددك إسقيددددددا  لدددددد 

 ( ".  ارإتلت  ارت اري   ار     

 

 أن إم ار دددااق  رلا ا ددد  ارمتصدددك ارإ  يددد     ددد     
سيث  شم ال   أت    اء Trkman (2010: 1) تعريف
" أاد   لد BPM ا، مداك  مليدات إاا ة متهد    د  
 إس ددددي   ا  دددد اء رإسليددددك ارشدددد ت  ااخددددك ار هدددد ا تددددك

   رلقيمدددددددد   ارمطددددددديت  ار اي ددددددددي  رألاشدددددددط  م دددددددإم 
  أريدد  امل دد   لدد  أيطددا يشددإمك أادد  إردد   اا طددا  

اا ة  ا،ي دددددددا   اددددددد  ا، مددددددداك  مليدددددددات  إ ظدددددددي   ا 
 أ  ارااسدث  ي إقدا ". ارإاظيميد   ارإطايقدات  ا،اظم 

ــــــــــف   ا    ظهددددددددددا  يتإقدددددددددداTrkman(2010)تعري
  لدلا ا، مداك  مليات إاا ة    ارم ل مات إتا ر  يا

 Clemente & Turner(  2012) تعريف يام  ما
إاا ة  مليات ا، ماك  ل  أاها "     حيث  112,

 ارامل دددد    إشددددغيك  إاتيددددل    اظددددا  يشددددمك ارإسليددددك
ار يااددددددد  / ارمإاا ددددددد   ارإس دددددددي  ارم دددددددإم  ر مليدددددددات 

ا   مهدددد  رإتا ر  يددددا  ا، مدددداك    لردددد  مدددد  خددددبك
سيددث إطددي  ييمدد  رأل مدداك  BPMارم ل مددات  دد  
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مددددد  خدددددبك إددددد  ي  م ل مدددددات مبامددددد    يإيددددد   ددددد  
 ار مليات  تلر  إس يك ار مليات رص  ة آري  ". 

( مدا إ صدك 5105 ( آخ    أسما دراسة إا       
ر  ارااسث  إظه  أ  ا لإما  اإاا ة ار مليدات إسقدا 
ارا اح  ا مإياز    ارش تات  إ ا الا  ل  إسقيا 

 Smart Et Al.(2006) دراسـةمزايدا إاا  دي . أمدا 
  دددددداءت م تددددددزة  مسددددددااة  اياددددددت أ  إاا ة  مليددددددات 
ا، مددددداك إاظددددد  رل مليدددددات تمدددددا رددددد  تاادددددت أصددددد ك 

 هلا ي ب ارإ    ا مليات ا، ماك.   إ إ اإي ي   ر

   دد  أ  تدددك ارا ا دددات ار ددااق  يدددامت إ  يتدددات     
 اا ة  مليددات ا، مدداك إال أ  ارااسددث يقإدد ح متهدد   

" تعـــرف شدددامك ي دددإخا  ، ددد اض لدددلا اراسدددث  لددد  
إدارة عمميات األعمال عمى أن ـا نظـام شـامل يجمـ  
ق  كل الج ود دأفراد ق معدات ق عمميـات ق معمومـات

تكنولوجيـــا المعمومـــات ق أدوات المحاســـبة اإلداريـــة 
اإلســتراتيجية الداعمــة ل ــا( والتــى تســتخدم لتحميــل 
وتصـــميم ونملجـــة ورليـــة ورقابـــة العمميـــات وكـــللك 
إجــراء تحســينات مســتمرة عمي ــا بمــا يــدعم التوجــ  

 .  بعمميات األعمال ويحقق التميز فى األداء "

 .Ruževičius Et Al) دراســة  أظهدد ت       
  ااا إاا ة  مليات ا، ماك إدإلخص  د  أ   (2012

) زيااة  طا  مزايا فى الجودة ب   م م  ات  ل ع 
مزايــا فــى ار مددبء   زيددااة  دد اة ار ددل   ارخددامات(   

ـــاليف  إددد  ي  إتلتددد  مددد  تدددب إتددداري  )إاختددداض التك
  إتلتددد  ا،خددد ه  ار اي دددي  ار مليدددات  إتلتددد  ارخامدد  

 ارإسليدددددددددك   إتلتدددددددد  ا،لدددددددداا     طدددددددد  ارإخطدددددددديط
اختداض مزايـا فـى الــزمن ارإصدسيسي (   ا  د اءات  ا 
  مليدد  مدد  رتددب )إاختدداض ار يددت ارم ددإغ ا والوقــت
  ارإخطيط ا،خ ه  ار اي ي   ار مليات ارخام   إقاي 

 ارإصددسيسي    ا  د اءات  ارإسليددك ا،لداا     طد 

 رلإغيدددد ات ارت ددددك   ا ارااخليدددد   رلإغيدددد ات ارت ددددك   ا
  ارخا  ي (.

  م  ارا ا ات م   ايا  م  ااسي  آخ ه إإتقت    
 Brocke & Rosemann  2010 : Part)  ألمها
2Al   ; Wang and Bai 2010 ; Snabe Et 

ــــات األعمــــال تمــــر لدددد  أ    (2009  إدارة عممي
 :فى تتمرل أساسية مراحل بأربعة

 ارإ ددد    ددد  ارم سلددد  لدددل  إتيددداع مرحمـــة التحميـــل 
  مليدد  أسددااث  إقيددي  متإملدد   مليددات  ددل    لدد 
  إمدا. ارم دإقاك  د   مليد   دل    إ يد  ساريا إاتل
    اريد  ليتك س ك متصل  ام ل مات ارم سل  لل 

 ا خإادداا  م اتددز ارمدد ا ا  م ددإ ه ار مليدد   تتدداءة
  اص  ة. ا،اإظا  ارإشغيك   يت ار ملي  إا ا   

 ا،ااء مقا اد  يإ  أا  ار ااق  ارا ا   إ ط  م  زة
As – Is  مقااك ا،ااء   To – Be. 

 ــة  ارإسليددك م سلدد  م ل مددات إتيدداع التصــميم مرحم
 إس دي   إسقيا ار اياة رل مليات ام لج  ط    

 ارددددا   مددددا  اهددددا  تلدددد   لردددد  ارساريدددد  رل مليددددات
 ارم سلدد  لددل    دد . ارشدد تات  ا  ددإ اإي ي  ،لدداا 

 اهدا  As – Is ار دااا ار مليد  إدا ا إ دايك يدإ 
  دد   ارت اريدد  ارتتدداءة  إسقيددا ار مليدد  ييمدد  إ ظددي 
 ا،لددددددددداا  إسقيددددددددا يخددددددددا  امدددددددددا ار مليدددددددد  إددددددددا ا

 ارخداص اارإا ا ار ص ك يمت  سإ   ا  إ اإي ي 
 . To – Be  اري  ر  اة اار ملي 

 ال ا، مددددداك  مليدددددات إاا ة أن :التنفيـــــل مرحمـــــة 
امدددددا ار مليدددددات  إس دددددي  اامل ددددد  إاإهددددد   ي دددددب  ا 

  مليددددددات رإاتيددددددل ارم ل مددددددات إتا ر  يددددددا إ ددددددإخاا 
 ارامل دددددددد  أااة إس يددددددددك آخدددددددد   ام ادددددددد  ا، مدددددددداك
 دراســــة  إطددددي .ارم ل مددددات إتا ر  يددددا رم دددداالت

(Snabe Et Al  2009)  ارإغيد ات  د  إصدمي   أ
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ار مليدددات ي دددب إاتيدددللا  مليدددا مددد  خدددبك  مليددد  
 إاا ة ارإغيي . 

 واإلســــتمرارية المتابعــــة مرحمــــة RUN لددددل ع 
 رمقا اإد  رل مليات  تيت  تم  مقياس إقا  ارم سل 
 ارممتاددددد  ارإس دددددي   ددددد ص  إسايدددددا ا،لددددداا  مددددد 

 مدد  ارإ تدداع لمددا ارم سلدد  رهددل  ار اي دديي   ارهددا ي 
اا ة إسايدددا إصدددميمها  إددد  تمدددا اتدددلت ار مليددد  أ    ا 

    .ارإس ياات
ــات األعمــال -3 ــين إدارة عممي ــة ب  العالق

أدوات المحاســــــــــــــبة اإلداريــــــــــــــة  
 اإلستراتيجية

-Cinq وShah Et Al (2011) دراسـتى إإتقدت    
uini & Tenucci (2010)   لددددددددد  أ  ارمسا دددددددددا 

ا اا يددد  ا  دددإ اإي ي  إ تدددز  لددد  اراددد اس  ارإاا  دددي  
  لدد  ا متاايددات ارمإاسدد   دد  ا،اشددط    دداات تددك 
ا ا دد  أا ات رلمسا ددا  ا اا يدد  ا  ددإ اإي ي .  رهددلا 
يدددا  ارااسددددث اإخإيدددا   ماايدددد  أا ات  قدددط مدددد  أا ات 
ارمسا دددا  ا اا يدددد  ا  دددإ اإي ي     ي ددددمه  ارااسددددث 

رم اسددك إاا ة  مليددات ا، مدداك سيددث إددا   تددك    قددا
م م  ددددد  مددددد  ا،ا ات ارمخإدددددا ة  ارمقإ سددددد  م سلددددد  

 م يا   لر   ل  اراس  ارإار  ع

   ا  ددددددإ اإي ي  ا اا يدددددد  ارمسا ددددددا  أا ات إددددددا 
 ا،اشددددط  أ دددداس  لدددد  ارإتدددداري  اظددددا ع اآلإيدددد 
 اظدددددا     ا،اشدددددط  أ ددددداس  لددددد  ا اا ة  اظدددددا 

ارإتدداري   لدد  أ دداس ا،اشددط  ارم  دد  اار يددت  
رل مليددددددات  Six Sigma  ل ددددددت   ددددددإ   ددددددي ما 

 ارمقا اد   أ دل ب ارساري    اش   ظيتد  ار د اة  
ارم سلددد  ا، رددد   لددد  م سلددد  ارإسليدددك  اا، طدددك

 سد ك متصدل  رم ل مدات  ي    لر  إرد  ارسا د 
 ارمددد ا ا  م دددإ ه ار مليددد   تتددداءة    اريددد  ليتدددك

   يددددددت ار مليدددددد  إددددددا ا  دددددد  ا خإادددددداا تددددددز م ا
ار مليدددات  إسليدددك يدددإ   رهدددلا  ا،اإظدددا   ارإشدددغيك
 إ  يدددد   االسإيا ددددات ارساريدددد     إسايددددا  ارايادددد 

 ارمإطلاات. 

   ع اآلإيد  ا  إ اإي ي  ا اا ي  ارمسا ا  أا ات إا
  رل مليدات ار ايداة Six Sigma ل ت   إ   دي ما 

 اشدددد  ا  ددددل ب ارمددددا    ارم ددددإها   ارإتلتدددد  اظددددا 
 أ ددددددداس  لدددددد  ارإتدددددداري  اظددددددا  ار دددددد اة   ظيتدددددد 

ا،اشددددددط    أ دددددداس  لدددددد  ا اا ة  اظددددددا  ا،اشددددددط 
 ارإصدمي   لرد  رلسا د  ارم سل  ار ااي   ل  م سلد 

 إس دددي   إسقيدددا ار ايددداة رل مليدددات امددد لج ر طددد 
 ارددددا   مددددا  اهددددا  تلدددد   لردددد  ارساريدددد  رل مليددددات
 .ارش تات  ا  إ اإي ي  ،لاا 

   ا  ددددددددإ اإي ي  ا اا يدددددددد  ارمسا ددددددددا  أا ات إددددددددا 
    Continuous  ارم دإم  ارإس دي  أ دل بعاآلإيد 

Improvement  تايز   ل ت  خبك م kaizen  
  اظدددددددددا  ا،ااء kaizen cost إتدددددددداري  تدددددددددايز  
 ا،ااء اياد      ارمسا ا  Leanارخار  م  ارتايا 

ارم سلددد   Lean Acc-ounting ارتايدددا مددد  خدددار 
ارإاتيددددددل سإدددددد  يمتدددددد  إاتيددددددل  ار ار ددددد   لدددددد  م سلدددددد 

ارإغيددد ات  ددد  إصدددمي  ار مليدددات  مليدددا مددد  خدددبك 
 مليد  إاا ة ارإغييدد    يإ ددي  ا دا ارإاتيددل اراددا   أ  
إددإ   مليدد  اشدد  لردد  ااخددك ارشدد ت   يددإ  لردد  مدد  
خدددبك إددد  ي  م ل مدددات مإما لددد  رل ددداملي   مددداسه  

سيدددددث أاهددددد  سدددددا إقددددداي  آ ااهددددد  )إغليددددد   ت دددددي ( 
 يا ت   مااطا ارإس ي  ارممتا .

   عاآلإيد  ا  إ اإي ي  ا اا ي  ارمسا ا  أا ات إا 
  Benchm-arkingاا، طدددددك  ارمقا اددددد  أ دددددل ب
-Balanced Score رددددددألااء ارمإدددددد از  ارقيدددددداس

card   ارتايدا مد  ارخدار  ا،ااء اياد     ارمسا ا 
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Lean Accounting  ارم سل  ار اا    لد  م سلد 
 سإدددد  يمتدددد  إدددد  ي  مقيدددداس  ا  ددددإم ا ي  ارمإاا دددد 

  إسايا ا،لاا  م  رمقا اإ  رل مليات  تيت  تم 
 .ارممتا  ارإس ي    ص

أدوات  دراســـــــــات تناولـــــــــت دور -3-1
المحاسبة اإلدارية اإلسـتراتيجية فـى 

 دعم مرحمة التحميل 
 ارم سلدددد  لدددل  رإدددا ي  ارمخإدددا ة ا،ا ات إإم دددك      
 Sixنشر وظيفة الجودةق وفمسفة ستة سيجما  ع  

Sigma  المقارنـــــة لمعمميـــــات الحاليـــــةق وأســـــمو 
ـــاليف نظـــام  باألفضـــل ـــى التك  األنشـــطة أســـاس عم
 التكمفــة نظــام األنشــطةق أســاس عمــى اإلدارة ونظــام
ونظام التكاليف عمـى أسـاس  قالعمميات أساس عمى

 األنشطة الموج  بالوقت 
 أداة نشر وظيفة الجودة  -3-1-1
 Warwick Manufacturing)) دراسـة   دت    

Group 2007  اشد   ظيتد  ار د اةQuality Fun-
ction Deployment    لدد  أادد  اظددا  رإصددمي 

ارمادددإي  ار مليدددات  ارخامددد  إ إمدددااا  لددد  مإطلاددددات 
ار مدددبء    تدددك تلمددد  مددد  ارتلمدددات ار ب ددد  رط يقددد  

-Quality Function Deploاشد   ظيتد  ار د اة 
yment  إ     ل  اراس  ارإار ع 

 Quality:  ار دددددددددد اة  لدددددددددد  مقاالدددددددددد  إسإيا ددددددددددات  
  مإطلاات ار مبء

 Function:   ار ظيت   ل  إ ا  مالا ي دب  ملد
 What Must Be إ تيز ا لإما   ا،اإاا   لي  

Done, Focusing The Attention 
 Deployment  ع اراش   ي ا  م      يق   اد

 Who Will Do It, When مإ  

  دد  اتددس ارم دداك إ دداات ارا ا ددات ارإدد  إاا رددت    
ارخطيب  )إ  ي   ألاا  ط يق  اش   ظيت  ار  اة 

-Wu Et Al 20 5105 أاد  زيدا ; 5100 رد اي  
13; Burge 2007 ; Kumar and Labib   
2004 ; Mayfield 2007; Bouchereau and 
Rowlands 2000; Zaim and Sevkli 2002)  

 Zaim and Sevkli 2002) دراسـتىسيث    إ  
 ل  أاد  ط يقد   ماه يد   5100 ر اي   ارخطيب (;

رإ  مددد  إسإيا دددات ار مدددبء  مإطلاددداإه   ددد  صدددتات 
ار د اة  لردد  رإس دي   دد اة ارماإ دات   ايامددا إ إادد   

-Bouchereau And Rowlands 20) دراسـتى
00; Mayfield 2007)  أادد  أااة إاا يدد    اردد  إمددا

ا مليدد  إإصدداك م ايدد  رم ددا اة ارت يددا  لدد  ارإ تيددز 
 لددد  إسإيا دددات ار مدددبء خدددبك ا  ة إطددد ي  ارمادددإي 

  ار ملي  تتك  ارإ تيز  ل  ارإ    اار مبء. 

 ; Kumar And Labib  2004)دراسـتىأما      
Burge  2007)   إاددي  أادد  أااة رإ  مدد  مإطلاددات 

 Target Designار مبء    يي  إصمي  م إها   
Values  رلصدددتات ارهاا دددي  أ  ام اددد  آخددد  إسايدددا

 Technical Characteristicsارصددتات ارتايدد 
(TCs)  ارإدددددد  ي ددددددب إس ددددددياها رمقاالدددددد  مإطلاددددددات 

 (Customer Requirements CRs)ار مددددددبء 
إقدددا  إصددد   رإتتيددد    يدددا إطددد ي   QFD رهدددلا  دددإ  

 ارماإي    إ طاء مإطلاات ار مبء اص  ة  ياة. 

 يمدد  QFDأ   Burge (2007) دراســة إاددي      
 Definitionا  ا ددد  م اسدددك  لددد  ع م سلددد  ارإ  يددد  

)إ  مددد   إس يدددك ماطلادددات ار مدددبء رمإطلادددات  ايددد  
)إ  مددد   Conceptيمتددد  ييا دددها(  م سلددد  ارمتهددد   

طلادددات ارتايددد  رمإطلادددات سدددك ارإصدددمي   إس يدددك ارمإ
Design Solution  ارشددامك" زء  متدد  "(  م سلدد
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)إ  مددددد   إس يدددددك مإطلادددددات  Realizationارسقيقددددد  
سددددك ارإصددددمي  مإطلاددددات اظددددا  ارإصدددداي (   م سلدددد  

) يددإ  لاددا إ  مدد  مإطلاددات اظددا   Deliveryارإ ددلي  
 ارإصاي  رم م    مإطلاات ا اإاج(.

أسمو  نشر وظيفة الجودة يدعم ويعتقد الباحث أن 
 مرحمة التحميل من خالل:

مددد  سيدددث إددد  ي   As-Isيدددا   إسليدددك  مليدددات  .0
م ل مات    إسإيا دات  مإطلادات ار مدبء ممدا 
ي دددددددم  امقا اددددددد  ا،ااء ارت لددددددد  م هدددددددا رإسايدددددددا 

 ا اس ا ات. 
يسدددد ك أ ددددل ب اشدددد   ظيتدددد  ار دددد اة إسإيا ددددات  .5

يد  ار مبء رصدتات  ايد  إ دإخا   د  إصدمي   إ  
 .To-Beأااء  مليات 

فمســفة ســتة ســيجما  لمعمميــات  -3-1-2
/ التحميــــــل/ القيــــــاس/ الحاليــــــةدالتعريف

 (DMAIC  الرقابة/ التحسين
 Chinbat And Takakuwa)تعددت الدراسات    

2008 ; Siebel-Oracle 2003; Radnor 

2010 ; Selvi and Magumder 2014; Po-
jasek 2003; Kumar 2014; Sokovic       

 Et Al. 2009) التـــى تناولـــت مـــن يDMAIC  
ي إاددد  أسدددا مادددالي  DMAICمددداخك  أ   إظهددد  أ 

Six Sigma  اردل  يإ ددي   لد  ارماشدد ة إطايقد   ددإ
ساردد  مددا إلا تااددت  ملياإهددا ارساريدد  أ  مخ  اإهددا ال 
إلادددد  إسإيا ددددات ار مددددبء  ال إشددددا    ادددداإه    لددددل  

 لد  ط يقد  ماظمد  رإس دي    DMAICارماه يد   ادد 
 إسليددك  مليددات اال مدداك ارساريدد   ي إادد  ا ددإ اإي ي  
رإس دددي  ار مليدددات إ دددإاااا  إرددد  اراياادددات ارإددد  إقددد ا 

 لدإ إدإلخص    Data –Driven Qualityار د اة 
مدددد  أ ك سدددد    رخمددددس تلمددددات اارلغدددد  ا ا ليزيدددد  

 إم ك تك ماه  م سل   ل  تما يلإع

ـــــة -أ ـــــف مرحم  إ  يددددد  لادددددا يدددددإ :  Define التعري
 ار مددددبء  مإطلاددددات  ار مددددبء  ار مليدددد  ارمشددددتل 
 ا دا  اها ار  اء يإ  ر  ارإ   ارخا  يي  ارااخليي 
   دددد ص اراشدددداط إس ددددي  الدددداا  إسايددددا  تددددلر 
  مد  أا ات لدل  ارم سلد    االلاا  إل  إس ي 
 ارس  دد   ار  امددك االا دداا شدد  ة   ارإددا ا خدد ااط
 ارمش  ع  خ يط  رل  اة 

ــــاس مرحمــــة -   ييدددداس لاددددا يددددإ : Measure القي
 مدد  اياددات  لدد   ارسصدد ك ارمشددتل   س دد  مدداه

 صدتات  طد  يدإ  تمدا  ار مدبء   ارماإي ار ملي 
 رهدددا مصدددت      مدددك رل ددد اة س  ددد   خصدددااص

 ارإقددا  مدداه  مإاا دد   رقيدداس ار مليدد  اااء رقيدداس
 مدد  أا ات لدددل   ارمشدد  ع  الددداا  إسقيددا اسدد 

  اال د   ار داب مخطدط االخإادا   امالج ارم سل 
 اا يإ  مخطط

 إسليددددك لاددددا يددددإ : Analyzeالتحميــــل  مرحمــــة -ج
 ارمشدددددددتل   أ دددددددااب رإسايدددددددا  ار مليددددددد  اراي ادددددددات
 متيدددداة إس ددددي  يدددد ا ات اإخددددال لدددد  لاددددا  ارهددددا 
  دددد  ارمسددددااة االلدددداا  رمقاالدددد  ارسددددار  رلاظددددا 
 ارم طد    ارمقداييس  لد   ااداء ارإ  ي  م سل 
 مددد  أا ات لدددل  ارم سلددد     ارقيددداس م سلددد   ددد 

 W 5  ط يقد  SWOTخ يط  ار ملي    إسليدك 
 لددد ع  5W) لددد   مليددد  ا  ااددد   لددد  خمدددس 

(Who, What ,Which , Where, When  
 إ إخاا  أا ات إسصااي 

ـــــة -د  مددددد  ارإس دددددي  Improve: التحســـــين مرحم
 يددددددإ   لاددددددا   ارمشددددددتل  ا ددددددااب إ ددددددإا اا خددددددبك

  ارإددددد  ارإس دددددي   ددددد ص إ ظدددددي  مددددد  اال دددددإتااة
 إاتيدددللا خدددبك مددد  ارإسليدددك م سلددد   ددد  سددداات
ار ا ا     مد   ارإس ياات    اء ارط ا ا  طك
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  خ يطدد  إددا ا ارقيمدد    5S أا ات لددل  ارم سلدد 
 ار ص  ارللا .

 لدل   د  :Control الرقابـة أو الـتحكم  مرحمة -هـ
  اخإاددددددا  ماددددددإظ  ييدددددداس لاددددددا  يتدددددد   ارم سلدددددد 
  يإم دددددك ارم دددددإقال   رلإس ددددي  ارممتاددددد  رلتدددد ص
 أ  مدددد  ارإ تددددا  دددد  ار مليدددد   ياادددد  مدددد  ارهددددا 
 خددبك مدد  لردد   يددإ  م ددااا إسدداث ردد  ار يدد ب
 ارمدددداخبت   ياادددد  م ددددإم ة اصدددد  ة االااء  ياادددد 

  اال ددددإ اا   مليدددد  رتدددك  ار مليددددات  ارمخ  دددات
ارإامدديط    مدد   ا ددإخاا   يددإ  رلمشدداتك ار دد ي  

 إقيددددي  اطايدددد    ايمدددداي ا  ة أا ات لددددل  ارم سلدددد 
   ار مليد  طايد  ار يااد   خد ااط   ارمإ از  االااء

 POKA – YOKE  ارخطا ما   ل ت  ا إخاا 

/ القيـاس/ التعريـف ويعتقد الباحـث أن مـن ي   
يـدعم (  DMAICد  الرقابـة/ التحسين/ التحميل

 مرحمة التحميل من خالل:
 إ صددي  مشدداتك  As-Isيددا   إسليددك  مليددات  .0

ار مليدددات  إسايدددا م اتدددز ا خإاددداا  ددد  ار مليددد  
  إقاي  سل ك رها. 

ي مددك  لدد  إختدديض  يددت  إتلتدد  ار مليدد   زيددااة . 5
 طددا ار مددبء ممددا يخددا  إسإيا ددات  مإطلاددات 

 ار مبء.
 باألفضــــــــل المقارنــــــــة أســــــــمو -3-1-3

ــــــــةد ــــــــة المقارن  القيــــــــاس/  المرجعي
 (المرجعى

 Dragolea and) دراسـاتإ إم دت  داة        
Cotirlea 2009  ; Wong And Wong 2008 

Smeltzer and Carr 1999; ; Gorengo Et 
Al 2005 ; Rothenbang  Et  al  2005;)  

 ل  أ  أ ل ب ارمقا ا  اا، طك ي إا  أااة رإطد ي  
  طددد  ا،لدددداا   أااة   ارددد  رإس ددددي  االااء  إاتيددددل 

قدددد ا ات ا  ددددإ اإي يات  ي ددددا ا صدددداا    مإخددددله ار
 ل   ه  مالي  ارإس ياات ارمطل اد   تيتيد  إاتيدللا. 
 أيطا ل  أااة إاا ي  ، طك ارمما  ات  م  خبر  
إصك ارشد تات رم دإ ه ارشد تات ارقااداة  د  م ارهدا 

Best – In – Class.ارمسا دا  مايميز أل  أ  تما 
  إ تددز خددا    إ  دد  لات أاهددا ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد 
  دد   دد   ارشدد تات رإسقيددا  ارماا  ددي  إسليددك  لدد 

مزايدددا إاا  دددي  يااغددد   ليهدددا ا لإمدددا  اإسليدددك  ل دددل  
ارقيمدددددد  رلإ دددددد    لدددددد  ا،اشددددددط  ارمطدددددديت  رلقيمدددددد  
 ا،اشددددط   يدددد  ارمطدددديت  رلقيمدددد  مدددد    هدددد  اظدددد  
ار مدددبء  ال يإدددكإ  لرددد  إال مددد  خدددبك ارمقا اددد  مددد  
أ طددددك ارمما  ددددات رلماا  ددددي   مدددد  لاددددا يدددد إ  ا   

ادددددد  اا، طددددددك رل صدددددد ك اارشدددددد تات رم ددددددإ ه ارمقا  
 . Best Of The Bestارش تات ارقاااة  ارمإميزة 

   Voss Et) دراسـتى    اتس ار ياا إإتقدت     

) 2001;  Al. 1997 Forker And Mendez 
 لدد  أ  أ ددل ب ارمقا ادد  اا، طددك لدد   مليدد  اسددث 
  سدددص  ددد  أ طدددك ارمما  دددات  إس يلهدددا رمقددداييس 

 اارإددددددار  يددددددإ   طدددددد   صدددددديا    Metricsإشددددددغيلي  
ألدداا   ايدداة ممدددا يددؤاه رلإس دددي  ارم ددإم .  رهدددلا 
ياظدددددد  ، ددددددل ب ارمقا ادددددد  اا، طددددددك تدددددد ااة   ارددددددد  
رلإخطدددديط  ارإاتيددددل رإغيدددد ات  دددد  ار مليددددات امددددا يقدددد ا 

 رلإس ي .

  Al Prosnikar Et . ) 2005)  دراسة يامت    
 اا، طددددددددددك ارمقا ادددددددددد  ، ددددددددددل ب مإتامددددددددددك امدددددددددد لج

Benchmarking (BM) أاددد اع أ ا ددد   لدددإ يشددإمك 
 لدددددإ أ ددددداس ارمزايدددددا  BM لدددددإ (BM) أاشدددددط  مددددد 

 BM لدددإ أ ددداس اال دددإ اإي يات    BMارإاا  دددي    
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 لإ أ داس ا،ااء إ مدك  BM  لإ أ اس ار مليات 
م ددددا  اشددددتك مإتامددددك  إادددداارإ رإس ددددي   دددد اة  مليدددد  

 .صا  ارق ا ات اال إ اإي ي 

المقارنــة باألفضــل يــدعم ويعتقــد الباحــث أن أســمو  
 مرحمة التحميل من خالل:

يقددددا  ايااددددات  دددد   مليددددات  أاشددددط    ل ددددل   .0
 ارقيم  رلماا  ي 

مد  سيدث إسايدا  As-Isيا   إسليدك  مليدات  .5
ا اس ا دددات  أ  ددد  ارقصددد    ددد  ا،ااء ارت لددد  
رل مليدددات مددد  خدددبك ارمقا اددد  مددد  أااء أ طدددك 

 ماا س. 
ي طددد   ددد ص ارإس دددي   ددد  إصدددمي   مليدددات  .3

To-Be . 
نظــــام التكــــاليف عمــــى أســـــاس  -3-1-4

األنشـــــطة ونظـــــام اإلدارة عمـــــى أســـــاس 
         العمميــــــــــــات وكــــــــــــللك نظــــــــــــام اإلدارة 
عمـــى أســـاس األنشـــطةق نظـــام التكـــاليف 

 عمى أساس األنشطة الموج  بالوقت
ااظا  ارإتاري   لد  أ داس  دراسات إلإمت  اة    

 Chea  Bescos and Charaf 2010ا،اشدط  
2011 (Abu Mansor  et   al.2012          Kneževic`; 

Kaličanin2013) and ارددداا   أن أ طدددس ا سيدددث 
 اطاراشدددد أ دددداس  لدددد  ارإتدددداري  ط يقدددد  إطايددددا   اء

Activity-Based Costing (ABC) اراسددث  لدد 
 ارإاا  ي  ارطغ ط م ا ه   إ ارتتاءة م  ارمزيا   

 لددد   ي ددده  اظدددا  ارإتددداري  . ار  رمددد   ددد  اراا مددد 
أ دددداس اراشدددداط  دددد  إقدددداي  م ل مددددات متيدددداة إ ددددإخا  
 إخدددال ارقددد ا ات ااخدددك ارشددد تات ممدددا يلقددد  اظبرددد  
 لدددد  إس ددددي  ا،ااء ارمددددار    يدددد  ارمددددار   يظهدددد  

 ارشددد تات  لددد   يإ دددي   ددد ص ارإس دددي  ارم دددإقالي  

  لددد  ارإتددداري  اظدددا  مددد  ا، ك اارم دددإ ه ا لإمدددا 
 Activity-Based Costing اراشدداط أ دداس

(ABC)   ا،اشط  إسليك  ل.   
   Knežević and Kaličanin دراسـة إإتدا     

 اظددا  أ   لد  ) Chea  2011) دراسـة   (2013
 يا ددداة يقدددا  (ABC) اراشددداط أ ددداس  لددد  ارإتددداري 
 مدددددد  أ اددددددي  مدددددد   اسددددددا  مإاا دددددد  ر ياادددددد  م ل مددددددات
 إتلتد  أيدكع   لمدا ارإاا  دي  رلميدزة ارما م  ارمصاا 

 ارقا ددداة لدددل  إددد    سيدددث. إ زيددد  إتلتددد  أيدددك   إاإددداج
  أاشددددط  ا مليددددات مإ لقدددد  ارإتدددداري   دددد  م ل مددددات

 مدداه إسايددا ا اا ة إ ددإطي  خبرهددا مدد   ارإدد  م يادد 
. ارشدد ت  ا داح  دد   ا،اشدط  ار مليددات لدل  م دالم 

  م ياددد   أاشددط   مليدددات إس يددك ارشددد ت  إقدد   يددا أ 
 إطايدددا ظدددك   ددد (. خدددا    إ دددااا) آخددد ه رشددد تات

إإمت  ارشد تات مد  خدبك مايقامد  لدلا  ABC اظا 
اراظددددا  مدددد  م ل مددددات صددددسيس   اييقدددد  مدددد  إإخددددال 
ار ايددددا مدددد  ارقدددد ا ات ا  ددددإ اإي ي  ممددددا ي  ددددك لددددلا 
اراظدددددا  مقاددددد ال  رمددددداه  ا ددددد  م دددددك إقايددددد  ارإخطددددديط 

 اارقيداس إ     ارإ  ا  إ اإي    إاتيل ا  إ اإي ي 
 .Scorecard Balanced   اءرألا ارمإ از 

رددددددديس اظدددددددا    ABCاظدددددددا  أ  ارا ا دددددددإا   إاددددددي    
امدددددا ط يقددددد  ساي ددددد   اا ة ارشددددد ت   رلإتددددداري   قدددددط  ا 
   دددديل  ر دددد اة أتادددد   لردددد  مدددد  خددددبك إدددد  ي   هدددد  

   يددد  ماريددد  رل مليدددات  ا،اشدددط     إددد  ي  مإغيددد ات
 ايااددات إد  ي    ارشد ت  أااء إ دهك إقيدي   ارإدإ ماريد 
 اإ إا اا ي م  مما ارش ت  أاشط     اري  تتاءة   

 اظدا  ا   ارق ك يمت . رلقيم  ارمطيت   ي  ا،اشط 
ABC  يسقدددا رلشددد ت  ميدددزة إاا  دددي  مددد  خدددبك أسدددا

 خددددبك مدددد ) التكمفــــة تخفــــي  بعــــدا دددداي   لمددددا ع 
  اارإدار  رلقيمد  ارمطديت   يد  ا،اشدط   ل  ارقطاء
ـــد  (إتاريتهدددا إسمدددك  دددا  ـــة بع  مددد ) المضـــافة القيم
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 ممدددا رلقيمددد  ارمطددديت  ا،اشدددط   لددد  ارإ تيدددز خدددبك
  ييمدددد  ارشدددد ت  رماإ ددددات ييمدددد  خلددددا  لدددد  ي ددددا ا
  دد  إإم ددك رلشدد ت  ييمدد  اراهايدد   دد   يسقددا رل مددبء
 رددد  إ صدددلت مدددا يدددا ما   ارا ا دددإا (. إاا  دددي  مزايدددا
 ارإد  خلصدت إرد  أ   Chenhall (2004) دراسـة

يمدا ام ل مدات إاا ة اظا  ارإتلت   ل  أ اس اراشداط 
مس ددددا   مإطدددد  ة إخددددا  ارقدددد ا ات ا  ددددإ اإي ي  م ددددك 

اا ة ارإتلت .  إخطيط ا اإاج  ا 
 عــــدة دراســــات  لدددد  ار ااددددب اآلخدددد  ألإمددددت      

أخدد ه اإ طددي  متهدد   ا اا ة  لدد  أ دداس ا،اشددط  
ABM  2010 ماها  ( Narong  2009; Cardoş 

and Pete  ; CIMA   2001 Gaber 2008) 
 ABCاظا   ل  أ  ار ااق  ارا ا ات اإتقت سيث  ;

/ABM  ارشد ت  أااء رإس دي   اا   ار    يل  ي إا 
 ارماددددإي  دددد  صددددسيس  م ل مددددات إدددد  ي  خددددبك مدددد 

 إس ددددي  تيتيدددد    إتلتدددد  ار مليددددات   ار ميددددك   اسيدددد 
 مإصدل   ل دل ABC/ ABM   اظا   ي ا .ار مليات

  لددددإ ي إمددددا اظددددا  لدددد  ABM  اظددددا . ارقيمدددد  مدددد 
 ا، مدددددددددداك  مليددددددددددات  اا ة ABC اظددددددددددا  ايااددددددددددات

 يإ  ABM اظا  خبك  م .  ياة  ارماإ ات اص  ة
 إإ دددا ز أ  إلادددإ ارإدددإ  ارخدددامات ارماإ دددات إصدددمي 
 أ  ارإا ي يددددد  ارإس دددددياات  ا  ددددد اء ار مدددددبء إ ي دددددات
  ادد  ياددإي ممددا  ار دد     ارتتدداءة ار دد اة  ددإ ار ل يدد 
)ارإس ي  رلش تات   ارخامات ارماإ ات ييم  إس ي 

 .ارم إم  م  خبك إاا ة اراشاط(
 Cardoş  And)  2010)دراستى  إطدي        
 Peteو( (Chenhall 2004  ارإتددداري  اظددا  أ 
  لددد   أ دددل ب ا اا ة (ABC)اراشددداط  أ ددداس  لددد 
 رإس ددي  مصددا ي  يمدد ب (ABM) اراشدداط أ دداس
 أ  تمددا .ارشدد تات تددك  ددإ  ارتتدداءة ارإاا  ددي  ارقددا ة
 يسقدددددا ABM أ دددددل ب   ABC اظدددددا  ادددددي  ار مددددد 

 أ طدددك إإاددد  إسقيدددا ألمهددد   مددد  ارمزايدددا مددد  ار ايدددا
  إسليبت مقاييس إ  ي    رم اااإها  ص ال رلإتاري 
  ارمسا دددددداي  رلمدددددداي ي  متيدددددداة ماريدددددد    يدددددد  ماريدددددد 

 . ارق ا ات اإخال  ملي   إ ا اا يي 
  يما يإ لا ااظا  ارإتاري   ل  أ اس ا،اشط      

 عـدة دراسـاتاار يت   ا ارااسث إإتداا ادي  ارم    
(Stout and Josephm 2011; Kaplen and 

Anderson 2003 ;Tani and Özyapici 
2012;Szychta2010)   لدددد  أ  اظددددا  ارإتدددداري 

 لدد  أ دداس ا،اشددط  ي إادد  اظددا  رلم ل مددات سيددث 
يقدددا  م ل مدددات مبامددد   اا ة ا، مددداك اال دددإ اإي ي  

اددددددإاا ة رلمدددددد ا ا  ارإشددددددغيلي   ي ددددددم  تددددددلر  ردددددد اا ة 
 ا،اشط   ار مليات   إال أاد  يإ الدك  اصد  اردزم  
   أااء اراشاط  تدلر  ارطايدات  يد  ارم دإغل   مد  
لاددا  دداء ا   اظددا  ارإتددداري   لدد  أ دداس ا،اشدددط  
ارم  ه  اار يت  ارله يإ  مد  خبرد  إ ميد  ارايادات 
 ارخاصددد  ا زماددد  ا،اشدددط   إ دددايك ا ددد اءات س ددداب
إتلتددددد  اراشددددداط  ي خدددددل  ددددد  إ إادددددا   اراظددددد ة ارشدددددامل  
رلم ا ا  ي إخا  ار يت تم اب أ ر  رلإتداري  سيدث 
ي إخا  ار يت رإخصيص إتلتد  ارمد ا ا مااشد ة  لد  
أ ددد اض ارإتلتددد   اارإدددار  ي دددم  لدددلا اراظدددا  اقيددداس 
طايددد  ارمددد ا ا مددد  خدددبك تميددد  ار يدددت ارمإددداح ،ااء 

 يات ار اطل .ار مك مما ي ا ا    إسايا ارطا
ويعتقــد الباحــث أن نظــام التكــاليف عمــى أســاس 

 األنشطة يدعم مرحمة التحميل من خالل:
يقددا  م ل مددات  دد  إتلتدد  ا،اشددط   ارمهددا  ممددا  .0

ي دددا ا  لددد  إ دددإا اا ا،اشدددط   يددد  ارطددد   ي  
اا ة إتلت  ا،اشط  ارمطيت  رلقيم    ا 

ا ددددد   ددددد ص ارإس دددددي  ممدددددا يمتددددد  مددددد  إقددددداي   .5
اي  إص  ات رإصدمي   مليدات ماإ ات  اياة  إق

  اياة
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ــــى أســــاس األنشــــطة فيعتقــــد  أمــــا نظــــام اإلدارة عم
   الباحث أن  يدعم مرحمة التحميل من خالل: 

 إسايا ا،اشط  ارمطيت    ي  ارمطيت  رلقيم   .0
إسليدك ا،اشددط   ار مليدات ممددا يمتد  مدد  إسليددك  .5

 م ااات ارإتلت 
ــــى أســــاس األنشــــطة  ــــاليف عم ــــا نظــــام التك أم

بالوقت فيعتقد الباحث أنـ  يـدعم مرحمـة الموج  
   : التحميل من خالل

 إسايا ا،زما  ارخاص  اتك اشاط  .0
إسايددا ارطايددات ار اطلدد  امددا ي ددم  اإ ددااة إاا ة  .5

 ارم ا ا ار اطل   
أدوات  دراســـــــــات تناولـــــــــت دور -3-2

   المحاســـــبة اإلداريـــــة اإلســـــتراتيجية 
 فى دعم مرحمة التصميم 

أظهددد ت ارا ا ددد   ددد  م سلددد  ارإسليدددك أاددد  اإي ددد     
 As ارمقا ا  اي  ار ط  ارسار  رألاشط   ار مليات

– Is  ار ط  ا،م ك رألاشط   ار مليدات To –Be  
يددا إظهدد    دد ة أااء إإطلددب إ ددااة إصددمي  ا،اشددط  
 ار مليات رل ص ك اها رل طد  ا،م دك.  رهدلا إسإداج 
إاا ة ارشدددد تات راظددددا    دددداك رلإ امددددك مدددد  ا،اشددددط  

فمســـفة  ي إقدددا ارااسدددث أ  أ طدددك أا ات ردددلر  لددد  
 لمعمميات الجديدةق نظام Six Sigmaستة سيجما 

 وظيفــة شــرن بأســمو  المــدعوم المســت دفة التكمفــة
 األنشـــطة أســـاس عمـــى التكـــاليف نظـــام ق الجـــودة
  األنشطة أساس عمى اإلدارة ونظام
 لمعمميــــــات ســــــيجما ســــــتة فمســــــفة -3-2-1

ـــــــل/ القيـــــــاس/ التعريـــــــفد الجديـــــــدة / التحمي
 Measure / Define   التحقـق/ التصميم
Verify\ Design \ Analyze \ 

  (DMADVد

  دي ما  دإ   ل دت  ماه د  ،سدا ارااسث إ  ض    
 ت سدا ارإسليدك م سلد     ارساري  ار مليات ماهي  ل 

 رهدل  ارمبءمد  ا  دإ اإي ي  ا اا يد  ارمسا ا  أا ات
 ارمدداهي ار زايدد  لددل   دد  ارا ا دد   إ طدد    ارم سلدد 
 اار مليدددات ارخددداص  لددد   دددي ما  دددإ  رتل دددت  ار ددداا 
-Huang Et Al 20) ارا ا دات  إإ داات. ار اياة

10;Patil Et Al 2013; Pendokhare And 
Quazi 2015 ; Selvi And Magumder 20-
14 ; Sokovic Et Al 2009 ; Radnor 2010 

 اظددا  أاد   لد   إإتدا DMADV مداهي إاا ردت ارإد 
 اهدددا  ار ايددداة ار مليدددات رإصدددمي  ي دددإخا  رلإس دددي 
 هــــلا ويتكــــون   ارإتلتدددد   إختدددديض ار دددد اة إس ددددي 
 : وهى مراحل خمسة من المن ي

 إسإيا ددات إ  يدد  عDefine التعريــف مرحمــة -أ
  ارمتا دب ارمإطلادات تك  إ  ي   ار  ا ار مبء

 إاا ة   يددددا ادددد  يقدددد    لاددددا   ارإصددددمي   مليدددد  مدددد 
 ساردددد  إطدددد ي  خددددبك مدددد  مشدددد  ع اادددداء ارإصددددمي 
 خدددبك مددد  إقدددايمها يمتددد    صددد  رإسقيدددا أ مددداك
  دد  ت يدد  ا ارم سلدد  لددل  إخإلدد   ال   ا اإدداج خطدد 
 لددل  أا ات.) DMAIC مدداهي  ددإ ارإ  يدد  م سلدد 
 (ار  اة  خ يط  إا ا ارقيم   ظيت  اش ع ارم سل 

 مقيددداس إطددد ي  يدددإ  لاددداعM  القيـــاس مرحمـــة -ب
 تيتي   إسايا Establish ToLerance رلا اح
   ارس  ددددد   ارخصددددااص ار دددددمات  إقيددددي  ييدددداس
  إسايدددا  لددد  رلسصددد ك ي ددد   ارإصدددمي     يدددا

 ر دددد اة س  دددد  إ إادددد   ارإدددد  ارإصددددمي   ااصدددد 
  ظيتدددد  اشدددد  ط يقدددد  إ ددددإخاا  يددددإ   لاددددا ارماددددإي
 إقدددا  رقيددداس ربلددداا  اطايدددات  إصدددمي  ار ددد اة

 ارمقا اددددددددددد ع ارم سلددددددددددد  لدددددددددددل  أا ات.)ارمشددددددددددد  ع
 إخإادددددددا  ياامددددددد    ادددددددا يإ  مخطدددددددط اا، طدددددددك 
 (ارساري  رل مليات ار ياا  خ ااط ارايااات 
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اشدددد  متددددالي  ع Analyze التحميــــل مرحمــــة  -ج
 Conceptا اإتا    ط  ي اا  متالي  مقإ س  

Proposals  ا،اشدددددط  ارم سلددددد  لدددددل   إشدددددمك 
  ارخصدددددااص رل دددددمات  ظيتددددد  إسليدددددكع ارإاريددددد 

 رمقاالدددددددد  يددددددددا إها  إسايددددددددا رلماددددددددإي  ار ظدددددددداا 
 اارا ددددا  ا، طددددك  مقا ادددد  ار مددددبء  إسإيا ددددات

   رلمادددإي متددداليم  إصدددمي  ار دددمات  لدددل  ،ااء
 مخطدددطع ارم سلددد  لدددل  أا ات.)ار مليدددات خددد ااط
-Process Ca ار مليد  طايد     ار داب ا، د 

pability  مساتاة ار ملي  ) 
 ياامدد  إ ددإ  اضع Design التصــميم مرحمــ  -ا

خإيددا  ارإصددمي  اادداااك خإاددا   إصددمي  أ طددك  ا    ا 
  مليددددددات خدددددد ااط   طدددددد  إصددددددمي  يددددددإ   لاددددددا  

  أيطدا. ا اإا يد  ار مليد   إ دهيك را   إتصيلي 
 ا اإا يددددددد  رل مليدددددددات اإصدددددددمي  ارم سلددددددد  إهدددددددإ 

 إقاي   ل  ياا ة إ  لها ارإإ اارص  ة  ارصاا ي 
 ارإدإ ار د اة  دمات اهدا مإد ا   رل مدبء ماإ دات
 لدددل  أا ات. )ار مدددبء مددد   ليهدددا ارإ ددد    ددداا

 اا، طك ارمقا ا    ارإا ا خ يط  اش ع ارم سل 
  لد  Five Steps ارخم د  ا،اشدط  ا ادامي  

 5 ار مك متا  رإاظي  خط ات خمس م  ا اامي
S  Tree Diagram   إ ددددددددددددددا ب ارإصددددددددددددددمي  

Design Experiments). 
 إخإادددا  يدددإ  لاددداع Verify التحقـــق مرحمـــة  -هــــ

   رلإخطديط ر  دإ اا  م اياد  اظدا   أاشاء  اش 
 مدد  ارماددإي إخإاددا   دد  ار ميددك إشدد ا  يددإ  سيددث
  Pilot Tests طديا اطداا  ل  إخإاا ات خبك
  إدددإ  ارماددإي إ دددإي اب  لدد  ار ددد ا يددا ة رإسايددا
 اا  دددددددإم ا ي  إإصددددددد  اصددددددد  ة ارم سلددددددد  لدددددددل 

Ongoing (ار مليددد   يااددد ع ارم سلددد  لدددل  أا ات 
-Response Pla   ار مليدد  إاا ة إسصدداايا 

nning   خطددد   يااددد  ار مليددد    مخطدددط ادددا يإ  
 (Checklist Sheet  ي  ا خإاا   ارتسص 

/ التعريـــفدDMADV يعتقـــد الباحـــث أن مـــن ي    
يـــدعم ( التحقـــق/ التصـــميم/ التحميـــل/ القيـــاس

 مرحمة التصميم من خالل:
امل دددد  ار مليددددات مدددد  خددددبك ار مدددد ز   طدددد   .0

 إصمي  متاليم  رلماإ ات
إقدددداي  س ددددااات ار مليدددد   إقدددداي  امددددالج مخإلتدددد   .5

 رل ملي   أ  لا  ل   يت  إتلت  ار ملي  
 مدددددك مساتددددداة رل مليددددد   إسايدددددا طايددددد  ار مليددددد   .3

  إسايا اقاط ا خإااا    إا ا ار ملي  
ا   إ  اء إ ايبت    ام لج ار مليدات ارساريد   .4

             إصمي   مليات  اياة
 المدعومـــــة المســـــت دفة تكمفـــــة -3-2-2

   الجودة وظيفة بنشر
-Swe ; 2014 ارتاا د ) الدراسات إ داات   

nson; and Azimi and Allahverdiz-adeh 
2012  Everaert 2014; Zengin and Ada 

 ارإتلتددددددددد  مددددددددداخك إ  يددددددددد  إاا ردددددددددت ارإددددددددد  (2010
(  5104 ارتاا ددد ) دراســـة إ ددد   سيدددث. ارم دددإها  

 مدااخك مد  مداخك أاد   لد  ارم إها   ارإتلت  ماخك
 إختديض ارد   يها  ارإتلت   اا ة االاا ي  ارمسا ا 
 ارماددددإي  إطدددد ي  ارإصددددمي  م سلدددد   دددد  ارماددددإي إتلتددد 
 ار اريددددد  ادددددار  اة إإصددددد  مإا  ددددد  ماإ دددددات  إقددددداي 
 ارا ا   إطي  تما. ار مبء    اات سا ات  إشا 
 خدبك مد  ارم دإها   ارإتلتد  رماخك اراظ  يمت  أا 

  أ دل ب  ت ااة ارإتاري  رإختيض ت ااةع  لما ا اي 
  Azimi)دراسـةاياما إ إاد  . ارش ت   اسي  رإس ي 

and Allahverdizadeh 2012) ارإتلتدددددددد    أ
ط يقددد    ل دددت    Target Cost( TC)ارم دددإها   

إ خدددددددل ا  إادددددددا ات ارماريددددددد   ارصددددددداا ي   ا  إادددددددا ات 
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ار مبء    ارس اا  خدبك م سلد  إصدمي  ارماإ دات 
 إ دددا ا ارشددد تات  ددد  إإخدددال يددد ا ات إصدددمي  ارمادددإي 
 لردددد  اهددددا  زيددددااة اردددد ا   ييمدددد  ارشدددد ت     أيطددددا 

ارا ا ددددد  ارإتلتددددد  ارم دددددإها   أااة إ دددددإ اإي ي  إ إاددددد  
 رلإخطيط.

-Sheikh and Rana 20)دراستى تما إإتا     
14; Hussein Et Al. 2011)  ار ااصد  أن  لد 

 دددد   ب دددد  م اسددددك  إإم ددددك TC  مليدددد   دددد  ار اي ددددي 
ــى التكمفــة - لدد ع  )إسليددك ار دد ا  الســوق يقــود إل

يل ددب ا  ا سي يدددا  دددإ إسايددا ارإتددداري  ارم دددم ح اهدددا 
 إ دإخا  راقدك طدغ ط ارإتلتدد  ارإاا  دي   ارإدإ إ ا دد  

تكمفة مسـت دفة لمسـتوى ارش ت  رمصممإ ارماإي(. 
)ي تددددز لددددلا ارق دددد   لدددد  إاددددااع مصددددممي   المنــــتي

ارماإ ددات رإسقيددا ارإتلتدد  ارم ددإها   ارإددإ مدد  شدد اها 
رددد  مت ادددات ارماإ دددات    إس يلهدددا أ  يدددإ  إسليلهدددا إ

اإدداج مت اددات  إردد  ارمدد  اي  الي دداا   دديل  رإصددمي   ا 
تكمفـــة مســـت دفة ارشددد ت  مددد  مصدددا لا ارخدددا  إ(. 

)ي تيددددز  لدددد  إاددددااع ارمدددد  اي   لمســــتوى المكونــــات
  ارإ صك رط ا متياة اارا ا  رلمشإ  (.

  يمددددا يإ لددددا اددددا   مدددداخك ارإتلتدددد  ارم ددددإها        
 لاا دد  ارقيمدد   ط يقدد  اشدد   ظيتدد  ا  ددل ب إسليددك 

 دراســــات  ددداة ادددي  إإتدددداا رلااسدددث إإطددد  ار ددد اة  
 ;Prased Et Al 2014 ;  5104 ارتادداا  )

Jariri And Zegordi 2008; Singh And 
Kumar 2014  ; Karimi And Jafari 2014  

; Sharma And Belokar 2012 )   لدد  أ 
ا ددإخاا  لاا دد  ارقيمدد   اشدد   ظيتدد  ار دد اة اصدد  ة 
مإتامل  م  ماخك ارإتلت  ارم إها   يسقا إس دياات 
م ددإم ة رلماددإي  ي ظدد   طددا ار ميددك  يختددض ارإتلتدد  
ارتليدددد  رلماددددإي سيددددث إددددإ  إاا ة ارإتلتدددد  اتتدددداءة أ ادددداء 
م سلدد  ارإصددمي  رل صدد ك رماددإي ا دد اة  اريدد   ا يددك 

ر مدددددبء   إ طددددد  ارا ا دددددات إتلتددددد   يسقدددددا  طدددددا ا
ار ددااق  أ  ارم سلدد  ار اايدد  راشدد   ظيتدد  ار دد اة لدد  
مصت    إخطيط ار زء  لاا يإ  إطايا لاا   ارقيم  
رلسصددددددد ك  لددددددد  م دددددددإ يات مخإلتددددددد  مددددددد  صدددددددتات 
 خصدددددااص ار دددددزء  اال إاددددداط ادددددي  خصدددددااص إلددددد  
اال ددزاء  ار بيددات ارمإااخلدد  اددي  مإطلاددات ارإصددمي  

يدددا إتلتددد  تدددك متددد    لدددلا  خصدددااص اال دددزاء  إسا
 ي إا  مبا  رإطايا ماخك ارإتلت  ارم إها  .         

 Singh and Kumar 2014)ددراسـة إطدي     
أ  ا ددإخاا  مدداخك ارإتلتدد  ارم ددإها   ارمددا    ااشدد  
 ظيتدددد  ار ددددد اة ي ددددا ا ارشددددد تات  لدددد  ااا ة إتلتددددد  
ارماددإي  إسقيددا خصددااص ار دد اة مدد  خددبك مقاالدد  
اسإيا ات ار مبء  ا إا اا ار ظاا  ارإ  ال إطي  

   Karimi and دراســةييمدد  رلماددإي. ايامددا إ طدد  
Jafari( 2014) مد  اشدد  أ  إتامددك لاا د  ارقيمد  

 ظيتددددد  ار ددددد اة تددددد ا ات رلإصدددددمي  ي إاددددد  طددددد   ه 
رإسقيدددا إصدددمي   يدددا رمادددإي يسقدددا إ ي دددات ار مدددبء 
لا إد  اي داا ط يقد  الاا ة ارإتلتدد  ات اريد  مد  خددبك   ا 
مدداخك ارإتلتدد  ارم ددإها   ا ااددب ا،ااإددي  ار دددااقإي  
متاايددددات   ددددإ  ارامدددد لج ارمصددددم  يتدددد   ل  يددددا ات  ا 

طددددا  ا   تددددك أ ددددل ب مدددد  تايدددد ة  إظهدددد  ارا ا دددد  أي
 ار ب   أ اريب  ل  اراس  ارإار ع

  اشددد   ظيتددد  ار ددد اة إهدددا  رلإ تدددا مددد  أ  ارمادددإي
إدد  إصددميم   إددا    Right Productارصددسي  

ارإتلتددددد  ارم دددددإها   مدددددد  خدددددبك ارمسا ظددددد   لدددددد  
 ار  اة.

  لاا دددددد  ارقيمددددددد  رلإاتدددددددا مدددددد  أ  إصدددددددمي  ارمادددددددإي
ارصدددسي  إددد  مددد  خدددبك أ دددل ب صدددسي   ط يقددد  

طددك  إددا   ارإتلتدد  ارم ددإها   مدد  خددبك ار ياادد  أ 
 أ ددل ب ارقيمدد  إسليددك مدداهي  لدد  ارإتدداري  )ي إادد 

  د  رلاسدث ارم دإها   ارإتلت  رماخك  اا   متمك
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 م سلدد  أ ادداء ارإتدداري  رإختدديض ارمسإملدد  ارمادداطا
 االااء  لد  ارمسا ظد  مد  ارمادإي  إخطديط إصمي 
 رلماإي(. ارمطل ا   ار  اة ار ظيت 

   ارإتلتدددد  ارم ددددإها   أااة ي يدددد  رددددباا ة اال ددددإ اإي ي
إمتدد  ارشدد ت  مدد  إي دداا  ب دد  أا دداا  لدد  ار دد اة 

  ار يت  ارإتلت .
 المســـت دفة التكمفـــة ويعتقـــد الباحـــث أن مـــدخل

 يدعم مرحمة التصميم من خالل:
 ارماإ ددددددات   To-Beا دددددد  إصددددددمي  ار مليددددددات  .0

 ار اياة 
 إسليدددك  مددد  خبرددد  يدددإ  إ دددإخاا  لاا ددد  ارقيمددد  .5

ارقيمددد   اشددد   ظيتددد  ار ددد اة ممدددا يدددا   مساتددداة 
 ار مليات  إاميطها

ا ددد  س دددااات ار مليددد  مددد  خدددبك إسايدددا إتلتددد   .3
 ار مليات  ا،اشط   ارمها  

ــــة الجــــودةق ونظــــام -3-2-3  نشــــر وظيف
 ونظــام األنشـطة أســاس عمـى التكـاليف
 األنشطة أساس عمى اإلدارة

ا ا دددددات اشددددد  إادددددا ك ارااسدددددث إسليدددددك  إقيدددددي        
 أ دددددداس  لدددددد  ارإتدددددداري   ظيتدددددد  ار دددددد اة    اظددددددا 

  اددددا ا،اشدددط  أ ددداس  لدددد  ا اا ة  اظدددا  ا،اشدددط 
ارإدددد  إددددا   ارم سلدددد  ا، ردددد   لدددد   ا،ا ات ماايشدددد 

م سل  ارإسليك سيث يت   ا  ل     إقداي  م ل مدات 
أت دد  مادد   دد  م سلدد  ارإصددمي .  رهددلا ي إقددا ارااسددث 

ا      م سل  ارإصدمي   أ  لل   ا،ا ات ار ب   رها
  رتا  ا    اا ه  ريس أ ا  .

 
 

 يعتقــد الباحــث أن نشــر وظيفــة الجــودة ق ونظــام    
 عمــى اإلدارة ونظــام األنشــطة أســاس عمــى التكــاليف
 يدعموا مرحمة التصميم من خالل: األنشطة أساس

 إصددمي   ا  ددااة  ايدداة   مليددات ماإ ددات إصددمي . 0
 إسإيا ددات مدد  رإإ ا ددا ساريدد   ماإ ددات  مليددات
 ار مبء

 ا،اشددددط   إسايدددا  ارمهدددا  االاشددددط  إتلتددد  إسايدددا.5
 يددددددا   ممددددددا رلقيمدددددد  ارمطدددددديت    يدددددد  ارمطدددددديت 
 ار ملي   س ااات

دراســـــات تناولـــــت دور أدوات  -3-3   
المحاســـبة اإلداريـــة اإلســـتراتيجية 

 فى دعم مرحمة التنفيل 
 ا اا يدددد  ارمسا ددددا  ي إقددددا ارااسددددث أ  أا ات       

 م سلد   لد  ار ار د  ارم سلد  إدا   اآلإي  ا  إ اإي ي 
  المستمر التحسين أسمو  عارإاتيل

  Continuous Improvement خــــــالل مــــــن 
 kaizenوتكاليف كايزن    kaizen كايزن فمسفة
costالفاقـد مـن الخـالى قاألداءLean  والمحاسـبة 
 Leanالفاقــــــــد مــــــــن خــــــــالى األداء بيرــــــــة فــــــــى

Accounting يق ددد  ارااسدددث لدددل  ار زايددد     رهدددلا
 م  اراسث  ل  اراس  ارإار ع

         أســــــمو  التحســــــين المســــــتمر -3-3-1
 أو فمسفة كايزن

ارإ  إاا رت  ل ت  ارإس دي   الدراساتإ اات        
 Karkoszka and Honorowicz)ارم إم   ماها 

  2009 ; Paul and   New 2003;  5114 شدد ا; 
 (5110Ni and Sun 2009; Kaur 2014ارات ه

 رقددددا أإتقددددت لددددل  ارا ا ددددات  لدددد  أ   ل ددددت  تددددايز  
إ إاددددددددد  ط يقددددددددد  رلإس دددددددددياات ارم دددددددددإم ة رل مليدددددددددات 
 ارماإ ات  لر  م  خبك ارم ا ري  ر مي  ار املي  

" KAIمددد  " إإتددد   ياااايددد  تلمددد   لدددإ  تدددلر  تدددايز 
 اسدددد  ي اددددإ مددددا  لدددد " ZEN"   ارإغييدددد  إ اددددإ  ارإددددإ

ا، طددددك.  إردددد  ارإغييدددد  ي اددددإ اددددلر   لدددد  ا، طددددك
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أ   ل ددت  تددايز   (5110 ( اراتدد ه دراســة إطددي  
إ إما  ل  إسقيا إس ياات صغي ة  مسدا اة ارس د  
إال أاهدا إإميددز اارشددم ري  ر ميدد    ااددب ار مددك  لات 
طاا  م إم   رهلا ياظ  رهل  ارتل دت  تإإ دا  مإدا ج 
رلإس دددددي   اظدددددا  خطدددددد ة خطددددد ة رإسقيدددددا ارإس ددددددي  

 ارإا ي   امشا ت   مي  ار املي .
 ا   تااددت ارا ا ددات ار ددااق   تددزت  لدد   ل ددت      

تددددايز   ا  إا إهددددا أ ددددل ب رلإس ددددي  ارم ددددإم  إال أ  
إاا رددددت متهدددد   ارإس دددددي   Starks (2009) دراســــة

-Continuous Process Imارم دددددإم  رل مليدددددات 
provement    أ طدددددددست أاددددددد  مددددددداخك إ دددددددإ اإي 

رإختددددددديض ارإتددددددداري   إس دددددددي  ار ددددددد اة  ا اإا يددددددد  
  ا  ة ارإصددددداي  مددددد  خدددددبك إقايدددددات  إختددددديض زمددددد

 أا ات رإس ددددي  ارمخ  ددددات  ماهددددا إددددا ا ار مليددددات 
 اظ يد    lean Six Sigma  دإ   دي ما ادب  ايدا

ارقيددددد ا  رهدددددلا ي إاددددد  ارإس دددددي  ارم دددددإم  رل مليدددددات  
Continuous Process Improvement    متد

 اي ددد  ر يااددد   يددداة  رإت يدددك ا  ددد اءات  ار مليدددات 
 Singh And) دراسـةا هدا. إدا    ل  إخإب  أا  

Singh 2013)   ارا ا ددد  ار دددااق   إؤتدددا  لددد  أ
-Continuous Imإ إ اإي يات ارإس ي  ارم دإم  

provement   إ مدددددك  لددددد  إاتيدددددل إغييددددد ات إطدددددا ي
صددغي ة  دد  ار مليددات ارصدداا ي  رلددإخلص مدد  ارتايددا 

 مما يزيا يا ة ارش تات  ل  ارماا   . 

إتقت  اة      Ontario 2013 ; Farris)دراسات ا 
2006;Stefanic Et Al.2012)  ل  مته   سداث 

أ    شدددددد   مددددددك تددددددايز   Kaizen Eventتددددددايز  
Kaizen Workshop  ل  ط يق     يل  رإا يب 

ار دداملي   لدد  ارمشددا ت   رإطدد ي  مهددا اإه   دد  سددك 
ارمشدداتك  زيددااة إستيددزل   لدد  ارمشددا ت   دد  أاشددط  
ارإس دددي   مددد  خبرهدددا يدددإ  إسايدددا ارمشدددتل   أ ددداااها 

 طدد ا سلهددا  مدد  لددلا ارماطلددا يددإ  إصددمي  ار مليدد  
 يتددد   مقاددد ك مددد   ميددد  ار ددداملي   مددداة ار مدددك  ددد  

   إت   م  ي   ري مي . لل  ار  ش
 Farris) دراســـة  ددد  اتدددس ارم ددداك أيطدددا  إزيدددا     

لدددد  مشدددد  ع يصدددددي   Kaizen Eventأ   (2006
ا، ددددك ي تددددز  لدددد   مليدددد  م يادددد  أ  م م  دددد  مدددد  
ا،اشط  ااخك م تز  مك م ي   ي  دا   يدا مإ داا 
ار ظاا  رقطاء  اة أيا  رإسليك  إطايا ارإس دياات 

   Ontario) دراسة   ماطق   مك م يا . تما أ  
ل  إطايا   يا  Kaizen Eventإاي  أ   (2013

يدديم  إطددا ي   إقليددك مداظ   مهيتددك ي تددز  لدد  خلددا 
ارتايددا  دد  اراشددداط  ار مليدد   ردديس ارهدددا  مادد  خلدددا 

 ماإ ددددددددات  ايدددددددداة اددددددددك ارإ تددددددددا مدددددددد  أ    مليددددددددات
ارمما  ددات  ددد  ار مليدددات متإملددد  ممدددا يسقدددا   اريددد  
ار مليدددددات  لرددددد  يإطلدددددب إ ميددددد  ارمددددداي ي   مدددددارت  
ار ملي   ارقاامي   ل  ارإشدغيك    د  ار مليد  ارساريد  

        تك ا، زاء ارمإ لق  اار ملي .   إس ياها  ارإتتي 
ويعتقـــــــد الباحـــــــث أن أســـــــمو  التحســـــــين     

يــــدعم مرحمـــــة  المســــتمر أو فمســــفة كــــايزن
 التنفيل من خالل:

ي ددددا ا  لدددد  إاا ة ارإغييدددد   دددد  ار مليددددات أ ادددداء  .0
 ارإاتيل

يمت  م  مشا ت  ار املي  م  خبك   ش  مك  .5
تدددايز   سددداث تدددايز  ممدددا يدددا   ارإاتيدددل ارادددا   

 رل مليات 
يقددددددددا   اا ة  مليددددددددات ا، مدددددددداك أا ات رلإاتيددددددددل  .3

  ارإس ي  اراا   رل مليات ارساري  
أســــــمو  أداء خــــــالى مــــــن الفاقــــــد  -3-3-2

Lean   والمحاسـبة عـن األداء الخـالى مـن
 Lean Accounting الفاقد 
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 Ahackchi Et Al) دراســــات  ددددات إإتقددددت     
2012 ; Chiarini 2012 ; Silva Et Al  2011) 

 اياددد   دددإ اإ دددا  ا،خيددد ة اآل اددد   دددإ ظهددد  أاددد   لددد 
 Lean  ايدا اا   ارإصاي  ا    لي  أطلا ا، ماك

Manufacturing. رهددددلا ار اي ددددي  ارتتدددد ة  إددددإلخص 
  ار ظداا  ا،اشدط   ميد  م  ارإخلص س ك االإ ا 

 أ  رلمادددإي ييمددد  إطدددي  ال ارإدددإ  ارمهدددا   ارمت ادددات
 اا   ا اإاج   يها  ار ميك اظ    ه  م  رلخام 
 االاإظا   زم  إختيض ارإتاري   إختيضع ار   ايا

 إس دي  رل ميدك  ييمد  إ  ي  ارماإ ات    اة إس ي 
 .ارتايا  ل  ارقطاء ارخامات /ارماإ ات إا ا
 Woehrle, and دراسة إإتقت ار ياا اتس       

Abou-Shady (2010)  دراسة م  Ahackchi 
Et Al (2012)  أ ا ي  مااائ خم   ي  ا أا   ل 

 اددا   ارإصداي  رإطايدا إإا هددا أ  ارشد ت   لد  ي دب
 عل   ارمااائ.  ايا
 dxx  ار ميك اظ    ه  م  ارقيم  إ  ي  
  م دي  رمادإي ارقيم  إيا  إساياع ارقيم  إا ا إيا 

  ارقيم  إيا  ااخك ماإ ات م م    أ 
  ي يدا  مدا إاإداج ط يا    ار سب  اظا إ إخاا 

  ي يا  ارله ار يت     ار ميك
 ط يدا  د  ارقيمد  إيدا  خبك يإا ا ارماإي   ك 

  رلقيم  ارمطيت  رلاشاطات م إم  إا ا خلا
    ارم دإم  ارإس دي  خدبك مد  ارتمداك إرد  ار 

  ايا اا   ارإصاي  اا إخاا 
 Ahackchi Et Al (2012 ( دراسـة إإتقدت تمدا   
 إ  ي  يمت  أا   ل  Chiarini (2012) دراسة م 

 يطدي  ال ار مليد   دإ اشداط أ  ا اد  Waste ارتايا
ع  لدد  اادد اع  ددا    دد  ارتايددا  يإم ددك   رل ميددك ييمدد 

 االاإظددددددددا   يددددددددت   ارسا دددددددد   دددددددد  ارزااددددددددا ا اإدددددددداج

Waiting  ارإشددددددغيك  مليددددددات   ارمخددددددز     اراقدددددك 
 .ار ي ب    ار املي  ا،  اا س ت    ارزااا
  Monroy )دراسات م  ااسي  أخ ه إإتا  اة    

Et Al. 2012; Maskell and Kennedy   
2007; Manjunath  and  Andrew  2013 ; 

  Debusk 2012  )  
 ل  أ  أ ل ب ارمسا دا   د  ا،ااء ارخدار  مد      

يدا    دبث   هدات  Lean Accounting ارتايدا 
-visual manاظد  ا ا دي   لدإ االاا ة  ارماظد  ة 

agement    اا ة إيددا  ارقيمدد  value stream ا 
management   ارإس ي  ارم إم .  اإسليك  إقيدي 

لدددددل  ارا ا دددددات إمتددددد  ارااسدددددث مددددد  إي ددددداز متهددددد   
  ااص  تك   ه  اظ  )مت  ( مد  ار ب د    هدات 

 تما يل ع
 :ــــة إ ددددإخا  راقددددك ارم ل مددددات  ددددإ  اإلدارة المرري

ايد ب  يدت ممتد    ددإ شدتك يدا    همهدا   لددلا 
مدددا يدددؤاه إرددد  ارشدددتا ي  سيدددث أ   ميددد  ا، ددد اا 
رددايه  اتددس ارم ل مددات  ددإ  يددت ارسا دد  إريهددا. 
 لل  ارم ل مدات إإد ا   خدبك ارماظمد  اارتامدك  

تقيـيم األداء  لاا إ  ا  اة  ااص  مد  ألمهداع 
لنتـــــاري ق مرحــــــة ومجمـــــ  النتـــــاري دمرحـــــة ا

   BOX SCOREاألنجاز( 
 إشددمك م ايادد   دد اة ارماددإي  إدارة تــدفق القيمــة 

 خام  ار مدبء  تدلر  م دالم  إدا ا ارقيمد   دإ 
اردد ا   سيددث ي ددإخا    يددا إددا ا ارقيمدد  مقدداييس 
ا،ااء   إتاري  إدا ا ارقيمد  رل يااد   لد  ا،ااء 
  إسايددددا ارماددددا   مدددد  ارإس ددددياات ارااإ دددد   دددد  

 ا اإاج اا    ايا.
  سيدددث إمتددد  ا اا ة ارم ايددد التحســـين المســـتمر 

ارش تات م  ا اإاا  إرد  ارم داالت ارإدإ إاطد   
  لإ   ص رلإس ي 
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ويعتقــد الباحــث أن أســمو  األداء الخــالى مــن       
 يدعم مرحمة التنفيل من خالل: الفاقد

يا   ارإاتيل اط يق   ليم   ارقطداء  لد  ارتايدا  .0
 إاظيددد  متدددا  ار مليدددات  ارإس دددي  ارم دددإم  

 رل مليات م  خبك أا ات  خ ااط 
ا دددد  مشددددا ت  ار دددداملي   دددد  إسقيددددا ا،لدددداا   .5

ا  دددإ اإي ي  رلشددد ت   إسقيدددا   امدددك ارا ددداح 
 ار اي ي  رل مليات 

أدوات  دراســـــــــات تناولـــــــــت دور -3-4
     المحاســــــبة اإلداريــــــة اإلســــــتراتيجية

 المراقبة واإلستمرارية  فى دعم مرحمة
 ع اآلإيدد  ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد  ارمسا ددا  أا ات إددا  

ق Benchmarkingباألفضـــــل  المقارنـــــة أســـــمو 
-Balanced Sco لــــــ داء المتــــــوازن القيــــــاس
recard ـــى المحاســـبة ق ـــة ف  مـــن خـــالى األداء بير
ارم سلد  ار اا د   لد   Lean Accounting الفاقـد

   ي ددددد ض RUN واإلســـــتمرارية المتابعـــــة مرحمـــــة
ارااسدددث ،لدددد  ارا ا ددددات ارإددد  إاا رددددت لددددل  ا،ا ات 

  ل  اراس  ارإار ع

  لــــ داء المتــــوازن القيــــاس -3-4-1
Balanced  Scorecard 

ارإد  إاا ردت متهد    مت ادات  الدراسـاتإ داات      
 Norreklit Et)ردألااء  مد  ألمهدا  ارمإ از  ارقياس

Al. 2008 ; Tayler 2010 ; Albright Et Al. 
2010; Upton 2012; Frigo 2012 ; Kumru 
2012; Bento Et Al. 2013 ; Morard Et 
Al. 2013; Sver 2013; David Et Al. 2013 

; Harmon 2009 ;)    سيدث إإتقدت لدل  ارا ا دات
 ل  أ  إصمي  ارقيداس ارمإد از  ردألااء ي  لد  ي تدز 

 لددد  م دددااات ارا ددداح ط يلددد  ا، دددك  يقدددا    دددااك 
رإ  مدددد   ؤيدددد  ارشدددد ت   ا  ددددإ اإي يإها  دددد  م م  دددد  
مقدددددداييس  اددددددلر  لدددددد  يددددددا   إ صدددددديك ا  ددددددإ اإي ي  

تيللا   يشإمك ارقياس ارمإ از  ردألااء  لد  أ ا د   إا
أا ددداا  لددد ع ارا دددا ارمدددار  )ي تدددز  لددد  ييددداس ا،ااء 
ارمددددار (  ا ددددا ار مددددبء )ي تددددز  لدددد   طددددا ار مددددبء 
 ا سإتددددداظ اهددددد    اسيددددد  ار مدددددبء(  ا دددددا ار مليدددددات 
ارااخلي  )ي تز  ل  ار مليات  ا،اشط  ارإ  إطي  

اددد  يدددا  مددد   طدددا ييمددد  رل مدددبء  اارإدددار  إسقدددا أت
ار مبء  يشإمك  لد   ب د  أاد اع مد  ار مليدات  لد  
 مليددات ا اإتددا    مليددات إشددغيلي    مليددات خامدد  
مددا ا ددا ارايدد (  ا ددا ارإ لددي   ارامدد )ي تز  لدد  تيتيدد  
إ لدددددد  خلددددددا  إسقيددددددا ارقيمدددددد  اصدددددد  ة أت دددددد    اريدددددد  

 رل مبء(. 
 لاددا ي ددب ا شددا ة إردد  أادد  إ  ددا  بيدد   ددااي      
رلقيداس ارمإد از  ردألااء سيدث أ   األبعاد األربعـة اي 

مقداييس ا ددا ارامدد   ارددإ ل  إقدد ا  إ دداب رمقدداييس ا ددا 
ار مليات ارااخلي   ل   اب رلمقاييس ارم إخام     
ا ددددا ار مددددبء  تلهدددد  يقدددد ا ا رم ددددااات مقدددداييس ا ددددا 

 Causalارمخ  ات ارماري  اما يشتك  ل ل   ااي  
Chain ي دددب أ  يشدددإمك ارقيددداس ارمإددد از  ردددألااء   

 لد  ( Lag Indicators) لد  مقداييس رلمخ  دات 
-Lead Indica) م دددااات ا،ااء  مؤشددد ات إاا ددد 

tors) رددألااء ارمددار  ارم ددإقال    لدد  مؤشدد ات ياادداة
 ددددد  إطدددددا  يددددد اط إ دددددإ اإي ي  ارشددددد ت  مددددد  مقددددداييس 

 تدك ا دا مد   Operational Measuresإشدغيلي  
ا، ا دددد  يشددددإمك  لدددد  لددددلي  ارمؤشدددد ي  امددددا  ا،ا دددداا

-Cauي م  اإ طدي   ل دل   بيد  ا، د   اراإي د  
se-And-Effect Relationships   للا م  ش ا 

أ  ي  ددك ارقيدداس ارمإددد از  رددألااء اظدددا   يدداا  يقدددا  
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-Feed – Forward Control Syإغليد   ت دي  
stem. 
 Albright Et Al. (2010) دراســــــتى إزيددددددا      

 (Frigo (2012  أ  ارقياس ارمإ از  ردألااء يسإد ه
 Metrics Or لددد  خلددديط مدددد  مصدددت    إشدددغيلي  

Qualitative Metrics Operational  إسإددددددددد ه
 Metrics Or ل  ارمؤش ات ارقاااة  مصت    ماري  

Quantitative Metrics Financial    إسإ ه  ل
ارمؤشددد ات ارإاا ددد .   ددد  اتدددس ار دددياا أيطدددا إإتقدددت 

 ; Morard  Et Al. 2013) لد  دراسـات رالرـة
Sver 2013 ; Bento Et Al. 2013)   لد  أ 

ارهددا  مدد  ارقيدداس ارمإدد از  رددألااء لدد  إس يددك اظدد ة 
ارشددد تات مددد  ارإ تيدددز  لددد  ارمؤشددد ات ارماريددد   قدددط 
 ل  مؤش ات يصي ة ا، ك رإقيدي  ا،ااء راظد ة أت د  
 شدددم ري  مددد  خدددبك مؤشددد ات إشدددغيلي  ط يلددد  ا، دددك

 .        إؤ      ارمؤش ات ارماري  يصي ة ا، ك
يعتقد الباحث أن القياس المتوازن لـ داء يـدعم 

 مرحمة المراقبة واإلستمرارية من خالل:

 

إسايا ماه إ ا ا ار مليات ارساريد  مد  ا،لداا   .0
 ارم ط     إسايا   ص ارإس ي  ارممتا 

 ادددط إاتيدددل ار مليدددات مددد  ا،لددداا  ا  دددإ اإي ي   .5
رلشددد ت  ممدددا يمتددد  مددد  إسقيدددا   امدددك ارا ددداح 
ار اي ددي  رل مليددات  ارإدد  إقدد ا ا،ااء ارمددار   دد  

 ارم إقاك
 

أسمو  األداء الخالى مـن الفاقـد  -3-4-2
وأسمو  المحاسبة عن األداء الخـالى 

    Lean Accounting من الفاقد
إادددددا ك ارااسدددددث  ددددد  م سلددددد  ارإاتيدددددل ارا ا دددددات      

ارخاص  اهلا ا، ل ب  يقا  لدلا ا، دل ب م ل مدات 
متيددداة  ددد  إقيدددي  ا،ااء رل مليدددات  ددد اء مددد  ارااسيددد  

ارماري   ارإشغيلي   تلر  م ل مدات  د  ارطايد  سيدث 
ق اء ومجم  النتاري دمرحة النتاريتقييم األدي إخا  

  دددددااا إق يددددد    BOX SCOREمرحـــــة األنجـــــاز(
BOX SCORE ماري  م ل مات  ل  يسإ ه  ارله  

  يدد  إشددغيلي   مقدداييس  ارخ دداا  ا، ادداح ياامدد  مدد 
  لردددد  ارقيمدددد  اإيددددا  خاصدددد  رلطايدددد   مقدددداييس ماريدددد 
إدارة تــدفق  أ  تمددا   ارقيمدد  إيددا  أااء ييدداس اهددا 
إإطددم  إ ددإخاا    يددا إددا ا ارقيمدد  رمقدداييس  القيمــة

       ا،ااء  إتدددددداري  إددددددا ا ارقيمدددددد  رل ياادددددد   لدددددد  ا،ااء
  إسايدا ارماددا   مد  ارإس ددياات ارااإ د   دد  ا اإدداج 

 اا    ايا. 
 أسمو  المقارنة باألفضل  -3-4-3

إ دددد ض ارااسددددث رهددددلا ا، ددددل ب اارإتصدددديك  دددد      
ارم سلدد  ا، ردد   لدد  م سلدد  ارإسليددك  لاددا يقددا  لددلا 
ا، دددل ب م ل مدددات متيددداة  ددد  ارمإاا ددد   ارإقيدددي  مددد  
خدددددبك إددددد  ي  م ل مدددددات  ددددد  ارمقددددداييس ارم دددددإها   
، طك ارش تات مما يت ك م  مقاييس اطايد  ا،ااء 

  مقاييس صاا ا االلاا .  
ارة عمميـات األعمـال بـاألداء عالقة إد-4

 المالى لمشركات
يمتددددد  إ طدددددي  أ ددددد  إاا ة  مليدددددات ا، مددددداك       

ارما  مدددد  ادددد ا ات ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  ددددإ اإي ي  
 ل  ا،ااء ارمار   إسقيا إميز    ا،ااء  لر  مد  
خددبك  بيدد  مااشدد ة   بيدد   يدد  مااشدد ة مدد  خددبك 

عــــــدة سيددددددث أ طددددددست    امدددددك ارا دددددداح ار اي دددددي .
 Skrinjar Et Al.2007; Skrinjar Et)دراسـات

Al .2010; Trkman And Skrinjan 2012)  
أ  ارإ  ددد  ا مليدددات ا، مددداك  م دددإ ه اطددد ج  امددد  
إاا ة  مليددات ا، مدداك يقدد اا إردد  أااء إشددغيل  ) يدد  
مار (  يا    اك  لر  اص  ة مااشد ة  اصد  ة  يد  
مااش ة رألااء ارمار    لاا  إ إااط اي  مقاييس أااء 



 ..……العالقة بين إدارة عمليات األعمال المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية               محمد محمد محمد فتيحة/ أ

21 
 

)مقاييس إشدغيلي   يد  ماريد (  إسقيدا  إاا ة ار مليات
 لاا  ار ام .ارمقاييس ارماري   ا،

أرـــر تطبيـــق إدارة عمميـــات األعمـــال  -4-1
المدعومــــة بــــأدوات المحاســــبة اإلداريــــة 
ـــــــــالى  ـــــــــى األداء الم اإلســـــــــتراتيجية عم

 لمشركات بصورة مباشرة
إ  دددا ادددا ة  ددد  ارا ا دددات ارإددد  إاا ردددت أ ددد  إاا ة     

 مليددات ا، مدداك  لدد  ا،ااء ارمددار  رلشدد تات سيددث 
ليلددددد  ار ددددداا  ماهدددددا إاا ردددددت لدددددل  ار بيددددد  ا ا دددددات ي

 Friedl and Biloslavo 2009; Destri)دراسات
et al .2012 ;Benner and Veloso 2006 ; 

Segovia And Khataie 2011)   ا   تاادت لدل 
ارا ا دددات يدددا إشدددااهت  ددد  مؤشددد ات  مقددداييس ا،ااء 
ارمار  ارم إخام   ارإ  إم لت    م اك ار اادا  لد  
سقدد ا ارملتيدد   م دداك ار ااددا  لدد  ا  ددإ ما   م دداك 
ار ااا  ل  ا،ص ك  م داك ار اادا  لد  ارماي دات إال 
أ  لددددل  ارا ا ددددات إخإلتددددت  دددد  ماه يإهددددا  إ صددددلها 

-Friedl and Bil دراسـةأ طدست راإاا هدا سيدث 
oslavo (2009)    أ  أاشط   مليدات ا، مداك إدؤ
ممدا يدؤ    Cost Optimization ل  م اري  ارإتلتد  

اارإا ي   ل  ا،ااء ارمار  اص  ة مااشد ة  ا  دإخامت 
 .ارا ا   م اك ار ااا  ل  ا  إ ما 

 Vaziri (2013)دراســة   د  لددلا ارشدد   إ طدد      
ا،ااء ارمددار   إق دد  ارمقدداييس ارماريدد   مقدداييس أادد اع

)ا يددددد ااات   مقـــــاييس عامـــــةر ب ددددد  أاددددد اع  لددددد ع 
م ددداك ) مقــاييس نســـبيةارإتدداري   صددا   ارددداخك(  

ار اادددددا  لددددد  سقددددد ا ارملتيددددد   م ددددداك ار اادددددا  لددددد  
 صدددددا    ا  دددددإ ما   م ددددداك ار اادددددا  لددددد  ا،صددددد ك

)ارإا ا  مقاييس البقاء واإلستمراريةارقيم  ارساري (  
    اقاه(. ار

 Destri Et Al)دراسـة م  ااسي  أخد ه إؤتدا      

 ل  أ  إ إخاا  ط يق  ارإتلت   لد  أ داس (2012.
إمتدددددد  مدددددد   Process Based Costingار مليدددددد  

إسايددددا إتلتدددد  م إاطدددد  اار مليددددات  ا،اشددددط  ارت ايدددد  
اص  ة  ليم  مما يا   إ ظي   ل دل  ارقيمد  رلشد ت  
 ي ا ا  د  ارإتتيد   د  ار مليدات مد  اراهايد  رلاهايد  

End To End Process   مما ي دم  اإسايدا إتلتد
ار مليدد  اتتدداءة  يزيددا مدد   اسيدد  ارشدد ت   ا  ددإخامت 

ا  لدد  ا  ددإ ما   م دداك ار ااددا ارا ا دد  م دداك ار اادد
  ل  سق ا اارملتي . 

 Benner and Veloso) (2006 دراسـة إادي      
أ  لادددا   إلإمدددا  زاادددا  إ تيدددز تايددد   لددد  ار مليدددات 
اهددا  زيددااة تتدداءة   اسيدد  ار مليددات  أااء مما  ددات 

ارمددددددددار   ا،ااء إقدددددددد ا رإس دددددددد   دددددددد  إاا ة ار مليددددددددات
رلشددددد تات مددددد  خدددددبك أااإدددددي   لمددددداع زيدددددااة ارتتددددداءة 
ارإشغيلي  رل مليات مما يقلك م  ارإتلت   اارإار  زيااة 

-Firms Legitiا، اددددددددداح  زيدددددددددااة يدددددددددا ة ارشددددددددد ت  
macy ل  اراخ ك    أ  اا  ايداة   ايداة  ت دب 

 مدددبء  ددداا ممدددا يزيدددا ا، اددداح  إإسقدددا لدددل  اراإدددااي 
 ري ت رلمإ خ ة  ا  إخامت  رلش تات اراااا  اارإطايا

ارا ا ددد  م ددداك ار اادددا  لددد  ا،صددد ك  م ددداك ار اادددا 
 دراســـــةارماي دددددات. ايامدددددا أإطددددد  رلااسدددددث أ    لددددد 

Segovia And Khataie (2011)  أت د  إسايداا
 أت ددد ا ي ادددا مددد  مشدددتل  لدددلا اراسدددث سيدددث أ  ار مددد  
 ارإتامددددك اددددي  اظددددا  ارإتلتدددد   لدددد  أ دددداس ا،اشددددط  

اس ا،اشددط  مدد  إاا ة ار دد اة  اظددا  ا اا ة  لدد  أ دد
اإتدددددا   ارشددددامل   ا  دددددااة لاا ددددد   مليددددات ا، مددددداك  ا 
اا ة  مليات ا، ماك يزيا م  ا،ااء ارمدار   ار ملي   ا 
مددد  خدددبك إاا ة ارإتلتدددد   إإسقدددا   قددددا را ددداي   لمددددا 
 يااددد  ارإتلتددد   إختددديض ارإتلتددد    ا  دددإخامت ارا ا ددد  
م ددددداك ار اادددددا  لددددد  ا،صددددد ك  م ددددداك ار اادددددا  لددددد  

 ارماي ات. 
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 األعمـــال إدارة عمميـــات أرـــر تطبيـــق -4-2
المدعومــــة بــــأدوات المحاســــبة اإلداريــــة 

األداء المالى لمشـركات  عمى اإلستراتيجي
ــر مباشــرة مــن خــالل  عوامــل بصــورة غي

نجــاح العممياتدالعوامـــل الحرجـــة لـــ داء 
عتبارها كمؤشرات ل داء التشغيمى(  وام

إ دداات ارا ا ددات ارإدد  إاا رددت ار  امددك ارس  دد     
را دداح ار مليددات  ا  إاا لددا مؤشدد ات رددألااء ارإشددغيل  

سيدث إد ه  Batista(2009) دراسـةإؤتدا  لد  لرد  
أ   ااصددددد  ا،ااء ارإشدددددغيل  إم دددددك ألددددداا  س  ددددد  
ردددألااء ا  دددإ اإي     اي دددي  رتدددك ار مليدددات   إإتدددا 

 Willaent Et Al.( 2006  Guideline) دراستى
  سقيق  أ  مؤش ات ا،ااء ار اي ي  ددددددددددددد ل(2010)3

إخددددددا   دددددد  ييدددددداس أااء ار مليددددددات  إ إادددددد  مقدددددداييس 
 مؤشدد ات إشددغيلي  إهددا  رلإ تددا مدد  أ  ا،لدداا  إدد  

-Key Performance Indiمقاالإهدددا  رهدددلا  دددإ  
cator (KPI)   إسددددداا  إ دددددإخا  رقيددددداس مددددداه  دددددي

 إادي   On Trackارشد تات  لد  ارط يدا ارصدسي  
 لمددداع   امدددك  KPIارا ا دددإا  أ  لادددا  اددد  ي  مددد  

 مؤش ات أااء س     اي ي  إ إ اإي ي  )رقياس ماه 
إسقيدددا ارشددد ت  ،لددداا ها ا  دددإ اإيا ي   إإاددد  مددداخك 

( Top Down Approachمدددد  أ لدددد  إردددد  أ ددددتك 
س  دددددددد   اي ددددددددي  رددددددددألااء     امددددددددك  مؤشدددددددد ات أااء

   ا،اشددددط  ارإشددددغيل ) إت    لدددد  م ددددإ ه ار ظدددداا
 إ طدددد  م ل مددددات سدددد ك ار مليددددات  إتيددددا  دددد  إاا ة 
ار مليدددددددات  إإاددددددد  مددددددداخك مددددددد  أ دددددددتك إرددددددد  أ لددددددد  

(Bottom Up Approach)  يلخدص ارااسدث  د  .
ار ا ك ارإار  أل  مؤش ات   ااص     امك ارا اح 
ارس  دد  ا ددا إسليددك  إقيددي   دداة ا ا ددات  لردد   لدد  

  اراس  ارإار ع

 يمخص عوامل النجاح الرريسية لمعمميات فى عدة دراسات سابقة دمن إعداد الباحث( ( :1جدول رقم د

 سى اندراستا

 عوايم انُجاح انذزجت أو عوايم َجاح انعًهياث

كفاء

 ة
 إعخًاديت إبخكار يزوَت حسهيى حكهفت سزعت ولج جودة إَخاجيت فعانيت

Lopez and 

Santos   2010 
  * *  * * * *   

Kiesi  2012 

Halir 2012 
* *          

Dti  2000 * * *         
Evans 2006  * * * * *       
Kah And Ma-

rtikaune 2012 

Kuman and 

Suresh  2009  

*  * *  *      

   * *    * *    0202َاصز 
  * * * *   *     0220شزف انديٍ 

Trkman  2010   *  *  *      
Trkman  2012  *  *  * *     
Bhasin and 

Parrey 2013 
   *  * *     

Slack Et Al 

2004 
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Batista 2009 * * * * * 
Herzog Et Al 

2009 
   *   * * *   

HAGOSAND 

2010 

ROSEMANN 

AND  

 
    

* 
 
*   

*     

     *  * * *    0202َديى 
  *   *  * *    0202إبزاهيى 

Vuksic Et Al 

2013 
    *  *     

Tucek  and 

Hrabal 2014 
* *  * *  *     

     

ويتضــم مــن تحميــل الجــدول الســابق لمدراســات 
ـــى تناولـــت عوامـــل  النجـــاح الرريســـية لمعمميـــات الت

 الجوان  األتية:
   ال ي  ددا إإتدداا شددامك ادددي  ارا ا ددات ار ددااق   لددد

  اا  طاي     امك ا اح ار مليات ار اي ي 
   إإم ددك ألدد    امددك ارا دداح ار اي ددي  رل مليددات ا ددا

 لدد   عنصــر11سصدد لا مدد  ارا ا ددات ار ددااق   دد 
ارتتددددددداءة  ارت اريددددددد   ا اإا يددددددد   ار ددددددد اة  ار يدددددددت 

ر دددددد     ارإتلتدددددد   ارإ ددددددلي   ارم  ادددددد   ا اإتددددددا   ا
  ا  إمااي . 

  إإطددد  رلااسددددث  ددد   ددددايل  رسصددد    امددددك ا دددداح
 خاصـية 12ار مليات أ  لاا  ا ا   أخ ه لتد ت

 Ravesteyn Et) دراســـة   امدددك رلا ددداح  لددد 

Al.2012)   ارإدددددددد  لتدددددددد ت أ  أااء ار مليدددددددد  ردددددددد 
خاصدددددي   لددددد  ارإتلتددددد   05خصدددددااص إإم دددددك  ددددد 
 ارإ تيدز  لد   lead Time ارتتاءة  يت ا اإظدا 

ار مددددددددبء   ارإس ددددددددي  ارم ددددددددإم  ار  اة    طددددددددا 
متاايددد   ار ددداملي   إسقيدددا ميدددزة إاا  دددي   ارم  اددد   ا 

 Comprehensibility)ارإإادددددددددددددددددددد   ارشددددددددددددددددددددم ري  
 Traceability)  رلقياس.  ارقاالي 
 

 
 

 

  امقا ا    امك ارا اح ار ااق     ار ا ك   االا 
 Ravesteyn Et( م    امك ارا اح رلا ا   00)

Al.(2012 ( امدددددك  إإطددددد  05 ارإددددد  سددددداات  )
 خمسـة عوامـل لمنجـاحرلااسث ا إتداا ايداه   لد  

الكفــاءة والجــودة والوقــت دوقــت اإلنتظــار(  لدد ع 
 والتكمفة والمرونة.

  اا ا ا   أ   ا،ااء ارإشدغيل   لد  إسقيدا ا،ااء 
ارمار  م  خبك   امك ارا داح ار اي دي  رل مليدات 

يشدإمك  لد   مؤشر لمقياس    ي إخا  ارااسث 
إم دددددك   امدددددك ارا ددددداح ار اي دددددي   رمانيـــــة عوامـــــل
الكفاءة والجودة والوقت دالسرعة( رل مليات  ل ع 
 واإلنتاجية والفعالية والتسميم  والتكمفة والمرونة

 

اإلطــــــارالمقترح ألرــــــر تطبيــــــق إدارة  -5
عمميــات األعمــال عمــى األداء المــالى 

 لمشركات
مددد  خدددبك إسليدددك  إقيدددي  ارا ا دددات ار دددااق   ددد      

م دددددددددداك أ ددددددددددل ب إاا ة  مليددددددددددات ا، مدددددددددداك  أا ات 
ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  ددددإ اإي ي  ارإدددد  إددددا   م اسددددك 

أ ددد  إاا ة إطايدددا إاا ة  مليدددات ا، مددداك    ا ا دددات 
 مليات ا، ماك ارما  م  ا ا ات ارمسا ا  ا اا يد  
ا  ددددددإ اإي ي   لدددددد  ا،ااء ارمددددددار . أمتدددددد  رلااسددددددث 
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ارإ صدددك  طدددا  شدددامك مقإددد ح رإطايدددا إاا ة  مليدددات 
ا، مدددددددداك ارما  مدددددددد  ادددددددد ا ات ارمسا ددددددددا  ا اا يدددددددد  
ا  إ اإي ي     يظه  ا طا  ارشامك ارمقإ ح رإطايا 

مددددددداك   بيإددددددد  ادددددددا،ااء ارمدددددددار  إاا ة  مليدددددددات ا، 
 ((ع 0رلش تات  ل  ارشتك ارإار  )شتك  ي  )

 
 

 

 المختارة SMA اإلستراتيجية اإلدارية المحاسبة أدوات** 
 أســاس عمــى التكــاليف نظــام 

 عمــى اإلدارة ونظــام األنشــطة
ونظـــــام ق األنشـــــطة أســـــاس

التكــــــــاليف عمــــــــى أســــــــاس 
 األنشطة الموج  بالوقت

   وفمسـفة سـتة سـيجماSix 
Sigma لمعمميات الحالية 

 أسمو  المقارنة باألفضل 
 نشر وظيفة الجودة QFD 

  فمسفة ستة سيجماSix 

Sigma  ــــــــــــــــــات لمعممي
 الجديدة

 المسـت دفة التكمفـة نظام 
 نشـــر بأســـمو  المـــدعوم
 الجودة وظيفة

 عمــــــى التكـــــاليف نظـــــام 
 ونظــام األنشــطة أســاس
ـــــــــى اإلدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أســـــــــاس عم

 األنشطة  

  المســتمر التحســين أســمو  
 فمســـــــــــفة خـــــــــــالل مـــــــــــن
وتكـاليف    kaizenكـايزن
 kaizen costكايزن 

 ـــــــــــــــن الخـــــــــــــــالى األداء  م
 فـى المحاسـبة Leanالفاقد
 مـــــــن خـــــــالى األداء بيرـــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــد  Leanالفاق

Accounting  

 أســـمو  المقارنـــة باألفضـــل  
Benchmarking  

   القيـــاس المتـــوازن لـــ داء 
Balanced  Scorecard 

 الفاقـد مـن الخالى األداءLean 
 األداء بيرــــــة فــــــى والمحاســــــبة

ــــد مــــن خــــالى  Leanالفاق
Accounting 

 

 BPM األعمال عمميات مراحل إدارة **

 مرحمة المراقبة واإلستمرارية تنفيلمرحمة ال مرحمة التصميم مرحمة التحميل

 

 

 

 

 

 تحسين األداء المالى لمشركات 
اإلطار الشامل المقترح لتطبيق إدارة عمميات األعمال المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية (: 1د رقم شكل

 الباحث(اإلستراتيجية وعالقت  باألداء المالى لمشركات دمن إعداد 

 

 لمعمميات الرريسية النجاح عوامل تحقيق
 (والفعالية والتسميم واإلنتاجية والتكمفة والمرونةالكفاءة والجودة والوقت دالسرعة( د

 يدعى حدعى يدعى يدعى

 يؤدى إني

 يًا يُعكس 

 عهي
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يإطددد  مددد  ارشدددتك ار دددااا أ  إطايدددا إاا ة  مليدددات 
ا، مدداك يإطلددب  ب دد  م اسددك  إتدد   ار بيدد  ايدداه  
 بيددد  ا، ددد   اراإي ددد   لدددلا مدددا ي إقدددا  ارااسدددث  ددد  

 اراقاط ارإاري ع
 ـــــى والرانيـــــة ع يدددددإ  إسايدددددا أا ات المرحمـــــة األول

ارممت  ارمسا ا  ا اا ي  ا  إ اإي ي   ارإ  م  
أ  إخددا  م اسدددك إاا ة  مليددات ا، مددداك    يلددد  
لر  إخصيص لل  ا،ا ات  ل  ا، ا   م اسدك 
 اا ة  مليدددددددددددات ا، مددددددددددداك    يدددددددددددا  ارااسدددددددددددث 
اإخصيص لدل  ا،ا ات   قدا  رطاي د  ارم ل مدات 

 ارم اا إ ا  لا    تك م سل  
 ع تاإي ددد  رلم سلددد  ا، رددد   ار اايددد  رحمـــة الرالرـــةالم

إإمت  ارش تات م  إسقيا   امدك ارا داح ارس  د  
رل مليدددات  ارإددد  إشدددتك ا،ااء ارإشدددغيل  رلشددد تات 
 إإم ددددك  دددد  إس ددددي  ار  امددددك ارإاريدددد  مدددد  خدددددبك 

  ار دد اة عا اإا يدد   ارتتدداءة   ارت اريدد زيااإهددا  ل 
اريدد    امددك ارإ  ارم  ادد   ارإ ددلي    تددلر  إس ددي  ار

   ارإتلت .م  خبك إختيطها  ل ع ار يت
  ي إقدددا ارااسدددث أ  ارإطايدددا ارادددا    اا ة  مليدددات

اال مددداك يإطلدددب إددد ا    مشدددا ت  ارم اسدددك ار ب ددد  
ار ددااا إ طدديسها إلا تااددت إ يددا ارشدد تات اراظدد  
ر ملياإهددددا ت صدددد ك إشددددغيلي  إددددا   ااددددا رلشدددد تات 

  إس   ا،ااء ارإشغيل  أيطا .
   ي إقا ارااسث ا   لادا   بيد  إ إاداط ادي  ا طدا

ارشدددددامك ارمقإددددد ح  اا ة  مليدددددات ا، مددددداك  االااء 
ارمدددار  رلشددد تات  لدددلا يإسقدددا مددد  خدددبك إسقيدددا 
ارشدد تات ،ااء إشددغيل  مإميددز يصددب  دد  اراهايدد  

 رإس ي  ا،ااء ارمار  رلش تات. 
 الدراسة التطبيقية  -6
 صددددس  إخإاددددا   إردددد ارإطايقيدددد  ارا ا دددد  إهددددا      

  مليدددددددات إاا ة رإطايدددددددا ارمقإددددددد ح ارشدددددددامك ا طدددددددا 

 ا اا يددددددد  ارمسا دددددددا  اددددددد ا ات ارما  مددددددد  ا، مددددددداك
 ا طددددا  اددددي  ار بيدددد  إخإاددددا   أيطددددا   ا  ددددإ اإي ي  

. ارا ا د  مسدك رلشد ت  ارمار   ا،ااء ارمقإ ح ارشامك
 مدددد  ارساردددد  ا ا دددد  مدددداهي ارااسددددث ي ددددإخا    دددد  
 ارمسا دا  ،ا ات مطاق  أ ا ي  ش ت  إخإيا  خبك

 اصددددد  ة إخإيا لدددددا إدددد   ارإددددد ) ا  دددددإ اإي ي  ا اا يدددد 
  تدددلر ( ا، مددداك  مليدددات إاا ة أ دددل ب مددد  مبامددد 
 ا، مدددداك  مليدددات إاا ة أ دددل ب ارشددد ت  لدددل  إطادددا
  ارصددددلب ارسايددددا صدددداا   م دددداك  دددد  ارشدددد ت   لددددل 
 .ارصاا   ارقطاع ااخك
 يادك ارشد ت     ايااات ارااسث ي إخا           

 ارمددددددا    ا، مدددددداك  مليددددددات إاا ة أ ددددددل ب إطايددددددا
 خمددس رمدداة ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد  ارمسا ددا  ادد ا ات
 Event ددا ات اخمددس ارإطايددا  ددا   ا ددا  ددا ات
Study  ا،ااء  ل  ارإطايا أ    ل  ار ي   اها 
 ا ا ددد  مددداهي ارااسدددث إ دددإخا   يدددا. رلشددد ت  ارمدددار 
ساا ددد  أ ددل ب إاا ة  مليدددات ا، مددداك  ا ددداب ارساردد 

   ارتل دتات ا اا يد  ارم اصد ة  ادا ة إ دإخاام   د  
اراسدد ث ارمسا دداي  ممددا ي ددإلز  ار يدد   ا اايدد   لدد  
أ دددد  لددددلا ا، ددددل ب  لدددد  أااء ارشدددد تات  ادددداما يددددإ  
إا يمدددددددد  مددددددددد  خدددددددددبك أا ات ارمسا دددددددددا  ا اا يددددددددد  

 Trkmanا  ددإ اإي ي  تمددا إ ددإاا ارااسددث را ا دد  
 ارإ  أ طست أ  مداهي ا ا د  ارسارد  يدإ   (2010)

إخإيددا    دد  سدداالت ا، ددال  ارمإ لقدد  ا سددااث خاصدد  
(  Why,How)  إتدددددد    دددددد  شددددددتك رمددددددالا  تيدددددد  

 يخددددا  مدددداهي ا ا دددد  ارساردددد  ارم طدددد  ات اراس يددددد  
تإشدددددددا   ارااشددددددا   ار ايددددددداة  ارإددددددد  إسإدددددداج رتهددددددد   ا 

   ص . 
 ي  ددددد   ددددداب إخإيددددددا  ارااسدددددث رلشددددد ت  مسددددددك     

ارا ا دددد  ر دددداة أ ددددااب  لدددد ع إطاددددا ارشدددد ت  أا ات 
  5111ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  ددددإ اإي ي  ماددددل  ددددا  
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رددداه ارشددد ت  اظدددا  إاا ة مإتامدددك  لددد  ي إاددد  ام ااددد  
متددددد    اي ددددد   اا ة  مليدددددات ا، مددددداك مادددددل  دددددا  

هدا   ارش ت  مسدك ارا ا د   ااداة  د  م ارهدا  ر0995
شددددده ة  ارميددددد   ددددد  أ ددددد اا ارإصددددداي    ددددد  ارشددددد ا 
ا،  ددددط   إمتاايدددد   صدددد ك ارااسددددث رلقدددد اا  ارماريدددد  
رلشددددد ت  مددددد  خدددددبك م يددددد  ارا  صددددد   شددددد ت  اشددددد  
ارم ل مددات   إدد ا   إمتاايدد  إ دد اء مقدداابت شخصددي  

  اي  ارااسث  ا ض ارماي ي  اارش ت .       
 المقتــــرح المؤشــــر إختبــــار فــــرو  -6-1

 بـــين والعالقـــة المقتـــرح املالشـــ واإلطـــار
   :لمشركة المالى واألداء المقترح اإلطار

 والتــــى التطبيقيــــة الدراســــة أهــــداف عمــــى بنــــاءاً    
 :فى تمرمت

  رإطايدا ارمقإد ح ارشامك ا طا  اي  ار بي  إخإاا 
 ارمسا دا  اد ا ات ارما  مد  ا، ماك  مليات إاا ة

 مسددك رلشدد ت  ارمددار   ا،ااء ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد 
 ارا ا  

  إاا ة رإطايدا ارمقإد ح ارشامك ا طا  صس  إخإاا 
 ارمسا دددددا  اددددد ا ات ارما  مددددد  ا، مددددداك  مليدددددات
  ا  إ اإي ي  ا اا ي 

 إخإادددددا   ددددد  ض صددددديا   رلااسدددددث يمتددددد           
  مليددددددات  اا ة ارمقإدددددد ح ا طددددددا  اددددددي  ار بيدددددد 
 ا اا يدددد  ارمسا ددددا  ادددد ا ات ارما  مدددد  اال مدددداك

  أيطدددددددا   رلشددددددد ت   ارمدددددددار   ا،ااء ا  دددددددإ اإي ي 
 ع  لما   طي     ارمقإ ح ا طا  إخإاا 

 اإلطـــار بـــين إرتبـــاط عالقـــة توجـــد:  األول الفـــر 
 األعمـال عمميـات إدارة لتطبيـق المقتـرح الشامل

 اإلداريـــــــــة المحاســـــــــبة بـــــــــأدوات المدعومـــــــــة
 محــــــل لمشــــــركة المــــــالى واألداء اإلســــــتراتيجية

 الدراسة

 لتطبيق المقترح الشامل اإلطار يمقى: الرانى الفر 
ــــــات إدارة ــــــأدوات المدعومــــــة األعمــــــال عممي  ب

 القـارمين قبـول اإلسـتراتيجية اإلداريـة المحاسبة
 الدراسة محل الشركة عمى

   البيانات جم  ومصادر أدوات -6-2
ـــى الباحـــث إعتمـــد    ـــة الوســـارل عم ـــ  التالي  لتجمي

 : وهم البيانات
 ارماري  ا اا ة أي ا  م  ارشخصي  ارمقاابت إ  اء 

اا ة اا ة ارإصاي   ا  اا ة  ار  اة ارإط ي   ا   م ايا   ا 
اا ة ار دددددد اة  مسدددددددك اارشددددددد ت  ارم ل مدددددددات اظددددددد   ا 
 ادار  م  ارشد ت  مق     ارمقاابت  إمت ارا ا  

  ااب م  اارزيا ة  إص ي  إل   ل  ارسص ك ا ا
 .  ارماري  ا اا ة

 ر  إت دا  ارإصداي  إاا ة رمداي  ارهاإتي  ارمتارمات 
  ار مليات خ ااط    ا أ  ا     ا   

 رقيداس ارمقإد ح ارمؤشد  إ  داك إد  سيدث ارم ا بت 
  ددددد  إاا ات ر ددددداة ا، مددددداك  مليدددددات إاا ة   اريددددد 
 ارشدددد ت  رمقدددد  ااريددددا ا   دددداك خددددبك مدددد  ارشدددد ت 
 .ا رتإ  ا  ارا يا خبك م   تلر  اار  م 

  ارا  صددددد   ددددد   م ددددد ل ) رلشددددد ت  ارماريددددد  ارقددددد اا 
  دا  سإد  1995  ا  م ( IRAX ات ا ارمص ي 
2010. 

  ا ل ب إ إخاا  م  ارااسث إمت Check Lists  
  مليددات إاا ة   اريدد  رقيدداس ارمقإدد ح ارمؤشدد  خإاا  
 اارشدد ت  ارمدداي ي  مدد  مسددا ا ر دداا  لردد  ا، مدداك

 . ارا ا   مسك
 اإلحصــــــارية واألســــــالي  األدوات-6-3

 :اإلحصارى التحميل في المستخدمة
ــى التحميــل إجــراء فــى الباحــث إعتمــد     لمدراســة العمم
 :وهى أسالي  رالرة عمى
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 ارمدار  ا،ااء ييداس يخدص  يمدا ارماري  ارا ب أ ل ب 
 ار اسيدد  ا ددب خددبك مدد   لردد  ارا ا دد  مسددك رلشدد ت 

 ي تدس رتد  ارإشدغيل  ارد ا  صدا   ارااسدث  ا  إخا )
 (  ارإشغيلي  ار مليات  ا 

 ا سصداا  ارا اداميStatistical Package For 
Social  Science (SPSS)  اغد ض  55ا صداا

ــــارات الالمعمميــــةإطايددددا  -Non Param)امختب
etric) ومن ـا إختبـار ويمكوكسـنWil-coxon 

Signed Rank Test   ي ددددإخا  لددددلا ا خإاددددا  
 (Estimated Median)رم   د  ار  ديط ارمإ يد  

 اددددا ات ا طدددددا  ارشدددددامك ارمقإددددد ح  رتددددك  ادددددا ة مددددد 
رإطايددا إاا ة  مليددات ا، مدداك اارشدد ت  مسددك ارا ا دد  

 (.  5117  أمي    5116) زا   ز ل ك 
 اي  دد   إ إادداط م امددك Pearson Correlation 

 ي ددإخا   دد  ساردد  ارمإغيدد ات ارتميدد   يقددا  م ل مددات 
    ي ة  شتك ار بي  اي  مإغي ي .

 التطبيقية:نتاري الدراسة  -6-4
 ددددد  طددددد ء لدددددا  ارا ا ددددد  ارإطايقيددددد   ارتددددد  ض       

اربزمدددد   خإاددددا  صددددبسي  ار بيددددات اردددد ا اة اا طددددا  
ارشدددددددامك ارمقإددددددد ح  ي ددددددد ض ارااسدددددددث اارإسليدددددددك اإدددددددااي 
ا خإادددا ات ا سصدددااي   ارإسليدددك ارمدددار  رلقددد اا  ارماريددد  

  ل  اراس  ارإار ع
اإلطـار  بـين العالقـة إختبار نتاري -6-4-1

ـــــات  ـــــق إدارة عممي ـــــرح لتطبي الشـــــامل المقت
ــــــأدوات المحاســــــبة  األعمــــــال المدعومــــــة ب
اإلدارية اإلستراتيجية واألداء المـالى لمشـركة 

 محل الدراسة  
طاقدددددت ارشددددد ت  مسدددددك ارا ا ددددد  ا دددددض أا ات       

ارمسا ددا  ا اا يدد  ا  دددإ اإي ي   دد  اقطإدد  زمايإدددي  

ارااسددث  رهددلا  دديق    5104  ددا   5111 لمددا  ددا 
 اددددا إخإاددددا  ار بيدددد  اددددي  ا طددددا  ارشددددامك ارمقإدددد ح 
رإطايددددا إاا ة  مليدددددات ا، مددددداك ارما  مددددد  اددددد ا ات 
ارمسا ا  ا اا ي  ا  إ اإي ي   ا،ااء ارمار  رلش ت  

 إاا ة أ ل ب إطايا ياك ارش ت     ايااات اإ إخاا 
 ا اا يد  ارمسا دا  اد ا ات ارمدا    ا، مداك  مليات

 ارإطايددا  ددا   ا ددا  ددا ات خمددس رمدداة  ا  ددإ اإي ي
 ارتإدد ة لددل   إإم ددك  Event Study  ددا ات اخمدس

)خم ددد   دددا ات 5115سإددد   دددا   0995مددد   دددا  
( 5111 خم دد   ددا ات ا ددا  ددا   5111ياددك  ددا  

 ااخك لل  ارتإ ة     يطادا ارااسدث إ د ااي   لمدا 
ع إسليددددك مددددار  رلقدددد اا  ارماريدددد  رلإ دددد    لدددد  ا ددددب 

ارإددداا ك  ار دددي ر  ار ددد ي    ا دددب م مدددك ار اسيددد    
ارددد ا   ا دددب إتلتددد  اراطدددا   ارماا ددد     ددد  إخإادددا  
م امك إ إااط اي     رلإ تا م   ا   اإدااي ارإسليدك 

 ارمار     لر   ل  اراس  ارإار ع
لســـنة  1995الفتـــرة مـــن ســـنة  -6-4-1-1

2005 
 ب ددددد  أا ات مدددددد   5111طاقدددددت ارشددددد ت   دددددا        

أااة  اشدد  أا ات ارمسا ددا  ا اا يدد  ا  ددإ اإي ي   لدد ع 
 ظيتددد  ار ددد اة  أ دددل ب ارمقا اددد  اا، طدددك  ارقيددداس 
ارمإددددد از  ردددددبااء.  مددددد  أ دددددك ايددددد  اإدددددااي ارا ا ددددد  
ارإطايقي  إ إخا  ارااسث صا   ار ا  ارإشغيل  ااال  
مدد  صدددا   اردد ا  ا دددا ارطددد يا  رلإ دد    لددد   اادددا 

ارإشدددغيلي .  ي طددد  ار دددا ك ارإدددار  ا دددب  ار مليدددات
ارإسليك ارمار   ارإ  إمت  ارااسث م  إ  اء ارإسليك 
ار أ دد   ا، قدد  )ايااددات لددلا ار ددا ك م ددإخ    مدد  

((ع  0  يددد  إت دددك ارم  قددد   ددد  مبسدددا اراسدددث  يددد  )
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2005حتى سنة  1995ى من سنة (: النس  والمعدمت الخاصة بالفترة األول2جدول رقم د
 0221 0222 0222 0220 0220 0999 0991 0991 0991 0991 اٌــــــــبي

 1.12 1.05 0.95 0.6 0.62 0.67 1.5 1.48 1.67 2.71 َسبت انخداول

َسبت انسيونت 

 انسزيعت
1.48 0.32 0.43 0.55 0.27 0.3 0.33 0.45 0.58 0.58 

 %32.5 %34.74 %22.45 %16.94 %8.53 %16.25 %21.02 %15.73 %16.64 %17.82 َسبت يجًم انزبخ

 %67.5 %65.26 %77.55 %83.06 %91.47 %83.75 %78.98 %84.27 %83.36 %82.11 َسبت حكهفت انًبيعاث

يعدل انعائد انخشغيهي 

 عهي صافي انًبيعاث
10.07% 8.27% 7.16% 8.26% 12.01% 5.98% 15.1% 21.26% 33.84% 31.58% 

انعائد انخشغيهي يعدل 

عهي دموق 

 انًساهًيٍ

20.51% 12.77% 9.9% 4.47% 10.41% 7.74% 26.16% 47.82% 85.82% 73.97% 

يعدل انعائد انخشغيهي 

 عهي األصول
5.78% 3.86% 2.98% 1.55% 3.46% 1.76% 5.62% 11.91% 26.51% 25.54% 

يعدل انعائد انخشغيهي 

 عهي اإلسخثًار
6.64% 4.53% 3.62% 1.9% 4.61% 2.37% 8.16% 16.47% 35.87% 36.08% 

 

يتضم من الجدول السابق عـدة حقـارق يوجزهـا 
 الباحث عمى النحو التالى:

   لادددددا  إاختددددداض  ددددد  ا دددددا  م مدددددك ارددددد ا   اددددد
 ي  د   0999سإ   دا   0995ار ا ات م   ا  

لردد  إردد  زيددااة ا ددا  إتلتدد  ارماي ددات خددبك اتددس 
ار دددا ات  ي إقدددا ارااسدددث أ   ددداب لرددد  يدددا ي  ددد  
 اختدداض ارماي ددات    ددا    دد ا أا ات  أ ددداريب 
 اا ة ارإتلتدد  خددبك لددل  ارتإدد ة   ا ددا ييددا  ارشدد ت  
مسدددك ارا ا ددد  اإطايدددا  ب ددد  مددد  أا ات ارمسا دددا  

إغي  ار طد   5111ا اا ي  ا  إ اإي ي      ا  
   دا   زاات ا ا  م مدك ارد ا  خدبك ار دا ات مد

اختطدددت ا دددا  إتلتددد   5115سإددد   دددا   5110  ا 
ارماي ات خبك اتس ار دا ات  ي  د  ارااسدث لرد  
را دددداح ارشدددد ت   دددد  إطايددددا أا ات إددددا   ار دددد اة 
 اارإددددار  زيددددااة ارماي ددددات  زيددددااة  طددددا ار مددددبء   
 تددلر  إطايددا لددل  ا،ا ات ار ب دد    لددت ارشدد ت  

  خدبك ياا ة  ل  إاا ة ارإتاري  ات اري   تتداءة مد
إدد  ي  م ل مددات إتصدديلي   دد  ار مليددات  ا،اشددط  

 إيا ات  مإطلاات ار مبء م  خبكارإ  إقااك إس
  اش   ظيتد  ار د اة  اياادات  د  ارماا  دي   ليتدك

 ارإتاري  ارخاص  اه  م  خبك ارمقا ا  اا، طك 
 

 

    إسايددددا  دددد ص ارإس ددددي  ارممتادددد  رإختدددديض ارإتلتدددد  
 رألااء.م  خبك ارقياس ارمإ از  

   0999سإددد   دددا   0995خدددبك ارتإددد ة مددد   دددا 
إ  طدددددت ارشددددد ت  رمشددددداتك  ددددد  ار دددددي ر   إددددد ا   
ارمد ا ا ارماريدد  ارتا يدد  رإغطيدد  ا رإزامددات ارمإاا ردد  
 لددددلا يإطدددد  مدددد  إاختدددداض ا ددددا  ارإدددداا ك  ا ددددا  
ار ددي ر  ار دد ي   خددبك لددل  ارتإدد ة  ي إقددا ارااسددث 

تددس أ   دداب لردد  لدد  إاختدداض ارماي ددات خددبك ا
ارتإ ة  إس ات ارظ    ارماايد  اارشد ت    دا ات 

سإدد   5110زيدااة ارماي دات خددبك ارتإد ة مدد   دا  
 دددددد  إدددددد ا    ددددددي ر  تا يدددددد  رإغطيدددددد   5115 ددددددا  

ا رإزامدددات ارمإاا رددد   لدددلا يإطددد  مددد  زيدددااة ا دددا  
ارإدداا ك  ا ددا  ار ددي ر  ار دد ي   خددبك اتددس ارتإدد ة 

ارد     )لاا  إس      ارا اإي  خدبك ارتإد ة  لد 
 %(.011م  ت اهما أيك م  

 ار ااددا اإسليددك ا ددب ار اسيدد   ارمإم لدد   دد ع م دداك 
  لد  ارإشغيل  ار ااا م اك ارملتي    ل  ارإشغيل 
 ا  ددإ ما    لدد  ارإشددغيل  ار ااددا م دداك ا،صدد ك 
 ارماي دددددات صدددددا    لددددد  ارإشدددددغيل  ار اادددددا م ددددداك
 0995  ددا  مدد  ار ددا ات  ادد  إاختاطددها يبسددظ
 ارماي دات  اختداض لرد   ي  د  0999  ا  سإ 
 مصدد   ات  زيددااة ارماا دد  اراطددا   إتلتدد   زيددااة
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 ارإشدددغيلي  ار اادددا م ددداالت مإ  دددط  يالددد  ارإشدددغيك
 عمايل  0999  ا  سإ  0995  ا  م  رل ا ات

 ارملتيدددددد   لدددددد  ارإشددددددغيل  ار ااددددددا مإ  ددددددط م دددددداك
  لددد  ارإشدددغيل  ار اادددا م ددداك مإ  دددط  00.60%
 ارإشدغيل  ار ااا م اك مإ  ط  % 3.53 ا،ص ك
 ار ااددددا م دددداك مإ  ددددط  % 4.56ا  ددددإ ما   لدددد 

  %9.05 ارماي دددددددددات صدددددددددا    لددددددددد  ارإشدددددددددغيل 
 5115  ددا  سإدد  5110  ددا  مدد  رلتإدد ة  ادداراظ 
 ا، ا ددددد  ارإشددددغيلي  ار ااددددا م ددددداالت زيددددااة يإطدددد 
  اا ة إمتاايدد   إدد ا   ارماي ددات رزيددااة لردد   ي  دد 
 مإ  ددددط  يالدددد    ارإتلتدددد   إختدددديض  اا ة ارشدددد ت 
 5110  دا  مد  رل دا ات ارإشدغيلي  ار ااا م االت
 ار اادددا مإ  دددط م ددداك ع مدددايل  5115  دددا  سإددد 

 م دداك مإ  ددط  %48.31 ارملتيدد   لدد  ارإشددغيل 
 مإ  دط  %04.57 ا،صد ك  ل  ارإشغيل  ار ااا
  %09.79 ا  دإ ما   لد  ارإشدغيل  ار ااا م اك

 صددددددا    لدددددد  ارإشددددددغيل  ار ااددددددا م دددددداك مإ  ددددددط
 % 50.53 ارماي ات

  رلتإددد ة ا، ا ددد  ارإشددغيل  ار اادددا مإ  دددطات امقا ادد 
 زيدددااة يإطددد  5111  دددا   ا دددا 5111  دددا  يادددك

 ارااسدددث  ي  ددد  ارإشدددغيل  ار اادددا م ددداالت  إس ددد 
 أا ات م  ر ب   ارا ا   مسك ارش ت  رإطايا لر 

 ر ددددد اة اراا مددددد  ا  دددددإ اإي ي  ا اا يددددد  ارمسا دددددا 
 إختدددديض  دددداك ا دددد   تددددلر   ار مليددددات ارماإ ددددات
 أ  ارااسددث  ي إقددا.ار مددبء  طددا  ت ددب ارإتدداري 

 ارتإد ة خدبك أا  سقيق  خبك م  إإ تا اراإي   لل 
 ارشدد ت  تااددت 0999  ددا  سإدد  0995  ددا  مدد 

 أا ات   دددددد ا ا   ارمإتامددددددك ا اا ة اظددددددا  إطادددددا
 ارتإد ة خدبك لرد   ا ا   إ إ اإي ي  إاا ي  مسا ا 

 ارشدد ت  طاقددت 5115  ددا  سإدد  5110  ددا  مدد 
 مسا دا  أا ات  ب د  ا اادب ارمإتامك ا اا ة اظا 

 إا دددددداء صددددددس  مدددددد   رلإ تددددددا. إ ددددددإ اإي ي  إاا يدددددد 
 إ إاددددداط إخإادددددا  ادددددإ  اء ارااسدددددث   ددددديق   ارااسدددددث
 ارما  مددددد  ا، مددددداك  مليدددددات إاا ة ادددددي  اي  ددددد  
  ا،ااء ا  ددددددإ اإي ي  ا اا يدددددد  ارمسا ددددددا  اددددد ا ات
  ارا ا   مسك رلش ت  ارمار 

  شدا ة  اسا ط   سار     اي     إ إااط إخإاا   ا 
 ارا اددددامي يقدددد   لاددددا)+(  م  ددددب ا  إادددداط م امددددك
 ع ارإاري  ا سصااي  ارت  ض اإخإاا 

- H0 : P ≤ 0 

م امك ا  إااط ادي  ارمإغيد ي   أ  ارت ض للا  ي ا 
 أيك م  أ  ي ا ه ارصت 

- H1 : P > 0 
م امك ا  إااط ادي  ارمإغيد ي   أ  ارت ض للا  ي ا 

 أتا  م  ارصت 
شددددا ة  اسددددا طددد   ساردددد   دددد   ددد  ساردددد      م امددددك  ا 

 اإخإادددددا  ارا ادددددامي يقددددد   لادددددا( -)  دددددارب ا  إاددددداط
 ع ارإاري  ا سصااي  ارت  ض

0  >  H0 : P - 

م امك ا  إااط ادي  ارمإغيد ي   أ  ارت ض للا  ي ا 
 أتا  م  أ  ي ا ه ارصت 

- H1 : P ≤  0 

م امك ا  إااط ادي  ارمإغيد ي   أ  ارت ض للا  ي ا 
 أيك م  ارصت 

 إإم ك مإغي ات لدلا ا خإادا   د  مإغيد  م دإقك 
 لدد  أا ات ارمسا ددا  ا اا يدد  ا  ددإ اإي ي  ارمطاقدد  
اارشددد ت  مسدددك ارا ا ددد    ددداالا  ب ددد  أا ات طاقدددت 

) أااة اشددددد   ظيتددددد  ار ددددد اة   أ دددددل ب  5111 دددددا  
ارقيددداس ارمإددد از  ردددألااء(   يدددإ   ارمقا اددد  اا، طدددك  

 Dummy ا  إ أ   لمإ ييا هما م  خبك مإغي 
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Or Indicator Variable   ي خددل ارقيمدد   اددااإ 
 اارشد ت   إطادا م  د اة ا،ااة تاادت إلا( 0) ارقيمد 
  دا  سإد  5110  دا  مد  رلتإ ة  لر  ارا ا   مسك

 م  د اة  يد  ا،ااة تاات إلا( صت )  ارقيم  5115
  دا  مد  رلتإد ة  لر  ارا ا   مسك اارش ت  إطاا  ال

  د  ارإداا  ارمإغيد   يإم ك. 0999  ا  سإ  0995
 ا ددددب مإ  ددددطات خددددبك مدددد   يقدددداس ارمددددار  ا،ااء

  ددددا  مدددد  رلتإدددد ة ارإشددددغيل  ا،ااء  م دددداالت ار اسيدددد 
 إخإادا  مخ  ات  إظه    5115  ا  سإ  0995
(( 4)  يدد  اراسددث ملسددا  دد  إظهدد ) اي  دد   إ إادداط

  مليددات إاا ة اددي   ي يدد  م  ادد  ا  إادداط  بيدد  أ 
 ا اا يددددددد  ارمسا دددددددا  اددددددد ا ات ارما  مددددددد  ا، مددددددداك

 ارا ا دددد  مسددددك رلشدددد ت  ارمددددار   ا،ااء ا  ددددإ اإي ي 
 أتاددد )1.634+  ا  إاددداط م امدددك ييمددد  الغدددت سيدددث
P-Value (Sing ) ييمدددددددددد   الغددددددددددت%( 51 مدددددددددد 

 إم دددددك  ارإدددد ( 1.15) مدددد  أيددددك,( 155) ارمس دددد ا 
  إاددداا %95  قدد  م ددإ ه  اددا% 5 ارم ا يدد  م ددإ ه
  ارددددله اراددددايك ارتدددد ض  اقاددددك ار ددددا   ددددد ض اددددد  ض
 أتادد  ارمإغيدد ي  اددي  ا  إادداط م امددك أ   لدد  يدداص
 يؤتددا  لدلا م ا يدد   إ إاداط  بيدد   إم دك ارصددت  مد 

 رلتإدد ة ار اسيدد  ا ددب إسليددك مدد  ارااسددث ردد  مدداخلص
 ياد ك يا    لر . 5115  ا  سإ  0995  ا  م 

 ع  ل  ياص  ارله ارا ا   رهل  ا، ك ارت ض
 المقتـرح الشـامل اإلطار بين إرتباط عالقة توجد
 بـــأدوات المدعومـــة األعمـــال عمميـــات إدارة لتطبيـــق

 المـــــالى واألداء اإلســـــتراتيجية اإلداريـــــة المحاســـــبة
 الدراسة محل لمشركة

 شدددقها  ددد  ارا ا ددد  رددد  ماإ صدددلت يدددا    تدددلر 
 خدبك مد  ا، مداك  مليدات إاا ة إت يدك اد   اراظ ه
 إس ددي  يسقددا ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد  ارمسا ددا  أا ات
 .رلش تات ارمار   ا،ااء ارإشغيل  ا،ااء   

أااإدددي   2014ســـنة  اظددد ا  ،  ارشددد ت  طاقدددت   
مدددد  أا ات مدددد  أا ات ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  ددددإ اإي ي  

 ل ت  ارإس ي  ارم إم   أ ل ب ا،ااء ارخار   لماع 
مددد  ارتايدددا    لددد  ي دددإط  ارااسدددث ييددداس أ ددد  لددداإي  
ا،ااإي  ياك  ا ا إطايقه   ل  ا،ااء ارمار  رلش ت  
مسك اراسث ا اب يص  ارتإد ة ارزمايد  ممدا ال يمتد  
مدد  ييدداس ارإغييدد  ياددك  ا ددا ارإطايددا سيددث أ  لردد  

رخم دددد   ددددا ات.  -يإطلددددب  إدددد ة إإدددد ا ح مدددد   ب دددد  
 Yeshmin) دراسـات ا  دإاا ارااسدث  د  لرد  ر داة 

and  Fowzia  2011; Alleyne  and  Marshall 
 ارستد  ايات أا  يصد ب (5118ارشيشيا   ;2011 

 ا اا يد  ارمسا دا  أا ات إطايدا  شدك أ  ا داح  ل 
 رلإطايددا ا، ردد  ار ددا ات أ  ار ددا   دد  ا  ددإ اإي ي 

 طددب   دد   . ددا ات  دداة رإدد ا   ا،مدد  يسإدداج سيددث
  ا دالا شدهات 5104لرد   دإ  لدل  ارتإد ة يادك  دا  

  ار يا دددددددي  ا يإصدددددددااي  رأل طددددددداع إ دددددددإق ا   دددددددا 
 5100 يااي  55    ة اإي   ار  اي  مص  ر مه  ي 

  إد ة ارتإ ة  لل  م   إ ا مما 5103 ي اي  31     ة
 لددددددلا  مدددددد . ارمقا ادددددد  أ  رلقيدددددداس إصددددددل   ال شددددددالة

  دددددا  إإ دددددا  إسليدددددك   ددددد اء ارااسدددددث ر ددددد  ارماطلدددددا
  دد  ارا ا دد  مسددك ارشدد ت  أااء إطدد    لدد  رل يدد  
 .  5101  ا  سإ  5116  ا  م  ارتإ ة
 Trendتحميــل اإلتجــاع العــام  -6-4-1-2

Analysis  لتطــــــور أداء الشــــــركة خــــــالل
  2010حتى سنة  2006الفترة من سنة 

 سإددد  0995  دددا  مددد  ار دددااق  ارمقا اددد  أ اإدددت     
  مليدددددددات  اا ة إي ددددددداا  أ ددددددد    ددددددد ا 5115  دددددددا 

  لددد  ا اا يددد  ارمسا دددا  اددد ا ات ارما  مددد  ا، مددداك
 دراســة  إ طدد  ارا ا دد   مسددك رلشدد ت  ارمددار  ا،ااء

 ارإسليدددك أ ددداس أ ( 77   5105)  لدددبك اردددال ا ه
 ا اا مقا   إسليك ل  ارماري  رلا ب ارصسي  ارمار 
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 رهدددل  ارإدددا يخ  ارإطددد    لددد   ارإ ددد   ار دددا ات مددد 
 ا، د  لدلا  رإ تيدا. رلإطد    دا  إإ ا  ري تس ارا ب

 ار دددا  ا إ دددا  ييددداس إرددد  ارااسدددث  دددي ما ا ي ددداا 
  دددددا  سإددددد 5116  دددددا  مددددد  ارتإددددد ة خدددددبك ردددددألااء

   ي ط  ار ا ك ارإار  ا ب ارإسليك ارمدار  5101
 ارإددد  إمتددد  ارااسدددث مددد  إ ددد اء ارإسليدددك ا، قددد  أ  

ا ك م دددإخ    مددد  إسليدددك ا إ دددا  )اياادددات لدددلا ار ددد
 ((ع0  ي  إت ك ارم  ق     ملسا اراسث  ي  )

 

2010حتى سنة  2006( : النس  والمعدمت الخاصة بالفترة من سنة 3جدول رقم د
 0202 0229 0221 0221 0221 اٌــــــبي

 1.21 1.15 1.17 1.02 1.04 َسبت انخداول

 0.75 0.77 0.7 0.6 0.46 َسبت انسيونت انسزيعت

 %38.84 %38.77 %35.25 %35.3 %34.7 َسبت يجًم انزبخ

 %61.16 %61.23 %64.75 %64.7 %65.3 َسبت حكهفت انًبيعاث

يعدل انعائد انخشغيهي 

 %37.89 %38.09 %35.77 %35.31 %35.07 عهي صافي انًبيعاث

يعدل انعائد انخشغيهي 

 %133.17 %107.09 %98.63 %95.6 %90.41 عهي دموق انًساهًيٍ

يعدل انعائد انخشغيهي 

 %37.15 %35.88 %34.8 %31.4 %30.47 عهي األصول

يعدل انعائد انخشغيهي 

 %67.38 %67.06 %67.08 %56.87 %48.41 عهي اإلسخثًار

 

يوجزهـــا يتضـــم مـــن الجـــدول الســـابق عـــدة حقـــارق 
 الباحث عمى النحو التالى:

  5117  5116إاختطددت ا ددا  ارإدداا ك ر دداإإ 
إال أاهددددا  ددددا ات  5115 دددد  م يلإهددددا  دددد   ددددا  

 اارإددار   5101ر ددا   5118ا  إتدداع مدد   ددا  
يمتددد  ارقددد ك ا اهددددا إطددد  ت  ادددد  ار دددا ات ا ددددا 

  إاختطددت ا ددا  ار ددي ر  ار دد ي   ر ددا   5115
 دددا ات  إال أاهدددا 5115 اهدددا  ددد   دددا   5116

سإددد   دددا   5117ا  إتددداع مددد   ايدددا مددد   دددا  
مما يمت  م د  ارقد ك ا اهدا إطد  ت  اد   5101

 .5115ار ا ات ا ا  ا  
 

 
 

   لاا  إط   ملسد ظ  د  ا دا  م مدك ارد ا   اد
اارزيدددااة  يدددا   لرددد   5115ار دددا ات ا دددا  دددا  

أيطددا  ارإطدد    دد  ا ددا  إتلتدد  ارماي ددات ادداراقص 
ممددا ي ادد  تتدداءة  5115 ادد  ار ددا ات ا ددا  ددا  

  دددددددي   خاصدددددددد  إختيض ارإتاردددددددددد   دإاا ة ارش ت
ارإتدددداري  ارإشددددغيلي  مدددد  خددددبك إ ددددإخاا  أا ات 
مسا دددا  إاا يددد  إدددا   ارماي دددات   طدددا ار مدددبء 

  إا   ار مليات ارإشغيلي   إصمي  ار مليات.
   سددداث إطددد    ددد  م ددداك ار اادددا ارإشدددغيل   لدددد

زيدااة  اد  ار دا ات مد   دا  صا   ارماي دات اار
 لرد  ي  د  إرد  زيدااة  5119سإ   دا   5116

صددددددددا   اردددددددد ا  ارإشددددددددغيل   زيددددددددااة ارماي ددددددددات  
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  % 1.5امقددددداا   5101 ا اختددددداض  ددددد   دددددا  
%( يددددا ي  دددد  رزيددددااة 37.89 -%  38.19)= 

 مص   ات ارإشغيك  ارمص   ات ار م مي .
   سددداث إطددد    ددد  م ددداك ار اادددا ارإشدددغيل   لدددد

لمي  اارزيااة  ا  ار ا ات مد   دا  سق ا ارم ا
  5115مقا ادد  ا ددا   5101سإدد   ددا   5116

 5101  ددددا   5119اددددك زاا ارم دددداك  دددد   ددددا  
%  لددددددلا ي تددددددس تتدددددداءة ا اا ة  دددددد  011 دددددد  

إسقيا م اك  ااا م إت  م  أم اك ارم المي    
 ي    لر  رزيااة صدا   ارد ا  ارإشدغيل  ام داك 

  أتا  م  زيااة سق ا ارم المي . 
   سددداث إطددد    ددد  م ددداك ار اادددا ارإشدددغيل   لدددد

 5116ا،صد ك اارزيددااة  ادد  ار ددا ات مدد   ددا  
   ي  دد   5115مقا ادد  ا ددا   5101سإدد   ددا  

لرددد  رزيدددااة مإ  دددط ا،صددد ك مددد   دددا  آلخددد ه 
 زيددااة صددا   اردد ا  ارإشددغيل   رتدد  ردديس ادداتس 

 ارم اك.
   سددداث إطددد    ددد  م ددداك ار اادددا ارإشدددغيل   لدددد

 5116اة  ا  ار ا ات م   دا  ا  إ ما  اارزيا
   ا    5115مقا اددددد  ا دددددا   5101سإددددد   دددددا  

 5101ر دا   5118تاات ا ا  ارزيااة م   دا  
 يددددد  تايددددد ة  لرددددد  ي  ددددد  إرددددد  أ  ا دددددا  زيدددددااة 
مإ  دددط ا  دددإ ما  تاادددت أتاددد  مددد  ا دددا  زيدددااة 

 صا   ار ا  ارإشغيل  رهل  ار ا ات ار ب  .
   ددد    ددد  ارم مدددك ي إقدددا ارااسدددث اسدددا ث إطددد 

ا،ااء رلشددددد ت  مسدددددك ارا ا ددددد   ددددد  ارتإددددد ة مددددد  
رم ظدددددد  ارم دددددداالت  5101سإدددددد   ددددددا   5116

 ارا ب ارمس  ا  مما يا   اإي د  إسليدك  بيد  
ا  إاددداط ارإددد  إ صدددك رهدددا ارااسدددث  ادددا إسليدددك 

 ارإدد   5115سإدد   ددا   0995ارتإدد ة مدد   ددا  
إم لت      د ا  بيد  إ إاداط إي داا  ي يد  ادي  

 اددددددددد ا ات ارما  مددددددددد  ا، مددددددددداك  مليدددددددددات إاا ة
 مسدددك رلشددد ت  ارمدددار   ا،ااء ا اا يددد  ارمسا دددا 
 .ارا ا  

اإلطار الشامل المقترح  إختبار نتاري -6-4-2
لتطبيــق إدارة عمميــات األعمــال المدعومــة 

 بأدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية
-Wilcإ إما ارااسث  لد  إخإادا   يلت ت د        

oxon Signed Rank Test   خإادددا  ا طدددا 
ارشددامك ارمقإدد ح رإطايددا إاا ة  مليددات ا، مدداك  لدد  
 ياددددد  مددددد  ارمددددداي ي  أصدددددساب  دددددلط  ارإغييددددد   ددددد  
ارشددد ت  مسدددك ارا ا ددد     يدددا  ارااسدددث اإ دددااا ياامددد  

(( مق ددم  ر ب دد  5إ ددإايا  )م  قدد   دد  ارملسددا  يدد  )
 م اسك  ل ع

أا ات ارمسا دددددددددددددا  ا اا يددددددددددددد  ا  دددددددددددددإ اإي ي   : أومً 
  إإطم  إ ا   ش   اا ة()

إاا ة  مليددددددات ا، مدددددداك ) إإطددددددم  خم دددددد   رانيــــــًا:
  اا ات(  

ــًا :   امددك ارا دداح ار اي ددي  رل مليددات ) إإطددم   رالر
  مااي   اا ات(

 اقداط ارخمدس ل " ليكـرت" مقيداس إ دإخاا  إ   يا   
 تميددد  صدد  ة إردد ( ارإس ددي ) ارم ا قدد  ا  دد  رإس يددك
 أ ا دددا" ا  ااددد  إرددد " 5" ارقيمددد  إخصددديص إددد  سيدددث
" 4" ارقيمد   إخصديص( رلغايد  م إتد  إس دي " )إمامدا  
  إخصدددديص( م إتدددد  إس ددددي " )أ ا ددددا" ا  اادددد  إردددد 

( مإ  دددط إس دددي " )مسايدددا" ا  ااددد  إرددد " 3" ارقيمددد 
 سدا إرد  أ ا ا ال" ا  اا  إر " 2" ارقيم   إخصيص

 إر " 1" ارقيم  إخصيص  أخي ا  ( مسا ا إس ي " )ما
 (.إس ي  ي  ا ال" )ا طبا  ل  أ ا ا ال" ا  اا 

 
 

 إم ددك ارتدد ض ارخدداص اا طددا  ارشددامك ارمقإدد ح  دد  
 )ارت ض ار اا  رلا ا  (ع
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 إدارة لتطبيــــق المقتــــرح الشــــامل اإلطــــار يمقــــى
 المحاســــبة بــــأدوات المدعومــــة األعمــــال عمميــــات
 الشــركة عمــى القــارمين قبــول اإلســتراتيجية اإلداريــة
  الدراسة محل

  تما يلإع الفر  إحصارياً  اااء  لي  يمت  صيا   

H0: Median ≤ 3.0 
ار  ددديط   دددإ ااات متددد اات ار ياددد  أيدددك مددد  أ      

"  ي ا   ا  ياد ك متد اات 3ي ا   ارقيم  ارمساياة "
 ار يا  ر طا  ارمقإ ح

H1: Median > 3.0 
ار  دديط   ددإ ااات متدد اات ار يادد  أتادد  مدد  ارقيمدد  

 ي ادددد  يادددد ك متدددد اات ار يادددد  ر طددددا  " 3ارمسايدددداة "
 ارمقإ ح
رإسليددددددددك  spss إظهدددددددد  مخ  ددددددددات ا اددددددددامي   

ر يا   اساة تإخإادا  الم لمدإ  Wilcoxonإخإاا  
 دددإ ملسدددا اإدددااي ارإسليدددك ا سصدددااإ )ملسدددا  يددد  

 ((    ااراظ  إر  مخ  ات ارا اامي يإط  أ ع3)

 

   إدد  إخإاددا  ا طددا  تتددك  تددا  م ددإ ه ارم ا يدد
 لدددددددد  أيدددددددك مدددددددد  م ددددددددإ ه  1.155ارمس ددددددد ب 

 اارإددددار  يمتدددد  ارقدددد ك  1.15ارم ا يدددد  ارمقادددد ك 
ادددددد   ا طددددددا  ارشددددددامك ارمقإدددددد ح  اا ة  مليددددددات 
ا، مدددداك ارما  مدددد  ادددد ا ات ارمسا ددددا  ا اا يدددد  
ا  ددددإ اإي ي  يلقدددد  يادددد ك ارمدددداي ي   دددد  ارشدددد ت  

 ر  يإ  يا ك ارت ض ار اا . مسك ارا ا    اارإا
  تمددددا يددددا  ارااسددددث اإخإاددددا  ا طددددا  مدددد  خددددبك

إق يم  رم اسلد  ار ب د   أإطد  رلااسدث أ   ياد  
ارا ا ددد  )ارمددداي ي  أصدددساب  دددلط  ارإغييددد   ددد  
ارشدددد ت  مسددددك ارا ا دددد ( يالددددت ارم سلدددد  ا، ردددد  
)أا ات ارمسا ددا  ا اا يدد  ا  ددإ اإي ي  ارمقإ سدد  

 1.138ا يد  ارمس د ب   سيث الد  م دإ ه ارم 

( 1.15 لدد  أيدددك مدد  م دددإ ه ارم ا يدد  ارمقاددد ك 
 تددددلر  يالددددت ارم سلدددد  ار ار دددد  )  امددددك ارا دددداح 
ار اي ددي  رل مليددات   سيددث الدد  م ددإ ه ارم ا يدد  

 لدددددددد  أيدددددددك مدددددددد  م ددددددددإ ه  1.157ارمس ددددددد ب 
( مدد  ا طددا  ارمقإدد ح   1.15ارم ا يدد  ارمقادد ك 

 اسددك    طددت  يادد  ارا ا دد  ارم سلدد  ار اايدد  )ارم
ا، ا دددددد   اا ة  مليددددددات ا، مدددددداك  سيددددددث الدددددد  

 لددد  أتاددد   1.057م دددإ ه ارم ا يددد  ارمس ددد ب 
( سيددددددث 1.15مددددد  م ددددددإ ه ارم ا يددددد  ارمقادددددد ك 

إطاددا ارشدد ت  اظددا  ا اا ة ارمإتامددك  ارددله ياتددل 
لل  ارم اسدك طدمايا   أ  ار داملي  اارشد ت  مسدك 
ارا ا   ال يا ت   متهد   إاا ة  مليدات ا، مداك 

لب أ ا   رإطايا اظا  ا اا ة ارمإتامك   تمإط
 اارإار  تمسصل  اهاايد  يخلدص ارااسدث راإي د  
أال  لدددد  ياددددد ك ا طدددددا  ارشدددددامك ارمقإددددد ح  اا ة 
 مليددددات ا، مدددداك ارما  مدددد  ادددد ا ات ارمسا ددددا  

 ا اا ي  ا  إ اإي ي  اص  ة  زاي .  
 ي إقددا ارااسدددث أ  ارشدد ت  مسدددك ا ا دد  ارسارددد       

 ة  مليددددات ا، مدددداك  لدددد  ال إ دددد   لردددد  إطاددددا إاا
 يددارك ارااسددث  لدد  لردد  مدد  خددبك مددا أتددات  ليدد  

 أ طدست سيث Badreddine       et  al (2009)دراسة
أ  ارإطايددددا اراددددا   راظددددا  ا اا ة ارمإتامددددك يإطلددددب 
اظا  إاا ة  ل  أ اس ار مليد  يدا   ا،اظمد  ار ب د  
ارت  يددد  راظدددا  ا اا ة ارمإتامدددك سيدددث يمتددد  اردددإست  
 دد    ياادد  ا،اشدددط  ارمإااخلدد  ادددي  ا،اظمدد  ار ب ددد  

 ارت  ي .  
رإسليدك إخإادا   spssا ادامي   م  خدبك مخ  دات  

Wilcoxon يطددددا أمتدددد  ارإ دددد    لدددد  ار اددددا ات أ
)ملسددا  يدد   3ارإدد  سصددلت  لدد  مإ  ددط أيددك مدد  

-  أ ال  4-أ ال      5-((  لددد  ار ادددا ات  يددد  ع أ ال  3)
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  4-   اايدددددددددا   3 -   اايدددددددددا   5-   اايدددددددددا   01 -  أ ال  7
  ي إقا ارااسث أ  ار اب    لر  ي    إر ع

 

   ي    ارااسث  ا  إطايا ارش ت  راظا  ارإتاري
أ ددددداس ا،اشدددددط   اظدددددا  ارإتددددداري   لددددد   لددددد  

أ دداس ا،اشددط  ارم  دد  اار يددت إردد  أ  ارشدد ت  
إادددإي ماإ دددات امطيددد   ال ي  دددا إاددد ع تايددد   ددد  
إسإيا ات ار مبء  اارإار   دإ  إ دإتااة ماإ دات 
ار مدددبء مددد  ارإتددداري  ارصددداا ي   يددد  ارمااشددد ة 
إتددددد   مإ دددددا ي  رسددددداا  تايددددد   رهدددددلا  دددددإ  اظدددددا  

ارمطاا اارشد ت  يتد  ادارغ ض  ارإتاري  ارإقلياه
 ال إ  ددددددا سا دددددد   سإ دددددداب م دددددداالت إسميددددددك 
مإ ددددااة   تددددلر  ال إطاددددا ارشدددد ت  اظددددا  ا اا ة 
 لدد  أ دداس ا،اشددط  اظدد ا ،اهددا ال إاسددث  دد  
م دددددددااات ارإتلتدددددددد   ادددددددا إخصدددددددديص ارإتدددددددداري  
 ارصاا ي   ي  ارمااش ة  ل  ارماإ ات اراهااي .

 ارإتلتد   ي    ارااسث  ا  إطايا ارش ت  رمداخك
ارم دددإها   إرددد  أ  ارشددد ت  مسدددك ارا ا ددد  إ إاددد  

 دددد   شددد ت   اادددداة  دددد  صددداا   ارسايددددا  ارصددددلب
ارشدد ا ا،  ددط  رهددا  دداة أ دد اا رلإصدداي    دد  
ار ددد ا ارمسلددد  إ إاددد  ارشددد ت  ارقااددداة  ماإ دددات 
ارشد ت  إ ددإخا   دد  أ لدب ارقطا ددات  دد  ارا ردد  
 رهلا ال ي  ا سا   رلاسث    إختديض ارإتلتد  

اا إها رم ا ه  ارماا  ي .   ا 
   مددد  خدددبك ارمقاالددد  ارشخصدددي  مددد  ار ددداملي   ددد

إاا ة ارإط ي   ار د اة إإطد  رلااسدث أ  ارشد ت  
إطادددددا أااة اشدددددد   ظيتددددد  ار دددددد اة مددددد  أ ددددددل ب 
ارمقا اددددددد  اا، طدددددددك ت  دددددددل اي  رإدددددددا ي   ددددددد اة 
ارماإ ددات اراهاايدد   تددلر  إددا ي   دد اة ار مليددات 

ارمقا اد  ا  طدك  اارش ت   يإسقا لر  مد  خدبك
ارم دددددايي  ار ارميددددد  ارم طددددد     إسايدددددا  دددددد ص 
ارإس ددددي  ارممتاددددد  رزيدددددااة ار دددد اة  تدددددلر  إقددددد   

ارشددد ت  ا مدددك يددد اا  إ دددإايا  رلإ ددد    لددد  آ اء 
ار مبء  مإطلااإه  ار اياة  تدك لدل  يصدب  د  
إس ي  ار  اة رل مليات  ارماإ ات اراهااي   مد  

ا ارشدد ت  لددلا ارماطلددا ي  دد  ارااسددث  ددا  إطايدد
 ل ت   إ   ي ما رل مليات ارساري   ار اياة إرد  
أاهددا إ ددإخا  أ ددل اي  أ ددهك  أا ددط  دد  ارإطايددا 
 ال يسإا دددا إرددد  إ ددد اءات إسصدددااي  م قددداة تمدددا 

 يإطلاها إطايا  ل ت   إ   ي ما. 
   ادددددا  دددددؤاك مددددداي  إاا ة ارإطددددد ي   ار ددددد اة  ددددد 

أ دددل ب ارمسا دددا   ددد  ا،ااء ارخدددار  مددد  ارتايدددا 
امدددا إددد  إطايدددا أ طددد   أاددد  ال يطادددا اارشددد ت   ا 

 دددددا   Leanأ دددددل ب ا،ااء ارخدددددار  مددددد  ارتايدددددا 
 رت  ارااسث أ ط  ر  أ  ارش ت  مسدك  5104

ارا ا ددد  ردددايها  ااصددد  مددد  لدددلا ا، دددل ب م دددك 
ا اا ة ارم ايددددددد  )ارماظددددددد  ة  امدددددددا ي دددددددم  ااقدددددددك 
ارم ل مددددات  ددددإ أيدددد ب  يددددت ممتدددد    ددددإ شددددتك 

إاا ة إيددا  ارقيمدد  يددا    همهددا(  تددلر  ا لإمددا  ادد
م  خبك )م ايا    اة ارماإي  خام  ار مدبء   
  د ا ارإس دي  ارم دإم (  قدا  ارمداي  مد ة أخدد ه 
اإ دددااة  ادددا ة اسددد  اطادددا أااء ادددب  ايدددا  قدددط   
يخلدددددددص ارااسدددددددث مددددددد  لرددددددد  أ  لادددددددا  أا ات 
  ااصدددد  مسا ددددا  إاا يدددد  إ ددددإ اإي ي  اارشدددد ت  

  ا  ددماء ي ددإخامها ار دداملي  اارشدد ت  ا   ارا ايدد
لدددل  ا،ا ات   ادددا  دددؤار   ددد  ارقيددداس ارمإددد از  
ردألااء أ طدد  ارمدداي  ات د  ادد   مت ااإدد  ا، ا دد  
إ  دددددا  ا   تاادددددت إ  دددددا اصددددد  ة م دددددإقل    يددددد  

 مإتامل  م  ياك. 
  ادا ييدا  ارااسدث اشد ح مت ادات ا طدا  ارشددامك 

ارمقإ ح رلمداي ي   د  إاا ة ارإطد ي   ار د اة )مد  
إ إددد ض أ لددداه   لدددد  خدددبك مقاالددد  شخصدددي ( 

ط يقددددددد  إخصددددددديص أا ات ارمسا دددددددا  ا اا يددددددد  
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ا  دددددددددإ اإي ي   لددددددددد  ارم اسدددددددددك ا، ا ددددددددد   اا ة 
 مليدددددات ا، مددددداك    لتددددد  ا أاددددد  يمتددددد  إغييددددد  
خإيددددددا  أا ات  ا،ا ات  دددددد  ارم اسددددددك ا، ا دددددد   ا 
آخ ه اخب  مدا لت لدا ارااسدث رتدك م سلد  مد  

 ارم اسك ا، ا  .
ـــــــــة والتوصـــــــــي -7 ـــــــــاري النظري ات النت

 ومجامت البحث المقترحة 
 اراسدددث اإدددااي  ددد ض ار زايددد  لدددل  إ دددإها      

 ارمقإ سددددددد  اراسدددددددث  م ددددددداالت  إ صدددددددياإ  اراظ يددددددد 
 عارإارإ اراس   ل    لر  رألاساث ارم إقالي 

 

 النتاري النظرية لمبحث: -7-1
ا ا د  ا   أا ات ارمسا دا   اراسدث إ دإها       

إاا ة  مليدددددددات ا اا يددددددد  ا  دددددددإ اإي ي   ددددددد  إدددددددا ي  
  ا، مددداك   أ ددد  لرددد   لددد  ا،ااء ارمدددار  رلشددد تات

 اظ يد  ا ا د   لإ اراسث إشإمك  قا لر   ايك   إ
 اإددددااي ر دددداة ماهددددا ارااسددددث  خلددددص إطايقيدددد   ا ا دددد 
 بشـقي  البحـث نتـاري أهـم بمـورة ويمكـن   لامد 

 ع التالي النحو عمي والتطبيقي النظري
 لادا  أ  إرد  اراظ يد  ارا ا   م  ارااسث إاإهإ -0

 إاا ة اظدددددددا  رإطايدددددددا  ملسددددددد  طددددددد   ي  سا ددددددد 
 صددد  ا  ا ددداب ارشددد تات  ددد  ا، مددداك  مليدددات
 لاا دد  إ ددااة اظددا  إطايددا إتلتدد   ا  إتدداع إطايددا
  مليات إاا ة اظا  يسقق   رما ا، ماك   مليات
 دددد  ار دددد اة    ماددددا    دددد   ماددددا   مدددد  ا، مدددداك

ارإتدددداري    ماددددا    دددد  ارددددزم   ار يددددت   ماددددا   
 إ إ اإي ي   ماا   إ  يقي   ماا   إشغيلي .

ال ي  دددددددا إ  يددددددد  مسددددددداا  م دددددددي  راظدددددددا  إاا ة  -5
 مليدات ا، مداك  دد  ارا ا دات ا،تاايميد   رهددلا 

شدددامك رددد   لددد  " إ ددد   إيإددد ح ارااسدددث إ  يددد  
إاا ة  مليددددات ا، مدددداك  لدددد  أاهددددا اظددددا  شددددامك 

ي مدددد  تددددك ار هدددد ا )أ دددد اا  م دددداات   مليددددات  
ا ارم ل مدددددددددددددات  أا ات م ل مدددددددددددددات  إتا ر  يددددددددددددد

ارمسا ددددا  ا اا يدددد  ا  دددددإ اإي ي  اراا مدددد  رهدددددا( 
 ارإدددد  إ ددددإخا  رإسليددددك  إصددددمي   امل دددد   آريدددد  
  يااد  ار مليددات  تددلر  إ د اء إس ددياات م ددإم ة 
 ليها اما يا   ارإ  د  ا مليدات ا، مداك  يسقدا 

 ارإميز    ا،ااء ".  
 أاد  إرد  اراظد ه شدقها  د  ارا ا د  خلصدت تما  -3

  ددددد  ا،تاايميددددد  ارا ا دددددات ادددددي  إإتددددداا ي  ددددا ال
 اظددا   أ دداريب أا ات  لدد  اراسددث ا ا دد  م دداك
 إ دددددإخاا  يمتددددد   رهدددددلا ا، مددددداك  مليدددددات إاا ة

 إإطدددم  ا،ا ات مددد   مإا  ددد  مإتاملددد  إشدددتيل 
  شددهااات ا  ددإ اإي ي  ا اا يدد  ارمسا ددا  أا ات
 .رل مليات ارا م    رغات ا،يز 

 إ طددي  يمتدد  أادد  ردد إ اراظ يدد  ارا ا دد  خلصددت -4
  مليددات إاا ة راظددا  م اسددك ا، ا دد  اددي  ار بيدد 
 عارإار  اراس   ل  ا، ماك

 ا،ااء مقا ادددد  يددددإ  ار مليددددات  دددد  م سلدددد  إسليددددك 
 د  مقاادك ا،ااء ا،م دك  As –Is رل ملي  ارسار 

 اارإدددار  يمتددد  إسايدددا ارت ددد ة   –Toتمدددا صدددم  
امددددا ي ددددم   To–Be ا،ااء  As–Is ا،ااءاددددي  

رلم سل  ارإاري  م  م اسك إاا ة  مليات ا، مداك 
 لددد  م سلددد  ارإصدددمي  ا خدددل أ دددااب ارت ددد ة  ددد  

 – Asا  إاا   إ ايك ارإصمي  ارسار  رل ملي  
Is   رإصك رلإصميTo– Be   ارله يإ ي  إاتيل 

 Best –In– Class سإ  إصك ارش ت  رم إ ه
 . Best  Of The Bestأ 

 مليددددات  إطايددددا إاتيددددل ل يددددإ  دددد  م سلدددد  ارإاتيدددد  
 رت  يدا To – Be ي ب تما ارمصمم  ا، ماك

ال إإسقددددا  دددد  تددددك   اااهددددا تمددددا ي ددددب  إظهدددد  
 رلإس دددددي   هددددد ا إإطلدددددب  لادددددا As–Isاسارإهدددددا 
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رمسا ر  إسااث إطااا اي  ار طد ي     ارم إم 
  لدددل   ا  دددإم ا ي  ارمإاا ددد    ددد  م سلددد  م سلددد 

 رلإ تدا رل مليات  تيت  تم  مقياس إقا  ارم سل 
 لادددا ) إصدددميمها إددد  تمدددا اتدددلت ار مليددد  أ  مددد 

 (.As–Is ار ملي    To-Be ار ملي  اي  إطااا
يددددا  ارااسددددث اإخإيددددا   ماايدددد  أا ات  قددددط مدددد   -5

أا ات ارمسا دددددددددددا  ا اا يدددددددددددد  ا  ددددددددددددإ اإي ي   
 ي ددددمه  ارااسددددث   قددددا رم اسددددك إاا ة  مليددددات 
ا، ماك ا، ا د  سيدث إدا   تدك م م  د  مد  

،ا ات ارمخإا ة  ارمقإ س  م سل  م يا   لرد  ا
  ل  اراس  ارإار ع

 إدا   ارإد  ا  إ اإي ي  ا اا ي  ارمسا ا  أا ات 
 أ دداس  لد  ارإتدداري  اظدا ع لدد  ارإسليدك م سلد 

 ا،اشددددط  أ دددداس  لدددد  ا اا ة  اظددددا  ا،اشددددط 
 ار مليدددددددد  إاا ة أااة اااخلدددددددد   يإطددددددددم )

PROCESS MANAGEMENT )  اظدددددددا   
  اظددددا  ارإتدددداري   ار مليدددد  أ دددداس  لدددد  ارإتلتدددد 

 لددد  أ ددداس ا،اشدددط  ارم  ددد  اار يدددت    ل دددت  
رل مليددددات ارساريدددد     Six Sigma ددددإ   ددددي ما 

 ارمقا ادددد   أ ددددل ب  QFDاشدددد   ظيتدددد  ار دددد اة 
 رم ل مدددات  ي  ددد  لرددد  إرددد  ارسا ددد   اا، طدددك
 ار مليددددد   تتددددداءة    اريددددد  ليتدددددك سددددد ك متصدددددل 
 إدددددا ا  دددد  ا خإادددداا  م اتددددز ارمدددد ا ا  م ددددإ ه
 يددددإ   رهددددلا  ا،اإظددددا   ارإشددددغيك   يددددت ار مليدددد 
 ارساريدددددددد     إسايددددددددا ار مليددددددددات  ارايادددددددد  إسليدددددددك

  إ  ي  ارمإطلاات.  االسإيا ات
 إدددا   ارإددد  ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد  ارمسا دددا  أا ات 

-Six Si ل دت   دإ   دي ما ع ل  ارإصمي  م سل 
gma  ارم ددإها   ارإتلتدد  رل مليددات ار ايدداة   اظددا 

 اظددددددا  ار دددددد اة   ظيتدددددد  اشدددددد  ا  ددددددل ب ارمددددددا   
  لدد  ا اا ة  اظددا  ا،اشددط  أ دداس  لدد  ارإتداري 

ا،اشط   اظا  ارإتلت   ل  أ اس ار مليد    أ اس
 ار ايدددداة رل مليددددات امدددد لج ر طدددد   لردددد  رلسا دددد 

 اهدا  تلد   لرد  ارساريد  رل مليدات إس ي   إسقيا
 .ارش تات  ا  إ اإي ي  ،لاا  ارا   ما 

 إدددا   ارإددد  ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد  ارمسا دددا  أا ات 
   ارم ددإم  ارإس ددي  أ ددل ب علدد  ارإاتيددل م سلدد 

Continuous Improvement  ل دت  خبك م  
  kaizen cost إتداري  تدايز    kaizenتدايز 
 ا،ااء اياد   د  ارتايدا  ارمسا دا  مد  ارخار  ا،ااء
 لر  سإد     Lean Accounting ارتايا م  خار 

يمتدد  إاتيدددل ارإغيدد ات  ددد  إصددمي  ار مليدددات  مليدددا 
مدد  خددبك  مليدد  إاا ة ارإغييدد    يإ ددي  ا ددا ارإاتيددل 
اراا   أ  إإ   ملي  اشد  لرد  ااخدك ارشد ت   يدإ  
لردد  مدد  خددبك إدد  ي  م ل مددات مإما لدد  رل دداملي  
 مددداسه  سدددا إقددداي  آ ااهددد  )إغليددد   ت دددي ( سيدددث 

 ارممتا . أاه  يا ت ا مااطا ارإس ي 
 إدددا   ارإددد  ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد  ارمسا دددا  أا ات 

 ارمقا ادد  أ ددل ب علدد   ا  ددإم ا ي  ارمإاا دد  م سلدد 
  ارقيددددددداس ارمإددددددد از  Benchmarkingاا، طدددددددك 

    ارمسا ا   Balanced  Scorecard  رألااء
 Lean Accountingارتايدا مد  خدار  ا،ااء اياد 

  ا  ددإم ا ي  ارمإاا دد  ارم سلدد  ار اا دد   لدد  م سلدد 
RUN تيتددددددد  تمددددددد  سإددددددد  يمتددددددد  إ  ي مقيددددددداس  

  ددددد ص  إسايددددا ا،لددددداا  مدددد  رمقا اإددددد  رل مليددددات
 .ارممتا  ارإس ي 

إاإهددت ارا ا دد  اراظ يدد  إردد  أادد  ال ي  ددا إإتدداا  -6
شددامك اددي  ارا ا ددات ار ددااق   لدد   دداا  طاي دد  
إطددددددد     امددددددك ا ددددددداح ار مليددددددات ار اي دددددددي     ا 
رلااسدددث مددد  إسليدددك  إقيدددي  ارا ا دددات ا،تاايميددد  
   للا ارشا  ا إتداا ايداه   لد  خم د    امدك 
رلا دددداح  لدددد ع ارتتدددداءة  ار دددد اة  ار يددددت ) يددددت 



 ..……العالقة بين إدارة عمليات األعمال المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية               محمد محمد محمد فتيحة/ أ

37 
 

 ارإتلت   ارم  ا     رقا إ إما ارااسث  ا اإظا (
 ل   مااي    امك إم ك   امدك ارا داح ار اي دي  
رل مليات  ل ع ارتتاءة  ار  اة  ار يت )ار    ( 
 ارإتلتدددد   ارم  ادددد   ارت اريدددد   ارإ ددددلي   ا اإا يدددد  
رقيددداس أ ددد  ا،ااء ارإشدددغيل   لددد  إسقيدددا ا،ااء 
 ارمددددددار  مدددددد  خددددددبك   امددددددك ارا دددددداح ار اي ددددددي 

 رل مليات.
خلصددت ارا ا ددد  اراظ يدد  إرددد  أادد  يمتددد  إ طدددي   -7

أ دددد  إاا ة  مليددددات ا، مدددداك ارما  مدددد  ادددد ا ات 
ارمسا دددددددا  ا اا يددددددد  ا  دددددددإ اإي ي   لددددددد  ا،ااء 
ارمدار   إسقيدا إميدز  د  ا،ااء  لرد  مد  خدبك 
 بيددد  مااشددد ة   بيددد   يددد  مااشددد ة مددد  خدددبك 

أ  ارإ  ددددددد   سيدددددددث   امدددددددك ارا ددددددداح ار اي دددددددي .
ا مليددددات ا، مدددداك  م ددددإ ه اطدددد ج  امدددد  إاا ة 
 مليددات ا، مدداك يقدد اا إردد  أااء إشددغيل  ) يدد  
مدار (  يددا    داك  لردد  اصد  ة مااشدد ة  اصدد  ة 
 يدد  مااشدد ة رددألااء ارمددار     لاددا  إ إادداط اددي  

)مقدداييس إشددغيلي   مقدداييس أااء إاا ة ار مليددات
  ي  ماري (  إسقيا ارمقاييس ارماري . 

 إطا   ط  إر  اراظ ه شقها    ا ا  ار خلصت -8
رإطايددددددا  مليدددددد  إاا ة  مليددددددات   مقإدددددد ح شددددددامك

 ارما  مدددددد  ادددددد ا ات ارمسا ددددددا  BPMا، مدددددداك 
 م اسدددك  ب ددد  مددد  يإتددد   ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد 
ع    م اسل   إإم ك  اراإي    ا،    بي  إ تس

 ا اا يدددددد  ارمسا ددددددا  أا ات - ا، ردددددد  ارم سلدددددد 
  ارم اسك - ار ااي  ارم سل  ارمقإ س   ا  إ اإي ي 

 ار ار دد  ارم سلدد  ا، مدداك   مليددات  اا ة ا، ا دد 
  تدددددلر  رل مليدددددات  ار اي دددددي  ارا ددددداح   امدددددك –

 اددي  ا  إادداط  بيدد  إ طددي  مدد  ارااسددث إمتدد 
  ا،ااء ارمار  رلش تات. ارمقإ ح ا طا 

 رلتإدددد ة  لردددد  ارإطايقيدددد  ارا ا دددد  أيطددددا خلصددددت -9
 مدد  ارتإدد ة  دد  إم لددت  ارإدد  ارإسليددك مدد  ا، ردد 
 ار يددد   اهدددا  2005  دددا  سإددد  1995  دددا 
  ددددددا  ياددددددك ا،ا ات إطايددددددا إدددددد  ي  مدددددداه  لدددددد 
  بيدد  إ  ددا أادد  إردد   2000  ددا   ا ددا 2000
 ا طا  اي   ي ي ( إي اا  إ إااط) م  ا  إ إااط
 ارما  مد  ا، مداك  مليات إاا ة رإطايا ارمقإ ح
  ا،ااء ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد  ارمسا دددا  اددد ا ات
 ا ددب إ ددإخاا  إدد ) ارا ا دد  مسددك رلشدد ت  ارمددار 

  ا  ددددددإخا  ارمددددددار  ا،ااء  دددددد  رلإ ايدددددد  ار اسيدددددد 
 أ  ارإشدددغيك  مليدددات مددد  ارددد ا  صدددا   ارااسدددث
 ارمإسقدددا ارددد ا  ردددي تس ارإشدددغيل  ارددد ا  صدددا  
 ا دددب  إم لدددت   رلشددد ت  ار اي دددي  ار مليدددات مددد 

 ارملتي    ل  ارإشغيل  ار ااا م اكع    ار اسي 
 م ددداك   ا،صددد ك  لددد  ارإشدددغيل  ار اادددا م ددداك
 ار اادددا م ددداك ا  دددإ ما    لددد  ارإشدددغيل  ار اادددا

 ييمد  الد  سيدث( ارماي دات صدا    ل  ارإشغيل 
 مددد  أتادد   لددد  0.635 اي  دد   إ إاددداط م امددك
 ارمس ددد ب ارم ا يددد  م دددإ ه الددد   تدددلر % 50

 ارمقادد ك ارم ا يدد  م ددإ ه مدد  أيددك  لدد  0.025
  ارقااددددددك اراددددددايك ارتدددددد ض اقاددددددك  اارإددددددار  0.05
 رإطايدا ارمقإد ح ا طدا  اي  إ إااط  بي  ا   ا
 اددددددددد ا ات ارما  مددددددددد  ا، مددددددددداك  مليدددددددددات إاا ة

 ارمددددار   ا،ااء ا  ددددإ اإي ي  ا اا يدددد  ارمسا ددددا 
 ادددي  ا  إاددداط م امدددك  أ  ارا ا ددد  مسدددك رلشدد ت 

 ياددد ك يدددا    لرددد  ارصدددت   مددد  أتاددد  ارمإغيددد ي 
 يددددددددا    تددددددددلر  ارا ا دددددددد  رهددددددددل  ا، ك ارتدددددددد ض

 ادددد   اراظدددد ه شددددقها  دددد  ارا ا دددد  ردددد  ماإ صددددلت
 أا ات خدددبك مددد  ا، مددداك  مليدددات إاا ة إت يدددك

    إس ي  يسقا ا  إ اإي ي  ا اا ي  ارمسا ا 
 . رلش تات ارمار   ا،ااء ارإشغيل  ا،ااء
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 سإددد  1995  دددا  مددد  ار دددااق  ارمقا اددد  أ اإدددت -01
  مليددددات  اا ة إي دددداا  أ دددد    دددد ا 2005  ددددا 

 ا اا يدددد  ارمسا ددددا  ادددد ا ات ارما  مدددد  ا، مدددداك
  رإ تيدا ارا ا    مسك رلش ت  ارمار  ا،ااء  ل 
 ييددداس إرددد  ارااسدددث  دددي ما ا ي ددداا  ا، ددد  لدددلا

 2006  دا  م  ارتإ ة خبك رألااء ار ا  ا إ ا 
    دد  ارم مددك ي إقددا ارااسددث  2010  ددا  سإدد 

اسددا ث إطدد    دد  ا،ااء رلشدد ت  مسددك ارا ا دد  
رم ظدد   5101سإدد   ددا   5116 دد  ارتإدد ة مدد  

ارم ددداالت  ارا دددب ارمس ددد ا  ممدددا يدددا   اإي ددد  
إسليددك  بيدد  ا  إادداط ارإدد  إ صددك رهددا ارااسددث 

سإددد   ددددا   0995 ادددا إسليدددك ارتإددد ة مدددد   دددا  
إادددداط  ارإدددد  إم لددددت  دددد    دددد ا  بيدددد  إ   5115

 ا، مدددددددداك  مليددددددددات إاا ةإي دددددددداا  ي يدددددددد  اددددددددي  
  ا،ااء ا اا يدددددد  ارمسا ددددددا  ادددددد ا ات ارما  مدددددد 

 .ارا ا   مسك رلش ت  ارمار 
 ارإسليدددك خدددبك  مددد  ارإطايقيددد  ارا ا ددد  خلصدددت -00

 يدا لا زمايد  رتإد ة ارماريد   ارا ب  ا، ق  ار أ  
  ددا ات   شدد ة 2000  ددا  ياددك  ددا ات خم دد 
 ااخدددددك ار بيدددددات ياددددد ك إرددددد  2000  دددددا  ا دددددا

 اصددددد  ة ار بيدددددات لدددددل   أ ددددد  ارمقإددددد ح ا طدددددا 
 ارا ا د  مسدك رلشد ت  ارمدار  ا،ااء  ل  إي ااي 
  دددا  مددد  ارتإددد ة  ددد  ا إ دددا  إسليدددك لدددلا  ا ددد 
 .2010  ا  سإ  2006

 اإخإادددددا  ارخاصددددد  ارإطايقيددددد  ارا ا ددددد  إاإهدددددت -05
ا طددددا  ارشددددامك ارمقإدددد ح رإطايددددا إاا ة  مليددددات 

ااخددك ارشدد ت  مسددك ا ا دد  ارساردد  إردد  اال مدداك 
 اإي إي   لماع

   إدد  إخإاددا  ا طددا  تتددك  تددا  م ددإ ه ارم ا يدد
 إ ه ددددددد  م ددددددددك مددددددددد  أيدددددددد ل 1.155ارمس  ب 

 اارإددددار  يمتدددد  يادددد ك  1.15ارم ا يدددد  ارمقادددد ك 
ارتدد ض ار دداا  رلا ا دد   ارددله يدداص  لدد ع يلقدد  

 اا ة  مليددات ا، مدداك ا طددا  ارشددامك ارمقإدد ح 
ارما  م  ا ا ات ارمسا ا  ا اا ي  ا  دإ اإي ي  

 يا ك ارماي ي     ارش ت  مسك ارا ا  .
  تمددددا يددددا  ارااسددددث اإخإاددددا  ا طددددا  مدددد  خددددبك

إق يم  رم اسلد  ار ب د   أإطد  رلااسدث أ   ياد  
ارا ا ددد  )ارمددداي ي  أصدددساب  دددلط  ارإغييددد   ددد  

 سلدددد  ا، ردددد  ارشدددد ت  مسددددك ارا ا دددد ( يالددددت ارم
  ا اا ي  ا  إ اإي ي  ارمقإ س  )أا ات ارمسا ا 

 1.138سيدددث الددد  م دددإ ه ارم ا يددد  ارمس ددد ب 
( 1.15 لدد  أيدددك مدد  م دددإ ه ارم ا يدد  ارمقاددد ك 

 تددددلر  يالددددت ارم سلدددد  ار ار دددد  )  امددددك ارا دددداح 
ار اي ددي  رل مليددات   سيددث الدد  م ددإ ه ارم ا يدد  

 لدددددددد  أيدددددددك مدددددددد  م ددددددددإ ه  1.157ارمس ددددددد ب 
( مدد  ا طددا  ارمقإدد ح   1.15ا يدد  ارمقادد ك ارم 

   طددت  يادد  ارا ا دد  ارم سلدد  ار اايدد  )ارم اسددك 
ا، ا دددددد   اا ة  مليددددددات ا، مدددددداك  سيددددددث الدددددد  

 لددد  أتاددد   1.057م دددإ ه ارم ا يددد  ارمس ددد ب 
( سيددددددث 1.15مددددد  م ددددددإ ه ارم ا يددددد  ارمقادددددد ك 

إطاددا ارشدد ت  اظددا  ا اا ة ارمإتامددك  ارددله ياتددل 
يا   أ  ار داملي  اارشد ت  مسدك لل  ارم اسدك طدما

ارا ا   ال يا ت   متهد   إاا ة  مليدات ا، مداك 
تمإطلب أ ا د  رإطايدا اظدا  ا اا ة ارمإتامدك  
 اارإار  تمسصل  اهاايد  يخلدص ارااسدث راإي د  
أال  لدددد  ياددددد ك ا طدددددا  ارشدددددامك ارمقإددددد ح  اا ة 
 مليددددات ا، مدددداك ارما  مدددد  ادددد ا ات ارمسا ددددا  

 اإي ي  اص  ة  زاي .ا اا ي  ا  إ  
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 توصيات البحث: -7-2  
 مشـكمت  وطبيعـة وحـدودع البحث أهداف ضوء فى  

 :باآلتى الباحث يوصى ق نتاري من إلي  وماإنت ى
 ارإطايددددا اسدددد   الدددداة ارشدددد تات  دددد   طدددد   ة. 0

 ا اا يدددددددد  ارمسا ددددددددا  ،ا ات  اراددددددددا   ارت دددددددداك
       ارإطايدددددددددا ر  اادددددددددا اراظددددددددد   ا   ا  دددددددددإ اإي ي 

 ر ددا تمسا ردد  ارإطايددا ا ددا ا، ردد  ار ددا ات  دد 
 ا اا ي  ارمسا ا  ،ا ات ار ملي  ارمما       ة

 .ا  إ اإي ي 
 أي ددددددا   اخاصددددد  ارإ دددددا ة تليددددددات  لددددد  ي دددددب  .5

 ار لميد   ارمدؤإم ات ارادا ات إيامد  اهدا ارمسا دا 
 متدالي  إادايش ارإدإ ارإخصصي  ارإا يب  ا  ات
   بيإددددد  ا، مددددداك  مليدددددات إاا ة اظدددددا   أا ات
 اهددددا  ا  دددإ اإي ي  ا اا يددد  ارمسا دددا  اددد ا ات
   إاميدد  رلشدد تات ارإاا  ددي  ارمزايددا  إس ددي  ا دد 

 ارمسا دددا  ارم ددداك  ددد  اراشددد ي  ارمددد ا ا  إ ليدددك
 ارتايددددد  ارقدددددا ات ا ددددد   لددددد  يددددداا ة إتددددد    ارإددددد 

 . رلش تات
 م ددددددداك  ددددددد  ارا ا دددددددي  ارمادددددددالي إطددددددد ي  يااغدددددددإ.3

 تليدات ااخدك ارإتداري  ا دا  مس ا اا ي  ارمسا ا 
 ا اا يد  ارس داا  ارمتدالي   دإ إ خدل اسيدث ارإ دا ة
 ا اا يددددد  ارمسا دددددا  أا ات مددددد    بيإهدددددا ار ايددددداة
 ارمدددددددددار   ا،ااء ارإشدددددددددغيل  ا،ااء  لددددددددد   أ  لدددددددددا
 .رلش تات

 مجامت البحث المقترحة: -7-3
 اراسددددددث  سددددددا ا  مشددددددتل  ألدددددداا  طدددددد ء  دددددد    

 ي إقددا  إ صدديات اإددااي مدد  إريدد  إاإهدد   مددا  ألميإدد 
 ارم داالت ا دض  د  م دإقاب   اراسدث االميد  ارااسث
 عمايل  ألمها ارصل   لات

 ارإاا  دي  ارمزايدا ا د     ا، ماك لتاء اظ  ا  . 0
 ا ا د  – رلشد تات ارمدار  ا،ااء إس ي      م 

 (.سار  ا ا  ) إطايقي 
ا ا ددد  مقا اددد  رإطايدددا أا ات ارمسا دددا  ا اا يددد  . 5

ا  دددإ اإي ي  ردددا   إاا ة  مليدددات ا، مددداك  أ ددد  
لرد   لد  ا،ااء ارمدار  رلشد تات  د  ارقطا دات 

 ا ا   إطايقي . –ارمإا    
 ا،ااء  لدددد  اال مدددداك  مليددددات إاا ة س تمدددد  أ دددد .3

 . إطايقي  ا ا   – رلش تات ارمار 

 البحث فى المستخدمة المراج    
 أوم : المراج  العربية

 أااء . إقددددددددد ي 2013طددددددددبك .  ددددددددس  إادددددددد الي  -0
 ا،ااء اا دددددإ ماك اطايددددد  االيإصدددددااي  ار سددددداات

 ار   اي  زي  ش ت   إ إطايقي  ارمإ از   ا ا  
 امقتصادية لمعموم بغداد كمية مجمةربإصاالت. 

 جامعـة - وامقتصـاد امدارة كميـة – الجامعـة
 .380-343(ع 35) بغداد

 . إس ددي 2015 ااددت.   دد ز  أا زيددا  سمددااة -5
 اارد  اا دإخاا  ار ام يد  ارمقد  ات إصدمي   د اة
 إا ي دي  إ دإ اإي يات  ااداءQFD  ار د اة اشد 

 . المــــــؤتمرار مددددددبء  اسإيا دددددات إقااددددددك  ا مددددد 
 التعمـيم جـودة لضـمان الخـامس الـدولي العربي
 .  05-0عاإلمارات -الشارقة جامعة –العالي

 خشددا  أادد  مسمدد ا  مسمددا ارشدد يا ه أسمددا  ل  -3
 . دلطا   دؤاا  أشد    شد ا  ار داك  ادا  أسمدا
 التحميل مدخلد والعمميات اإلنتاج إدارة. 2015
  ددددددا  س اا  – ا، مددددداك إاا ة ي دددددد  . (الكمـــــى
 .ا  تاا ي ع  ار لمي 
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التحميـــــــــل    2007أمددددددددي    أ ددددددددام   ايدددددددد     -4
الجــزء  – SPSSاإلحصــاري بتســتخدام برنــامي 

م ــارات أساســية و إختبــارات الفــرو   –األول 
  ارقدال ةع  الالمعمميـة( -اإلحصارية د المعممية 

ارمتإادددد  ا،تاايميدددد   متإادددد  ا،ا لدددد  ارمصدددد ي   
 ارما  ي    ارطا   ار ااي .  ام   د ارإ ا ة تلي 

 اإلنتـاج إدارة.  2001.  مسمدا  د ايا   ارات ه -5
ع  ار ام يددد  ارددداا    ارددداظ  مددداخك - والعمميـــات
 . ا، تاا ي 

رددد اي  .  تدددايزا  ارخطيدددب   دددمي  تامدددك  إددداري  -6
 امإطلادات ربيتداءQFD  اااة . إطايدا2011

 ار امدددددد  ارشدددددد ت   ددددددإ إطايقيدددددد  ار دددددد اة ا ا دددددد 
 –وامقتصــاد اإلدارة مجمـةار لايد .  رلصداا ات

(ع 86) بغـداد جامعـة - األداريـة التقنيـة الكميـة
011-059. 

 دراسـة .2002. ار اك  اا مسما أسما  ش ا   -7
 عمـــى لمجـــودة المســتمر التحســـين بـــرامي تــأرير

 . الصـناعية المنظمـات فـى اإلنتاجيـة تحسـين
 – ارإ دا ة تليد    ماشد  ة  يد  ما  دإي    دار 
 .ا، تاا ي   ام  

 2002 .مسمد ا  لد  أسمدا   ايد  ارداي  شد   -8
 إســـتراتيجيات إختيـــار عمـــى األعمـــال بيرـــة أرـــر

 فــى التشــغيمى األداء وعمــى اإلنتاجيــة المرونــة
 ما  ددإي    ددار  .المصــرية الصــناعية الشــركات

 .ا، تاا ي    ام   –ارإ ا ة تلي  ماش  ة   ي 
. 2008ارشيشدديا   سدداإ  مسمددا  اددا اردد  ؤ .  -9

مما  ددددات ارمسا ددددا  ا اا يدددد ع ار  امددددك ارمددددؤ  ة 
مجمـة  ليها  أ  لا  ل  م دإ ه أااء ارماشدكت . 

 –كميـــة التجـــارة  –المحاســـبة واإلدارة والتـــأمين 
 571-487ار ا  ع  –(70) جامعة القاهرة

 إطايا . ماه 2014ارتاا    م اه  ااك.  -01
 تمددددددداخك ارقيمددددددد   لاا ددددددد  ارم دددددددإها   ارإتلتددددددد 

 ارصدددددداا ي  ارشدددددد تات ارإتدددددداري   ددددددإ رإختدددددديض
 العمـوم دراسـاتارتل دطياي .  ار امد  ارم دالم 
 - وامقتصـادية اإلدارية العموم كمية –اإلدارية 
 .091-071ع 41المجمد  –(1د القدس جامعة

 . ارإتامك2010ي   . س   ااص   خارص -00
  دددددإ ارماريدددد    يددددد  ارماريدددد  ا،ااء مقددددداييس اددددي 

 ا ا د  ارإشدغيلي   ار مليدات ار يااد   لد  إسقيدا
 .ارم صدك  دإ ار الاي  ا،را   م مك  إ إطايقي 
 -وامقتصاد اإلدارة كمية – الرافدين تنمية مجمة
 .33-0 :32مجمد (99د الموصل جامعة

ـــيم . 2013. مسمددد ا شدددت ه مددد ي    اددداي  -05  تقي
ـــة بتســـتخدام المـــالى األداء ـــوازن األداء بطاق  المت

 الممكيـــــة طيـــــران شـــــركة فـــــى إختباريـــــة دراســـــةد
  تليددددد  ماشددددد  ة  يددددد  ما  دددددإي    دددددار .(األردنيـــــة
   ما    ا،  ط ارش ا  ام   – ا، ماك
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(:1ملحق رقم )  

2010حتى  2002( ، )ومن 2001حتى  1991ورقة إكسل للمعدالت والنسب المالية ونسب الربحية للشركة محل الدراسة عن الفترتين )من   

 

 

 

 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 بيـــــــاٌ
 7897633004 7473752598 4886872337 2975163577 2202747471 1670831692 طافٝ اٌّبيعات

 5331206824 4877065235 3789581982 2471309191 2014744746 1429852121 جىٍفة اٌّبيعات

 2566426180 2596687363 1097290355 503854386 188002725 240979571 ِصًّ اٌشبط

 2494158875 2529141955 1039004409 449312077 131635330 200496684 طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية

 3371736357 2947089407 2172955040 1717767552 1701210135 1961153054 ظمٛق اٌّغاّ٘يٓ

 9510295356 10017758919 9061898453 8380900634 7597198018 7357847933 رشّاٌٝ اسطٛي

 6796159342 7031067660 7069312403 5549970228 5466131860 5631469725 اإلعحرّاساترشّاٌٝ 

 3058851099 3180345218 1915459147 1722857156 1550243679 1535647556 األطٛي اٌّحذاٌٚة

 2729327822 3015384031 2023858522 2875985205 2503774670 1996269431 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة

 1481061638 1432807548 997044982 775902444 806571493 793410165 اٌّخضْٚ

 

 99 98 97 96 95 بيــــــــــــاٌ
 1514246761 720027000 1384481000 1322327000 1530966000 طافٝ اٌّبيعات

 1268208490 568698000 1166741000 1102348000 1257083000 جىٍفة اٌّبيعات

 246038271 151329000 217740000 219979000 272883000 ِصًّ اٌشبط

 181850907 59507000 99074000 109358000 154106000 طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية

 1746592572 1332231000 1000373000 856193000 751494000 ظمٛق اٌّغاّ٘يٓ

 6463234118 4055672000 3643140000 3003818000 2666207000 رشّاٌٝ اسطٛي

 4598388384 3298608000 2959614000 2507936000 2319431000 رشّاٌٝ اإلعحرّاسات

 1429798228 1303064000 1139118000 985782000 1387434000 األطٛي اٌّحذاٌٚة

 2136133293 868513000 771701000 590936000 511322000 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة

 862217568 826198000 807848000 798974000 628914000 اٌّخضْٚ
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 2010 2009 2008 2007 2006 بيـــــــــاٌ

 طافٝ اٌّبيعات
8102236443 8825701675 11639005731 11160773868 12853179827 

 جىٍفة اٌّبيعات
5102767775 5710378211 7536208961 6733825209 8171137483 

 ِصًّ اٌشبط
2999468668 3115323464 4102796770 4326948659 4982042344 

 طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية
2897927839 3116789168 3930237224 4250965896 4620118342 

 ظمٛق اٌّغاّ٘يٓ
3205382698 3260252648 3944754842 3969404462 3469274738 

 رشّاٌٝ اسطٛي
9511588904 11395969776 11400959957 12291367243 12583421142 

 رشّاٌٝ اإلعحرّاسات
5177093239 5784904670 5932438878 6746014116 7387768019 

 األطٛي اٌّحذاٌٚة
2454284165 3392235041 4703547647 4995037144 5537772408 

 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة
2348897122 3339772884 4020881389 4421928676 4572598667 

 اٌّخضْٚ
1367272342 1390861523 1895464500 1586230444 2096976074 
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 99 98 97 96 95 يعادالث انُسب وانًعدالث
 5259453059 3849406000 3323479000 2835012500 2666207000 2÷ ِحٛعط األطٛي =)  اشّاٌٝ أطٛي اٌعاَ اٌغابك + اشّاٌٝ اطٛي اٌعاَ اٌعاٌٝ ( 

 3948498192 3129111000 2733775000 2413683500 2319431000 2÷ ِحٛعط األعحرّاسات = )  اشّاٌٝ اإلعحرّاسات ٌٍعاَ اٌغابك + اشّاٌٝ اإلعحرّاسات ٌٍعاِاٌعاٌٝ ( 

 0.67 1.5 1.48 1.67 2.71 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة÷ ٔغبة اٌحذاٚي = األطٛي اٌّحذاٌٚة  

 0.27 0.55 0.43 0.32 1.48 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة÷ اٌّخضْٚ (  -ٔغبة اٌغيٌٛة اٌغشيعة =  ) األطٛي اٌّحذاٌٚة 

 %16.25 %21.02 %15.73 %16.64 %17.82 طافٝ اٌّبيعات÷ ٔغبة ِصًّ اٌشبط = ِصًّ اٌشبط 

 %83.75 %78.98 %84.27 %83.36 %82.11 اٌّبيعاتطافٝ ÷ ٔغبة جىٍفة اٌّبيعات =  جىٍفة اٌّبيعات 

÷ ٔغبة طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية رٌٝ طافٝ اٌّبيعات = طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  

 طافٝ اٌّبيعات
10.07% 8.27% 7.16% 8.26% 12.01% 

 %10.41 %4.47 %9.9 %12.77 %20.51 ظمٛق اٌّغاّ٘يٓ÷ اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ ظمٛق اٌٍّىية = طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  ِعذي 

 %3.46 %1.55 %2.98 %3.86 %5.78 ِحٛعط األطٛي÷ ِعذي اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ  األطٛي = طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  

 %4.61 %1.9 %3.62 %4.53 %6.64 ِحٛعط اإلعحرّاسات÷ ِعذي اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ اإلعحرّاسات =  طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية 
 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 معادالت النسب والمعدالت
 9764027138 9539828686 8721399544 7989049326 7477522976 6910541026 2÷ اجمالى أصول العام السابق + اجمالى اصول العام الحالى ( متوسط األصول =)  

متوسط األستثمارات = )  اجمالى اإلستثمارات للعام السابق + اجمالى اإلستثمارات 
 2÷ للعامالحالى ( 

5114929055 5548800793 5508051044 6309641316 7050190032 6913613501 

 1.12 1.05 0.95 0.6 0.62 0.77 اإللتزامات المتداولة÷ نسبة التداول = األصول المتداولة  

 0.58 0.58 0.45 0.33 0.3 0.37 اإللتزامات المتداولة÷ المخزون (  -نسبة السيولة السريعة =  ) األصول المتداولة 

 %32.5 %34.74 %22.45 %16.94 %8.53 %14.42 صافى المبيعات÷ نسبة مجمل الربح = مجمل الربح 

 %67.5 %65.26 %77.55 %83.06 %91.47 %85.58 صافى المبيعات÷ نسبة تكلفة المبيعات =  تكلفة المبيعات 

الربح من العمليات التشغيلية إلى صافى المبيعات = صافى الربح من نسبة صافى 
 صافى المبيعات÷ العمليات التشغيلية  

12% 5.98% 15.1% 21.26% 33.84% 31.58% 

÷ معدل العائد التشغيلى على حقوق الملكية = صافى الربح من العمليات التشغيلية  
 حقوق المساهمين

10.22% 7.74% 26.16% 47.82% 85.82% 73.97% 

متوسط ÷ معدل العائد التشغيلى على  األصول = صافى الربح من العمليات التشغيلية  
 األصول

2.9% 1.76% 5.62% 11.91% 26.51% 25.54% 

÷ الربح من العمليات التشغيلية معدل العائد التشغيلى على اإلستثمارات =  صافى 
 متوسط اإلستثمارات

3.92% 2.37% 8.16% 16.47% 35.87% 36.08% 
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 2010 2009 2008 2007 2006 يعادالث انُسب وانًعدالث

 12437394193 11846163600 11398464867 10453779340 9510942130 2÷ ِحٛعط األطٛي =)  اشّاٌٝ أطٛي اٌعاَ اٌغابك + اشّاٌٝ اطٛي اٌعاَ اٌعاٌٝ ( 

ِحٛعط األعحرّاسات = )  اشّاٌٝ اإلعحرّاسات ٌٍعاَ اٌغابك + اشّاٌٝ اإلعحرّاسات 

 2÷ ٌٍعاِاٌعاٌٝ ( 
5986626291 5480998955 5858671774 6339226497 7066891068 

 1.21 1.15 1.17 1.02 1.04 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة÷ اٌحذاٚي = األطٛي اٌّحذاٌٚة  ٔغبة 

 0.75 0.77 0.7 0.6 0.46 اإلٌحضاِات اٌّحذاٌٚة÷ اٌّخضْٚ (  -ٔغبة اٌغيٌٛة اٌغشيعة =  ) األطٛي اٌّحذاٌٚة 

 %38.84 %38.77 %35.25 %35.3 %34.7 طافٝ اٌّبيعات÷ ٔغبة ِصًّ اٌشبط = ِصًّ اٌشبط 

 %61.16 %61.23 %64.75 %64.7 %65.3 طافٝ اٌّبيعات÷ ٔغبة جىٍفة اٌّبيعات =  جىٍفة اٌّبيعات 

ٔغبة طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية رٌٝ طافٝ اٌّبيعات = طافٝ اٌشبط ِٓ 

 طافٝ اٌّبيعات÷ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  
35.07% 35.31% 35.77% 38.09% 37.89% 

÷ ِعذي اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ ظمٛق اٌٍّىية = طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  

 ظمٛق اٌّغاّ٘يٓ
90.41% 95.6% 98.63% 107.09% 133.17% 

ِحٛعط ÷ ِعذي اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ  األطٛي = طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية  

 األطٛي
30.47% 31.4% 34.8% 35.88% 37.15% 

÷ ِعذي اٌعائذ اٌحشغيٍٝ  ٍٝ اإلعحرّاسات =  طافٝ اٌشبط ِٓ اٌعٍّيات اٌحشغيٍية 

 ِحٛعط اإلعحرّاسات
48.41% 56.87% 67.08% 67.06% 67.38% 
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 (:2ممحق رقم د
قارمة إستبيان إلختبار مدى قبول اإلطار الشامل المقترح لتطبيق نظام إدارة  

 عمميات األعمال

 
 كمية التجارة      

 قسم المحاسبة والمراجعة 
 / ................... الفاضل األستال السيد                      

 وبركات  اهلل ورحمة عميكم السالم                                     
 ققق وبعد طيبة تحية                                                        

 لل   إها  ا اا ي   ارمسا ا  م اك    ارمسا ا      اراتإ  ا ا    رايك   ار  اإ ااا ارااسث يق     
 أ   لر   ا، ماك  مليات إاا ةرإا ي   ا اا ي  ارمسا ا  أا ات ي ط  إطايااااء إطا  مقإ ح  إر  ارا ا  

 ل  تا   ا، ال    ارااسث إل ُيقا  رت  إ ا ات  م    ي    ارإت   اا  اا    ل  االااء ارمار  رلش تات
ار ا اة اارقاام  ارم  ق    يؤتا رت  أ  لل  ارا ا   يإ  إ  اؤلا ،  اض اراسث ار لمإ  قط  تما أ  إ اااإت  
    إ امك ا  ي  إام .  أخي ا  اشت ت   ل  س   إ ا ات    ا إل  ر يااإت   ما يا ي اا  لر  رت  م  

 مشق .
                                       

    ققق واإلحترام التحية بقبول سيادتكم وتفضموا                            
                                                                          

 الباحث                                                                           
  فتيحة محمد محمد محمد                                                                    

   ارم ا    ارمسا ا  اق   م ا ا ما س                                                             
 ا  تاا ي   ام   – ارإ ا ة تلي                                                                
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 أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية: -أوم:
 يما يل  م م    م  ار اا ات ارخاص  ا ا ات ارمسا ا  ا اا ي  ا  إ اإي ي  ارإ  يمت  أ  إا   إاا ة    

  مليات أ ماك ارش ت  ارخاص  ا يااإت  

 

 و

 

 ارةــــــــانعب

 أوافك

 حًايا  

 أوافك

 

 يذايد

 

ال أوافك 

إني دد 

 يا

 ال أوافك

عهي 

 اإلطالق

1 

أعةةاط األٔشةةطة رٌةةٝ ليةةاط جىٍفةةة إٌّحصةةات يةةىدٜ جطبيةةك ٔاةةاَ اٌحىةةاٌي   ٍةةٝ 

بظٛس  دليمة  ٍٝ  ىظ ٔااَ اٌحىاٌي  اٌحمٍيذٜ اٌّحبة  فةٝ اٌشةشوة ، ظيةد يةحُ 

جعذيةةذ جىٍفةةة األٔشةةطة ذةةُ يةةحُ جعذيةةذ جىٍفةةة إٌّحصةةات ٚاٌخةةذِات ، ِّةةا يعٕةةٝ 
 جخظيض اٌحىاٌي  غيش اٌّباشش   ٍٝ ِغببات اٌحىٍفة )األٔشطة(

     

2 

رٌٝ لياط جىٍفةة  اٌّٛشٗ باٌٛلثيىدٜ جطبيك ٔااَ اٌحىاٌي   ٍٝ أعاط األٔشطة 

إٌّحصةةات بظةةٛس  دليمةةة أورةةش ِةةٓ ٔاةةاَ اٌحىةةاٌي   ٍةةٝ أعةةاط األٔشةةطة ٚرٌةةه 

 بغبب أخز  ٕظش اٌٛلث اٌخاص باإلعحفاد  ِٓ األٔشطة فٝ اإل حياس

     

3 

يٙةةذف اٌةةٝ جعغةةيٓ  ٍّيةةة رجخةةار بعةة   ABMٔاةةاَ اإلداس  ِةةٓ خةةالي إٌشةةا  

اٌمشاسات اإلداسية ٚرٌه بٙذف جعغةيٓ اٌشبعيةة ٚس ةا اٌّغةحٍٙه ٚوةزٌه يةذ ُ 

٘ةةزا إٌاةةاَ اإلداس   ٍةةٝ أعةةاط اٌعٍّيةةة )ِصّٛ ةةة ِةةٓ األٔشةةطة اٌّحّرٍةةة فةةٝ 
اٌحخطةةةيط ٚاٌشلابةةةة ٚاٌميةةةاط ألداء اٌعٍّيةةةة ٚاٌحمشيةةةش ٓ أداء اٌعٍّيةةةة ٚجعغةةةيٓ 

 اٌعٍّيات(

     

4 

ٚدِصةةٗ بعٍّيةةات اٌشةةشوة بٙةةذف  Six sigmaرْ جطبيةةك أعةةٍٛة عةةحة عةةيصّا 

اٌحعغيٓ اٌّغحّش فيٙا يغةا ذ  ٍةٝ جعذيةذ اإلٔعشافةات فةٝ اٌعٍّيةات ٚإٌّحصةات 
 ِٚعاٌٚة اٌحغٍب  ٍيٙا

     

5 

رْ جطبيك أعٍٛة اٌّماسٔة باألفضً ِٓ خالي لياَ اٌشةشوة بّماسٔةة أدائٙةا بة داء 

اٌظةةٕا ة يغةةا ذ٘ا  ٍةةٝ جعذيةةذ ِةةذٜ شةةٛد  ِٕحصاجٙةةا فةةٝ أفضةةً إٌّافغةةيٓ فةةٝ 
 ِمابً إٌّافغيٓ

     

6 

 Quality Function Deploymentيىدٜ جطبيك أعٍٛة ٔشش ٚظيفة اٌصٛد  

رٌةةٝ جظةةّيُ ِٕةةحس ٚ ٍّيةةات ر حّةةاًد  ٍةةٝ ِحطٍبةةات اٌعّةةالء ، ٚوةةً وٍّةةة ِةةٓ  

 ٍةٝ جعةشف   Quality Function Deploymentاٌىٍّةات اٌرالذةة ٌطشيمةة 

 إٌعٛ اٌحاٌٝ:

 Quality اٌصٛد  ٚ٘ٝ ِمابٍة رظحياشات ِٚحطٍبات اٌعّالء : 

 Function  ٖاٌٛظيفة ٚ٘ٝ جعٕٝ ِارا يصب  ٍّٗ ٚجشويض اإل٘حّاَ ٚاألٔحبةا :

 What Must Be Done , Focusing The Attention ٍيٗ 

 Deployment   ٝإٌشش ٚيعٕٝ ِٓ عٛف يمَٛ بٗ ِٚحة :Who Will Do 

It , When 

     

7 

اٌحىٍفة اٌّغحٙذفة جخذَ اٌششوة فٝ رداس  اٌحىٍفةة ٚخاطةة فةٝ ظةً ٚشةٛد  جطبيك
ِٕافغةةة  اٌّيةةة ٌّٕحصةةات اٌشةةشوة فةةٝ ظةةاست اٌحظةةذيش ، ِٚةةٓ خةةالي اٌحىٍفةةة 

 اٌّغحٙذفة يحُ اٌحٛطً ٌٍّٕحصات بصٛد   اٌية ٚفٝ ظً ألً جىٍفة يّىٓ جعميمٙا.
     

8 

جطبيةةك أعةةٍٛة اٌحعغةةيٓ اٌّغةةحّش )وةةايضْ( يغةةا ذ  ٍةةٝ د ةةُ شةةٛد  إٌّحصةةات 
ظيةد يبةيٓ األٔشةطة غيةش اٌّضةيفة ٌٍميّةة ٚاٌعٍّيات ٚجعذيذ فشص اٌحعغةيٓ  ، 

ٚاٌحٝ ٌٛ جُ رعحبعاد٘ا ٌحُ جٛفيش ِٛاسد٘ا بّا يغّط بإِىأية رداسجٙا فٝ ِصةاست 

 آخشٜ

     

9 
 اٌّةٛاسد فة  ٚاٌٙةادس اٌفالةذ بحمٍيةً Leanيٙحُ أعٍٛة األداء اٌخةاٌٝ ِةٓ اٌفالةذ 

 ٚاٌصٛد  اإلٔحاشية جعغيٓ بٙذف األٔحااس ٚلث ٌٍحخٍض ِٓ اٌّٛاد جذفك ٚجغٙيً
     

11 

يٙحُ أعٍٛة اٌّعاعبة  ٓ األداء اٌخةاٌٝ ِةٓ اٌفالةذ بةذ ُ بيألةة األداء اٌخةاٌٝ ِةٓ 

اٌّعممةة اٌفالذ ِٓ ظيد جٛفيش أدٚات جّىٓ ِٓ اٌشلابة اٌّشئية ٚجاٙةش األ٘ةذاف 
 ِٓ خالي سئعة إٌحائس ٚاإلٔصاص

     

11 

أْ بطالة اٌمياط اٌّحٛاصْ ٌألداء جشوض  ٍٝ ِغببات إٌصاض  ٛيٍة األشً ٚجمذَ 

ٚعةائً ٌحششّةةة س يةة اٌشةةشوة ٚرعةحشاجيصيحٙا فةةٝ ِصّٛ ةة ِمةةاييظ ٚبةزٌه ٘ةةٝ 

جةةذ ُ جٛطةةيً اإلعةةحشاجيصية ٚجٕفيةةز٘ا ِةةٓ خةةالي أسبعةةة ِعةةاٚس ٚ٘ةةٝ : ِعةةٛس 
 اٌعّالء ، ِعٛس اٌعٍّيات اٌذاخٍية ، ِعٛس اٌحعٍيُ ٚإٌّٛ ، ِعٛس ِاٌٝ

     

12 
بٛشذ جىاًِ ٚجشابط بيٓ أدٚات اٌّعاعبة اإلعحشاجيصية اٌحٝ جذ ُ رداس   ٍّيةات 

 أ ّاي اٌششوة
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 إدارة عمميات األعمال: -رانيًا:
اظا  شامك  ا، ماك  ارإ  إ     ل  أاها " يما يل  م م    م  ار اا ات ارخاص  اإاا ة  مليات     

م اات  مليات م ل مات إتا ر  ياارم ل مات أا ات ارمسا ا  ا اا ي  ا  إ اإي ي   ي م  تك ار ه ا )أ  اا 
اراا م  رها(  ارإ  إ إخا  رإسليك  إصمي   امل    آري    ياا  ار مليات  تلر  إ  اء إس ياات م إم ة 

 "    ا مليات ا، ماك  يسقا ارإميز    ا،ااء ليها اما يا   ارإ  
 

 و

 
 

 بارةـــــــــانع
 أوافك

 حًايا  

 أوافك

 

 يذايد

 

ال أوافك 

إني دد 

 يا

 ال أوافك

 عهي  

 اإلطالق

رْ جطبيك رداس   ٍّيات اس ّاي ِٓ خالي أسبعة ِشاظً ٌٙا يعحبش أفضً ِٓ  1

بظٛس  شاٍِة ٚغيش جفظيٍية ٌىً جطبيمٙا ِٓ خالي ٔااَ اإلداس  اٌّحىاًِ ظيد جحُ 

  ٍّيات اٌششوة ، ٚجحّرً األسبعة ِشاظً فٝ :

  ٚفيٙا يحُ ِماسٔة األداء اٌعاٌٝ ٌٍعٍّية  حذهيم انعًهياثيزدهتAs – Is  ًفٝ ِماب

 As – Isاألداء ٚباٌحاٌٝ يّىٓ جعذيذ اٌفصٛ  بيٓ ،  – Toاألداء األِرً وّا طُّ

  To – Beٚاألداء 

 ج خز أعباة اٌفصٛ  فٝ اإل حباس ٚجعذيً اٌحظّيُ اٌعاٌٝ ٌٍعٍّية  يزدهت انخصًيى

As – Is  ٌُحظً ٌٍحظّيTo – Be  ٚاٌزٜ يحعيٓ جٕفيزٖ ظحٝ جظً اٌششوة

  Best  Of The Best أٚ Best – In – Class ٌّغحٜٛ  

 يحُ جٕفيز ٚجطبيك  ٍّيات األ ّاي اٌّظّّة وّا يصب ٚفيٙا  يزدهت انخُفيذ To – 

Be  ٌٚىٓ لذ س جحعمك فٝ وً شٛأبٙا وّا يصب فحاٙش بعاٌحٙاAs – Is  ٕٚ٘ا

 ٌّعاٌٚة رظذاخ جطابك بيٓ اٌٛ عيٓ جحطٍب شٙٛد ٌٍحعغيٓ اٌّغحّش 

  ٚ٘زٖ اٌّشظٍة جمذَ ِمياط وّٝ ٚويفٝ   يزدهت انًخابعت واإلسخًزاريتيزدهت

بيٓ  ٌٍعٍّيات ٌٍح وذ ِٓ أْ اٌعٍّية ٔفزت وّا جُ جظّيّٙا )ٕ٘ان جطابك

 ( As – Isٚاٌعٍّية    To-Beاٌعٍّية

     

جذ ُ أدٚات اٌّعاعبة اإلداسية اإلعحشاجيصية اآلجية: ٔااَ اٌحىاٌي   ٍٝ أعاط  2

ٔااَ اٌحىاٌي   ٍٝ أعاط األٔشطة ٚ، األٔشطة ٚٔااَ اإلداس   ٍٝ أعاط األٔشطة

ٌٍعٍّيات اٌعاٌية ، ٔشش ٚظيفة  Six Sigmaاٌّٛشٗ باٌٛلث، ٚفٍغفة عحة عيصّا 

 حعٍيًاٌ ِشظٍةاٌّشظٍة األٌٚٝ ٚ٘ٝ   ٚأعٍٛة اٌّماسٔة باألفضً ،QFDاٌصٛد  

٘يىً ٚفعاٌية ٚوفاء  اٌعٍّية  ٌّعٍِٛات ِفظٍة ظٛي ٚيشش  رٌه رٌٝ اٌعاشة

ِٚغحٜٛ اٌّٛاسد ِٚشاوض اإلخحٕاق فٝ جذفك اٌعٍّية ٚٚلث اٌحشغيً ٚاألٔحااس، 

 اٌّحطٍبات جعذيذ اسظحياشات ٚجعشي ، ٚ اٌبيألة اٌعاٌيةٚ اٌعٍّياتٌٚٙزا يحُ جعٍيً 

     

 

 Six Sigmaفٍغفة عحة عيصّا جذ ُ أدٚات اٌّعاعبة اإلداسية اإلعحشاجيصية اآلجية:  3

ٔااَ اٌحىٍفة اٌّغحٙذفة اٌّذ َٛ ب عٍٛة ٔشش ٚظيفة اٌصٛد ، ٔااَ ٌٍعٍّيات اٌصذيذ ، 

اٌّشظٍة اٌرأية   ٚٔااَ اإلداس   ٍٝ أعاط األٔشطةاٌحىاٌي   ٍٝ أعاط األٔشطة 

ٌٛ   ّٔٛرز ٌٍعٍّيات اٌصذيذ  ٚجعميك جعغيٓ  ٚرٌه ٌٍعاشة ِشظٍة اٌحظّيُٚ٘ٝ 

 ٌٍعٍّيات اٌعاٌية ٚرٌه وٍٗ بٙذف ِٕط اٌذ ُ أل٘ذاف ٚرعحشاجيصية اٌششوات

     

  أعٍٛة اٌحعغيٓ اٌّغحّش  جذ ُ أدٚات اٌّعاعبة اإلداسية اإلعحشاجيصية اآلجية: 4
Continuous  Improvement ْخالي فٍغفة وايض ِٓkaizen    ْٚجىاٌي  وايض

kaizen cost ،اٌّعاعبة فٝ بيألة األداء خاٌٝ ِٓ اٌفالذ ٚ األداء اٌخاٌٝ ِٓ اٌفالذ

Lean Accounting  ٝ٘ٚ ظحٝ يّىٓ جٕفيز اٌحغيشات  ِشظٍة اٌحٕفيزاٌّشظٍة اٌراٌرة

فٝ جظّيُ اٌعٍّيات  ٍّيا ِٓ خالي  ٍّية رداس  اٌحغييش ، ٚيحعيٓ بعذ اٌحٕفيز إٌاشط 

أْ جحُ  ٍّية ٔشش رٌه داخً اٌششوة ٚيحُ رٌه ِٓ خالي جٛفيش ِعٍِٛات ِحّاذٍة 

ٌٍعاٍِيٓ ِٕٚعُٙ ظك جمذيُ آسائُٙ )جغزية  ىغية( ظيد أُٔٙ يذسوٛا ِٕا ك اٌحعغيٓ 

 ّىٕةاٌّ

     

 أعٍٛة اٌّماسٔة باألفضً جذ ُ أدٚات اٌّعاعبة اإلداسية اإلعحشاجيصية اآلجية: 5

Benchmarking ،ٌْألداء  بطالة اٌمياط اٌّحٛاصBalanced  Scorecard ،

 Leanاٌّعاعبة فٝ بيألة األداء خاٌٝ ِٓ اٌفالذٚ  Leanِٓ اٌفالذ األداء خاٌٝ

Accounting  ٝ٘ٚ ِشظٍة اٌّحابعة ٚاإلعحّشاسية اٌّشظٍة اٌشابعة RUN  ٝظح

ِمياط وّٝ ٚويفٝ ٌٍعٍّيات ٌّماسٔحٗ ِ  األ٘ذاف ٚجعذيذ فشص يّىٓ جٛفيش

 اٌحعغيٓ اٌّّىٕة
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 عوامل النجاح الرريسية لمعمميات: -رالرًا :
ا  اء إيطاح ا    ارإس        امك ارا اح ار اي ي  رل مليات  ارإ  إ إطا ت ش تإت  إسقيقها خبك    

 ار ا ات ا،خي ة 
 

 

 و

 

 

 بارةــانع
حذسٍ يزحفع 

 نهغايت 

حذسٍ 

 يزحفع

 

حذسٍ 

 يخوسط

 

حذسٍ 

 يذدود

 

ال يوجد 

 حذسٍ

 

ِحٛعةةةط جىٍفةةةة اٌٛظةةةذ   :انخكهفةةةت 1

إٌّحصةةةةة،جخفي  جىٍفةةةةة أٔشةةةةطة 

 ِضيفة ٌٍميّة

     

ِمابٍة ِحطٍبات اٌعّةالء :  انجودة 2

إٌّحصات اٌصذيةذ ، ِغةحٜٛ  أداءٚ

 شٛد  إٌّحس ِماعاً بٕغب اٌّع 

     

: دسشةةةةة اٌحٕةةةةٛ  فةةةةٝ  انًزوَةةةةت 3

جخفةةي  ٚلةةث ٚجىٍفةةة  إٌّحصةةات،

 ر اد  جشغيً اآلست  

     

جغةةةٍيُ :  انخسةةةهيى فةةةي انًواعيةةةد 4

اٌصةةٛد  ٓ إٌّةةحس بذسشةةة  اٌيةةة ِةة

، صِةةٓ ٚفةةٝ أعةةش  ٚلةةث ِّىةةٓ

 دٚس  اإلٔحا

     

عةةش ة جٍبيةةة :  انولةةج لانسةةزعت  5

رظحياشات اٌعّالء ،عش ة جطٛيش 

 ٚربحىاس ِٕحصات شذيذ 

     

جعميةةك أفضةةً جٌٛيفةةة :  اإلَخاجيةةت 6

بيٓ  ٕاطش اٌّةذخالت ٌٍعظةٛي 

 ٍةةةةةةةٝ اٌّخششةةةةةةةات، ٚظةةةةةةةذات 

اٌّخششةةةةات ٌىةةةةً ٚظةةةةذ  ِةةةةٛاد 

 ِغحٍٙىة

     

: اٌعاللةةةةة اٌّرٍةةةةٝ بةةةةيٓ  انكفةةةةاءة 7

 اٌّخششات ٚاٌّذخالت

     

: اٌٛطةةةةةٛي ٚجعميةةةةةك  انفعانيةةةةةت 8

 األ٘ذاف اٌّٛ ٛ ة

     

 
  

 
 
 
 
 



 ..……العالقة بين إدارة عمليات األعمال المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية               محمد محمد محمد فتيحة/ أ

57 
 

 (: 3ممحق رقم د
بيانات الردود لعينة مديرى الشركة محل الدراسة والتحميل اإلحصاري لبيانات اإلطار الشامل 

 Wilcoxon Signedالمقترح لتطبيق إدارة عمميات األعمال دبتستخدام إختبار ويمكوكسن 
Rank Test ختبار عالقة اإلرتباط بين اإلطار الشامل المقترح واألداء المالى لمشركة محل ( وام

 (Pearson Correlationبيرسون دبتستخدام معامل إرتباط  الدراسة
 

 

 ى انسؤالــــرل
 أوافك

 حًايا  

 أوافك

 

 يذايد

 

 ال أوافك إني دد يا

 

 ال أوافك

 اإلطالقعهي 

0-0 0 0 2 0 --- 

0-0 --- --- --- 2 2 

0-2 0 1 --- --- --- 

0-2 --- --- --- 0 1 

0-1 2 2 --- --- --- 

0-1 2 0 --- --- --- 

0-1 --- --- --- 0 2 

0-1 0 2 0 --- --- 

0-9 0 1 --- --- --- 

0-02 --- --- --- --- 1 

0-00 0 1 --- --- --- 

0-00 --- 0 1 --- --- 

0-0 --- 2 0 0 --- 

0-0 --- 0 2 0 --- 

0-2 --- --- 2 0 --- 

0-2 --- --- 2 0 --- 

0-1 --- 0 0 0 --- 

 

 

 رلى انسؤال 
حذسٍ يزحفع 

 نهغايت 

 حذسٍ يزحفع

 

 حذسٍ يخوسط

 

 حذسٍ يذدود

 

 ال يوجد حذسٍ

 

2-0 2 2 --- --- --- 

2-0 2 0 --- --- --- 

2-2 --- 2 0 0 --- 

2-2 2 0 --- --- --- 

2-1 1 0 --- --- --- 

2-1 0 2 0 --- --- 

2-1 0 2 0 --- --- 

2-1 0 2 0 --- --- 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q110 Q111 

Q112 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q41 Q42 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Descriptives 
Notes 

Output Created 15-NOV-2016 18:11:52 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data 

File 

6 

Missing 

Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Q11 Q12 Q13 

Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q110 Q111 Q112 

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 

Q36 Q37 Q38  

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Resources 

Processor 

Time 
00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

[DataSet2]  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Q11 6 2.00 5.00 3.3333 1.03280 
Q12 6 1.00 2.00 1.5000 .54772 
Q13 6 4.00 5.00 4.1667 .40825 
Q14 6 1.00 2.00 1.1667 .40825 
Q15 6 4.00 5.00 4.5000 .54772 
Q16 6 4.00 5.00 4.6667 .51640 
Q17 6 1.00 2.00 1.3333 .51640 
Q18 6 3.00 5.00 4.0000 .63246 
Q19 6 4.00 5.00 4.1667 .40825 
Q110 6 1.00 1.00 1.0000 .00000 
Q111 6 4.00 5.00 4.1667 .40825 
Q112 6 3.00 4.00 3.1667 .40825 
Q21 6 2.00 4.00 3.3333 .81650 
Q22 6 2.00 4.00 2.8333 .75277 
Q23 6 2.00 3.00 2.6667 .51640 
Q24 6 2.00 3.00 2.6667 .51640 
Q25 6 2.00 4.00 3.0000 .89443 
Q31 6 4.00 5.00 4.5000 .54772 
Q32 6 4.00 5.00 4.6667 .51640 
Q33 6 2.00 4.00 3.5000 .83666 
Q34 6 4.00 5.00 4.6667 .51640 
Q35 6 4.00 5.00 4.8333 .40825 
Q36 6 3.00 5.00 4.1667 .75277 
Q37 6 3.00 5.00 4.1667 .75277 
Q38 6 3.00 5.00 4.1667 .75277 

Valid N 
(listwise) 6     
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Nonparametric Tests 
Notes 

Output Created 20-NOV-2016 20:59:22 

Comments  

Input 

Data C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Work-

ing Data File 
6 

Syntax 

NPTESTS 

/ONESAMPLE TEST (H1 H1.1 H1.2 H1.3)  

WILCOXON(TESTVALUE=3) 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS 

USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95. 

Resources 
Processor Time       00:00:00.41 

   Elapsed Time    00:00:00.30 

[DataSet1] C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 
 

 
CORRELATIONS 

/VARIABLES=PPM2000 performance2000 

/PRINT=ONETAIL NOSIG 

/MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations 
Notes 

Output Created 20-NOV-2016 21:12:08 

Comments  

Input 

Data C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
10 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all 

the cases with valid data for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=PPM2000 performance2000 

  /PRINT=ONETAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.02 

[DataSet1] C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 
Correlations 

 PPM2000 performance2000 

PPM2000 

Pearson Correlation 1 .634
*
 

Sig. (1-tailed)  .025 

N 10 10 

performance2000 

Pearson Correlation .634
*
 1 

Sig. (1-tailed) .025  

N 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

   CORRELATIONS 

  /VARIABLES=PPM2014 performance2014 

  /PRINT=ONETAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations 
Notes 

Output Created 20-NOV-2016 21:16:16 

Comments  

Input 

Data C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
10 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all 

the cases with valid data for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=PPM2014 performance2014 

  /PRINT=ONETAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 [DataSet1] C:\Users\Hp\Desktop\feteha.sav 
 

Correlations 

 PPM2014 performance2014 

PPM2014 

Pearson Correlation 1 -.976
*
 

Sig. (1-tailed) 
 

.012 

N 4 4 

performance2014 

Pearson Correlation -.976
*
 1 

Sig. (1-tailed) .012 
 

N 4 4 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 
 



 ..……العالقة بين إدارة عمليات األعمال المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية               محمد محمد محمد فتيحة/ أ

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


