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ال يشكر اهللا "ويقول رسوله الكريم   )40: النمل" (َوَمن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسه "يقول اهللا تعالى

فإنه ليسعدني أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى لجنة اإلشراف المكونة ، وعرفاناً بالجميل" من ال يشكر الناس
  :من

أستاذ التكاليف بالكلية والمشرف  - كمال حسين أحمد إبراهيم/ الفاضل األستاذ الدكتور مشرفي
عة صدره وعلى ما بذله من جهد وما قدمه من إرشادات وتوجيهات على كرم خلقه وس الرئيسي للرسالة

فأسأل اهللا القدير أن يمد في عمره ، منهجية وعلمية موضوعية كان لها عظيم الفضل في إنجاز هذه الرسالة
  .لوجهه الكريماً وأن يجعل عمله خالص، وأن يمنَّ عليه بتمام الصحة والعافية ليبقى منارة للعلم والعلماء

أستاذ المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الداعورجبر جبر إبراهيم / األستاذ الدكتور الفاضلو
أثرت هذا العمل  ونصائحعلى ما أمدَّني به من توجيهات  بصفته مشرفاً من فلسطين -غزة /جامعة األزهر -

وأسأل اهللا أن يجعل عمله في فله كل الشكر والتقدير ، فكان خير مرشٍد وموجه، وأخرجته إلى حيز النور
  .ميزان حسناته

بصفته مشرفاً باالشتراك على ما مدرس المحاسبةبالكلية أشرف صالح سليمان صالح/ الدكتور الفاضل و
بذله من كرم العطاء وجهد المتابعة لهذه الرسالة وما قدمه من إرشادات وتوجيهات رسمت لي الطريق 

  .الرضا والقبول والسعادة الدائمةفأدعوا اهللا له ، وذللت لي الصعاب
  :كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة والحكم المكونة من

الذي زادني ، أستاذ التكاليف بالكلية عبد الرحمن محمود عليان/أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور
داد وأن يجزيه عنى خير الجزاء ويمده شرفاً وفخراً بقبول تقييم ومناقشة الرسالة فأدعو اهللا له بالتوفيق والس

  .بموفور الصحة والعافية
، جامعة طنطا–أستاذ التكاليف بكلية التجارة سعيد محمود الهلباوي/ سعادة األستاذ الدكتورو

فله خالص الشكر والتقدير وأسأل اهللا العظيم أن يجزيه خير لتكريمه وتشريفه لي بقبول تقييم ومناقشة الرسالة
  .يمنَّ عليه بوافر الصحة والعافيةالجزاء وأن 

وأخص بالذكر األستاذ  والدكاترة بكلية التجارة جامعة عين شمس األساتذةكل والشكر موصول إلى
في مسائل  وخصوصاً  المتابعة والمساندة المستمرةعلى بالكلية أستاذالمراجعةمحمد عبد المجيدالدكتور 

دعم  المحاسبة والمراجعة بالكلية على ماقدمه لي من أستاذالبرالدكتور عمرو عبد واألستاذ ، البحث العلمي
 السادة المديرين والموظفين بشركات تعبئة الغازوإلى ، وعطاء وخصوصاً في مرحلة اختيار موضوع الرسالة

كلية  العاملين بمكتبةالسادة و،جامعة عين شمسوالسادة العاملين بقسم الدراسات العليا ،في مدينة غزة
 لكإلى و،الجامعة اإلسالمية بغزةو وجامعة األزهر، بمصرجامعة حلوانجامعة عين شمس وجامعة القاهرة و التجارة
  .تقديراحترام وفي إتمام هذه الرسالة لترى النور فلهم مني كل  واساهمواألحبة الذين  الزمالء

  ...إن وجد فإنه منيكما اعتذر عن أي تقصير 
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  .والدراسات السابقةاإلطار العام 

  .مصطلحات الدراسة
  Lean Approach منهج الترشيد  - 1

األنشطة  خفضتتضمن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى  تنظيمية يمثل فلسفة

وإضافة قيمة للعميل وتحقيق مزايا ، وتبسيط العمليات، الفاقد والضياع واستبعاد، التي ال تضيف قيمة

  .مالية وتنافسية للشركة

  Lean Manufacturing التصنيع المرشَّد  - 2

 اآلالتكل تيار يتضمن مجموعة من و، لتيارات القيمة وفقاً اإلنتاجيةيصنف العملية منهج تشغيل 

مجموعة من المنتجات تسمى عائلة منتج واحد أو خاليا في إنتاج ال تلك تستخدمو، تسمى خاليا التصنيع

داخل تيارات  اإلنتاج تدفقتسهيل على  ويقوم، على القيمة المقدمة للعميلبشكل أساسي يركز و، منتجات

لوصول إلى المنتج لالضياع و الفاقد خفضو تسريع تسليم أوامر العمالء وقد صمم من أجل، القيمة

ويتميز ، قت المحدد الذي يطلبه فيه العميلالصحيح بأقل تكلفة ممكنة وبالجودة والكمية المطلوبة وفي الو

د بتركيزه على ترتيب مكان العمل واآلالت والعاملين بما يحقق تدفق سريع وسهل نظام التصنيع المرشَّ

  .لإلنتاج

  Lean Accounting محاسبة الترشيد  - 3

من أجل قياس النجاح  دمحاسبة الترشيد األداء المالي وغير المالي لنظام التصنيع المرشَّتعكس 

الفصل بين التكاليف التي تضيف قيمة تها وظيفو، والتقدم المتحقق نتيجة تطبيق نظام التصنيع المرشَّد

والقياس  حاسبةعلى الم للتغييرات المطلوبة عام يستخدم مصطلحوتعتبر ، والتكاليف التي ال تضيف قيمة

  .والرقابة والعمليات اإلدارية في الشركة في اتجاه دعم التصنيع المرشَّد والتفكير المرشَّد

  Value Stream Costing نظام تكاليف تيار القيمة  - 4

في محاسبة ويمثل أهم أداة ، للمؤسسة على أساس تيارات القيمة عملية توزيع التكاليف الفعلية

التكاليف التي يجب أن تتدفق في تيار تيارات القيمة حيث أن جد من أجل قياس أداء ُوالترشيد حيث 

  .أما التكاليف التي ال تضيف قيمة فإنها يجب أن تستبعد، القيمة هي التكاليف التي تنشئ قيمة فقط

  Box Scored بطاقة األداء  - 5

، جوانب وهي التشغيل والطاقة والمالية ةيتضمن مؤشرات قياس لثالثأسلوب تخطيط ورقابة 

مستوى  لتحديد األسابيع الماضيةلألسبوع الحالي مع  تلك الجوانبيعمل على مقارنة مؤشرات أداء و

  .تحقيق األهداف مستوى تحديدل ومع الحالة المستهدفة في المستقبل ،بالماضي التحسن في األداء مقارنة

  One-Piece Flow  وحدة بوحدةالتدفق  - 6

وتهدف إلى ، وحدةبوحدة إلى أخرى  خليةمن أحد أدوات الترشيد التي تعمل على انتقال الوحدات 

  .اإلنتاجخاليا المخزون المتراكم بين  استبعاد
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 Sustainability Strategy االستدامةاستراتيجية  - 7

يدعِّم بما  الممكنة أفضل األساليب والوسائلاستخدام االستفادة من الموارد والفرص المتاحة ب

تجعلها  نمو مرتفعةأرباح وتحقيق معدالت بكفاءة وفاعلية من أجل نشطتها منشآت األعمال ألمارسة م

وتعني االستدامة في ظل منهج ، االقتصادية والبيئية واالجتماعيةقادرة على تحقيق أهداف االستدامة 

  .الترشيد استهالك الموارد بالقدر الكافي

  .مقدمة

وجدت نظم التصنيع و نظم التكاليف التقليدية في زمن الثورة الصناعية لتلبي احتياجات تلك 

ومع مرور الزمن ، الحقبة من الزمن التي كان لها بيئتها وخصائصها وثقافتها وأهدافها الصناعية

 ،االتصاالتوالنقل والمواصالت و اإلنتاجالمتسارعة خصوصاً في مجال والتطورات التكنولوجية 

حدة المنافسة بين الشركات على  زيادةو، زيادة قيمة التكاليف الصناعية غير المباشرةوالتي أدت 

بدأت شركات األعمال تدرك أهمية جودة ودقة المعلومات وأثرها على  ،الدوليوالمستوى المحلي 

وأصبحت هناك حاجة لدى مدراء الشركات لتوفير نظام معلومات كفؤ يلبي حاجة ، عملية اتخاذ القرار

 .وقياس أداءهؤالء المدراء للقيام بالعمليات اإلدارية من تخطيط 

اآللة التي غيرت "جونز كتابهم المعروف باسم  لبداية التسعينات أطلق جيمس ووماك ودانياومع 

الذي تناول نظام التصنيع في شركة تويوتا ، "The Machine That Changed The Worldالعالم  

ونشره بين الشركات األمريكية  المرشَّدومن ثم كان نقطة االنطالق في وضع نظام التصنيع ، اليابانية

 وقد تطلب نظام اإلنتاج المستحدث نظاماً، تحسين والتطويرلما لهذا األسلوب من نتائج مذهلة في ال

فقا فظهرت محاسبة الترشيد التي تقوم بأعمال المحاسبة و، دواتهأللمحاسبة يتناسب مع مبادئه و جديداً

  .ألسلوب تيارات القيمة

نموذج قياس و نظام التصنيع المرشَّد كل منشرحاً نظرياً يوضح وضع على  الدراسةستعمل و

 نموذج قياس تكاليف تيار القيمةثم قياس العالقة بين تطبيق واستراتيجية االستدامة تكاليف تيار القيمة 

  .منشآت األعمال وبين تدعيم استراتيجية االستدامة علىونظام التصنيع المرشَّد 

 .الدراسة البحث وتساؤالت ةمشكل -1

أصبح أمراً االستدامة  الستراتيجيةأن تحقيق منشآت األعمال وتتلخص مشكلة الدراسة في 

فهناك العديد من المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل ، أساسياً تنادي به الكثير من المنظمات الدولية

 على إنشاء مجموعة من المعايير عملت الدولية المنظمات بعض أنكما ، تعزيز مفهوم االستدامة

 تلزمبعض الدول  باإلضافة إلى أن، والتي يتوجب على منشآت األعمال تطبيقها االستدامةبالخاصة 

لى المستوى االقتصادي ء عسوا الخاصة باالستدامة التعليماتوالقوانين بعض  تحقيقبمنشآت األعمال 

كما بدأت بعض شركات األعمال تفصح عن مساهمتها في تدعيم جوانب ، أو االجتماعي أو البيئي

وبالتالي بدأ االهتمام ، االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل ما يعرف بمحاسبة االستدامةاالستدامة 
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يتوجب على منشآت األعمال تحقيقه من أجل تجنب  اًأصبحت أمراً هامو، يتزايدبمفهوم االستدامة 

  .الضغوط أو العقوبات المفروضة من قبل الحكومة أو المجتمع

انتشر خالل العقدين األخيرين نظامي تصنيع وتكاليف مستحدثين وهما نظام وفي نفس الوقت 

هذين النظامين العديد من المزايا تطبيق تكاليف تيار القيمة حيث يحقق  ونموذجالتصنيع المرشَّد 

 ستحاولوبناء على ذلك ، واستغالٍل أمثل للموارد المتاحة اإلنتاجاألعمال من سرعة في تدفق لمنشآت 

االستدامة االقتصادية  تدعيم جوانب استراتيجية معاًعلى هذين النظامين قدرةمدى اختبار  الدراسة

  .واالجتماعية والبيئية

  :وبالتالي تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية

  :التساؤل الرئيسي للدراسة

استراتيجية إلى دعم  المرشَّدهل يؤدي تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع  -

 ؟االستدامة

 :التساؤالت الفرعية

تحسين جودة إلى دعم  المرشَّدهل يؤدي تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع  .1

 ؟اإلنتاج

إلى االستغالل األمثل  المرشَّدهل يؤدي تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع  .2

 لموارد الشركة؟

إلى تحقيق رضا ووالء  المرشَّدتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع هل يؤدي  .3

 العاملين؟

جذب واستبقاء إلى  المرشَّدهل يؤدي تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع  .4

 ؟أفضل العمالء

 تحسين معدالتإلى  المرشَّدفي ظل بيئة التصنيع  هل يؤدي تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة .5

 ؟النمو بالمنشأة

  .أهمية الدراسة -2

وقد كان للعلوم اإلدارية والمالية ، في مختلف مجاالت الحياة نوعياً شهدت الفترة األخيرة تطوراً

ويعتبر كل من نموذج قياس  ،على مستوى المفاهيم واألنظمة من هذا التطور وخصوصاً وافراً حظاً

 بيئة األعمالمن هذا التطور يتناسبان مع مستجدات  اًجزء التصنيع المرشَّدنظام تكاليف تيار القيمة و

  .من مخاطر وظروف تحيط بتلك المنشآت

 مستقبلياً منشآت األعمال كونها مطلباًفي االستدامة  استراتيجية وتظهر أهمية السعي لتحقيق

الجوانب  على سالمة ةتنادي به الهيئات والجمعيات المهنية العربية والدولية من أجل المحافظ
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التعرف واالستدامة تحقيق وتحذيرها من مخاطر عدم  ،االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمعات

  . على األسباب الجذرية لتلك المخاطر ومعالجتها

  .أهداف الدراسة -3

  :ةالتالياف هداألالدراسة إلى تحقيق  تسعى

تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع قياس العالقة بين  :الهدف الرئيسي

  :ويتفرع منه األهداف الفرعية التالية، وبين تحقيق استراتيجية االستدامةالمرشَّد 

تحسين  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .1

 .جودة اإلنتاج

االستغالل  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد العالقة بينقياس  .2

 .األمثل لموارد الشركة

تحقيق  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .3

 .رضا ووالء العاملين

جذب  وبينبيئة التصنيع المرشَّد  تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل العالقة بينقياس  .4

 .واستبقاء أفضل العمالء

تحسين  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .5

 .النمو بالمنشأة معدالت

  .فروض الدراسة -4

  :يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج قياس تكاليف  :األولالفرض الرئيسي  -أوال

  .االستدامة في منظمات األعمال ةاستراتيجيالمرشَّد وبين تحقيق متطلبات  في بيئة التصنيعتيار القيمة 

  -:وينبثق عن الفرض الرئيسي األول الفروض الفرعية التالية 

 فـي بيئـة التصـنيع   س تكاليف تيار القيمة بين تطبيق نموذج قيا معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .1

 .تحسين جودة اإلنتاجالمرشَّد وبين 

 فـي بيئـة التصـنيع   بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .2

 .المرشَّد وبين االستغالل األمثل لموارد الشركة

 فـي بيئـة التصـنيع   بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .3

 .المرشَّد وبين تحقيق رضا ووالء العاملين

 فـي بيئـة التصـنيع   بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .4

 .جذب واستبقاء أفضل العمالءالمرشَّد وبين 
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 فـي بيئـة التصـنيع   بيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة بين تط معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .5

 .النمو بالمنشأةمعدالت  تحسينالمرشَّد وبين 

بين متوسطات استجابات أفراد  معنويةتوجد فروق ذات داللة  :الفرض الرئيسي الثاني -ثانيا

  .االستدامة استراتيجيةلمتغير المسمى الوظيفي حول متطلبات  العينة تبعاً

  .الدراسةمنهجية  -5

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك  لتحقيق الهدف من البحث واختبار صحة الفروض

  :باتباع ما يلي

لنظام التصنيع المرشَّد ونظام تكاليف تيار  النظري االطار لتوضيحاستخدام المنهج االستقرائي  .1

باالستعانة  الدراسة فروضو متغيرات وتحديد ،وعالقتهما باستراتيجية االستدامة القيمة

 .بالمراجع والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع

وات جمع وتحليل مجموعة من أدباستخدام  العملي الجانبإجراء استخدام المنهج التطبيقي في  .2

  :لما يلي وفقاً واختبار البيانات

 الفعالةالمشاركة  معدراسة حالة تطبيقية على إحدى شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة   - أ

 .المسؤولين في تلك الشركة في مناقشة

جمع البيانات من عينة الدراسة التحليل اإلحصائي من خالل دراسة استقصائية عن طريق   - ب

 والتحقق مناالختبارات اإلحصائية للفروض و التحليل باستخدام قائمة االستقصاء وإجراء

  .وإمكانية تعميم النتائج النتائج

  .مجتمع وعينة الدراسة -6

 27يتكون مجتمع الدراسة من كافة شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة وعددها : مجتمع الدراسة

  .شركة حسب كشف النسبة المئوية لشركات الغاز الصادر عن الهيئة العامة للبترول

 جميعثم استقصاء  إحدى هذه الشركات علىالتطبيقية سيتم إجراء الدراسة : عينة الدراسة

 قوائمتوزيع بقام الباحث حيث ، سة من شركات تعبئة الغاز في قطاع غزةمفردات مجتمع الدرا

وقد بلغ عدد قوائم ، استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة

  .%77.6قائمة أي بنسبة استرداد  66قائمة تم استرجاع  85االستقصاء الموزعة 

  .أدوات جمع البيانات -7

  :الباحث بجمع البيانات باستخدام المصادر األولية والمصادر الثانويةسيقوم 

دوات في جمع مجموعة من األفروض الدراسة استخدم الباحث  ضوءفي :المصادر األولية 

وتحليل ومناقشة البيانات وذلك بهدف زيادة التعمق في تحليل الفروض للوصول إلى نتائج وتوصيات 

  . أكثر مصداقية وموضوعية

  :التي تم استخدامها في إعداد الجانب التطبيقي للدراسة  األساليبما يلي وفي
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  .دراسة الحالة: أوالً

سيقوم الباحث بإجراء دراسة الحالة بالتطبيق على إحدى الشركات العاملة في مجال قطاع الغاز 

  :مجموعة من األدوات وهي مالمنزلي باستخدا

 .المقابلة الشخصيةو المالحظة المباشرة - 1

 .خرائط تيار القيمة رسم - 2

 لتيـارات القيمـة  وقائمة الـدخل وفقـاً   ، واإلنتاجإعداد قائمة الدخل وفقاً للمنهج التقليدي للتكاليف  - 3

 .االستدامة استراتيجيةوالمقارنة بينهما وإظهار أثر كل منهما على 

 .إعداد قائمة استقصاء وإجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفروض: ثانياً

وقواعد البيانات للوصول إلى  اإلنترنتإجراء مسح لبعض المكتبات ومواقع  :نويةالمصادر الثا

  .المراجع والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة

 .االختبارات اإلحصائية المستخدمة-8

لعمل التحليل اإلحصائي باستخدام األساليب ) SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي سيتم  - 1

 : التاليةواالختبارات اإلحصائية 

كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية والوزن  –اإلحصاءات الوصفية  -

 .النسبي

  .البيانات له تتبع الذي توزيعال نوعالختبار  –سميرنوف كولموجروف اختبار شابيرو واختبار -

 يوجدان لدراسة العالقة بين متغيرين لمعرفة ما إذا ك - Chi-Square لالستقاللية 2اختبار كا -

 .ويستخدم في حالة البيانات الالمعلمية، عالقة بين المتغيرين أم ال

  .الالمعلميةوويستخدم في حالة البيانات المعلمية  - لعينة واحدة ) ت(اختبار  -

للمقارنة بين عدة متوسطات لمجتمعات  - Kruskal-Wallis testاختبار كروسكال واالس  -

 .الالمعلميةويستخدم في حالة البيانات ، مستقلة

  .ويستخدم في حالة البيانات الالمعلمية، لعينتين مستقلتين - (Mann Whitney)اختبار  -

  .Correlationsتحليل معامالت االرتباط  -

  .محددات الدراسة -9

الواردة تعريفات ال لتعددو لما بينته كتير من الدراسات بعدم وجود تعريف محدد لالستدامة نظراً

فقد رأى الباحث أن التعريف السابق ذكره في مصطلحات الدراسة هو أقرب التعريفات  ،لهذا المفهوم

  .لخدمة أغراض البحث

  .خطة الدراسة -10

  : الدراسة إلى الفصول التالية تقسيمتم سي

  .السابقةاإلطار العام والدراسات : الفصل األول
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  .التصنيع المرشَّد نظام مقومات منهج الترشيد و: الثانيالفصل 

نظام "انعكاسات بيئة التصنيع المرشد على محاسبة الترشيد وأداتها األساسية : الفصل الثالث

  ."تكاليف تيار القيمة

وعالقتها بتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع  االستدامة استراتيجية: الفصل الرابع

  .المرشَّد

  .الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس

  .والدراسات المستقبلية النتائج والتوصياتو الملخص: السادسالفصل 

  .الدراسةمتغيرات  -11

 .المرشَّد التصنيع نظام: المتغير المستقل .1

 نموذج قياس تكاليف تيار القيمة: المتغير الوسيط  .2

 .االستدامة استراتيجية: المتغير التابع الرئيسي .3

قدم ستلذلك ، لمفهوم استراتيجية االستدامة تحقيق منشآت األعمالالهدف األساسي للدراسة هو 

في مجموعة وتتمثل تلك المتطلبات  ،االستدامة استراتيجية الدراسة مجموعة من المتطلبات التي تحقق

  :هيومن المتغيرات الفرعية 

  .تحسين جودة اإلنتاج - 1

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة - 2

  .رضا ووالء العاملين - 3

  .ءجذب واستبقاء أفضل العمال - 4

  .تحسين معدالت النمو بالمنشأة - 5

 .الدراسات السابقة -12

  تمهيد

أصبحت  العمالء احتياجات وتنوعالشركات بين  المنافسة شدة ومع الحديثة التطوراتفي ظل 

قادرة على تلبية احتياجات متخذي القرارات في توفير معلومات  غير يفيدية لتحديد التكاللاألساليب التق

ومع ظهور نظام ، الوقت المناسب بحيث يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القراراتمالئمة ودقيقة وفي 

 للمحاسبة عن هذا النظامممارسات وأدوات جديدة  أصبحت هناك حاجة إلى إيجاد التصنيع المرشَّد

وقد وجدت محاسبة الترشيد لكي تعبر عن نظم التصنيع المرشَّد من حيث ، الترشيدمحاسبة  عليها لقطُأ

  .وتقييم األداء باستخدام مقاييس ومؤشرات مالية وغير ماليةقياس 

ومن جانب آخر تعني استراتيجية االستدامة المحافظة على الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

ويمكن مالحظة ، كما أصبحت مطلباً هاماً للعديد من المنظمات على مستوى العالم، والبيئية للمجتمع

، ن مؤسسات المحاسبة العالمية إلى االهتمام باالستدامة واإلفصاح عنهاذلك من خالل اتجاه العديد م
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واالتحاد ، FASBومجلس معايير المحاسبة المالية ، CPA Australiaكالمعهد األسترالي للمحاسبين 

  ).IFAC(الدولي لخبراء المحاسبة 

  :وقد قام الباحث بعرض الدراسات السابقة وفقاً للتقسيم التالي

  :ابقة وتنقسم إلىالدراسات الس - 1

  .ونظام تكاليف تيار القيمة المفاهيم المتعلقة بمنهج الترشيددراسات تناولت  -

  .ودراسات ربطت بين منهج الترشيد ومفهوم االستدامة، دراسات تناولت مفهوم االستدامة -

 .المالمح الخاصة بالدراسةأهم  - 2

  .ونظام تكاليف تيار القيمة دراسات تناولت المفاهيم المتعلقة بمنهج الترشيد: أوال 

 Value stream managementبعنوان) Baggaley and Maskell, 2003(دراسة  -1

for lean companies, Part I  

، مة للشركات التي تتبع محاسبة الترشيدءشرح األنظمة والضوابط األكثر مال إلىالدراسة  تهدف

تطوير نظام )1أخذها بعين االعتبار وهي حيث يوجد ثالث قضايا هامة يجب على إدارة الترشيد 

قياس التكاليف من خالل تيار )3التنظيم من خالل تيار القيمة )2إداري مالئم يركز على تيارات القيمة 

 .القيمة

عند تنفيذ التصنيع )1وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التي تعتبر بمثابة قواعد إرشادية وهي 

ينبغي أن يمثل تيار القيمة الجزء األكبر من )2التقدم خطوة بخطوة يجب ، المرشَّد وتيار القيمة

والرابع لجمع كل ، أنواع من تيارات القيمة األساسية ةوعادة ما تتضمن األعمال ثالث، األعمال

الفكرة الرئيسية إلدارة تيار القيمة هو أن يتم تضمين )3الوظائف التي ال يتم تضمينها في تيارات القيمة 

شخاص للعمل داخل تيارات القيمة الرئيسية، مع عدد قليل من إدارات الدعم اإلضافية للحفاظ غالبية األ

 .على حسن سير العمل

، التي تناولت محاسبة الترشيد الهامةنظر الباحث تعتبر الدراسة من الدراسات  وجهةومن 

نهج الترشيد يعتبران من رواد م Bruce Baggaley& Brian Maskelباالضافة إلى أن الكاتبان 

وقد اعتمد ، ولهما الكثير من المراجع والمقاالت واالبحاث الهامة في هذا المجال، ومحاسبة الترشيد

الدراسة والدراسات والمراجع االخرى التي  بتلكعلى بعض االفكار الواردة  كما سيتضح الحقاً الباحث

 .للدراسةلفصل الثالث في اأعدها هذان الكاتبان في إعداد االطار النظري 

بعنوان منهج محاسبي مقترح لزيادة فاعلية القرارات اإلدارية ) 2006، عبد المجيد(دراسة  -2

  . المركز التنافسي في إطار مدخل الترشيد دعم ألغراض

حصر ) 2تحليل مدخل الترشيد والتأثيرات المحاسبية الناجمة عن تطبيقه ) 1: إلى الدراسة تهدف

دراسة أثر التطوير المقترح على أداء الوحدات ) 3المشكالت المحاسبية لتطبيق مدخل الترشيد 
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كما توصلت الدراسة إلى ، لمبنية على المعلومات المحاسبيةاالقتصادية والقرارات اإلدارية المختلفة ا

  :تائج التاليةالن

 .مستويات األداء بالوحدة االقتصادية ارتقاءأو  على استقرارتطبيق مدخل الترشيد يساعد  .1

وفر مقومات نظم المعلومات في ظل مدخل الترشيد معايير كمية لتقييم األداء إلى جانب ت .2

 .المعايير المالية

اتخاذ قرارات تدعم المركز التنافسي للوحدة االقتصادية من  من تطبيق مدخل الترشيد يمكِّن .3

 .وخفض التكلفة إلى أدنى حد ممكن في إطار مستوى جودة يناسب المستهلكخالل ترشيد الموارد 

 .يحسن من قدرة الوحدة االقتصادية على الوفاء بمتطلبات العمالء مما يحقق والءهم لها .4

  :كما أوصت الدراسة بما يلي

دراسات مماثلة في الوحدات االقتصادية الخدمية نظراً ألهمية ترشيد الموارد والرقابة إجراء  - 1

  .ولدراسة أثر تطبيق المدخل والمشكالت التي تعترض التطبيق في مثل هذه الوحدات ،يهاعل

أوصت اإلدارة في مختلف الوحدات االقتصادية بإرضاء العاملين لتهيئة المناخ للتطوير والتغيير  - 2

 .لركيزة األساسية للنجاحألنهم ا

تعتبر استجابةً للنتائج والتوصيات التي توصلت لها الحالية  الدراسة فروضأن  الباحث ويخلص

مستويات األداء من خالل البحث المفصل في النتائج  تحسنفي إطار ) 2006، عبد المجيد(دراسة 

كزيادة النمو ودعم المركز التنافسي وتحقيق رضا العمالء ، المترتبة على زيادة مستويات األداء

  .والعاملين

 Lean Accounting: What's It AllبعنوانBaggaley, 2006) & (Maskell دراسة -3

About?  

الدراسة إلي استعراض اإلطار العام للمبادئ والممارسات واألدوات الخاصة بمحاسبة  تهدف

وقد ، "محاسبة الترشيد"د خالل مؤتمر الترشيد التي تم تطويرها من قبل قادة فكر محاسبة الترشي

تخفض الفاقد، وذات أدوات مرئية، ، أن محاسبة الترشيد هي في حد ذاتها مرشدةتوصلت الدراسة إلى 

كما أن ، المالية والمحاسبة ليتمكَّنوا من المشاركة في التحول نحو الترشيد رةوقت العاملين باإلدافرغ وت

وتوفر تقارير بسيطة وفي ، الشركات التي تستخدم محاسبة الترشيد لديها معلومات أفضل لصنع القرار

كما أن منهج الترشيد يساعد ، الوقت المناسب ومفهومة بشكل واضح من قبل الجميع في الشركة

األسهم  لحملةالقيمة وزيادة التدفقات النقدية و، وإضافة المزيد من القيمة للعمالء، الشركة على النمو

 .والمالك

تعتبر دليالً يمكن أن تستفيد منه شركات األعمال التي تسعى إلى الباحث أن الدراسة  ويخلص

حيث بيَّنت أن العديد من الشركات أصبحت تتحول نحو الترشيد كدليل على  ،التحول نحو منهج الترشيد

الدراسة نواه لتطوير  تلكأنه يمكن اعتبار  كما يرى، أن تلك الشركات أدركت فوائد تطبيق هذا المنهج
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حيث أنها وضعت حجر األساس من خالل ما قدمته من رؤية ، اإلطار الفكري لمحاسبة الترشيد

 . ومبادئ وممارسات وأدوات تخص تطبيق محاسبة الترشيد

 Financial models and toolsبعنوان  Apreutesei&Arvinte(2010)  دراسة -4

for managing lean manufacturing.  

الدراسة بشكل رئيسي لعرض مجموعة من األدوات واألساليب التي يتم من خاللها إدارة  تهدف

عمليات التصنيع المرشَّد ومقارنة تأثير نظام التصنيع المرشَّد على مختلف مقاييس األداء التشغيلية 

 على جزأين الدراسة وقد تم إعداد، فةالداخلية والخارجية مع عدد من أساليب المحاسبة اإلدارية المختل

وفي ، وهما البحث النظري لكل من التصنيع المرشَّد واألدوات المالية المستخدمة في التصنيع المرشَّد

الختام استنتجت الدراسة أنه من األفضل تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة مع نظام التصنيع المرشَّد 

ألنه ال يوجد حاجة إلى استخدامها لعمليات اتخاذ القرار بالنسبة لمسائل ، واستبعاد نظم التكاليف التقليدية

فهذه القرارات تتخذ بالرجوع إلى ، وتقييم المخزون، والصنع أو الشراء، معينة كاألوامر الخاصة

  .الربحية اإلجمالية لتيار القيمة

ما ورد في الدراسة بأن نظام تكاليف تيار القيمة يعتبر أفضل من نظم التكاليف  مع ويتفق الباحث

  .نظام التصنيع المرشَّدالتقليدية في إدارة وتشغيل منشآت األعمال التي تتبع 

بعنوان إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية لتتوافق ) 2011، نهال أحمد، الجندي(دراسة  -5

  .قدمع مدخل محاسبة ترشيد الفا

تحليل الجوانب المختلفة إلعادة هندسة ممارسات نظم المحاسبة اإلدارية في  تهدف الدراسة إلى

ظل تطبيق مدخل ترشيد الفاقد وإعادة هيكلتها لتعتمد على نظم تكاليف تيار القيمة وذلك بهدف محاولة 

النتائج التي توصلت إليها ومن أهم ، تحقيق توافق بين نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية والمدخل المقترح

  :الدراسة ما يلي

مما ينعكس سلباً على ، عدم توافق النظم المحاسبية التقليدية مع مقومات وفكر مدخل الترشيد .1

مما أوجد حاجة إلى ، قدرة تلك النظم على توفير معلومات مالئمة ألغراض اتخاذ القرارات المختلفة

ولذلك اتجه األدب ، وافق مع مبادئ وفكر مدخل الترشيدتطوراً موازياً في النظم المحاسبية بما يت

المحاسبي إلى ما أطلق عليه محاسبة الترشيد بما تمتلك من مبادئ وآليات وأدوات تتناسب مع فكر 

 .الترشيد في مجال التصنيع

حيث يتم من خالله ، صمم منهج محاسبة الترشيد للوحدات التي تطبق نظم التصنيع المرشَّد .2

مما يسمح ، ترشيد في كل التوجهات اليومية للمحاسبة سواء في طرق القياس أو الرقابةتضمين فكر ال

باتخاذ قرارات أفضل من خالل تقديم معلومات مالئمة تتسم بالدقة والوضوح والتوقيت المناسب 

ق مع الحفاظ على التواف، والقابلية للفهم عن التكلفة والقدرة على الربحية والنمو والتدفقات النقدية

 .واالمتثال للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير
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  :كما أوصت الدراسة بما يلي

يتوجب على الوحدات االقتصادية التوجه نحو تطبيق نظم التصنيع المرشَّد لما يقدمه من مزايا  .1

، الفاقد بجميع صوره خفضالمضيفة للقيمة وتتمثل في ترشيد استخدام الموارد والحد من االنشطة غير 

 .مما ينعكس على موقفها التنافسي، واالرتقاء بكفاءة االالت

نشر ثقافة الترشيد عن طريق تدريب العاملين على اعتبار أن كل فرد في الوحدة االقتصادية  .2

دقة والجودة وأن يتفهم مستوى ال، يجب أن يكون مسئوالً بصفة مستمرة عن تخفيض جميع أنواع الفاقد

 .المطلوبين لتعظيم القيمة للعميل

ويالحظ الباحث تركيز الدراسة على عدم مالئمة نظم المحاسبة التقليدية للمحاسبة عن التكاليف 

وذلك ألنها تقوم على مبادئ وأسس وثقافة مغايرة تماماً ، وقياسها في الشركات التي تتبع منهج الترشيد

وبالتالي فإنها تعمل على ، مثل حجم المخزون الكبير ونظام الدفع، شيدلتلك التي يقوم عليها منهج التر

لذلك فقد ، تشويه حساب التكلفة واألرباح ومن ثم إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تضر بمستقبل المنشأة

  .باستخدام محاسبة الترشيد نظام التصنيع المرشَّدأوصت الشركات التي تتبع 

 Exploring the Role ofبعنوان   Bargerstock, 2011)&(Rao  دراسة -6

Standard Costing in Lean Manufacturing Enterprises.  

إلى مناقشة كيف تستخدم الشركات التي تتبع منهج الترشيد نظام التكاليف  الدراسة تهدف

المعياري بالمقارنة مع نظام محاسبة الترشيد، باإلضافة إلى توضيح أسباب استمرار بعض الشركات 

في استخدام نظام التكاليف المعيارية واالنحرافات، وأسباب استبعاد هذا  نظام التصنيع المرشَّدلتي تتبع ا

استخدام بوقد أعدت الدراسة ، النظام من قبل شركات أخرى باعتباره نظام رقابة على عمليات اإلنتاج

 الدراسةوقد توصلت ، صلةللتمكَّن من تحديد تسعة متغيرات ذات ة االجتماعي نظم التفكيرنموذج من 

نظام التصنيع يكون احتمال االحتفاظ بنظام تكاليف معياري في المنشآت التي تتبع  :إلى النتائج التالية

في المصانع التي )2في المنشآت ذات حجم المخزون المرتفع )1: مرتفعاً في الحاالت التالية المرشَّد

لغرض إعداد التقارير المالية في المنشآت التي )3ذات اآلالت المشتركة  نظام التصنيع المرشَّدتتبع 

يرى فيها المحاسبين اإلداريين أن استخدام التكاليف المعيارية يعتبر من متطلبات مبادئ المحاسبة 

فان احتمال ، في المنشآت التي تصنف مراكز المسئولية كمراكز تكلفة)GAAP 4المقبولة قبوالً عاماً 

عندما تكون نظم تخطيط موارد المنظمات )5التكاليف المعيارية لهدف الرقابة يكون أعلى  استخدام

ERP  عندما يكون هناك دعم قليل من اإلدارة العليا )6لم يتم تعديلها لتتناسب مع مبادرات الترشيد

نظام تبع ويكون احتمال االحتفاظ بنظام تكاليف معياري في المنشآت التي ت، لمبادرات محاسبة الترشيد

لغرض إعداد التقارير المالية عندما يكون دفتر األستاذ )1: منخفضاً في الحاالت التالية التصنيع المرشَّد

 JITفي المنشآت التي تطبق أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد )2العام معدل لدعم استراتيجية الترشيد 

 .ول على األثر المالي للترشيدعندما يقوم المحاسبين اإلداريين بإعداد تقارير خاصة للحص)3
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حيث بينت الظروف ، الباحث أن الدراسة ناقشت زاوية هامة تتعلق بمحاسبة الترشيدويخلص 

واألسباب التي من المحتمل أن تجعل الشركات التي تستخدم نظام التصنيع المرشَّد تطبق محاسبة 

الدراسة أفضلية محاسبة الترشيد عن وقد بينت ، الترشيد أو تُبقي على تطبيق نظام التكاليف المعياري

كما أبدت استغراباً من أن بعض الشركات التي تتبع منهج الترشيد ال زالت ، محاسبة التكاليف المعيارية

  .تطبق نظام التكاليف المعياري

انعكاسات بيئة التصنيع في ظل مدخل الترشيد على بعنوان ) 2013، إبراهيم(دراسة  -7

  .رية والرقابيةممارسات المحاسبة اإلدا

 ،إلى بيان مدى تأثير التصنيع المرشَّد على ممارسات المحاسبة اإلدارية والرقابية الدراسة تهدف

وقد ، مع بيان مدى استعداد المنشآت لتغير تلك الممارسات لتتالءم مع االستراتيجية الحديثة للتصنيع

الترشيد سيؤدي إلى تمكين العاملين توصلت الدراسة إلى أن العمل على تطبيق التصنيع في ظل مدخل 

باإلضافة إلى تحسين ، وزيادة قدراتهم على حل المشكالت والمساهمة في اتخاذ القرارات الرشيدة

واستبعاد ، وتبسيط نظام التقرير المحاسبي الداخلي، معلومات األداء المرئي بهدف رفع كفاءة األداء

وزيادة استخدام تكاليف تيار القيمة لتسهيل ، فيةالتتبع التفصيلي للمخزون وتخصيص األعباء اإلضا

  .تحديد التكاليف

في صياغة االطار  الباحث أن الدراسة وضعت تأصيالً علمياً لمنهج الترشيد استفاد منه ويتضح

  .لمنشآت األعمال وأن نتائجها تؤكد أن منهج الترشيد يحقق العديد من المزايا، النظري لمنهج الترشيد

 تخفيض في الرشيقة المحاسبة أدوات بعنوان استعمال) 2013، المعيني ،محمد(دراسة  -8

  .الكهربائية للصناعات العامة الشركة في تطبيقي بحث ،التكاليف

 وأدوات ،واألهداف والمبادئ المفهوم حيث نم الترشيد محاسبة على التعرف تهدف الدراسة إلى

وقد ، الترشيد ومحاسبة التقليدية المحاسبة بين الفرق وتحديد، التطبيق وخطوات، الترشيد محاسبة

اإلنتاج  تدفق مراقبة في القيمة تيار خارطة من يستفاد)1: الدراسة إلى النتائج التالية توصلت

وتقليل التكاليف  والضياع الفاقد خفضالعمليات من أجل  في وجود الضياع وأماكن والمعلومات

، وزيادة سرعة االستجابة لطلبات العمالء، التكاليف تخفيض في الترشيد محاسبة أدوات تستخدم)2

والمرونة والجودة وتخفيض تكاليف المخزون والتقليل من وقت االنتظار واختيار أفضل الموردين 

 على)1: الدراسة بما يلي أوصتكما ، للتجهيز بالكميات المطلوبة وبجودة عالية وفي الوقت المحدد

 أشكال وتغير العمالء احتياجات تعدد بسبب التصنيع المرشَّد نحو تطبيق بالتحول التفكير الشركات

والخطوات  األنشطة كافة فيه يظهر نظام خالل من القيمة تيار االهتمام بخرائط)2المنتجات  ومنافع

  .العمل دورات من دورة كل تتضمنها واإلجراءات التي

وفوائد استخدام خرائط تيار ، أن الدراسة ناقشت الجوانب األساسية لمحاسبة الترشيد يتضحو

  .ومزايا نظام تكاليف تيار القيمة كخفض التكلفة والجودة ورضا العمالء، القيمة
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بعنوان المحاسبة الرشيقة ودورها في احتساب التكاليف ) 2013، والبكري، النعيمي(دراسة  -9

  .القيمةعلى أساس تدفق 

الدراسة إلى التعرف على مفهوم تيار القيمة وخارطة تدفق القيمة وكيفية احتساب متوسط  تهدف

: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية، تكلفة تيار القيمة الذي يمثل أحد أدوات محاسبة الترشيد

 وإلى دة االقتصاديةالوح داخل اإلنتاجية العمليات من الضياع خفضالمرشَّد إلى  التصنيع يهدف)1

 المالية( من الموارد القصوى االستفادة مع قيمة، إضافة تؤدي إلى ال التي العمليات جميع استبعاد

 إلى سيؤدي ذلك فإن القيمة تيارات خالل من االقتصادية الوحدة تدار عندما)2) والتكنولوجية والبشرية

كما ، المساندة األقسام وبعض القيمة تيارات من قليل عدد إلى التكلفة مراكز عدد كبير من تحول

المتعلقة  التكاليف تخفيض إلى ؤديي هألن القيمة تيار تكاليف نظام تطبيق ضرورةأوصت الدراسة ب

 عامة تظهر تكاليف واعتبارها القيمة بتدفق المرتبطة غير التكاليف استبعاد خالل من وذلك بالمنتجات

 .االقتصادية الوحدةى مستو على المعد الدخل كشف في

وبينت مزايا محاسبة الترشيد ، الباحث أن الدراسة قدمت شرحاً لنظام تكاليف تيار القيمة ويخلص

وأوضحت أنه يتوجب على ، والحساب الدقيق للتكاليف، الضياع من العمليات اإلنتاجية خفضك

الشركات التحول نحو تطبيق أسلوب تيارات القيمة من أجل االستفادة من المزايا التي يحققها هذا 

  .األسلوب للشركات

  .ومفهوم االستدامةودراسات ربطت بين منهج الترشيد ، دراسات تناولت مفهوم االستدامة: ثانياً

 :Life" is Our Ultimate Customerبعنوان) (Langenwalter, 2006 دراسة -1

From Lean to Sustainability  

لماذا "الدراسة إلى تقديم إجابات عن األسئلة التي تثار حول االستدامة البيئية مثل  تهدف

األمثلة مع التركيز على كيفية تحقيق االستدامة البيئية بعض وذلك باستخدام " تتحققوكيف االستدامة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسات االستدامة البيئية هي امتداد  ،نظام التصنيع المرشَّد في ظل

كما أن االستدامة البيئية يمكن أن تظهر نتائجها ، طبيعي لفلسفة وتقنيات التشغيل وفق منهج الترشيد

أي أن استرداد االستثمار في االستدامة يكون في  ،س فقط على المدى الطويلعلى المدى القصير ولي

اإلسراف  استبعادوأظهرت الدراسة أن الهدف األساسي لمنهج الترشيد في ، شهراً 12إلى  6غضون 

  .يتناسب مع متطلبات االستدامة البيئية

سواء  ألحجامجميع اكما خلصت الدراسة أنه يمكن تطبيق االستدامة البيئية في المنشآت من 

في المصانع والمكاتب والمتاجر والمستشفيات والحكومة و، هادفة للربحغير  وأ هادفة للربحكانت 

  .للبيئة والمجتمع بهدف جعل تلك المنشآت أكثر دعماً

وعلى الطرق واآلليات التي ، ويالحظ الباحث تركيز الدراسة على مفهوم استدامة البيئة والمجتمع

يمكن أن تقدمها منشآت األعمال لكي تحافظ على استدامة البيئة والمجتمع بهدف تحقيق الرفاه ألفراد 
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واالستغالل  وبينت أن األهداف التي يسعى منهج الترشيد إلى تحقيقها كخفض الفاقد، هذا المجتمع

  .األمثل لموارد المجتمع تدعم تحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية

 Assessment Of The Leanبعنوان ) (Dakov & Novkov, 2007 دراسة -2

Production Effect On The Sustainable Industrial Enterprise Development.  

مع  ،الترشيد قائم على تطوير كل من منشآت األعمال ومنهج إعداد منهجالدراسة إلى  تهدف

األخذ باالعتبار نتائج التحليالت المتعلقة باستخدام التصنيع المرشَّد كخطوة لتحقيق االستدامة البيئية 

لتوجيه إلى بناء نظام شامل من المؤشرات  تهدفكما ، والمجتمعية في المنشآت الصناعية الرائدة

، مؤشرات االستدامة لمائة شركة صناعية رائدة تم استخداموقد ، جاه تحقيق االستدامةالنجاح باتورقابة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن مؤشرات االستدامة البيئية والمجتمعية تحاول االستجابة إلى االتجاهات 

بعد من اوتتضمن مؤشرات تنظر إلى ما هو ، الحديثة في تطوير أداء نظم قياس متعددة األبعاد

 أوصتوقد ، المصلحة قاييس المالية والتشغيلية التقليدية، وتؤكد على العالقات مع مختلف أصحابالم

الدراسة انه يجب تحديد األسباب الجذرية للمشكالت ومن ثم وضع المقاييس السليمة التي تعالج تلك 

، بعض منها جزء من مجموعة أدوات الترشيد، بأن هناك طرق مختلفة للقيام بذلك وأشارت، المشكالت

كما أوصت بأنه ال تزال هناك حاجة إلعداد المزيد من الدارسات التي تناقش هذا الموضوع بشكل أكثر 

  . عمقاً

بإعداد مزيداً من ويشير الباحث إلى أن البحث الحالي يعتبر استجابة لما أوصت به الدراسة 

من الدراسة في وضع اإلطار النظري وقد استفاد الباحث ، لدارسات التي تناقش هذا الموضوعا

  .الستراتيجية االستدامة

 The development of sustainingبعنوان ) (Habidin, et. al. 2012 دراسة -3

lean improvement and sustainable performance in Malaysian Automotive 

Industry.  

الدراسة إلى إظهار العالقة بين المحافظة على تحسينات الترشيد واألداء الذي يدعم استدامة  دفته

كما تقدم مراجعة لالتجاهات الحالية لتحقيق االستدامة ، وتهدف إلى اختبار تلك العالقة، منشآت األعمال

داد دراسة نظرية حول كما تسعى إلى إع، البيئية واالقتصادية واالجتماعية من خالل ممارسات الترشيد

أفضل (العمل المعياري ) 1(المتغيرات المحددة لعوامل النجاح للحفاظ على تحسينات الترشيد وهي 

القائم على التشعيلي األداء ) 2) (طريق ممكن للتشغيل مع تحقيق النتائج المناسبة وبأفضل جودة

القائمة على اعتبارات االستدامة مقاييس األداء  (في صناعة السيارات الماليزيةاعتبارات االستدامة 

ومقياس األداء يمكن أن يساعد المنظمة على قياس النجاح باتجاه ، التشغيليتستخدم لتحسين األداء 

  ).األهداف
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إلى أهمية إقناع الممارسين في صناعة السيارات الماليزية بضرورة  الدراسة وقد توصلت

الذي يرتكز االهتمام بالعالقة بين عوامل النجاح الناتجة عن المحافظة على تحسينات الترشيد واألداء 

وأن هناك قليل من الدراسات التي ناقشت العالقة بين مفهوم الترشيد ، على مقومات االستدامة

  .واالستدامة

لص الباحث إلى أن الدراسة سعت إلى إيجاد متغيرات تدعم المحافظة على تحسينات الترشيد ويخ

كما أوصت بضرورة إجراء المزيد من األبحاث من أجل زيادة فهم تحسينات ، من أجل دعم االستدامة

  .الترشيد في مجال التصنيع وآثارها على االستدامة

 التنافسية والميزة لالستدامة المفاهيمي اإلطار بعنوان) 2013، البكري وبني حمدان(دراسة  -4

  .االستدامة الستراتيجية اعتمادها في HP لشركة المستدامة محاكاة

، التنافسية عرض مفهوم الميزة ثم، لمفهوم االستدامة مفاهيمي إطار تقديم إلى الدراسة تهدف

 االستراتيجي التوجه عن تعبر التي المستدامة الميزة التنافسية خالل من المفهومين بين الربط ثم ومن

الرائدة HP  شركة وقد أعّدت الدراسة باعتماد، بها المحيطة البيئة مع وتفاعلها المنظمة المعاصر لعمل

  .إليه الدراسة تستند الذي المفاهيمي اإلطار لمحاكاة تطبيقية كدراسة حالة المجال هذا في

 األعمال بيئة التنافسية في الميزة مع مقرونة أصبحت الستدامة اوقد توصلت الدراسة إلى أن

 استراتيجية في الرئيسة األولويات بين من التنافسية المستدامة الميزة أصبحت ولذلك ،المعاصرة

 نجاح قياس وذلك ألن، والعشرون الحادي القرن في والكبيرة الرائدة المنشآت اغلب األعمال في

 مستوى في تحسين والحكومات المجتمع توجهات مع توافقها بمدى واستمرارها يقترن المنشآت

كما ، المجتمع ورغبات حاجات مع الوقت بذات ومتوافقة صديقة للبيئة منتجات وتقديم ،اإلنتاج وأساليب

التنافسية  والميزة لالستدامة المفاهيمي التطبيق لقبول اعتمادها قدمت مجموعة من التوصيات التي يمكن

 معايير وفق وتبنيه المنظمة داخل به التثقيف يتوجب استراتيجي منهجأصبحت  االستدامة)1: وهي

 مسار استراتيجي إنشاء يعني التنافسية والميزة االستدامة بين الربط)2والبيئة  باإلنتاج المرتبطة الجودة

، الموارد لتلك المفرط واالستنزاف المتاحة الموارد الطبيعية إلى النظرة مع يتوافق المنظمة لعمل جديد

  .القادمة لألجيال خطير تهديد من العملية هذهتنشئه  يمكن أن وما

البقاء واالستمرار مع  يخلص الباحث أن الدراسة تناولت مفهوم استراتيجية االستدامة بمعنى

ومن أجل تحقيق ذلك أصبحت هناك ، تجنب الضغوط التي تنفذ عليها من قبل األطراف المحيطة بها

  .األعمال بعض المسئوليات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ضرورة لتحمل شركات

  .التعليق على الدراسات السابقة-13

وقد الحظ بشكل ، استعرض الباحث خالل الجزء السابق الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع

  :عام النقاط التالية

 .يعتبر البحث الحالي استجابةً لتوصيات الكثير من الدراسات السابقة .1
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وهو ما يؤكد آراء ، لم تتفق الدارسات المتعلقة بموضوع االستدامة على معنى موحد لالستدامة .2

إال أن التعريف األكثر ارتباطا ، ود تعريف موحد لمفهوم االستدامةالكثير من الباحثين على عدم وج

احة من أجل تمثل االستغالل األمثل للموارد المت بالمعنى المقصود بدراسة الباحث هو أن االستدامة

  .األجيال القادمة في تلك الموارد المحافظة على حق

  :البحث الحالي وتتمثل فيما يليب المالمح الخاصةوفيما يلي يظهر الباحث بعض 

ويتضمن هذا اإلطار عرضاً نظرياً ، تقدم الدراسة إطاراً مقترحاً للعالقة بين الترشيد واالستدامة .1

حيث تحدد مجموعة من المتطلبات التي تحقق استراتيجية ، العالقةونموذجاً مقترحاً لتمثيل تلك 

  :االستدامة لمنشآت األعمال وهي

  .تحسين جودة اإلنتاج - 1

  .االستغالل األمثل لموارد الشركة - 2

  .تحقيق رضا ووالء العاملين - 3

  .جذب واستبقاء أفضل العمالء - 4

  .النمو بالمنشأةمعدالت  تحسين - 5

بمعنى أن جميع ، بين كافة متطلبات تحقيق االستدامة عالقة ترابطتشير الدراسة إلى وجود  .2

متطلبات تحقيق استراتيجية االستدامة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض وأنها يجب أن تكون على 

درجة عالية من الكفاءة وأنه إذا حدث قصور في أي من تلك المتطلبات فانه سيؤثر على كفاءة 

وبناء على ذلك فإن تحليل أسباب القصور ، دامةالمتطلبات األخرى ويزيد من مخاطر عدم االست

في أي جانب من جوانب االستدامة سيمتد عكسياً باتجاه تحليل جوانب القصور في تطبيق نظام 

  .تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

آت بدراجة عالية من الكفاءة فإنه قد يعرض منش نظام السحبأنه إذا لم يتم تطبيق  تبيِّن الدراسة .3

اذا كان هناك شروط األعمال لبعض المخاطر كفقدان بعض العمالء ودفع تعويضات مالية 

  :مراعاة ما يلي األعمال تومن أجل تجنب تلك المخاطر يجب على منشآ، جزائية

  .بناء عالقات شراكة قوية مع الموردين .1

  .االعتماد على عمالة مدربة ومجهزة جيداً .2

  .تلبي احتياجات هذا المبدأومالئمة لحديثة االعتماد على آالت ومعدات  .3

  .كافة معوقات اإلنتاج باستمرار خفض .4

 .لآلالتفورية والفحص الدوري التوفير نظام للصيانة  .5
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  .الفصل ملخص

تبني معظم " يوتتمثل ف مشكلة الدراسة عرضاإلطار العام للدراسة حيث الفصل األول  ناقش

تؤدي إلى قرارات ونظم التكاليف الفعلية أو المعيارية التي تعاني من بعض أوجه القصور لالشركات 

إلى جانب تبنيها لنظم التصنيع التقليدية التي تؤدي إلى إعاقة العملية اإلنتاجية  ،مالية وإدارية خاطئة

باح منشآت األمر الذي من شأنه أن يخفض من أر وعدم االستغالل األمثل للموارد والفرص المتاحة

وبالتالي انخفاض قدرة تلك المنشآت على تدعيم الجوانب ، األعمال وقد يصل األمر إلى تحقيق الخسائر

نموذج تكاليف  استخدام ت الدراسةوقد اقترح، "االقتصادية واالجتماعية والبيئية الستراتيجية االستدامة

تحقيق و المشكالتغلب على تلك تال تمكين منشآت األعمال منلتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد 

قياس  كما حدد الهدف الرئيسي للدراسة وهو، االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع

وبين تحقيق استراتيجية تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد العالقة بين 

تحسين جودة )1 متطلبات تحقيق االستدامة وهيعلق بويتفرع منه خمسة أهداف فرعية تت، االستدامة

جذب واستبقاء أفضل )4 تحقيق رضا ووالء العاملين) 3 االستغالل األمثل لموارد الشركة )2 اإلنتاج

األول فرض رئيسي يتفرع منه  ،للدراسة فرضينكما حدد . النمو بالمنشأةمعدالت  تحسين)5 العمالء

بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  معنوية عالقةوجود  اختبارفروض فرعية من أجل  خمس

والثاني الختبار وجود فروق ، االستدامة ةاستراتيجيالمرشَّد وبين تحقيق متطلبات  في بيئة التصنيع

، االستدامة استراتيجيةلمتغير المسمى الوظيفي حول متطلبات  بين استجابات أفراد العينة تبعاً معنوية

دراسة الحالة بالتطبيق على )1على مرحلتين هما  الدراسة إعدادسيتم  همنهجية أنالل خالكما بين 

باإلضافة إلى ذلك  ،االختبارات اإلحصائية للفروض)2إحدى الشركات العاملة في مجال تعبئة الغاز 

 المرشَّد نظام التصنيعالمتغير المستقل وهو فقد حدد الباحث متغيرات الدراسة والتي تتمثل في 

وفي ، االستدامة والمتغير التابع وهو استراتيجية نموذج قياس تكاليف تيار القيمة والمتغير الوسيط وهو

 .الدراسةب الخاصة المالمحأهم  الجزء األخير استعرض الباحث الدراسات السابقة و
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  .التصنيع المرشَّدنظام منهج الترشيد ومقومات 

  .مقدمة

فالمصطلح معروف ومطبق منذ بداية ، يعبر مفهوم الترشيد عن فلسفة قديمة االكتشاف حديثة االنتشار

 Toyotaإنتاج تويوتا  منظا"مسمى تحت ، الخمسينيات من القرن العشرين لدى شركة تويوتا

Production System (TPS)"، ًالباحث أن من أسباب  ويرى، إال أن انتشار هذا المفهوم يبدو حديثا

باإلضافة إلى شعور تلك الشركات بضعف ، هذا االنتشار المزايا العديدة التي يقدمها لشركات األعمال

نظم التصنيع التقليدية في تعزيز مقدرتها على مواجهة المنافسة العالمية بعد أن أصبح العالم قرية 

  .تصاالتمن نواحي التبادل التجاري والمواصالت واال صغيرة خصوصاً

مخزون وال غير المضيفة للقيمة القوى العاملة ترشيد استخدامويهدف التصنيع المرشَّد إلى "

وفي ، والمنتجات المعيبة ومساحة المصنع وزمن دورة اإلنتاج والخردة والتالف وتكاليف إعادة التصنيع

هذه التي توفر وقت ومساحة  فعملية إعادة الهيكلة، نفس الوقت يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وزيادة الجودة

كما أن المخزون على كافة ، المصنع، من شأنها أن تزيد من الرقابة والتحسين والجودة للمنتجات

  ).Cengiz, 2012( "وبالتالي يجب الرقابة عليه سلبياً المستويات قد يكون عامالً

  .منهج الترشيد -أوال

مما زاد ، في الوقت الحاضر بالتطور المستمر والتقدم التكنولوجي السريع األعمالتتصف بيئة 

في مجال اتخاذ القرارات وأوجب عليها البحث عن  خصوصاًمن تعقيد إدارة أعمال منشآت األعمال و

 اإلنتاجيةوتتطلب مسألة تحديد أفضل األساليب ، والمحاسبية واإلدارية اإلنتاجيةأفضل األساليب 

وتحديد مدى مالئمته للمنشأة في ظل مجموعة  األساليبلمحاسبية تحليل كل أسلوب من تلك وا واإلدارية

ومن األمثلة على العوامل ، من العوامل البيئية الداخلية والخارجية التي تعمل في ظلها تلك المنشآت

بها لقبول األفكار الداخلية حجم المنشأة وثقافتها وتطورها ومدى استعداد المديرين والقوى العاملة  ةالبيئي

ومن أمثلة العوامل الخارجية مستوى المنافسة وثقافة المجتمع والمستوى التعليمي والتكنولوجي ، الجديدة

  .فيه

 استبعادويعتبر منهج الترشيد فلسفة تتضمن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى 

التكاليف وتبسيط العمليات وإضافة قيمة  الفاقد والضياع وخفض استبعاداألنشطة التي ال تضيف قيمة و

  .للعميل وتحقيق مزايا مالية وتنافسية للشركة

ألغراض Institute of Management Accountantsويقترح معهد المحاسبين اإلداريين 

تطبيق  -مع االلتزام التام بمواعيد التسليم  -تقديم منتج بأفضل مستوى جودة ممكن وبأقل تكلفة ممكنة 

الذي يعتمد على تطوير أداء الوحدة االقتصادية من خالل رفع كفاءة اآلالت والعمليات ، مدخل الترشيد

لك إلى تخفيض زمن بحيث يؤدي ذ Total Productive Maintenance (TPM)باستخدام مفهوم 
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 وتحقيق تكامل جهود األفراد في مختلف اإلدارات، التصنيع من جانب وحجم المخزون من جانب آخر

  ).2006، عبد المجيد(

  .مصطلحات مشتقة من منهج الترشيد -1

وتدريب وتعويد العاملين في  تعليمتأسيس ثقافة الترشيد تعني :  Lean Cultureثقافة الترشيد   -أ 

 .ه في منهج الترشيدعلى أفكار ومبادئ التشغيل المتبع منشآت الترشيد

أفكار  منسجماً معبعد تأسيس وتثبيت ثقافة الترشيد يصبح تفكير العاملين : التفكير المرشَّد   -ب 

  .اإلنتاجالترشيد األساسية كإضافة قيمة للعميل واستبعاد الفاقد وتسهيل تدفق 

 التأثير علىالهدف من تغيير ثقافة وتفكير العاملين هو :  Lean Behaviorالسلوك المرشَّد   -ج 

 .لمنهج الترشيد وفقاًسلوكهم وتصرفاتهم لتتوافق مع متطلبات التشغيل 

لتيارات القيمة ومبادئ  وفقاًتشغيل عمليات التصنيع  : Lean Manufacturingالتصنيع المرشَّد   - د 

  .منهج الترشيد وأساليبه الصناعية

 تعكس األداء المالي وغير المالي لنظام التصنيع المرشَّد:  Lean Accountingمحاسبة الترشيد   -ه 

الفصل بين تها وظيفو، من أجل قياس النجاح والتقدم المتحقق نتيجة تطبيق نظام التصنيع المرشَّد

  .التكاليف التي تضيف قيمة والتكاليف التي ال تضيف قيمة

بالمشروع المرشَّد  األعماليمكن أن نطلق على منشأة :  Lean Enterpriseالمشروع المرشَّد   -و 

ألساليب الترشيد بما في ذلك  وفقاًإذا تبنت ثقافة الترشيد وأصبحت جميع جوانب التشغيل تعمل 

ن أسلوب التوريد في منهج أل ،عالقتها مع الموردين التي يجب أن تكون قائمة على الشراكة

 .وبجودة عالية دون الحاجة للفحص مناسبةب بكميات الترشيد يتطلب الشحن في الوقت المناس

  .التطور التاريخي لمفهوم الترشيد -2

حيث ، هو أول من وضع منهج الترشيد في بداية الخمسينات Taiichi Ohnoالكثيرون أن  يرى

أن هناك اعتقاد أن أفكار الترشيد تم إنشاءها من قبل شركة تويوتا اليابانية " James Womackبيَّن 

  ). (Womack, 2004" سنوات لصناعة السيارات منذ بضع

 The Machine That Changed TheبعنوانJames Womack وكما هو موثق في كتاب "

World اإلنتاج الضخم  أن أسلوب أنه بعد الحرب العالمية الثانية، أدركت شركة تويوتاMass 

Production )ألسباب تتعلق بالنواحي المالية والموارد  ليس مناسباً) المستخدم في الواليات المتحدة

بوضع نظام اإلنتاج تويوتا،  Eiji Toyoda and Taiichi Ohnoالبشرية والسوق، فبدأ المهندسان 

  ). Jimenez, 2012(  "دف فيما بعد باسم اإلنتاج المرشَّالذي عر

فمن خالل شراء بعض ، ويعتبر اليابانيون أول من انطلق نحو تغيير أسلوب اإلنتاج الضخم"

من  Taiichi Ohnoتمكَّنالمكابس األميركية المستعملة والتجريب المستمر في أواخر األربعينيات، 

، )بسرعة تغيير القوالب( Quick Die Changes سرعة إعداد اآلالت وضع أسلوبه المبتكر وهو
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من يوم واحد إلى ثالث دقائق  إلعداد اآلالتمن خفض الوقت الالزم  تمكَّنوبحلول أواخر الخمسينيات 

 ,Womack( " إعداد اآلالتن في متخصصيفنيُّين الحاجة إلى  تجنبباإلضافة إلى ، وهو وقت قياسي

et. al.1990.(  

 اإلنتاجحدثاً هاماً في تاريخ تطوير نظم  Quick Die Changes لذلك فإن اكتشاف أسلوب

كما ، وما يتبعها من أنشطة غير مضيفة للقيمة إعداد اآلالتتكلفة  استبعادوالتكاليف ألنه عمل على 

ومكَّن منشآت األعمال من ، قضى على التكلفة المحملة على المخزون التي تتطلبها نظم اإلنتاج الضخم

، إنتاج دفعات صغيرة مما زاد من رضا العمالء وسهَّل اكتشاف التالف وأخطاء اإلنتاج على الفور

  .بالجودة وشّجع عمَّال اإلنتاج على االهتمام

النواة لوضع أسلوب خاليا التصنيع الذي  Quick Die Changes اكتشاف أسلوبكما مثَّل 

، يتضّمن مجموعة من اآلالت يمكنها إنتاج مجموعة متجانسة من المنتجات بالكميات التي يطلبها العميل

 اإلنتاجالتنويع في  األعمالوبالتالي أصبح باإلمكان التخلي عن منهج اإلنتاج الضخم واستطاعت منشآت 

من أجور خبراء ومختصين وتعطيل في وقت العمل وبذل الكثير من  إعداد اآلالتدون تحمل تكاليف 

  .الجهد

تعادل طلب العمالء تزيد من الرقابة على  مناسبةإنتاج كميات  سياسةباإلضافة إلى ذلك فإن  

كما تمكِّن من ، الوقت الذي تنتج فيهن من اكتشاف الوحدات التالفة وإصالحها في نفس اإلنتاج وتمكِّ

وبالتالي زيادة جودة اإلنتاج وتخفيض ، اكتشاف األخطاء في خطوط اإلنتاج وتصحيحها بشكل فوري

  .تكاليف الفشل الداخلي والخارجي

من  األعمالاإلنتاج بدفعات صغيرة يمكِّن منشآت  وسياسةأسلوب اإلنتاج الضخم  استبعادكما أن 

والتخزين والنقل غير الالزم للمواد والمنتجات  الزائد واع الفاقد والضياع مثل اإلنتاجالكثير من أن تجنب

  .وفي مساحات التخزين وفي رأس المال المستثمر

 The Machine Thatأوَّل كتاب حول منهج الترشيد بعنوان  James Womackوقد وضع 

Changed The World  باالشتراك معDan Jones, and Daniel Roos  ويشرح ، 1990سنة

، هذا الكتاب نظام صناعة السيارات في شركة تويوتا اليابانية الذي عرف فيما بعد باسم اإلنتاج المرشَّد

كما وضع كتابه الثاني عام ، ويوضح مزايا هذا النظام بالمقارنة مع نظم تصنيع السيارات في أمريكا

 Lean Thinking: Banish Waste and Createبعنوان Dan Jonesباالشتراك مع  1996

Wealth in Your Corporation  المبادئ الخمسة األساسية في أي نظام ترشيدبين من خالله الذي.  

يرى في دراسة له أن شركة تويوتا اليابانية استفادت من التجارب  James Womackإال أن 

وأنها ليست  التصنيع المرشَّدنظام الصناعية في العديد من الدول األوروبية واألمريكية في تطوير 

 ).Womack, 2004": (صاحبة السبق في تطويره
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 Jamesالفاقد والضياع فقد ذكر  تجنبوفيما يتعلق بعمليات إنشاء القيمة والتدفق المستمر و

Womack  أنHenry Ford وكان بطبيعته يمتلك ، كان أول مفكِّر منهجي لمفهوم الترشيد في العالم

، وكان أول من رأى في مخيلته تدفق القيمة من البداية إلى النهاية، ية إنشاء القيمةعقال يركز على عمل

باإلضافة إلى أنه كان العدو األكثر شراسة في التاريخ ، أي من استالم المواد حتى تسليم المنتج للعمالء

هنري  الذي زعم أنه تعلم ما قام به من قراءة كتب Taiichi Ohnoفيما عدا ، لما يعرف بالضياع

هو  Henry Ford" ما سبق بأن  Richard and Rheinlandويؤكد ، (Womack, 2006)  "فورد

تبسيط عملية تجميع  أجلتدفق اإلنتاج من عمليات حيث طور ، 1913أول من طبق منهج الترشيد عام 

يركز وفي وقت الحق تم تطوير النظام وتحديثه، إال أن جوهر الترشيد ال يزال حتى اآلن ، السيارات

وبعد الحرب العالمية الثانية قام نظام إنتاج تويوتا في اليابان بتحسين ، على القيمة والجودة وتدفق اإلنتاج

 ". Manufacturing Cellsوتقنية خاليا التصنيع 1Kanbanنهج الترشيد ليطور أسلوب كانبان

)Richard & Rheinland, 2008( ، وبيَّنDavid Harvey  فورد شدد على ضرورة تحليل كل "أن

خطوة في كل عملية لمعرفة ما إذا كانت تنشئ قيمة أو ال من أجل إيجاد طريقة لعمل هذه الخطوة على 

كافة خطوات الضياع فإنه يكون  استبعادثم عندما يتم ، هذه الخطوة استبعادوإال فإنه ينبغي  ،نحو أفضل

وضع فورد في  1914وبحلول عام ، تدفق مستمرقد حان الوقت لوضع باقي الخطوات في خط 

في مبنى  - Tسيارة فورد من طراز  –مصنعه في بلدة هايالند بارك معظم خطوات التصنيع لمنتجه 

واحد وأنشأ خط تدفق مستمر للعديد من القطع في عملية التصنيع وذلك باستخدام آالت تصنيع ذات 

باإلضافة إلى خط تجميع  Single-Piece-Flow Fabrication Cells وحدة بوحدةمستمر تدفق 

على مسارات  Shortage Chasersووضع كذلك نظام سحب باستخدام تعقب النقص ، نهائي متحرك

على طول خط التجميع لمراجعة حجم المخزون في كل نقطة تجميع ونقل المعلومات  مضبوطة زمنياً

  .)Harvey, 2004( "إلى مواقع التصنيع عكسياً

وإنما هي نتاج ، مبتكرة بعض األفكار التي يقوم عليها منهج الترشيد ليست أفكاراً أنيالحظ كما 

حيث أوضح بعض الكتَّاب أن ، لتراكم المعرفة المستمدة من تجارب وممارسات تمت في الماضي

ما بين القرن الخامس والقرن ( ممارسات تطبيق بعض أفكار منهج الترشيد في العصور الوسطى

يعتبر دليل على أن بعض الركائز األساسية لمنهج الترشيد كخاليا التصنيع  )الديالخامس عشر المي

جديدة  وأن هنري فورد قدَّم أفكاراً، والقطع المعيارية الموحدة والتدفق المستمر كانت تطبق منذ قرون

 حيث يتم ترتيب، تعتبر اللبنة األولى في وضع أساس منهج الترشيد من خالل تطوير مراحل التجميع
                                                 

التي تعني ظهور كارت أو إشارة بأن مركز التشغيل ( Kanabanظهر هذا النظام في اليابان في الستينات من القرن العشرين وعرف باسم  1

ولم ، وكان في البداية يهدف إلى إدارة المخزون والرقابة على الجودة، )التالي مفتوح ومستعد الستقبال وحدات من مركز التشغيل السابق له

بمسميات مختلفة مثل التفوق الصناعي يستخدم في الواليات المتحدة األمريكية إال في الثمانينيات من القرن العشرين حيث عرف 

Manufacturing Excellence المخزون الصفري / وكذلك بنظام اإلنتاجZero-Inventory Production System)الهلباوي والنشار ،

  ).58ص ، 2013
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فتبدأ عملية التجميع من خالل تحريك هيكل السيارة ، تلك المراحل على شكل مسار متعاقب الخطوات

بتلك المراحل الواحدة تلو األخرى إلى أن يتم في المرحلة األخيرة االنتهاء من تجميع السيارة  مروراً

ويقوم بأداء ، التي يعمل بهافي المرحلة  كما يتم ترتيب العاملين فيه بحيث يبقى كل عامل ثابتاً، بالكامل

وقد أدت تلك األفكار إلى تحقيق الهدف في وقت قياسي مقارنة مع أنظمة ، نفس المهمة طوال الوقت

إلى جانب ذلك ، الضياع بكافة مجاالته استبعادباإلضافة إلى الميزة التي حققتها في ، التقليديةالتجميع 

  . ارب بطبيعته األنشطة التي ال تضيف قيمةكان فورد يركز على األنشطة التي تضيف قيمة ويح

أخرى مثل أسلوب اإلنتاج في  وقد استفادت شركة تويوتا من تلك األفكار وأضافت إليها أفكاراً

بها وهو نظام إنتاج تويوتا  خاصاً الوقت المحدد وأسلوب كانبان وأسلوب خاليا التصنيع لتطور نظاماً

  .دالذي سمي فيما بعد نظام التصنيع المرشَّ

  .المرشَّدالتفكير  -3

مؤسس منهج  وقد استخدم، بالمعنى اللغوي اللحم الخالي من الدهون Lean1يقصد بالكلمة 

تلك الكلمة لتعبر عن المعنى االصطالحي لنظام الترشيد المبني على  James Womackالترشيد وهو 

 تجنبو، فلسفة مستحدثة إلدارة العمليات اإلنتاجية بأسلوب يركز على تعزيز العمليات التي تضيف قيمة

للفاقد والضياع واألنشطة التي ال  الزيادات غير الضرورية في عمليات اإلنتاج والتي تعتبر مصدراً

  .تضيف قيمة

الفاقد والضياع بهدف خفض التكلفة وزيادة القيمة المضافة للعمالء  استبعاديعني الترشيد  لذلك

وزيادة القدرة التنافسية للمنشأة واالستغالل األمثل للموارد من أجل تحقيق أهداف المنشأة بأعلى نتائج 

بمعنى ، باستخدام أقل الموارديجب أن يكون في إطار تقديم أكبر قيمة للعميل  المرشَّدوالتفكير ، ممكنة

مع القدرة على تلبية احتياجات العميل ، استخدام أقل ما يمكن من المعدات والجهود البشرية والمساحة

  .بدقة

الطريقة التي يتم من خاللها إعطاء األفراد المهارات "بأنه  المرشَّدالتفكير  Woodوقد عرَّف 

ن خالل تصميم أفضل طرق العمل وتحسين االتصال الضياع م تجنب أجلوالمشاركة في التفكير من 

بأنه المرشَّد كما يعرف التفكير ، )supply chain)" Wood, 2004وتسهيل التدفق عبر سلسلة التوريد 

هذا الوضع يجعل المشاكل ، يجعل األفراد ليس لديهم خيار إال الشعور بضرورة التحسين إنشاء وضعاً"

ومن ثم إعطاء الفرصة لهؤالء األفراد للتخلص من الفاقد والضياع ، وأنشطة الفاقد والضياع تظهر جلياً

                                                 
والرشيق والخالي من الفاقد اب المحاسبة واإلدارة إلي العديد من المصطلحات كالترشيد والمرونة من قبل كتَّ Leanيتم ترجمة مصطلح  1

 Leanا أن أساتذة محاسبة التكاليف بقسم المحاسبة في كلية تجارة جامعة عين شمس اعتمدوا مصطلح الترشيد كترجمة لمصطلحإلّ، واالنسيابي

 Leanمة لمصطلح كترج وبناء على ذلك فقد استخدم الباحث مصطلح محاسبة الترشيد ،وطلبوا من الباحث اعتماد هذا المصطلح في الدراسة

Accounting ، ومصطلح التصنيع المرشَّد كترجمة لمصطلحLean Manufacturing ، كترجمة لمصطلح المرشَّدومصطلح التفكيرLean 

Thinking. 
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وفي نهاية المطاف فإن ذلك سيؤدي إلى تحسُّن في أداء العمليات ، وحل المشكالت واحدة تلو األخرى

 Organizational التنظيميتعلم القدرات األفراد وارتفاع مستوى تحسُّن إلى جنب مع  جنباً

Learning "(Otterlei & Myrol 2012. Citing: Yamamoto & Bellgran, 2010).  

تحويل طريقة تفكير القوى العاملة في المنظمة من المرشَّد أن المقصود من مفهوم التفكير  يتبيَّنو

، لمنهج الترشيد وفقاًلمنهج التشغيل التقليدي إلى العمل  وفقاًإداريين ومحاسبين وعاملين من العمل 

دريبية لتلك القوى لتدريبها على المبادئ واألساليب التي يقوم عليها منهج ويتطلب ذلك وضع خطة ت

ألن مبادئ وأساليب  نظراًوذلك ، لتيارات القيمة وفقاًالترشيد والعمل في ظل نظام التشغيل والمحاسبة 

فع الترشيد تتناقض مع المبادئ واألساليب التي يقوم عليها منهج التصنيع التقليدي القائم على مبدأ د

  .للوظائف واألقسام وفقاًالضخم والتشغيل والمحاسبة  اإلنتاجالقيمة وأسلوب 

فمنهج الترشيد منهج شمولي يتطلب إجراء تغيرات جذرية في التفكير في جميع أنظمة منشآت 

تبسيط  أجلوقد ظهر منهج الترشيد من ، ونظام المحاسبة نظام التخزينواألعمال كنظام اإلنتاج 

التصنيع المرشَّد وجد من  فمثالً، وتحسين األعمال والحد من الفاقد والضياع وتحسين عملية اتخاذ القرار

إضافة قيمة للمنتج وللعميل وللقضاء على الفاقد والضياع والعيوب وتحسين الجودة والرقابة على  أجل

بة الترشيد الذي تم تطويره ليتناسب مع وكذلك الحال بالنسبة لمفهوم محاس، اإلنتاج في العملية الصناعية

وقد وجدت محاسبة الترشيد لتبسيط إجراءات تنفيذ النظام المحاسبي وتخفيف ، نظام التصنيع المرشَّد

الفاقد والضياع من خالل الحد من كم المعامالت واإلجراءات وتعقيد طرق الحساب  استبعادأعباءه و

رقابة واتخاذ القرارات بما ال يتعارض مع مبادئ المحاسبة كما انه يحسِّن من التخطيط وال، والتحليل

  .GAAP عاماًالمقبولة قبوال 

 .سلوكيات الترشيد -4

تم مناقشة كيفية تحويل تفكير القوى العاملة من المنهج التقليدي إلى منهج الترشيد  فيما سبق

، ويدرس تصرفات هذا العنصر ودوافع تلك التصرفات، ويختص مصطلح السلوك بالعنصر البشري

فإذا رغبت اإلدارة تغيير سلوك األفراد ، فالتفكير يعتبر أحد المصادر الهامة التي تؤثر على السلوك

يهه نحو منهج الترشيد فإنها يجب أن تُغيِّر فهمهم لجوانب الترشيد الخاصة بأعمالهم وتعّرفهم وتوج

وبالتالي فإن التغيير الفعَّال للسلوك يجب أن يكون مخططاً بحيث ، بالمزايا التي يحققها منهج الترشيد

واَجه بمعارضة ورفض وانتقاد ألن عملية التغيير عادة ما ت، يجنِّب المنشأة الجوانب السلبية لهذا التغيير

عند فهم األسلوب الجديد  وتبدأ هذه المعارضة باالنحدار تدريجياً، من قبل بعض أفراد القوى العاملة

  .والتعوُّد على تطبيقه وإدراك المزايا التي يحققها

  ).Wood, 2004:" (مجموعة من تلك السلوكيات على النحو التالي Woodوقد حدد "
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  Skill Up and Empowerرفع مستوى المهارات والتفويض  -أ 

تتوفر مهارات سليمة لدى المدير والعاملين وكل شخص مفوض بعمل ما يجب القيام به على 

  .أكمل وجه

  Removing The Wasteالتخلص من الضياع  -ب

  .المحافظة على اكتشاف الفاقد والضياع ومن ثم استبعاد أسبابه

 Management by Walking Aboutل التجول والتحدث للعاملين اإلدارة من خال -ج

يقوم المدير بإدارة أعمال المنظمة من خالل التجول بين العاملين والتحدث إليهم حول التحسينات 

والموظف بإمكانه الحديث إلى المدير وزمالء العمل حول التحسينات التي يمكن ، التي يمكن تقديمها

  .القيام بها

 Involvement المشاركة -د

والموظف يشارك في ، المدير يشارك العاملين في القرارات حول العمل الذي يقومون به

  . القرارات المتعلقة بالعمل الذي يقوم به

  Breaking Down Boundariesكسر الحواجز  -هـ

  .يتم العمل على كسر الحواجز الموجودة في طريق حاجة ورضا العميل

  Customer Firstالعميل أوال  -و

  .نخطوهايبقى رضا العميل في مقدمة التفكير في كل خطوة 

الباحث أن منظمات األعمال التي ال تهتم بالعنصر البشري وتقلل من شأنه تكون أكثر  ويرى

كما يؤكد أنه من أهم السلوكيات التي يجب مراعاتها هو إشراك العاملين من خالل زيادة ، عرضة للفشل

لحلول عن المشكالت واقتراح ا واإلبالغالصالحيات وتحمُّل المسؤوليات والتشجيع على تقديم األفكار 

  .وذلك بهدف الحد من الفاقد والضياع وإضافة قيمة للعميل

 .الفاقد أو الضياع -5

الفاقد والضياع خالل كافة المراحل التي تمر بها عمليات  استبعادمن أهم أهداف منهج الترشيد هو 

  .الفاقد للتعبير عن مفهوم الضياع أو Mudaويستخدم اليابانيون المصطلح ، اإلنتاج داخل تيارات القيمة

ويسعى منهج الترشيد بشكل أساسي إلى ، الفاقد والضياع أي مورد أو تكلفة ال يقابلها منفعةيمثل و

وهذا يعني أن منهج الترشيد ، حد ممكن أدنىكافة مصادر الفاقد والضياع أو تخفيضها إلى  استبعاد

  .يحاول االستغالل األمثل لكافة الموارد من أجل تقديم قيمة للعمالء باستخدام أقل قدر من الموارد

 ,Wood): الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا سبعة أنواع من الضياع هي Taiichi Ohnoوحدد 

2004. Citing: Ohno, 1988 & Womack, 2003). 

 .أو اإلنتاج ألجل االستمرار في التشغيل، دفعات إنتاج ضخمة: الزائد االنتاج .1

  .والعمل الورقي واألخطاء Scrapوالخردة  Reworkإعادة العمل : العيوب .2
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  .نوالحركات غير الضرورية التي يقوم بها العامل: الحركة غير الضرورية .3

  .بالمستودعات اإلنتاج الزائد: غير الضروريالمخزون  .4

 .والفحص، وعمليات إعادة إنتاج المعيب، الحزم غير الالزمك: المالئمةالمعالجة غير  .5

 .وحركة المواد مسافة طويلة، نقل أوراق العمل بين األقسام: النقل .6

 .انتظار المواد الخام وانتظار السماح بالقيام بالعمل وانتظار التراخيص: غير الضروري االنتظار .7

المرشَّد استبعاد الفاقد بحيث يجب أن ال تتسرب تكلفة الفاقد إلى  ومن أهم وظائف نظام التصنيع

  .تكلفة المنتج

ز والنجاح االعتراف من المهم لشركات األعمال التي تسعى نحو البقاء في أعلى مستويات التميُّو

واإليمان المستمر أن هناك أداء أفضل من األداء الحالي ، بوجود الضياع خالل كافة مراحل اإلنتاج

وأنه يجب البحث باستمرار عن مواطن هذا الضياع وعن ، مهما وصلت الشركة من مستويات النجاح

لجانب اآلخر فإن الشركات وعلى ا، األداء األفضل واكتشافه من أجل تحقيق هدف التحسين المستمر

وأنه ال مجال للتطوير ) من النجاح% 100مستوى (التي تصل إلى قناعة بأنها وصلت إلى قمة النجاح 

ألن عالم األعمال الحديث يتسم ، والتحسين فإنها حينئٍذ تكون قد وصلت إلى بداية طريق الفشل والتراجع

عة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المحمول والسيارات على ذلك صنا مثاٍل وخير، بسرعة التطوُّر والتغيُّر

فإن مستوى  ،التطور لم تتمكن من مواكبةفالشركات التي ، وخدمات االتصاالت والمصارف والتعليم

حد من عمالئها وبالتالي ال أذواقمما يؤدي إلى تراجع قدرتها على إرضاء ، فشيئاً تقييمها سيتراجع شيئاً

لذلك فإن تطبيق مبادئ التحسين ، ةستداملتالي قدرتها على تحقيق االوبا قدرتها على تحقيق األرباح

  .المستمر تتطلب اكتشاف األخطاء كتغذية راجعة من أجل تحسين وتطوير األداء في المستقبل

فاقد ال استبعادلفاقد والضياع أن يكون على علم بأن عملية اسباب أيجب على المدير عند معالجة و

للكشف عن  الفاقد والضياع نقطة البدايةمواطن اكتشاف مسألة وتعتبر ، مستمرةأو الضياع تمثل دورة 

  .في البحث عن األخطاء المسببة للفاقد والضياع الجهد تكثيف ها وتتطلبأسباب

من خصائص اإلدارة الناجحة التي تسعى إلى تحقيق التحسين المستمر القدرة على كشف ف

ويعتبر األفراد العاملين داخل المنشأة أكثر األشخاص قدرة على تحديد ، األخطاء ومعالجتها مبكراً

لذلك يجب على اإلدارة ، والمساهمة في وضع الحلول أسبابهامواطن وجود المشكالت والتعرف على 

 األخطاءعن حدوث أي مشكالت أو أخطاء والتنسيق مع األفراد لإلبالغ عن  لإلبالغوضع قناة اتصال 

الفاقد والقضاء عليه من ارتباطه بشكل مباشر باستهالك الموارد  اكتشافكمن أهمية وت، فور حدوثها

  .واألنشطة بطريقة غير مضيفة للقيمة وبالتالي زيادة التكاليف

  .األخرى الفاقد أو الضياع في ظل نظم التكاليف -6

أن تكـون عليـه  هي تكاليف محددة مقدماً لما يجبالمعيارية  التكلفة :التكاليف المعياريةنظام -1

 فيوتهدف إلى مساعدة اإلدارة ، ل مقياساً لكفاءة األداء الفعليلذلك فهي تمث، تكلفة وحدة المنتج
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ويتم إعداد التكاليف المعيارية بعد إجراء الدراسات العلمية "، التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

، 2008، ظاهر" (أو عدم كفايةوالعملية لتكون دقيقة وواقعية وال تحتوي على إسراف أو ضياع 

أن هناك تطوير مطلوب في كيفية تحديد المعايير نظراً الختالف األهمية "ويرى عليَّان ، )119ص

ومن جهة أخرى ضعف بعض المفاهيم ، النسبية لعناصر التكاليف في ظل التكنولوجيا الحديثة من جهة

الصناعة الحديثة مثل ظاهرة التعلم المرتبطة بعملية المعايرة في ظل المستجدات المستحدثة في 

كذلك االنتقال من المفهوم التقليدي في تحميل التكاليف إلى مفهوم ، وتأثيرها على معايرة عنصر العمل

التحميل على أساس األنشطة وما يرتبط بذلك من االنتقال من مجرد رقابة التكاليف إلى هدف خفض 

عايير والتكاليف المعيارية ذاتها وال في قدرتها على أداء كما يشير إلى أن القصور ليس في الم، التكلفة

وإنما القصور في إعدادها وفي حجم المتغيرات الواجب أخذها ، وظائفها وتحقيق الهدف من استخدامها

" وفي تحديد األهمية النسبية لعناصر التكاليف في ظل الميكنة الكاملة، في الحسبان عند هذا اإلعداد

  ).11ص، 2012، عليَّان(

المواد المباشرة )1الصناعية وهي  تكاليفللثالثة أوعية بوضع نظم التكاليف المعيارية وتقوم 

فالمواد واألجور المباشرة تحمَّل مباشرة على ، تكاليف الصناعية غير المباشرةال)3األجور المباشرة )2

ومن خالل مقارنة األداء الفعلي مع المعياري في نهاية الفترة يتم ، معايير دقيقةأهداف التكلفة من خالل 

هناك  أنفهذا يعني  يةسلب تواذا كان، ايتم تعزيزه ةإيجابي تلك االنحرافات تفإذا كان، االنحرافاتتحديد 

وبالتالي يجب تقصي أسباب هذا ) مباشرةو أجور مباشرة أمواد (الموارد المباشرة  استغاللفاقد في 

 أنواع التكاليف كافةفإنه يتضمن تكاليف الصناعية غير المباشرة أما بالنسبة لوعاء ال، تهامعالجو الفاقد

 بأهدافعالقة مباشرة  هاالتي ال تربط - عدا المواد المباشرة واألجور المباشرة  -  الصناعية األخرى

والضياع  قدأنواع الفاوعاء التكاليف الصناعية غير المباشرة يتضمن معظم وبالتالي فإن  ،التكلفة

قوم بتجميع التكاليف الصناعية يم التكاليف المعيارية انظونظراً ألن ، للقيمة واألنشطة غير المضيفة

د واألنشطة ومسبباتها فإن دوره تكاليف الموارتحليل يعمل على ال وغير المباشرة في وعاء واحد 

  .خفضها أو استبعادهاغير المضيفة للقيمة وليس واألنشطة قابة على الفاقد والضياع رال يقتصر على

تكاليف األنشطة على أن األنشطة تستهلك الموارد، وأن  تقوم فكرة نظام:  تكاليف األنشطة نظام -2

ثم ربط األنشطة بالمنتجات أو ، مسببات حدوثهابوفيه يتم ربط التكاليف "، المنتجات تستهلك األنشطة

ووفقاً لهذا المفهوم يجب أال يكون التركيز على التكاليف في ، لمبدأ السببيةالخدمات التي تقدمها وفقاً 

إن ذلك يسهل رقابة وتتبع أسباب الحدوث . وإنما ينبغي البدء بالبحث عن مسببات حدوثها، حد ذاتها

وهو ما يمكِّن من ترشيد التكاليف عن طريق رقابة الجودة وتوجيه ، وتوجيه االنتباه نحو هذه األسباب

  ).13ص، 2012، عليَّان( "سباب حدوثهاأ

محركات (تحليل اإلدارة للعوامل التي تسببت في حدوث التكاليف "وآخرون أن  نرهورنجويرى 

وتستطيع ، يكشف عن فرص عديدة لتحسين طريقة أداء العمل) التكلفة وأسس تخصيص التكاليف
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، 2009، وآخرون نرهورنج( "ص منهااإلدارة تقييم ما اذا كانت أنشطة معينة يمكن تخفيضها أو التخل

  ).283ص

نشطة من حيث مساهمتها في إضافة القيمة إلى منتجات نشطة في نظام تكاليف األويتم تقسيم األ"

وهي األنشطة التي يعتبر وجودها أساس إلتمام : أنشطة مضيفة للقيمة ) 1 :الشركة وعمالئها إلى

وهى األنشطة : أنشطة ال تضيف قيمة)2 .العمالءعمليات انتاج وتسويق وبيع المنتج في السوق إلى 

بمعنى أن التخلص من هذه األنشطة وإلغائها ال يؤدي ، التي ال يؤدي تنفيذها إلى إضافة قيمة إلى المنتج

ويعتمد نظام التكلفة على أساس النشاط على هذا ، إلى التأثير في قيمة المنتجات المقدمة إلى العمالء

استخدام موارد الشركة عن طريق التخلص من األنشطة التي ال تضيف التحليل كأساس في ترشيد 

أما بالنسبة لألنشطة التي ، تخفيضها إلى اقل درجة ممكنةبد من وإن لم يكن ذلك ممكناً فال، قيمة

تضيف قيمة فال بد من البحث عن سبل االستفادة من الموارد المخصصة لهذه األنشطة لتعظيم القيمة 

  .)2010، شاهين( "نشطة والمنتجاتالمضافة من هذه األ

بمراجعة نظام تكاليف  2004عام  Kaplanقام  ": تكاليف األنشطة الموجهة بالوقت نظام -3

وأنه من ، وتقبل االنتقادات بأن النظام يتطلب الكثير من العمل، قام بتطويره سابقاًالذي األنشطة 

نظام األنشطة الموجهة  Kaplanلذلك فقد قدم ، الصعب على الشركة المحافظة عليه طوال الوقت

 ABCكحل جديد يعمل على تجنب المشاكل التي يتضمنها نظام  Time-Driven ABCبالوقت 

نظام تكاليف األنشطة "بأن  Kaplan & Andersonويؤكد ). Monroy, et. al., 2012( التقليدي

التكلفة المرتفعة الناتجة عن )1: التقليدي أصبح صعب التطبيق بالنسبة لكثير من منشآت األعمال بسبب

استخدام مخصصات وقت ذاتية ومكلفة التحقق من )2مقابلة ومسح آراء العاملين في المرحلة األولية 

ر اإلنفاق على العمليات والموارد تغيُّ)أ: (صعوبة صيانة وتحديث النموذج بسبب)3صحتها 

الزيادات التي تحدث عن تنوع وتعقيد األوامر الفردية والقنوات )ج(األنشطة الجديدة المضافة )ب(

يعتبر و، فنظام تكاليف األنشطة الموجه بالوقت يعالج كافة مشكالت نظام تكاليف األنشطة. والعمالء

لمعدالت محركات التكلفة أن تعتمد على الطاقة العملية كما يسمح ، أسهل وأقل كلفةً وأسرع في التطبيق

  ).Kaplan & Anderson, 2003( . "للموارد المقدمة

نظام تكاليف األنشطة  ؟تكاليف األنشطة الموجهة بالوقتفي نظام  كيف يتم تحديد الفاقد"السؤال هو 

في عمليات المعالجة  تستخدم ولكنها لم المزودة الطاقة يتتبع ويحدد بشكل منهجي كمية الموجهة بالوقت

 نظام تكاليف األنشطة الموجهة بالوقت كما يمكن لمستخدمي، العمالء وإنتاج وتسليم المنتجات وخدمة

واختبار معادالت الوقت  Benchmarkingطريق استخدام أسلوب القياس المرجعي  الفاقد عن تحديد

باإلضافة إلى ذلك يستطيع فريق العمل أثناء إجراء المقابالت لتقدير ، من حيث عدم الكفاءة في المعالجة

، معادلة الوقت تصنيف خطوات العمل إلى مضيفة للقيمة وغير مضيفة للقيمة) parameters(معلمات 
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وبالتالي فإنها تصبح هدفاً لالستبعاد أو ، ة للقيمةفالوقت وبالتالي التكلفة ترتبط بالعمليات غير المضيف

  .(Kaplan,  Andrson, 2007, p 255)" التخفيض في ظل أساليب الترشيد وتحسين العمليات

يعتبر مدخل محاسبة استهالك الموارد من المداخل التي : ")RCA(محاسبة استهالك الموارد  -4

في تخصيص وتوزيع التكاليف اعتماداً على  Quantity Based Approachتعتمد على الكمية 

وهو ما ال يتوافر في المدخل التقليدي وكذلك في مدخل ، تجانس التكاليف داخل مجمع الموارد

المحاسبة على أساس النشاط والذي يركز على تخصيص التكاليف إلى المنتجات فإن مدخل المحاسبة 

ك الموارد الموجودة في مجمعات الموارد المختلفة عن الموارد المستهلكة يتتبع كيفية استخدام واستهال

وبعد ذلك يقوم بوضع المعدالت الخاصة بحساب تكلفة ، فيما يتعلق بعنصري الزمن والكمية المستهلكة

على الوحدة من كل مورد من الموارد المستخدمة واستخدام هذه المعدالت في حساب تكلفة المنتجات 

 بأنها محاسبة استهالك الموارد وتعرف ")2010، شاهين( "اردحسب طبيعة استهالكها من هذه المو

، )(ABCو نظام تكاليف األنشطة ) GPK(مزج بين نظام إدارة التكلفة األلماني ي نظام إدارة تكلفة

ويتكون مدخل ، (Merwe & Keys, 2002) "منهجاً شامالً ومتكامالً للمحاسبة اإلدارية لتقديم

تكلفة  مسببات) 2مجمعات الموارد )1من مجموعة من العناصر وهي المحاسبة عن استهالك الموارد 

حيث يتم توزيع تكاليف مجمعات ، تكلفة األنشطة مسببات) 4مجمعات تكلفة األنشطة ) 3الموارد 

الموارد باستخدام مسبب تكلفة الموارد ثم يتم تحميل تكاليف مجمعات األنشطة على هدف التكلفة 

وتنتهج محاسبة استهالك الموارد تقسيم جديد لألنشطة بناء ، خاصة باألنشطةباستخدام مسببات التكلفة ال

  )2010، شاهين( ":على محورين أساسيين هما

  هل النشاط يضيف قيمة أم ال؟ -

  هل النشاط ضروري أم غير ضروري؟ -

  :واعتماداً على المحورين السابقين من الممكن تقسيم االنشطة إلى اربعة أقسام

  .وضرورية أنشطة مضيفة للقيمة -

  .أنشطة مضيفة للقيمة وغير ضرورية -

  .أنشطة غير مضيفة للقيمة وضرورية -

  .أنشطة غير مضيفة للقيمة وغير ضرورية -

 تحليلإجراء تحليل حيث تعمل على الاستهالك الموارد وًسعت من عملية  محاسبةأن  ويتضح

وبالتالي  ،األنشطةعلى مستوى  آخر الموارد التي تستهلكها االنشطة باالضافة إلى تحليل على مستوى

ل تخفيضها أو أجمن  تمنح اإلدارة قدرة أكبر على تحديد الفاقد واالنشطة غير المضيفة للقيمة

  .استبعادها

 ،باإلضافة إلى ذلك فإن محاسبة استهالك الموارد تحمل تكلفة المنتجات بالطاقة المستخدمة فعالً

ً  بالطاقة اإلنتاجية المستغلة ، أما الطاقة العاطلة فإنها تستبعدها من تكاليف اإلنتاج كما تقدم تقريرا



31  

وبالتالي فإنها ، أما الفرق بينهما فيمثل طاقة غير مستغلة يتم معالجتها كتكاليف فترة، والطاقة النظرية

وسائل وأساليب جديدة الستغالل هذه تمثل تخفيضاً لألرباح مما يشكل تحدياً أمام اإلدارة للبحث عن 

  .الطاقة

  .مبادئ منهج الترشيد -7

أنماط التشغيل التقليدية واتباع أنماط التشغيل التي يتبناها  تجنبيتطلب تطبيق مفاهيم الترشيد 

حيث يتضمن هذا المنهج مجموعة متكاملة من العناصر التي تمكِّن من إدارة وتشغيل ، منهج الترشيد

مبادئ ) 1(ويوضح الشكل رقم ، نظمات األعمال بدرجة عالية من الكفاءة والفعاليةكافة عمليات م

والتي تعتبر  James Womack and Daniel Jonesالترشيد الخمسة التي تم وضعها من قبل 

وهي على ، تسترشد به الشركات التي ترغب في التحول نحو تطبيق منهج الترشيد عاماًبمثابة إطاراً 

  :النحو التالي

  

  یظهر مبادئ منهج الترشيد) 1(شكل رقم 

  
Source : (Kennedy & Brewer, 2005) 

 Define valueتعريف القيمة  .1

  Identify the value streamتحديد تيار القيمة  .2

 Make the value stream flowتدفق تيار القيمة  .3

  Implement a pull system نظام السحبتطبيق  .4

 Strive for perfectionالسعي لتحقيق الكمال  .5
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 Empower employees وهو مشاركة العاملين اًبعض المراجع تضيف مبدًأ إضافيمع مالحظة أن 

  .الباحث اتبعهوهو ما 

بالنظر إلى تلك المبادئ نجد أنها تبدأ بتحديد القيمة من وجهة نظر العميل وتنتهي بالسعي و

وهذا يعني أن توجه منهج الترشيد بالكامل ينصب باتجاه التركيز على العميل ، للوصول إلى الكمال

تفكير وسلوكيات ت إدارة المنشأة من جعل ثقافة وتمكَّنويتحقق إذا ، وتقديم منتج أو خدمة تلبي احتياجاته

  .األفراد داخل المنشأة تتوافق مع متطلبات منهج الترشيد

  .تعريف القيمة -المبدأ األول

، يعتبر مفهوم القيمة من الناحية االقتصادية مفهوم نسبي تختلف أهميته من شخص إلى آخرو

وفي نفس الوقت تعتبر ، لذلك يالَحظ أن بعض السلع أو الخدمات تكون ذات قيمة بالنسبة لشخص معين

تلك  الكامنة فيوذلك تبعاً لحاجة هذا الشخص للقيمة أو الفوائد ، غير ذات قيمة بالنسبة لشخص آخر

هما ، يجب توافرهما معاً أساسيينثمن السلعة أو الخدمة بناء على عاملين كما يتحدد ، السلعة أو الخدمة

فعلى سبيل المثال بعض األشياء تكون ذات منفعة عالية إال أنها ليس لها ثمن بسبب ، عة والندرةالمنف

  .األكسجينتوفرها بشكل كبير مثل 

على ويكون العميل بها المنتَج  يتميزخاصية أو أكثر المدفوع مقابل ثمن ال"وتعرف القيمة بأنها 

 Customerدراكاإلحيث أن قيمة المنتَج بالنسبة للعمالء هي الفرق بين ، مقابلهااستعداد لدفع 

Realization والتضحية Customer Sacrifices ، من خصائص  العميل يتسلمهفاإلدراك هو ما

وبالتالي ، الجودة والعالمة التجارية والسمعةالمنتج وميزات من العميل فقده والتضحية هي ما ، للمنتج

فإضافة مزايا ووظائف غير مطلوبة من قبل ، تتعلق القيمة لمنتج معين بالمزايا الخاصة بهذا المنتَج

وتسويق تلك المزايا غير المرغوب بها هو مضيعة للمزيد ، العمالء هو مضيعة لوقت الشركة ومواردها

فقط، أما الخصائص  للعميل وينبغي أن يتم إنتاج الخصائص ذات القيمة المضافة، الوقت والموارد من

 ايضاً القيمة كما تعرف، ).Hansen, et al, 2009, P564( . "استبعادهاينبغي فغير المضيفة للقيمة 

 Otterlei and Myrol, 2012) "بالمنافع المقدمة للعمالء في الوقت المناسب وبالسعر المناسب"

Citing Womack and Jones, 1996).  

ويتضح مما سبق أن مبدأ تحديد القيمة يركز على ضرورة تعظيم القيمة من وجهة نظر 

وبالتالي يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن فريق تيار القيمة يجب أن يضع السؤال التالي ، المستهلك

هل النشاط يضيف قيمة للعميل؟ : تيار القيمة وهوحول كل نشاط يتم أداءه في كل عملية من عمليات 

لذلك تعتبر اإلجابة على هذا السؤال معيار التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال 

  .وإذا كانت ال فإن النشاط ال يضيف قيمة، فإذا كانت اإلجابة نعم فإن النشاط يضيف قيمة، تضيف قيمة

  )2008، خطاب( ": يجب االهتمام بهاومن أهم مبادئ القيمة التي 

  .أن يكون العميل هو بؤرة التركيز -
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  .أن تؤدَّى عمليات المنشاة بصورة تضع أولويات ومتطلبات العميل في المقام األول -

القيمة في مجموعة من الخصائص والمزايا  تلكتتمثل و، محور عملية تعريف القيمة هو العميلف

  .ذلك العميل يتطلبهاالتي 

لذلك فإن األنشطة ، فإن أي تدفق لألنشطة عادة ما يصاحبه تدفق للتكاليفناحية محاسبية ومن 

مما قد ، التي ال تضيف قيمة تمثل تكلفة تتحملها المنشأة وتقوم بتحميلها على تكلفة المنتَج وعلى سعره

بديلة منافسة للمنتج فإن رفع السعر سيقلل من  توجود منتجاوفي حالة ، يؤثر سلباً على رضا العميل

من رفع السعر فإنها سوف تضطر إلى تخفيض أرباحها أو تحقيق  تمكَّنأما إذا لم ت، حجم الطلب عليه

 وبالتالي فإن السعي المستمر نحو تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة واستبعادها يعتبر أمراً، خسارة

  .النمو والتقدماألرباح وات التي تسعى إلى تحقيق غاية في األهمية بالنسبة للشرك

  .تحديد تيار القيمة -المبدأ الثاني

، أينما يوجد منتج يقدَّم للعميل يوجد تيار قيمة"عبارتهما المشهورة  Rother & Shook يقول

  .(Rother, Shook, 1999)". ولكن التحدي يكمن في رؤية هذا التيار

، لنظام تيارات القيمة وفقاًوتعني هذه العبارة أن أي شركة تقدم منتجاً للعمالء يمكنها التشغيل  

  .ولكن يجب عليها البحث لرؤية وتحديد هذه التيارات التي تتدفق خاللها المنتجات

من  لتيارات القيمة بدالً وفقاًالتي تتبنى منهج الترشيد على تقسيم العمل  األعمالوتعتمد منشآت 

تيارات القيمة الواجب إنشاءها والعمليات التي  وبالتالي يجب تحديد عدد، والخدمية اإلنتاجيةاألقسام 

لذلك فإن هذا المبدأ يحدد المسار الذي ستتدفق خالله المواد الخام والعمليات في ، يتضمنها كل تيار قيمة

  .المنتجات إنتاجسبيل 

  :شرح الجوانب التالية "القيمة تحديد تيار"وتتطلب دراسة المبدأ الثاني 

جميع األنشطة التي يجب القيام بها للوصول إلى القيمة تيار القيمة يمثِّل ": تعريف تيار القيمة -1

، والتخزين، وأنشطة اإلنتاج، الحصول على طلبات العمالء: وتضم هذه األنشطة، المرغوبة من العمالء

  ).Abdulmalek and Rajgopal, 2007 :نقال عن 2011، الجندي" ( والتسليم والتوريد

تيار القيمة سلسلة من العمليات الالزمة للحصول على منتج معين أو عائلة من المنتجات يمثل و

سواء كانت تلك األنشطة تضيف قيمة أو ، للعميل من لحظة استالم أمر العميل حتى تسليم األمر جاهزاً

يجب البحث تضمن أنشطة ال تضيف قيمة فإنه أال تيجب ونظراً ألن تيارات القيمة ، ال تضيف قيمة

 الفصل بينالمحاسبة في هذا المجال في  ويتمثل دور، المستمر عن تلك األنشطة من أجل استبعادها

  .ال تضيف قيمة تضيف قيمة وتلك التي التي األنشطة

وأنشطة ال تضيف قيمة من أنشطة تضيف في الكتابات الحديثة  إضافة القيمة تغيُّر مفهوموقد 

نشاط يضيف قيمة بمعنى أنه ال يوجد ، أنشطة ذات قيمة مرتفعة وأنشطة ذات قيمة منخفضة إلى قيمة
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ونشاط آخر ولكن يمكن أن يكون هناك نشاط يضيف قيمة عالية ، تماماً ونشاط ال يضيف قيمة تماماً

  .يضيف قيمة منخفضة

 :أنواع من تيارات القيمة هي ةحددت الدراسات في هذا المجال ثالث:  أنواع تيارات القيمة -2

)Hansen, 2009, p564.(  

  .تيار قيمة تجهيز أوامر العمالء - 1

ويشمل استالم ونقل وتحويل المواد الخام ، ويركز على توفير المنتجات الحالية للعمالء الحاليين

ويعد أهم أنواع تيارات القيمة ، ليم المنتجمن لحظة استالم أمر الشراء من العميل حتى لحظة تس

  .وأكثرها استخداماً

  .تيار قيمة تطوير المنتجات الجديدة - 2

يركز على تطوير منتجات جديدة للعمالء الجدد ويتضمن مسوقي ومصممي المنتج ومهندسي 

  .العمليات

  .تيار قيمة المبيعات والتسويق - 3

  .ت الجديدة للعمالء الحاليين والعمالء الجدديركز على تقديم المنتجات الحالية والمنتجا

أن التعرُّف على أنواع تيارات القيمة يسهِّل تحديد تيارات القيمة عند اتخاذ القرار بالتحول  يتبيَّنو

حيث أن مسألة تحديد تيارات القيمة والعمليات التي يتضمنها كل تيار قيمة ، نحو تطبيق منهج الترشيد

  .تواجه عملية التحّولتعتبر من الصعوبات التي 

ويظهر من ، تيار قيمة تلبية أوامر العمالء إلحدى الشركات الصناعية) 2(يظهر الشكل رقم "

وقد يحتوي تيار قيمة آخر على أكثر من خلية ، الشكل أن تيار القيمة يحتوي على خلية تصنيع واحدة

  )Hansen, 2009, p564("  كما يمكن أن تحتوى تيارات قيمة أخرى على منتج واحد فقط، تصنيع

  تيار قيمة تلبية أوامر العمالء) 2(شكل رقم 

  
Source : (Hansen, 2009, p564). 
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  .كيفية إنشاء وتحديد تيارات القيمة للمنتجات -3

عندما تبدأ المنشأة بتطبيق نظام التصنيع المرشَّد وتقوم بتحويل عملياتها وأنشطتها اإلنتاجية من 

فإنه يتوجب عليها القيام بإنشاء تيارات القيمة ، إلى نظام تيارات القيمةنظام الوظائف واألقسام 

وقد يتكون تيار القيمة من منتج واحد أو من مجموعة من المنتجات تسمى عائلة منتجات ، للمنتجات

)Product Family( ، وتتضمن عائلة المنتجات مجموعة من المنتجات المتجانسة التي تمر عبر

ويتم إنتاج كل عائلة من المنتجات باستخدام ، وتستخدم معدات مشتركة بهةمتشاخطوات معالجة 

  . مجموعة من اآلالت يتم ترتيبها بطريقة متتابعة تسمى خاليا التصنيع

ففي المنشآت ذات العمليات ، وتختلف درجة سهولة تشكيل تيارات القيمة من منشأة إلى أخرى

أماالمنشآت ذات العمليات المعقدة فإنها تعتمد  غير المعقدة يمكن تحديد تيارات القيمة بسهولة، اإلنتاجية

  .أسلوب مصفوفة تدفق اإلنتاج

، وفي هذه المصفوفة يتم وضع األنشطة أو العمليات في أحد األبعاد والمنتجات في البعد اآلخر

  .لقيمةطريقة المصفوفة في تحديد تيارات ا) 1(ويوضح الجدول رقم 

  
  تحديد تيارات القيمةلأسلوب المصفوفة ) 1(جدول رقم 

  أنشطـــــــــــة اإلنتاج

      خلية تصنيع عجالت ستانلس ستيل  خلية تصنيع عجالت ألمونيوم          

  المنتج  
  إدخال

  األمر

  تخطيط

  اإلنتاج
  الفحص  كسوة  لحام كبس  التشطيب  الطالء  التشكيل  الصب  الشراء

  التغليف

  والشحن

  إعداد

  الفاتورة

تيار قيمة 

إطارات 

 األلمونيوم

A X X X X  X X X         X X 

B X X X X X X X         X X 

تيار قيمة 

إطارات 

  ستانلس ستيل

C X X X         X X X X X X 

D X X X         X X X X X X 

  

  

 

  .يشكل عائلة منتجات وتوضع في تيار القيمة األول A,Bطراز العجالت األلمونيوم  •

 .يشكل عائلة منتجات وتوضع في تيار قيمة الثاني C,Dطراز العجالت األلمونيوم  •

Source : (Hansen, 2009, p565) 

يتضح من الجدول وجود اثنان من تيارات القيمة وهما تيار قيمة اإلطارات األلمونيوم ويتكون من 

وقد مرَّ كل من إطارات  ،C,Dستيل ويتكون من المنتجين  الستانلسوتيار قيمة إطارات  A,Bالمنتجين 

  .ستيل بعمليات تشغيل مختلفة الستانلساأللمنيوم وإطارات 
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الموارد كالعاملين واآلالت والمعدات وغيرها  تعييناء من تحديد تيارات القيمة يتم وبعد االنته

وتساعد هذه الخطوة في تحديد صالحيات ، على تيارات القيمة بما يضمن استقاللية كل تيار قيمة

كما تسهل في تحميل كل تيار قيمة بما يخصه من تكاليف وتتخلص من ، ومسؤوليات فريق تيار القيمة

  .اليف غير المباشرةالتك

  .مفهوم تيار القيمة ومفهوم سلسلة القيمة -4

اسلوب يستخدم لتحليل االنشطة الرئيسية في المنظمة وذلك "سلسلة القيمة بأنها  Porterعرَّف 

وبالتالي معرفة عناصر القوة والضعف الداخلية الحالية ، بهدف تحديد مصادر المزايا التنافسية

والمحتملة حيث تعتبر المؤسسة من منظور هذا النموذج عبارة عن سلسلة من االنشطة االساسية التي 

كما  ،Porter, 2000, p13):نقال عن 2010، بلوناس ولمجد( "يمة الى منتجاتها أو خدماتهاتضيف ق

نموذج يبين كيفية استالم منظمات األعمال المواد الخام كمدخالت وإضافة قيمة "بأنها  Brownعرفها 

وتعمل  ،مالءالع إلىومن ثم بيع تلك المنتجات النهائية ، لتلك المواد من خالل وظائف األنشطة المختلفة

  )Brown, 2009: (نوعين هما إلىداخل المنشأة  األنشطةسلسلة القيمة على تقسيم 

  .خدمة ما بعد البيعوالتوزيع ووالتسويق اإلنتاج البحث والتطوير والتصميم وك: أنشطة رئيسية -

 .كالشراء والتكنولوجيا والمحاسبة واإلدارة: أنشطة داعمة -

أن سلسلة القيمة تمثل مجموعة األنشطة التي تتوسط بين عملية استالم المواد الخام  يتبيَّنو

وتتكامل سالسل القيمة مع أداة ، العمالء إلىالواردة من الموردين وعملية تسليم المنتجات تامة الصنع 

لتعرف على ل نشطةاألعملية تحليل في   SWOT Analysisوهي  اإلداريةوات المحاسبة من أد أساسية

التي تحقق مزايا تنافسية األنسب تحديد االستراتيجيات  ثمنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

  .للشركة

التي شهدتها  لتغيراتانظراً ألن فقد زادت أهمية استخدام سالسل القيمة ومن ناحية محاسبية 

التطور التكنولوجيا ف ،اإلداريةالمحاسبة معلومات علىنظام  كان لها انعكاساتهاأساليب اإلنتاج والتشغيل 

ساعدت في توسيع وتنويع  متقدمة صناعية وآليات استخدام تقنياتن منشآت األعمال من الذي مكّ

لمنتج أدت على االمطلوب  ير والتحديثتشكيلة المنتجات بسبب تميزها بصفة المرونة واالستجابة للتطو

التكلفة الصناعية غير المباشرة وخفضَّت تكاليف العمالة إلى تغيرات في هيكل التكاليف حيث زادت من 

حدثت على وسائل االتصاالت كما أن اتفاقيات التجارة العالمية والتطورات الكبيرة التي ُأ، المباشرة

وأساليب النقل والمواصالت التي زادت من حدة المنافسة بين شركات األعمال محلياً ودولياً أدت إلى 

، جودة اإلنتاج وزيادة الحاجة إلى معلومات دقيقة حول التكلفة والعائد لكل نشاطزيادة التركيز على 

 مرونةمن  هيكل التشغيل في شركات األعمال وفقاً لما يتصف به"بأنه  Moliner and Ruizويرى

يجب أن يكون نظام  وبالتالي، فإن تلك المرونة يجب أن تنعكس في نظام المحاسبة اإلدارية تنظيمية

التي و والداعمة األساسيةبحث في جميع األنشطة ال يساعد علىبحيث نفسه مرناً  ة اإلداريةالمحاسب
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نشاط كل عدد مرات التشغيل لتقييم التكاليف والعوائد والجودة وللمنشأة وذلك بهدف قيمة ال تشكل سلسلة

   (Moliner and Ruiz, 2000) "يقدمها النشاطي تلقيمة المضافة الاتحليل ومن ثم ، من تلك األنشطة

أما تيار القيمة فيتكون من جميع األنشطة الالزمة للحصول على المنتج من لحظة استالم أمر 

األنشطة التي ال تضيف قيمة  استبعادحيث تعتبر عملية ، إلى العميل األمر جاهزاًتى يتم تسليم العميل ح

في الوقت  اإلنتاجساليب كنظام من خالل استخدام مجموعة من األأحد األهداف األساسية لمنهج الترشيد 

نظام تيارات مبدأ التدفق السريع والسهل لتيار القيمة هو ما يميز يعتبر كما ، سحبالونظام  JITالمحدد 

يمكن استخدام نظرية التقليدية لذلك  اإلنتاجالمستخدمة في نظم القيمة وهو البديل لوفورات الحجم الكبير 

استغالل تلك القيود ومن ثم  اإلنتاجيةعلى العملية  الموارد التي تمثل قيوداً في تحديد TOCالقيود 

تدفق الوحدات داخل  وتسريع تسهيلمن أجل أو البحث عن سبل للتخلص من تلك القيود ، بالشكل األمثل

  .تيار القيمة

هوم سلسلة وبالمقارنة بين تيار القيمة وسلسلة القيمة يتبين أن مفهوم تيار القيمة يختلف عن مف

حيث تتضمن المنشأة سلسلة قيمة تتضمن مجموعة من األنشطة ، القيمة في العديد من الجوانب

ويركز هذا ، ل إلى مزايا تنافسيةوتهدف إلى فهم سلوك التكاليف وتحديد فرص الوصالتي المترابطة 

إضافة قيمة اقتصادية  أجلوالهوامش كنشاط تحليل استراتيجي من  األنشطةالتحليل على تكاليف 

وكل تيار قيمة يقسم إلى ، أما في تيارات القيمة فيتم تقسيم المنشأة إلى عدد من تيارات القيمة، للمنشأة

من وجهة و، قيمة للعميل إنشاءمجموعة من العمليات المتتابعة من نقطة البداية حتى نقطة النهاية بهدف 

، تقديم قيمة للعميلالقيمة في أن كل منهما موجه نحو يتفق كل من سلسلة القيمة وتيار نظر محاسبية 

  .في تحسين األداء التشغيلي والمالي Kaizenوأن كالهما يستخدم أسلوب التحسين المستمر

حيث تتعلق سلسلة القيمة بالمؤسسة ككل ، ويعتبر مفهوم تيار القيمة أبسط من مفهوم سلسلة القيمة"

القيمة بمجموعة من األنشطة التي تلبي احتياجات نوع معين من أو بمنتج ما، بينما تتعلق تيارات 

ويتحرك منظور سلسلة القيمة بالنظر إلى وظائف األعمال وتقييم التكاليف ، )داخلي أو خارجي(العمالء 

بينما يستند منظور تيارات القيمة على تيارات من أنشطة األعمال ، واألرباح كأساس للمقارنات التنافسية

 ,Brown( "هذه التيارات تقدم نتيجة معينة لنوع معين من العمالء أو المستخدمين، في كل شركة

2009.(  

 .تدفق تيار القيمة -المبدأ الثالث

وسهولة هو ما يحقق كل أهداف  يةألن التدفق بانسياب وهو أهم مبدأ من مبادئ منهج الترشيد

إلى جعل القيمة تتدفق بسالسة وباستمرار داخل تيار القيمة دون وجود أي  هذا المبدأ يهدفو ،الترشيد

 اإلنتاجفيتم ترتيب اآلالت بشكل متسلسل حيث تتدفق وحدات ، معوقات أو عقبات تعترض هذا التدفق

وأفضل ، المراد تصنيعها من عملية إلى أخرى في وقت متزامن وبدون وجود مخزون بين العمليات

يات تجميع السيارات حيث يتكون مسار تجميع السيارة من عدة عمليات على شكل مثال على ذلك عمل
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فيتم تحريك هيكل السيارة فارغاً نحو العملية األولى وبعد االنتهاء من تركيب القطع الالزمة ، Uحرف 

عملية يتم نقله إلى العملية الثانية وفي نفس الوقت يتم تحريك هيكل فارغ جديد إلى ال األوليفي العملية 

وفي كل عملية تضاف القطع الالزمة للهيكل ثم يتم نقله إلى العملية التي تليها وفي نفس ، األولى وهكذا

إلى أن يصل إلى المرحلة األخيرة حيث تكون ، الوقت يتم استقبال هيكل جديد من العملية السابقة

 نظام السحبيتم ذلك بتطبيق و، التجريبالفحص وثم تنقل إلى مرحلة ، السيارة قد تم تجميعها بالكامل

 وأسلوب المخزون الصفري، الذي يتطلب عدم البدء باإلنتاج إال في حالة استالم أمر إنتاج من العميل

JIT) (وذلك بهدف تخفيض االستثمار ، الذي يتطلب إنتاج الكميات المطلوبة فقط دون تكديس للمخزون

كثير من األنشطة غير المضيفة ال تجنبة إلى الضار في كميات المخزون وتجنب تقادمه وتلفه باإلضاف

ومن خاللها يتم تحديد مواطن ، ويتطلب ذلك أن يتم رسم خرائط تدفق العمليات لتيار القيمة، للقيمة

كل تلك  استبعادباإلضافة إلى تحديد مواطن الفاقد والضياع من أجل ، االختناقات وتعثر سير العمليات

تيار القيمة بسالسة كاملة كما تتدفق المياه في مجاريها دون  المشكالت وجعل القيمة تتدفق داخل

  .عوائق

ويتطلب مبدأ تدفق تيار القيمة إجراء تغيرات جذرية على بعض األسس التي يقوم عليها نظام 

 اإلنتاجدفع  ونظام، في الوقت المحدد اإلنتاج بأسلوبالضخم  اإلنتاجأسلوب  كاستبدال، التصنيع التقليدي

التكلفة الهامة وهي نظرية القيود في تحديد الموارد  إدارةكما يتكامل مع أحد أساليب ، السحبنظام إلى 

  .قصوىمنها استفادة االستفادة  إدارة تلك الموارد بحيث يتم ذات الطاقة المحدودة من أجل

  .نظام السحب -المبدأ الرابع

وليس بناًء ، على طلبات العمالء داخل تيار القيمة بناًء اإلنتاجيقتضي المبدأ الرابع أن يتم تدفق 

على توقعات طلب السوق وبالتالي يضمن هذا المبدأ الحد من تخزين اإلنتاج التام بانتظار طلب العمالء 

السيولة  زفضالً عن تجنيب الشركة مخاطر عج، الذي يعتبر في حد ذاته نشاطاً غير مضيف للقيمة

  .التخزين وتقادم اإلنتاج وتكاليف

في نظام "أنه  (.Blocher, et. al)للطلب المتوقع يرى  وفقاًللنظم التقليدية التي تنتج  وخالفاً

نظام إلى الشركة وهو مفهوم  يتم جدولة العمليات لتلبية طلبات العمالء التي تصل فعلياًالمرشَّد اإلنتاج 

أو الموازنة كالنظم التقليدية التي تتسبب فالمنشأة ال تنتج لتلبي الطلب المتوقع ، Pull System السحب

  (Blocher, et. al., 2010, p772)"في المخزون الزائد

جة عالية من الكفاءة فإنه قد يعرض منشآت رالباحث أنه إذا لم يتم تطبيق هذا المبدأ بد ويالحظ

مواعيد التسليم األعمال لبعض المخاطر كفقدان بعض العمالء ودفع تعويضات مالية نتيجة عدم االلتزام ب

 األعمال تتجنب تلك المخاطر يجب على منشآ أجلومن ، المتفق عليه نتيجة حدوث خلل أو تقصير

  :مراعاة ما يلي

  .بناء عالقات شراكة قوية مع الموردين .1
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  .االعتماد على عمالة مدربة ومجهزة جيداً .2

  .تلبي احتياجات هذا المبدأحديثة ومالئمة لاالعتماد على آالت ومعدات  .3

  .كافة معوقات اإلنتاج باستمرار استبعاد .4

 .لآلالتفورية والفحص الدوري التوفير نظام للصيانة  .5

تحليل  إلىتهدف خرائط تيار القيمة :  Value Stream Mapping (VSM)خرائط تيار القيمة 

معينة  استراتيجيةمن ثم وضع و، األنشطة والعمليات اإلنتاجية وتحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة

 لإلدارةتقدم خرائط تيار القيمة و ،مما ينعكس باإليجاب على تكلفة وأرباح تيارات القيمة، للقضاء عليها

هم العملية نهم من فوالعاملين رؤية نموذجية حول كيفية تدفق المنتجات والعمليات داخل تيار القيمة تمكِّ

المعلومات والمواد حول تيار القيمة إلى بخرائط تيار القيمة تحويل  ويقصد"، اإلنتاجية بصورة أكبر

فخرائط تيار القيمة للوضع الحالي تظهر ، خرائط تمثل إما الوضع الحالي أو المستقبلي لنظام التصنيع

أما خرائط تيار القيمة للحالة  ،كيف تتدفق المواد والمعلومات خالل العمليات في النظام الحالي

 Manosوقد بيَّن ، (Chena, and Shadyc, 2010) "ام التصنيعالمستقبلية فتمثل الحالة المثالية لنظ

حيث تم تطوير خرائط تيار القيمة من ،يعود الفضل في وضع خرائط تيار القيمة إلى شركة تويوتا" أنه

وتظهر خرائط تيار القيمة الخطوات العملية بداية من ، خرائط تدفق المعلومات والمواد في تلك الشركة

إلى السلعة أو الخدمة ويمثل النقطة التي عندها يتم إضافة قيمة حقيقية ، أمر العميل حتى لحظة التسليم

فمثالً أنشطة إضافة القيمة يمكن أن تكون ، العمالءمن خالل تغيير شكل أو وظيفة السوق ليلبي حاجات 

 "أما األنشطة التي ال تضيف قيمة فإنها تعتبر فاقد، عمليات كالتقطيع والتجميع واللحام والحفر والدهان

)Manos, 2006(  

توظيف نظرية القيود  من خاللضمن خرائط تيار القيمة  التكلفةويمكن االستفادة من أدوات إدارة 

االستفادة و ،لعملية والتي تعيق تدفق اإلنتاجاتحديد العقبات التي تتضمنها و في تتبع مسار تدفق القيمة

يتكامل  كما، من ذلك في تحسين عملية اتخاذ القرارات بناء على العائد من كل وحدة من المورد النادر

فخرائط تيار ، دور كل من خرائط تيار القيمة ونظرية القيود في تحسين األداء التشغيلي والمالي للشركة

تعمل نظرية القيود على ثم ، القيمة ترسم تدفق القيمة حسب الوضع القائم بما يتضمنه من مشكالت

مناسبة التي تستبعد تلك العقبات ال تتحديد العقبات التي تواجه عملية التدفق ومن ثم يتم وضع المعالجا

فينعكس ذلك بشكل مباشر على الجوانب المحاسبية كزيادة ، أو تخفض من آثارها على تدفق القيمة

  .المبيعات واألرباح وخفض التكلفة وتحسين التدفقات النقدية

  :وتتضمن خارطة تيار القيمة اثنان من التدفقات هما

من العميل  األمرحيث تتمثل في تسليم ، لوي من الخارطةوتظهر في الجزء الع:  المعلوماتتدفق  .1

اإلنتاج  إدارةوالتعليمات التي تصدرها ، وأوامر الشراء الصادرة إلى الموردين، اإلنتاج إدارة إلى

 .للعمليات من أجل تنظيم وجدولة اإلنتاج
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وتبدأ من شحن المواد الخام من المورد ، وتظهر في الجزء السفلي من الخارطة:  المنتجاتتدفق  .2

وتدفق المواد الخام خالل عمليات اإلنتاج المختلفة حتى يصبح منتجات تامة جاهزة ، إلى الشركة

 .وعملية تسليم األمر الجاهز إلى العميل، للتسليم

  .الستجابةوهذان التدفقان معا يشكالن دائرة مغلقة من الطلب وا

إلى جنب مع مواطن الضعف التي يجب معالجتها  وتظهر خارطة تيار القيمة مواطن القوة جنباً"

 Kennedy and):  كما أن الهدف من رسم خرائط تيار القيمة هو، في المنظمة التي تتبع منهج الترشيد

Maskell, 2006, p7). 

  .تحديد الفاقد والضياع .1

 . قياس وقت اإلنتاج .2

 .القيمة المضافة تحديد نسبة .3

 .توفر األساس لخارطة الوضع المستقبلي .4

وتهدف الى تحسين االداء ، تساعد على فهم تدفق العمليات والمعلومات القيمةتيار  رائطفخ

في تستخدم خرائط الوضع الحالي من قبل المهندسين واالداريين والفنيين حيث ، وخفض الفاقد والضياع

سبابها من ثم العمل على وضع حلول التحسين أتحديد مواطن الفاقد والضياع وتحليلها والتعرف على 

باالضافة ، ودمجها ضمن خرائط الوضع المستقبلي بناء على األداء المستهدف وخطة التحسين المستمر

دفق بسالسة دون تعتبر أداة فعالة للتعرف على معوقات اإلنتاج وأسبابها بهدف جعل القيمة تتإلى ذلك 

  .انقطاع متأثرة بنظام السحب

  )التحسين المستمر( الكمال المستمر لتحقيقالسعي  -المبدأ الخامس

، Kaizenيتكامل هذا المبدأ مع احد أساليب المحاسبة اإلدارية الهامة وهو التحسين المستمر 

للقيمة من خالل البحث ويقصد به السعي المستمر في تحسين استجابة نظام اإلنتاج لطلب العمالء 

  .غير المضيفة للقيمة األنشطة تجنبالمستمر عن آليات وطرق لتعزيز األنشطة التي تضيف قيمة و

، حصل شيء غريب، عندما بدأ منهج الترشيد في التطبيق"انه  Womack & Jonesوقد أوضح 

وفي ، األخطاء والجهودلقد فجر فكرة انه ليس هناك نهاية لعمليات تخفيض الوقت والمساحة والتكلفة و

ن الخطوات األربع األولية تتفاعل ويحدث ذلك أل، ذات الوقت توفير منتج أكثر تلبية لحاجات العمالء

أمام تيار القيمة للقضاء على  فالتحديد األكثر دقة للقيمة يقدم تحدِّياً، مع بعضها البعض في دائرة فعالة

ثم كلما ، كبر كلما تم كشف الضياع الخفي واستبعادهأعة كما أنه كلما جعلنا القيمة تتدفق بسر، الضياع

 ,Womack) "زادت قوة سحب العميل للقيمة كلما تم كشف عوائق التدفق مما يسمح بالقضاء عليها

Jones, 1996)  

الكمال فإنه يجب توفير مجموعة من المقاييس أو المعايير التي تعمل  تحقيقلالسعي  أجلمن و

على كشف كافة مشكالت تيار القيمة سواء من جانب عدم إضافة القيمة أو عدم التدفق أو نقاط االختناق 
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 األدواتإلى البحث المستمر عن  باإلضافة استبعادهاالحلول التي تعمل على  إيجادأو غيرها ومن ثم 

  .كالوصول إلى المزيد من العمالء وزيادة الحصة السوقية، التي تدعم استمرار تدفق اإلنتاج والوسائل

القضية األساسية هي القدرة على االستمرار في "على أن  Haque and Jamesلذلك شدد 

إلى التحليل  فيجب وضع معايير مناسبة استناداً، تحديد الضياع والقضاء عليه من خالل نظام قياس كمي

 Haque)"  سواء كانت تلك االحتياجات والقدرات موجودة أو مطلوبة، قدرات المنظمة ونظامهالدقيق ال

and James, 2004) ،" قياس الترشيد جيدة في قياس كافة حاالت عدم  إجراءاتكما يجب أن تكون

تقدم معلومات عن  أنكما يجب  ،القيمة وحاالت عدم تدفق القيمة وحاالت عدم سحب القيمة إضافة

  .(Baggaley, et al, 2007, p81)" في معالجتها اإلسراعأسباب هذه الظروف من أجل 

أن مبدأ السعي نحو الكمال يمثل عملية مستمرة من البحث والتطوير وزيادة قيمة السلع  يتبيَّنو

العمالء مضبوطة بمعايير معينة تسمح بكشف المشكالت واألخطاء وتعمل على  إلىوالخدمات المقدمة 

ألن أذواق ، أن الشركة ستصل يوما ما إلى الكمال التفكيرفمن الخطأ ، تصحيح تلك المشكالت

فمنتج اليوم سيصبح بعد فترة ، وتكنولوجيا التصنيع في تطور مستمر، المستهلكين في تغير مستمر

وبالتالي يتطلب هذا ، نيع الحالية سيظهر بعد فترة آالت أكثر منها كفاءة وإنتاجيةوآالت التص، قديماً

، المبدأ من الشركات أن تكون على علم مستمر بالخصائص التي يتطلبها العميل من المنتج

فإذا ما ، وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع، وبالخصائص المتوفرة في منتجات المنافسين

أة أن المنتج الذي تقدمه أصبح ال يلبي أذواق المستهلكين فإنه يتوجب عليها تطوير ذلك أدركت المنش

عن دراسة منتجات  ويمكن إدراك ذلك من خالل دراسة حجم الطلب على المنتج فضالً، المنتج

يعمل  التي تسعى نحو تحقيق الكمال أن توفر أسلوباً األعمالوبالمثل يتوجب على شركات ، المنافسين

ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها وتنفيذ هذه الحلول ومتابعة التنفيذ ، على التعرف على المشكالت

  .والحصول على تغذية عكسية حول النتائج المتحققة

  .مشاركة العاملين -المبدأ السادس

 واقتراح ،مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات والتعرف على المشكالت في حدود وظائفهم

فالعنصر البشري ذات المهارات العالية والمتنوعة أحد الركائز ، الحلول المناسبة لتلك المشكالت

األساسية في منهج الترشيد الذي يبنى على منح العاملين مساحة واسعة من الصالحيات في حدود 

ث ينظر منهج الترشيد حي، وتختلف نظرة منهج الترشيد للعاملين عنها في المنهج التقليدي، مسئولياتهم

على رضا  المحافظةللعاملين كاستثمار يولد أرباحاً ويحقق أهداف المنشأة وبالتالي فإنه يحث على 

للمنهج التقليدي فينظر  وفقاًأما ، العاملين ورفع روحهم المعنوية ومعاملتهم كشركاء لنجاح المنشأة

مما يؤثر  اإلمكانالتالي يجب الحد منها قدر للعاملين كتكلفة وأن هذه التكلفة تعمل على خفض الربح وب

التكلفة  ترشيدوهنا يكمن الفرق بين مفهوم ، عاملين ويحد من انتمائهم للمنشأةعلى الروح المعنوية لل

فهو مستمد من الرشد أو  أما مفهوم الترشيد، فالخفض يعني الحد من التكاليف والوفر فيها، هاخفضو
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بل  ،دون اشتراط خفض التكلفةيعني االستغالل األمثل للموارد المتاحة و ،األشياءالحكمة في استخدام 

فعلى سبيل المثال استخدام المنشأة لعاملين ، لتحقيق الترشيد زيادة التكلفةفقد يلزم على العكس من ذلك 

 ةأما استخدام عاملين ذات كفاءة منخفض، للتكلفة ترشيدذات كفاءة عالية وبأجر مرتفع نسبياً يعتبر 

أن هدف منشآت األعمال يجب أن  يتضحو، وبأجر منخفض يعتبر خفض للتكلفة وليس ترشيداً لها

ألن الترشيد أساساً مبني على إضافة القيمة واستبعاد الفاقد من  ترشيد التكلفة وليس خفضهايتركز نحو 

  .أجل تحقيق األهداف

كنهم رؤية متى ال تعمل فاألداء على مستوى منهج الترشيد بحاجة إلى األشخاص الذين يم""

ومن هو الشخص الذي يعرف ما الذي يجب القيام به من أجل تصحيح أسباب ، العملية بإتقان تام

وال يوجد وقت للحصول على إذن  فمنهج الترشيد يعمل بمخزون منخفض جداً، المشاكل عند حدوثها

ذين يعرفون األخطاء لذلك ينبغي إعطاء الصالحيات لألشخاص ال، من اإلدارة إلصالح المشكالت

فطريقة منهج الترشيد في معالجة المشكالت تنطوي على ، لمعالجتها على الفور وضمان عدم تكرارها

االنخراط المستمر للطاقات اإلبداعية لألشخاص الذين يعملون في التصنيع لتحديد المشكالت والحصول 

ثم تحديث األساليب والمعايير ذات  على األسباب الجذرية وإنشاء واختبار الفرضيات حول الحلول ومن

 ).Baggaley, et. al., 2007, P81" (العالقة

ضرورة إشراك "على  Gosneyلمنهج الترشيد فقد تطور دور العنصر البشري حيث يؤكد  وفقاًو

كان المهندسون يقومون بتصميم خطوط اإلنتاج وتسليمها  فتقليدياً، القوى العاملة في برنامج التحسين

أما اآلن وفق نظام التصنيع المرشَّد فإن القوى العاملة تقوم ، عليها للمشغلين ثم يطلبوا منهم العمل بناًء

  .)Gosney, 2011" (بتصميم مواقع العمل الخاصة بها

، نة مليئة بالطاقات واإلبداعومن وجهة نظر الباحث أن العاملين في منظمات األعمال قوة كام

وفي كثير من األحيان يكون العاملين أكثر خبرة من اإلدارة العليا في شؤون أعمالهم وأكثر قدرة على 

ولكن لألسف يتم ، لقربهم من عمليات التشغيل نظراً ،تحديد المشكالت وطرق عالجها بشكل جذري

امل معهم كمتلقي أوامر فقط دون االستفادة من تجاهل هذه القوة من قبل كثير من منظمات األعمال وتتع

إال أن منهج الترشيد يعمل على االستفادة من هذه الطاقات من ، آراءهم في حل المشكالت وصنع القرار

ويمنحهم الصالحيات ، خالل إشراك العاملين في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة في إطار وظائفهم

المخزون واإلنتاج  استبعادآليه عمل منهج الترشيد المبنية على ن أل، للتصرف فور وقوع المشكالت

  .لنظام السحب تتطلب عدم وجود أي تأخير في اإلنتاج وفقاً

  .التصنيع المرشَّد - ثانياً

تتصف بيئة األعمال المعاصرة بالتطور المتسارع والتغير المستمر في حاجات وأذواق العمالء 

األمر الذي زاد من مستوى المنافسة التي تواجهها شركات األعمال من ، بسبب انفتاح األسواق العالمية

لمنتجات وأصبح من الضروري إعادة النظر بشكل مستمر في تصميم ا، المنتجين المحليين والدوليين
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والعمليات بهدف تطويرها لتلبية احتياجات وأذواق العمالء والمحافظة على حصتها السوقية والسعي 

وأصبح هذا األمر مسألة بقاء أو تصفية بالنسبة للشركات ألن المنافسين ، لتدعيمها إن أمكن ذلك

شركات البحث عن وبالتالي يجب على ال، موجودون ويقومون بتحديث منتجاتهم وعملياتهم أول بأول

طرق فعالة لتطوير منتجاتها أو خدماتها بحيث تلبي أذواق واحتياجات العمالء باإلضافة إلى متطلبات 

  .سوق العمل

وهو باحث من برنامج ) John Krafcik(وتمت صياغة مصطلح اإلنتاج المرشَّد من قبل " 

ل من كل شيء بدالً من اإلنتاج ويطلق عليه مرشَّد ألنه يستخدم كمية أق، )IMTV(السيارات الدولي 

فهذا النوع من اإلنتاج يقلل من القوى العاملة في المصنع والمساحة المطلوبة لإلنتاج واألرصدة ، الضخم

التي يتم استخدامها لشراء المعدات والمهندسين الالزمين إلنتاج منتجات جديدة ووقت الصيانة 

"  من العيوب مع تنوع أكبر في المنتجات كما يخفض المخزون ألقل من النصف ويحد، واإلصالح

(Ahakchi, et. al., 2012Citing: Banker et. al., 2008) ، العديد من ويضيف التصنيع المرشَّد

حيث يتم تطبيقه من قبل الشركات التي ترغب في الحفاظ على قدرتها "عمال لمنظمات األالفوائد 

كل  تجنبويهدف اإلنتاج المرشَّد إلى ، م أقل المواردالتنافسية في السوق، وتحقيق أفضل نتائج باستخدا

  ).Jimenez et al., 2012(" األنشطة التي ال تضيف قيمة أثناء عملية اإلنتاج

أن بيئة األعمال الحديثة تتسم بمجموعة من الخصائص التي يجب على شركات األعمال  يتبيَّنو

  :إعطائها أهمية كبيرة من أجل تجنب العديد من المخاطر وفيما يلي عرض لهذه الخصائص

  .مناسبةإنتاج كميات  .1

 .تنوع كبير في المنتجاتمع  .2

  .تكلفة منخفضةب .3

 .تغير سريع في الشكل والمواصفاتو .4

ذلك أصبحت شركات األعمال مضطرة إلى البحث عن وسائل تصنيع جديدة تلبي تلك  وبناء على

المشكالت واألنشطة التي ال  تجنبو، كما أصبحت تقوم بإعادة تقييم كيفية أداء أعمالها ،الخصائص

لحاجات وهو نظام يفي بتلك المتطلبات وا صناعياً وقد أوجدت شركة تويوتا اليابانية منهجاً، تضيف قيمة

 تحقيق وفورات في التكاليف من خالل التدفق االنسيابي السريع الذي يعمل على المرشَّد لتصنيع ا

نظم  يف الحجم الكبير المستخدمة بدالً من وفورات منخفضةإنتاج مع كميات  والتنوع في المنتجات

  .التصنيع التقليدية

  .تعريف التصنيع المرشَّد -1

الفاقد وإضافة القيمة وزيادة اإلنتاجية وتحسين  استبعادالتصنيع المرشَّد من أجل  مصطلح ظهر 

وتقييم العملية الصناعية بشكل كامل بما في  دراسة وذلكمن خالل إعادة، الجودة وتخفيض زمن التوريد
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والمحاسبية والتسويقية واإلنتاجية بحيث يتم توجيه كافة  اإلداريةذلك السياسات واألساليب والعمليات 

  .تلك األدوات والعمليات باتجاه تحقيق أهداف المنشاة
مدخل متعدد األبعاد يتضمن ممارسات إدارية "التصنيع المرشَّد بأنه  Shah & Wardوقد عرَّف 

العمل وخاليا التصنيع وإدارة لتقنية اإلنتاج الفوري ونظم الجودة وفرق  وفقاًمتعددة كإدارة المخزون 

وأن جوهر إبراز التصنيع في ظل مدخل الترشيد يكمن في أن تلك ، التوريد في ظل نظام متكامل

لطلب العميل مع  وفقاًالممارسات تعمل متآزرة إلنشاء نظام انسيابي ذات جودة عالية ينتج منتجات تامة 

  ),Shah & Ward, 2003: نقال عن 2013، إبراهيم". (عدم وجود أي فاقد أو مقدار قليل منه

مدخل منظومي متعدد األبعاد يشمل العديد من الممارسات اإلدارية مثل "كما عرفه السَّيد بأنه 

JIT ،وتعمل ، إدارة العالقات مع الموردين، نظام خاليا التصنيع، العمالة متعددة المهارات، نظم الجودة

دف تحقيق رغبات العميل وتحقيق القيمة القصوى له بأقل في شكل نظام متكامل ومتوافق به األبعادهذه 

 "لإلتقان نسبة فاقد ممكنه من خالل التحسين المستمر الذي يتحقق فقط من خالل تدفق المنتجات طلباً

التصنيع المرشَّد يهتم باختبار القيمة من " أن ) Womack & Jones, 2003(وبيَّن ، )2009، السيد(

نقال  2013، إبراهيم" (تصميم عمليات اإلنتاج لزيادة وتعزيز تلك القيمة ادةإعومن ثم ، منظور العميل

  .Womack and Jones, 2003): عن

نظام التصنيع المرشَّد سيعطي الشركة القدرة على إنتاج  استخدامأن القدرة على  يستنتج الباحثو

ويأخذ التصنيع المرشَّد بعين ، الكمية التي يتطلبها العميل بالتكلفة المناسبة وفي أقصر وقت ممكن

لألقسام اإلنتاجية والخدمية كما في  وفقاًلتيارات القيمة وليس  وفقاًاالعتبار تقسيم العمل داخل الشركة 

كما يركز على العاملين من خالل تغيير طريقة التفكير وإعداد البرامج التدريبية ، التقليدي نظام التصنيع

باعتبارهم شركاء في عمليات حل المشكالت  موينظر إليه، ومنحهم الصالحيات وتحميلهم المسئوليات

ليها نظام ويعتبر مبدأ إضافة القيمة للعمالء أهم المبادئ التي يقوم ع، والتطوير التحسين المستمر

القيمة من خالل الوقوف  ىالتركيز علوبالتالي يتطلب من المسئولين في تيارات القيمة ، التصنيع المرشَّد

والقيمة ، "هل العملية تضيف قيمة"والتساؤل  إنتاجيةأو غير  إنتاجيةعلى كافة العمليات سواء كانت 

  .تعني تقديم ميزات أو منافع أو جودة إضافية للعميل

الشرح السابق يقترح الباحث التعريف التالي للتصنيع المرشَّد كتعريف شامل يتضمن وفي ضوء 

يصنف العملية اإلنتاجية منهج تشغيل التصنيع المرشَّد ف": نظامالكافة الجوانب التي يجب أن تتوافر في 

وتستخدم تلك الخاليا ، كل تيار يتضمن مجموعة من اآلالت تسمى خاليا التصنيعو، قيمةلتيارات  وفقاً

 ويركز بشكل أساسـي علـى  ، منتجاتالفي إنتاج منتج واحد أو مجموعة من المنتجات تسمى عائلة 

زيـادة   وذلك بهـدف ، لالقيمة المقدمة للعميوعلى  القيمةتسهيل وتسريع تدفق اإلنتاج داخل تيارات 

لوصول إلى المنتج الصحيح بأقل تكلفة ممكنـة  لالضياع و وخفض الفاقد تسليم أوامر العمالء سرعة

  ".وبالجودة والكمية المطلوبة وفي الوقت المحدد الذي يطلبه فيه العميل
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واآلالت  Work Place العمـل  موقعنظام التصنيع المرشد هو إعادة ترتيب  جوهرأن  ويتضح

، أنشطة غير مضـيفة للقيمـة   أو وبدون فاقد أو ضياع سريع وسهل لإلنتاجبما يحقق تدفق  والعاملين

وهـل أدت  ، نتيجة عملية إعادة الترتيبقياس مدى النجاح الحاصل وظيفة محاسبة الترشيد في وتتمثل 

  .أم ال واألنشطة غير المضيفة للقيمة خفض الفاقد والضياع تلك العملية إلى

  .أهداف نظام التصنيع المرشَّد -2

  :التي تتلخص فيما يلي األهدافيسعى نظام التصنيع المرشَّد إلى تحقيق العديد من 

 .تدفق اإلنتاج خالل تيارات القيمة وهي أساس نظام التصنيع المرشَّدالتركيز على سهولة  -

 .وزيادة القيمة المقدمة لهم احتياجاتهمتحقيق رضا العمالء من خالل تلبية  -

 .الفاقد والضياع في العملية اإلنتاجية استبعاد -

  .بالعاملين كعنصر أساسي في عملية حل المشكالت والتحسين المستمر االهتمام -

 .العميل تلبية طلبات وزيادة سرعة التوريد زمن المرونة في اإلنتاج وخفض -

  .زيادة جودة اإلنتاج -

  .االستغالل األمثل لموارد الشركة -

 .زيادة الربحيةتحقيق أهداف الشركة المالية و -

  .المفاهيم األساسية للتصنيع المرشَّد مقارنة بنظم التصنيع التقليدية -3

تختلف المفاهيم األساسية لنظام التصنيع وفق منهج الترشيد عنها في ظل نظم التصنيع التقليدية 

نظم التصنيع يبين الفروقات بين كل من نظام التصنيع المرشَّد و) 2(والجدول رقم ، في العديد من النقاط

  . التقليدية
  مقارنة بين المفاهيم األساسية لنظام التصنيع المرشَّد ونظم التصنيع التقليدية) 2(جدول رقم 

 التصنيع المرشَّد التصنيع التقليدي 

  نقطة الترآيز
 األساسية 

  .یخفض التكلفة -
 .االنتظاریخفض وقت  -

  .مقابلة طلب العميل بوقت إنتاج قصير -
 .والمخزون الزائد اإلنتاجیخفض مستوى  -

 جدولة التصنيع
): Pushبنظام الدفع (مقابلة الطلب المتوقع 
 اإلنتاج بدفعات آبيرة

یتحرك اإلنتاج ): Pullنظام السحب ( عمالءتلبية طلبات ال
 .من خالل أوامر العمالء

 إنتاج الدفعة
خفض عدد مرات اإلعداد من أجل خفض 

  .تكلفة اإلعداد

لتحقيق أقصى قدر من المرونة في  تقليل وقت اإلعداد
والحد من المخزون؛ وتعظيم القدرة على تلبية ، التصنيع

 .الء المتنوعة؛ وهو مبدأ التدفق وحدة بوحدةاحتياجات العم
Source: (Blocher, 2010, p772) 

 معوقات اإلنتاج
یتعامل معها آواقع موجود یجب مالئمة 

 .اإلنتاج معه
من أجل جعل القيمة تتدفق یقضي على آافة المعوقات 

 .بسهولة

 المشكالت
للتغلب على المشكالت  مؤقتة یضع حلوًال

 .وإعادة التشغيل
  .جذریة للمشكالت یضع حلوًال -
 . المشكالت مصدر التطویر والتحسين المستمر -

 العاملين
ذ نفِّینظر للعامل آتكلفة ویتم التعامل معه آُم -

  .ألوامر اإلدارة
ینظر للعامل آاستثمار وشریك في التحسين والتطویر  -

  .والنجاح
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  .یعتبر عنصر أساسي في حل المشكالت - .محدودةومسئولية صالحيات  -
 .واسعة ومسئولية عالية اتصالحي -

  .اإلدارة هي المسئولة عن التغيير  التغيير
آافة األفراد داخل تيار القيمة مدربين على مبادئ الترشيد 

  .طرق التطویر والتحسينومخولين بالبحث عن 

  العالقة مع المورد
عالقة قائمة على الحذر والمفاضلة بين عدد 

والفحص الدقيق للمواد ، آبير من الموردین
  .والمنتجات المستلمة

عالقة قائمة على الثقة والشراآة والتكامل مع عدد قليل من 
واالعتماد على فحص المورد للمواد ، أفضل الموردین
 .تلمةوالمنتجات المس

  العمليات
اذا آانت العملية تعمل فال یتم التعرض لها ما 

  .لم تتعطل
  .البحث المستمر عن وسائل لتحسين وتطویر العمليات

  .یرآز على بناء العمليات التي تمنع الخطأ  یرآز على تدریب العاملين على عدم الخطأ  األخطاء
  .إعداد الباحث: المصدر

  .مشكالت نظام التصنيع المرشَّدمعالجات مقترحة لبعض  -4

قدم العديد من المزايا إلى العملية من وجهة نظر الباحث أنه رغم أن نظام التصنيع المرشَّد قد 

  :مثل حلوالًهناك بعض المسائل التي لم يعالجها النظام ولم يضع لها  تمازالإال أنه  اإلنتاجية

  .توقف تدفق اإلنتاج) : 1(مشكلة 

األمر الذي يتطلب ، من المبادئ األساسية لمنهج الترشيد التدفق المستمر والمخزون الصفري

وعلى ، تأخيراتفاقيات تضمن التوريد في الوقت المحدد دون  وإبرامعالقات شراكة مع الموردين  إيجاد

 اقتصاديةاً هذا األمر يتطلب ظروف، الجانب اآلخر قد توقع الشركة اتفاقيات توريد ملزمة مع العمالء

فإذا كانت المنشأة تعمل ، إذا كانت عملية التوريد تتم من الخارج خصوصاًو، وسياسية وتشغيلية مستقرة

فإنها ستكون غير قادرة على تطبيق مبادئ الترشيد بسبب االضطرابات  في بيئة غير مستقرة سياسياً

صادي والذي يكون في معظم أما عدم االستقرار االقت، وإغالق الطرق وتعطل الموانئ والمطارات

تابعاً لعدم االستقرار السياسي فإنه يجعل المنشأة غير قادرة على سداد التزاماتها للموردين مما  األحيان

كما أن ظروف ، للتشغيل والمستلزمات المطلوبةالشركة بالمواد  إمداد إيقافن إلى ويضطر المورد

التشغيل كاألعطال الضخمة الناتجة عن أخطاء التشغيل أو الكوارث الطبيعية من الممكن أن توقف 

  .لنظام التصنيع المرشَّد وفقاًولن يكون هناك مخزوناً يغطي تلك الفترة ، عجلة تدفق اإلنتاج لفترة معينة

ظام التصنيع المرشَّد بشكل كامل من أن االلتزام بتطبيق ن يتضحومن خالل النقاش السابق 

الشركات التي تعمل في تلك الظروف ويتسبب في خسائر مادية يحقق نتائج سلبية في المحتمل أن 

كانقطاع العالقة مع العمالء والموردين ونقص المخزون والتعرض لمخاطر التقاضي ، ومعنوية جسيمة

  .والتعويضات

  .تأخير تسليم أمر العميل) : 2(مشكلة 

اإلنتاج إال اذا تسلمت  مال يتبمعنى أن ، قوم نظام التصنيع المرشَّد على مبدأ سحب العميل للقيمةي

لنظام المخزون الصفري فلن يتم تسليم  وفقاًألن الشركة تعمل  نظراًو، الشركة أمر توريد من العميل
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ي أنه لو أن أحد المنافسين وتكمن المشكلة ف، وتوريد األمر إنتاجوإنما سينتظر مدة ، األمر للعميل فوراً

يعمل بنظام اإلنتاج الضخم وتتوفر لديه إمكانية التسليم الفوري فمن المتوقع أن يتفوَّق على الشركة 

مما قد يحدث ضرراً بسمعة الشركة ويجعلها تفقد ، بميزة التسليم الفوري التي يفضلها كثير من العمالء

  .مالية وغير مالية بعضاً من عمالئها وما يترتب عن ذلك من خسائر

ويقترح الباحث أن يتم تطبيق نظام التصنيع المرشَّد بشكل جزئي انتقائي من خالل االستفادة من 

، بعض مبادئ وأساليب الترشيد التي تحقق النفع للشركة كمبدأ التركيز على القيمة المقدمة للعميل

وتجنب تطبيق األفكار التي تلحق ، والشراكة مع الموردين، العاملين وإشراك، والسعي لتحقيق الكمال

الضرر بالشركة كأسلوب المخزون الصفري بحيث تحتفظ بمستوى من المخزون يؤمن الشركة في حالة 

  .حدوث أي من الظروف السابقة

  .مزايا تطبيق نظام التصنيع المرشَّد -5

  :المنافع لمنشآت األعمال مثل المرشَّد العديد من التصنيعيحقق تطبيق أسلوب 

 .يركز على مبدأ إضافة قيمة للعمالء ويوجه كل جهود المنشأة نحو هذا الهدف .1

 .كافة أشكال الفاقد والضياع استبعاد .2

 .التركيز على التدفق المستمر والتخلص باستمرار من معوقات تدفق اإلنتاج .3

 .المشكالت استبعاديوفر آلية جيدة للتحسين المستمر و .4

 .عة في إنجاز وتسليم أوامر العمالءالسر .5

يركز على ضرورة إشراك العاملين في وضع أهداف تيارات القيمة ويحفزهم على اإلبالغ عن  .6

 .األخطاء في التصنيع والمشاركة في وضع حلول لها

يركز على مفهوم االستثمار في العاملين ويتجنب معاملة العاملين كمصروف لما لذلك من آثار على  .7

 .اإلدارة تجاه العاملين وانعكاسات ذلك على نفسية هؤالء العاملينسلوك 

يوحد جهود كافة موارد تيار القيمة من آالت ومعدات وعاملين وأساليب إنتاج وتكنولوجيا في سبيل  .8

 .تحقيق األهداف االستراتيجية للمنشأة

  .عيوب تطبيق نظام التصنيع المرشَّد -6

  :التصنيع المرشَّد إال أنه كأي نظام آخر ال يخلو من العيوب منهارغم المزايا التي يحققها نظام 

يتطلب التسليم بعد فترة من  JITاعتماده على مبدأ سحب العمالء للقيمة وأسلوب المخزون الصفري  .1

مما يعطي المنافسين الذين ينتجون وفق الطلب المتوقع والمخزون الضخم ميزة التسليم ، الزمن

 .عض عمالء الشركةالفوري التي قد تجذب ب

مقارنة بنظم اإلنتاج ، على سمعة المنشأة ورضا العمالءقد يؤثر أي تعطل في العملية اإلنتاجية  .2

  .التقليدية التي توفر مخزون احتياطي يمكن استخدامه في تلبية الطلب إلى حين إصالح العطل
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ملين لكل تيار قيمة والمعدات والعا اآلالتتخصيص من متطلبات نظام التصنيع المرشَّد أن يتم  .3

  .وهو أمر صعب التنفيذ ويحتاج إلى تكلفة عالية، أي موارد مشتركة بين تيارات القيمة استبعادو

إذا كانت الشركة  ونظام السحبمن الصعب تحقيق مبدأ التدفق المستمر وأسلوب المخزون الصفري  .4

وإغالقات تؤثر على األوضاع الصناعية  واضطراباتتعمل في ظل ظروف سياسية غير مستقرة 

 .والتجارية

والعاملين  اإلدارةمن قبل  معارضةفي البداية  نظام التصنيع المرشَّدمن المحتمل أن يواجه تطبيق  .5

كما قد يجعل بعض العاملين يقومون ، بتهديد أمنهم الوظيفي واإلحساسالتغيير  معارضةبسبب 

بسبب زيادة الجهد المطلوب منهم وزيادة المسئولية المحملة  اآلالتأو  لإلنتاجبالتخريب المتعمد 

 .عليهم

ولتحليل أداء ، يتطلب مبدأ إضافة القيمة المتابعة الدورية المستمرة لرضا العمالء وتحديد احتياجاتهم .6

وهي أنشطة غير مضيفة للقيمة ، وألسعار ومواصفات المنتجات البديلة، المنافسين وتغيرات السوق

 .وتحتاج إلى مجهود كبير وتكلفة عاليةفي حد ذاتها 

  .الفصل ملخص

التصنيع المرشَّد من خالل التحليل والمناقشة نظام مقومات منهج الترشيد و الثاني ناقش الفصل

فلسفة  الذي يعتبر مناقشة منهج الترشيد أوالًحيث تم في القسم ، لبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع

تتضمن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة 

واستبعاد الفاقد والضياع وخفض التكاليف وتبسيط العمليات وإضافة قيمة للعميل وتحقيق مزايا مالية 

 هوضعتم الترشيد  منهج كما تم إظهار بعض جوانب التطور التاريخي حيث تبيَّن أن، وتنافسية للشركة

تحويل بأنه المرشَّد التفكير وقد تم شرح تعريف ، في بداية الخمسينات من قبل شركة تويوتا اليابانية

وتم كذلك إيضاح ، تفكير من العمل وفقاً لمنهج التشغيل التقليدي إلى العمل وفقاً لمنهج الترشيدالطريقة 

  .دئ منهج الترشيدوأخيرا تم شرح مبا، مفهوم الفاقد والضياع وأنواعه

منهج تشغيل بأنه  تعريف التصنيع المرشَّدوتم  تم مناقشة مفهوم التصنيع المرشَّد ثانياًوفي القسم 

ويركز ، قائم على تكنولوجيا خاليا التصنيع يعتمد على مجموعة من المبادئ واألدوات اإلدارية الحديثة

التركيز على سهولة ب أهداف نظام التصنيع المرشَّدكما تم تحديد ، القيمة اتتيارلوفقاً  تدفق اإلنتاجعلى 

بالعاملين  واالهتماماستبعاد الفاقد والضياع وتحقيق رضا العمالء و تدفق اإلنتاج خالل تيارات القيمة

مقارنة بين نظام وثم تم إجراء ، مواردلاالستغالل األمثل لو زيادة جودة اإلنتاجوالمرونة في اإلنتاج و

 مقترحة لبعضالمعالجات باإلضافة إلى إظهار بعض ال، نظام التصنيع التقليديد والتصنيع المرشَّ

كما ، تأخير تسليم أمر العميلومشكلة  توقف تدفق اإلنتاجمثل مشكلة  مشكالت نظام التصنيع المرشَّد

  .أوضح مزايا وعيوب تطبيق منهج الترشيد
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  :الثالث الفصل

التصنيع المرشد على انعكاسات بيئة 

نظام "محاسبة الترشيد وأداتها األساسية 

  ."تكاليف تيار القيمة
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  ."نظام تكاليف تيار القيمة"أداتها األساسية حاسبة الترشيد وانعكاسات بيئة التصنيع المرشد على م

  .مقدمة

بالتطورات التي تطرأ على  أثروهو علم متغير يت، له مكانة وظيفية هامةلمحاسبة علم اجتماعي ا

جد لينظم عمليات تخطيط وقياس وقد ُو، المجتمع من كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وعرض وتقييم ورقابة البيانات المالية للمنظمات بجميع أنواعها سواء كانت حكومية أو أهلية أو قطاع 

كما ، من القوانين والقواعد والمعايير المحلية والدوليةوتتقيد وظيفة المحاسبة بمجموعة ، عام أو خاص

المحاسبية  واألعراف بالنظم أثربمعنى أن الدول يمكن أن تت، تعتبر علماً منقوالً بين الدول والمجتمعات

 فيه ففي الوقت الذي أصبحت، وتعتبر محاسبة الترشيد أحد األمثلة على ذلك، المطبقة في دولة أخرى

تلك التي  التقليدية غير مالئمة لبعض منشآت األعمال وخصوصاً لفعلية والمعياريةأنظمة التكاليف ا

 RCAأوجد العلماء األمريكيين محاسبة استهالك الموارد ، التكاليفتحتاج إلى دقة عالية في قياس 

متطلبات إال أن تلك النظم لم تلبِّ ، TD-ABCالذي تم تطويره فيما بعد إلى نظام  ABCونظام 

، سهل التطبيق ويوفر المعلومات في الوقت المناسبدقيق والشركات األمريكية بتوفير نظام محاسبي 

وبدأ ، مفهوم الترشيد الذي نقله عن نظام إنتاج شركة تويوتا اليابانية James Womackوعندما أوجد 

ريكية إلى تطبيقه بسبب تسارعت الشركات األم، ينتشر في مجال الصناعة واإلدارة والمحاسبة وغيرها

  . قدرته على تحقيق متطلبات تلك الشركات من دقه في توفير البيانات وبساطة في التطبيق

 جمعتعتبر نظاماً لو ،األداء المالي وغير المالي لنظام التصنيع المرشَّد تعكس محاسبة الترشيدو

لشركات األعمال بطريقة سهلة الفهم ودقيقة وفي الوقت  الماليةو التشغيلية المعلوماتومعالجة وعرض 

وتتخلص من الفاقد في العمليات المحاسبية مع المحافظة ، المناسب وتدعم المدراء ومتخذي القرارات

 متطلبات ومع قبوالً عاماً المقبولة المحاسبة مبادئ معكما تتوافق ، على سالمة نظام الرقابة المالية

ويعتبر نظام تكاليف تيار القيمة األداة الرئيسية األساسية ، الخارجية التقاريرو يةالداخل التقارير إعداد

  .التي تستخدم في عمليات تجميع ومعالجة وعرض البيانات المالية

  .محاسبة الترشيد -أوال

بيَّن الباحث خالل الفصل الثاني أن منهج الترشيد يعتبر فلسفة أو فكر مستحدث يمكن أن يطبق 

على كافة األقسام داخل المنشأة كاإلدارة العليا وأقسام اإلنتاج والمحاسبة والتسويق والتخزين وما إلى 

ل إنشاء مجموعة من تيارات القيمة من خال استخدامكما بيَّن أن نظام التصنيع المرشَّد يتطلب ، ذلك

من وقد ُوجدت محاسبة الترشيد ، وكل تيار قيمة يتضمن مجموعة متجانسة من المنتجات، تيارات القيمة

مع االلتزام بالمبادئ األساسية لمحاسبة نظام التصنيع المرشد تيارات القيمة داخل  أجل قياس وتقييم أداء

  :الترشيد مثل

 .التي تحدث داخل النظام المحاسبياستبعاد الفاقد والضياع من العمليات  -

 .ت أو في التحليلراإضافة قيمة لمستخدمي البيانات المالية سواء في اتخاذ القرا -
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 .تبسيط وتسهيل التقارير الصادرة عن النظام المحاسبي من أجل تسهيل فهمها -

على يجب  من أجل الحصول على النتائج المتوقعة"أنه  Topor & Ofileanu يرىلذلك  وتأكيداً

الشركات التي تتبع منهج الترشيد أن تطبق نموذج التفكير المرشَّد على جميع مستويات الشركة بما في 

  .(Ofileanu and Topor, 2014)"ذلك األنشطة المحاسبية

  .مفهوم محاسبة الترشيد -1

تقديم في  وقتاً يقضي عندما قيمة أية كماأنه ال يضيف للشركة، إيرادات اليولد المحاسبة قسم"

 الوضع مراقبة ومتابعة خالل من قيمة يضيف ولكنه، المراسالت مع والتعامل المستندات ومتابعتها

 ،أهمية أكثر قيمة ومهام ألنشطة تضيف فريق عمل المحاسبة وقت تحريرل محاولة وفي ،للشركة المالي

 ,Klabunde)"المحاسبية العملية الصناعة على الترشيد المطبقة في منهج مفاهيم نفس يمكن تطبيق

2015) .  

في اإلنتاج  نظام التصنيع المرشَّد تطبقمحاسبة الترشيد لتلبية احتياجات الشركات التي  توجد

نتيجة إجراء تحسين في نظام التصنيع  قديم معلومات عن التقدم الحاصللتوظيفة محاسبة الترشيد تأتي و

أسلوب التي تتبع اإلنتاج م تتوافق بشكل كامل مع نظال  التكاليف التقليديةنظم  ألن نظراًو، المرشد

محاسبة الترشيد من أجل قياس التكاليف واإليرادات على مستوى كل تيار  تم تطويرفقد  تيارات القيمة

  .وعلى مستوى الشركة ككل بما ال يتعارض مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها على حدة قيمة

ألنظمة التكاليف المعيارية  يعتبر بديالًحاسبة الترشيد منظام "أشارت بعض الدراسات أن  وقد

ألنه مبني على مبادئ  ،)Haskin, 2010" (لها وليس تطوراً -  ABCونظام تكاليف األنشطة 

لمبادئ والممارسات واألدوات المستخدمة في عن اتماماً مختلفةوممارسات وأدوات الترشيد التي تعتبر 

  .النظموقد تم تطويره من أجل التغلب على عيوب تلك ، النظم التقليدية

 والقياس على المحاسبة للتغييرات المطلوبة عام يستخدم مصطلح"وتعرف محاسبة الترشيد بأنها 

 ,Maskell" (الرقابة والعمليات اإلدارية في الشركة في اتجاه دعم التصنيع المرشَّد والتفكير المرشَّدو

محاسبة الترشيد في حساب التكاليف  أيضاًيجب أن تتبع التصنيع المرشَّد فالمنظمات التي تتبع "، )2004

وهو نظام جديد يساعد المنشأة على رؤية الفوائد المالية لتطبيق منهج الترشيد في مجال ، وقياس األداء

  .(Blocher et. al., 2010, p771)" اإلنتاج

 النظام المحاسبي القائم بالمنشأة يجبأن  د يؤكد علىمصطلح محاسبة الترشي"ويرى خطاب أن 

من أي معلومات غير  وأن يكون معداً بحيث يكون خالياً، المعلومات الهامة والضرورية ينتجأن 

أن يعد بحيث يقيس تكاليف كل شكل من  نظام التكاليفويجب على ، تستفيد منها المنشأةالضرورية 

  ).2008، خطاب( "أشكال الفاقد

عكس األداء المالي وغير المالي لنظام التصنيع محاسبة الترشيد بأنها نظام محاسبي ي وتعرف

الفصل بين التكاليف تها وظيفو، نظامهذا من أجل قياس النجاح والتقدم المتحقق نتيجة تطبيق  المرشَّد
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خالل  النظام المحاسبي منكامل تعمل على إدارة و، التي تضيف قيمة والتكاليف التي ال تضيف قيمة

للمواد  حيث تقوم بحساب التكلفة اإلجمالية، جمع معلومات المحاسبة والتكاليف حول تيارات القيمة

أو  من مع وجود قليل بصورة أسبوعيةألجور واآلالت وخدمات الدعم والمرافق داخل تيار القيمة وا

وممارساته وقوائمه المالية  كما أن لهذا النظام فلسفته وأدواته ومبادئه ،عدم وجود توزيع للنفقات العامة

الخاصة التي تمكِّنه من القيام بوظائف التخطيط والقياس والرقابة والتقرير واتخاذ القرار بطريقة أكثر 

الترشيد مبادئ تناسب محاسبة الترشيد مع الشركات التي تطبق تو، فاعلية من طرق المحاسبة التقليدية

مما يقلِّل من عمليات  والمخزون الصفريامر العمالء أو بناًء على ونظام السحبكالتدفق المستمر 

تحت  أوإنتاجالمخزون سواء كان مواد خام  أنواعالنظام المحاسبي الخاصة بتسجيل ورقابة وجرد جميع 

  .للفاقد والهدر في النظام المحاسبي تام وهو ما يمثل بحد ذاته استبعاداً إنتاجالتشغيل أو 

  .الترشيداإلطار المفاهيمي لمحاسبة  -2

على  2005في سبتمبر  Lean Accounting Summit in Detroitمؤتمر  فيتم االتفاق 

وقد ، باإلضافة إلى وضع مبادئ وممارسات وأدوات محاسبة الترشيد، الترشيد تعريف موحد لمحاسبة

 Lean Accounting: What's It All"بعنوان  مقاالً Brian Maskell & Bruce Baggaleyقدم 

About? "ًيرسم صورة واضحة ويشرح األدوات واألساليب  مفاهيمياً إذ يمثل هذا المقال إطارا

  .والمبادئ المعتمدة من قبل محاسبة الترشيد

  :التالية الجوانبالباحث اإلطار المفاهيمي لمحاسبة الترشيد من  وسيتناول

 .رؤية محاسبة الترشيد - 1

 .نظام التصنيع المرشَّدمتطلبات تطبيق محاسبة الترشيد في الشركات التي تتبنى  - 2

  .مبادئ وأدوات محاسبة الترشيد - 3

 .رؤية محاسبة الترشيد: أوال 

  .(Maskell and Baggaley, 2006) رؤية محاسبة الترشيد من وجه نظر

ومن  الترشيد في المنشأة،نحو  التحول ومفهومة وفي الوقت المناسب لتحفيز توفر معلومات دقيقة .1

 .وتدفق النقدية والربحية قيمة العمالء والنمو زيادة التي تقود إلى القرارات أجل اتخاذ

الرقابة  مع الحفاظ على المحاسبية العمليات الضياع في الترشيد للقضاء على تستخدم أدوات .2

  .المالية

 ومتطلبات التقارير الخارجية، أنظمةو عاماً قبوالً لمبادئ المحاسبة المقبولة تاماً تمتثل امتثاالً .3

  .إعداد التقارير الداخلية

معلومات مالئمة وقابلة  في العاملين، وتوفير االستثمار الترشيد من خالل تحفيز ثقافة تدعم .4

 .المنشأة كل مستوى من مستويات في التحسين المستمر وتمكين للتنفيذ،
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تعامل وفق أنواع معيَّنة من تطابع خاص حيث  اويالحظ الباحث أن محاسبة الترشيد له

، عن تلك المستخدمة في المحاسبة التقليدية المعلومات واألدوات واألساليب والقرارات تختلف كلياً

باإلضافة إلى ذلك فإن عملية التحول من تطبيق نظام اإلنتاج ذات الحجم الكبير والمحاسبة التقليدية إلى 

  .ويؤدي إلى نتائج سلبية صعباً ومحاسبة الترشيد يعتبر في بداية األمر أمراً المرشَّدنظام اإلنتاج 

نظام التصنيع المرشَّد تبسيط عمليات التصنيع وخفض الفاقد،  فيهاوبنفس الطريقة التي يحاول "

فالمقاييس يجب أن تكون ، والرقابةوالقياس فإن بيئة محاسبة الترشيد ينبغي أن تبسط نظم المحاسبة 

الكثير من  استبعادف، وتركز على المتغيرات التي تحفز سلوك الترشيد وتدعم التحسين المستمر مناسبة

المالية من أجل التفرغ للعمل على  باإلدارةالبيانات التي يتم جمعها يوفر المال ويحرر وقت المسئولين 

  (Carnes and Hedin, 2005)"  األكثر أهمية االستراتيجيةالقضايا 

داخل بشكل مبسط محاسبة الترشيد تتبع التكاليف  "أن  Drickhamerلما سبق يرى  وتأكيداً

يصرف المواد في حيث أنه -ألنه ال يتم عمل نقاط تجميع تكلفة داخل تيار القيمة –تدفق القيمة مسار

إذ ، اللحظة التي يطلبها اإلنتاج، ويقضى على أوامر اإلنتاج وتتبع المعامالت والتقرير عن االنحرافات

  .(Drickhamer, 2004)" يرى المدافعين عن محاسبة الترشيد أن هذه اإلجراءات هي الفاقد بحد ذاته

لذلك فال داعي ، والتكاليف األخرى تتعلق بتيار قيمة معيَّن األجوروالمواد  أنه طالما أن يتضحو

تلك  تجنبوبالتالي يتم  ،اإلنتاجلتتبعها من خالل بطاقات العمل وبطاقات صرف المواد وبطاقات أوامر 

ومن ناحية أخرى يتم التخطيط في محاسبة الترشيد بأسلوب مبسط يختلف عن أسلوب  ،المعامالت

 كثير من المعامالت تقضي على وبالتالي فإن محاسبة الترشيد، الموازنات التخطيطية واالنحرافات

  .عمليات التتبع والرقابةالمتعلقة ب

تتضمن  إذ، الترشيد مختلفة تماماً عن رؤية المحاسبة التقليدية أن رؤية محاسبةويالحظ الباحث 

في اتخاذ القرارات وفي  خاصاً كما تتضمن أسلوباً، وأفكار خاصة بها معلومات وأدوات ومبادئ

، أنه من المزايا التي تتصف بها محاسبة الترشيد تبسيط العمليات المحاسبيةو، التعامل مع العاملين

حيث تقود إلى ، لكنها أكثر فاعلية من تلك المستخدمة في المحاسبة التقليدية وإتباع مقاييس بسيطة

  .وتوفير في الوقت وتخفيض في الجهد، تحسين الرقابة على األعمال واتخاذ قرارات أفضل

  .نظام التصنيع المرشَّدمتطلبات تطبيق محاسبة الترشيد في الشركات التي تتبنى :  ثانياً

 :التالية خطواتإتباع ال نظام التصنيع المرشَّدالترشيد في شركة تعمل بتطبيق محاسبة يتطلب 

رغم اختالف طبيعة عمل المشروعات، إال أن هناك عناصر أساسية مشتركة في تطبيق محاسبة 

  .)Ahakchi, 2012:( الترشيد هي

  .رة الترشيدحول إداإنشاء مؤشرات وظيفية وتقارير معلومات  .1

 .االستراتيجيةالقيمة باألهداف  اتوتيار المؤشراتتلك ربط  .2

 .القيمة اتتياردخل وقوائم  منتجات تيار القيمة وضع نظام تسعير .3
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تدفق القيمة للمدراء ولمسئولي اإلدارة المالية من أجل اتخاذ القرارات بناء على أدوات  ميتعل .4

 .الترشيد

 .عمليات الترشيدبما يدعم التكاليف وتصنيف تحليل  .5

مثل تسجيل قيود اليومية لتتبع  والتعقيدات األخرى من العمليات المالية حذف المعامالت الزائدة .6

التام في صناعة  واإلنتاجتحت التشغيل  واإلنتاجوالتكاليف الصناعية غير المباشرة  واألجورالمواد 

 .مرحل اإلنتاج وأوامر اإلنتاج

 .ةالمستهدف التكلفة أسلوبالتسعير بناء على  .7

 .عيوضع مخطط مالي وتشغيلي وبي .8

 .تطبيق أساليب الترشيد في أقسام المالية واألقسام األخرى .9

 .كافة فرق العمل في جميع المستويات على المشاركة في تنمية منهج الترشيد ميتعل .10

 .المنشأة على فلسفة الترشيد ومحاسبة الترشيد إدارةتدريب وتطوير  .11

  :عند تطبيق محاسبة الترشيدومن وجهة نظر الباحث يجب األخذ بعين االعتبار األمور التالية 

 .وأن تكون هذه الخطة مفصلة ومقسمة إلى مراحل، وضع خطة زمنية لعملية التطبيق .1

وبالتالي فإنه ، يدةدوإجراءات ج فكر ى علىبنَُيومحاسبة الترشيد  التصنيع المرشَّدتطبيق  .2

األفراد وإجراءات  وسلوك ثقافة من خالل تغيير العاملينالموظفين في قسم المحاسبة وتأهيل  يتطلب

 وعند التحول نح يتوجب مراعاتها نسبياًزمنية طويلة  وهذا األمر يحتاج إلى فترة، العمل الروتينية

 .ومحاسبة الترشيد التصنيع المرشَّد التشغيل باستخدام نظم

 ألنه يتطلب، رين والموظفين والعاملينيأي تغيير عادة ما يرافقه معارضة من قبل المد أيضاً .3

باإلضافة إلى أن أي تغيير يولد لدى ، مزيد من الجهد والوقت لحين التعوُّد على هذا التغييرالبذل 

أو  الشعور بعدم االستقرار الوظيفي أو بسببالعاملين شعوراً بالخوف والرهبة من الوظائف الجديدة 

المعارضة قدر وهنا يجب مراعاة الحالة النفسية لهؤالء العاملين وتجنب هذه ، عدم العدالة الوظيفية

المستطاع من خالل إشراكهم في عملية التغيير بتفويضهم بعض الصالحيات وتحميلهم جزء من 

الملقاة على  المهمةمن التحدي بضرورة نجاح  مما ينشئ لديهم نوعاً، المسؤولية عن نجاح التغيير

 .عاتقهم

  .مبادئ وأدوات محاسبة الترشيد:  ثالثاً

تطبَّق من خالل مجموعة من الممارسات التي  التي من المبادئ محاسبة الترشيد مجموعةتتطلب 

وقد ، ويتم تنفيذ هذه الممارسات باستخدام مجموعة من األدوات، تمثل تجسيداً مهنياً لتلك المبادئ

  .)1(الجدول رقم  في الممارسات واألدواتومبادئ تلك ال Maskell & Baggaleyلخَّص
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  وأدوات محاسبة الترشيدمبادئ وممارسات ) 1(جدول رقم 
 أدوات محاسبة الترشيدالممارسات المبادئ

 منهج الترشيد - 1

 .المبسطةالمحاسبة و

الضياع من  استبعاداالستمرار في 

المعامالت والتقارير واألساليب 

 .األخرىالمحاسبية 

  .خرائط تيار القيمة .1

  .)التحسين المستمر(كايزن .2

 .)PDCA(دائرة ديمنغ لحل المشكالت  .3

 اإلجراءات - 2

المحاسبية التي تدعم 

 .التحول نحو الترشيد

 رقابة إدارية وتحسين مستمر - 1

بخاليا التصنيعوتيارات القيمة مخطط لربط مقاييس األداء رسم  - أ

  .التكلفة المستهدفة وتحسينات الترشيدوالتقارير االستراتيجية لألعمال و

  .مستمرلاتحسين لل خططبطاقة أداء تيار القيمة تحتوي على  -ب

 .بطاقة األداء تظهر أداء تيار القيمة - ج

 إدارة التكلفة - 2
  .نظام تكاليف تيار القيمة - أ

 .قائمة دخل تيار القيمة -ب

 قيمة مضافة للعمالء - 3

 .إدارة تكلفةو والموردين
 .التكلفة المستهدفة -

إيصال معلومات  - 3

واضحة وفي الوقت 

 .المناسب

 .تقارير مالية - 1
  .مبسطة وفقاً لتيارات القيمةقوائم مالية  - أ

 .تقارير مالية مبسطة -ب

 أداءمقاييس و تقارير مرئية - 2

 .غير مالية

يا القيمة ،خال اتتيار حول المرئي األداء بطاقات باستخدام تقارير .أ

 التسويق، واإلدارة،/المبيعات ،التوزيع ، تصميم المنتجات، التصنيع

 .الخ

 .القراراتخاذ  - 3
وبطاقة القيمة  تيار تكاليف باستخدام وتحليل الربحية اإلضافيةكلفة تال

  .األداء

التخطيطمن  - 4

  .منظورالترشيد

 .التخطيط وإعداد الموازنات - 1
 .اإلدارة بالسياسات هوشين . أ

 .(SOFP)  البيعي والتشغيلي والمالي تخطيطال.ب

  .الترشيد اتتحسين أثر - 2

 .تيار القيمة والطاقة اإلنتاجيةتحليل تكاليف  - أ

  .خرائط تيار القيمة للحالة الحالية وحالة المستقبل -ب

التشغيل والمالية والطاقة على جانب بطاقات األداء تظهر التغيرات  - ج

والتخطيط لالستفادة المالية من خالل ، تحسينات الترشيد الناتجة عن

 .تغيرات الترشيد

 . المتزايد للنفقات الرأسمالية على بطاقة أداء تيار القيمة ثراأل .تخطيط راس المال - 3

 .االستثمار في العاملين - 4

رضا ، رلتحسين المستمالعاملين في التتبع مشاركة  أداءمقاييس  - أ

  .التعلم، التدريب الشامل، العاملين

 .المشاركة في الربح -ب

رقابة محاسبية  - 5

  .قوية داخلية

 على أساس الرقابة الداخلية - 1

 .المرشَّدة الضوابط التشغيلية

  المعامالت استبعادمصفوفة  - أ

المسئولية عن األخطاء خرائط عمليات تظهر مخاطر الرقابة و -ب

 SOX1لقانون  وفقاًالغشو

 .تكلفة اإلنتاج بالزيادةتقييم  - 2
يكون مستواه ألن  اإلنتاج بالزيادةتقييم في  بسيطة طرق استخدام

  .قليلة نسبيةال أهميتهمنخفضاً و

Source : (Maskell and Baggaley, 2006) 

                                                 
ویحمِّل ، التعرض ألنشطة المحاسبة االحتيالية من قبل الشرآات احتماللحمایة المستثمرین من  2002وهو قانون أمریكي أقره الكونغرس عام 1

 .الرئيس التنفيذي والمدیر المالي مسؤولية إعالن بيانات مالية خاطئة
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  .مفصالً لمبادئ وأدوات محاسبة الترشيد وفيما يلي يقدم الباحث شرحاً

  .مبادئ محاسبة الترشيد -1

 .المحاسبة أعمال الترشيد وتبسيط: المبدأ األول

تعمل محاسبة الترشيد على القضاء باستمرار على األنشطة التي ال تضيف قيمة في األعمال 

غير ذلك تعتبر من األنشطة  إلىفالمعامالت والتقارير والموازنات التخطيطية واالنحرافات ، المحاسبية

ووقت يعتبر أكثر فاعلية بأقل جهد و وإن تطوير محاسبة الترشيد لبدائل أفضل، التي ال تضيف قيمة

فعلى سبيل  قسام المالية ألنشطة أخرى أكثر أهميةاألويوفر أوقات اإلدارة و، للفاقد والضياع تخفيضاً

  :المثال

  .استبدال تقارير التكاليف التقليدية بتقارير تيارات القيمة المبسطة التي يمكن فهمها من قبل الجميع -

ة بجدولة اإلنتاج المتبعة في نظم التصنيع بطاقات كانبان تستبعد العديد من المعامالت المتعلق -

 .التقليدية

بطاقات أداء تيار القيمة تظهر أداء تيار القيمة الحالي والمخطط مما يسمح بدفع عجلة التحسين  -

  . المستمر وتحقيق الكمال

كم كبير من المعامالت ألن محاسبة الترشيد تتخلص من عمليات وضع الموازنات  استبعاديتم  -

  .معايرة التكاليف وتتبعها وقياس االنحرافات وتوزيع التكاليف غير المباشرةالتخطيطية و

وبالتالي يتم استبعاد العديد من ، سحب وأسلوب المخزون الصفري يحدان من حجم المخزونالنظام  -

تقييم ومتابعة التالف والتقادم والتكاليف المتعلقة الالمعامالت المحاسبية الخاصة بالمخزون كالجرد و

  .بالمخازن كاإليجار وأجور العاملين وتكلفة أنظمة رقابة المخزون

يتم الترشيد  محاسبةبينما في ، لكل منتج خاصصناعي مسار في نظم التصنيع التقليدية يوجد   -

من عمليات  يبسط فهذا التجميع، قيمة واحد تيار في معاً المتشابهةذات الخصائص  المنتجاتتجميع 

 كل تكلفة قياس من بدالً ز االهتمام يكون على قياس تكلفة تيار القيمة ككلتركيألن  حساب التكاليف

وهذا ، حيث يتم تجميع األعداد الكبيرة من المنتجات في عدد قليل من تيارات القيمة، منتج على حدة

  :يبسط من العمليات التالية

 .وتقييم األداءوقياس تخطيط  - 1

 .المواد والمخزون الرقابة على - 2

  .قياس التكاليف - 3

  .ةيتقارير المحاسبتبسيط ال - 4

  .اإلجراءات المحاسبية التي تدعم التحول نحو الترشيد: المبدأ الثاني

العمليات تبسيط في  تستخدم التي واألدوات األساليب تستخدم محاسبة الترشيد مجموعة من

  .المحاسبية
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  .إيصال معلومات واضحة وفي الوقت المناسب: المبدأ الثالث

ز يتعز وفّعالة تتمكَّن منيوفر منهج الترشيد قوائم وتقارير مالية ومقاييس أداء سهلة وواضحة 

  .اتالوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ قرار

  .الترشيد من منظور التخطيط: المبدأ الرابع

ثم  ستالم أمر العميلوا بعملية البيعيتكون تيار القيمة من مجموعة من العمليات التي تبدأ 

من أجل تحقيق و، وخدمات ما بعد البيع استالم النقدية من العميلوتجهيز الفاتورة فالشحن فتصنيع ال

  .جيداً اً تخطيطاًمخطط أن يكون كل جانب من جوانب تيار القيمة فإنه يجب تدفق فعال

 والعمليات المبيعاتويسري على  هوشين سياسة وفق منهج الترشيد بنشر التخطيط ويبدأ"

 Maskell and)" الجوانب تنظيمية متكاملة خطة مما يؤدي إلى (SOFP)والتخطيط المالي 

Baggaley, 2006) ،"وضع تقديرات متفائلة لنمو المبيعات وكفاءة التشغيل عما يمكن تحقيقه فعند ،

يكون و، لموازنتها وفقاًفإن إدارات الشركات التقليدية التي تستخدم أساس الدفع تقوم بجدولة اإلنتاج 

تكدس  مما يشجع على ،حول األهداف المتضمنة بالموازنة بدالً من األساس الفعلي اإلنتاجتركيز 

ن للشركات يمكو ،في العمالة والمواد ووقت اآلالت وفي نفس الوقت قد تواجه الشركة عجزاً، المخزون

الذي يتسبب عادة في الفاقد واالختالل الوظيفي من  التقليدية إلعداد الموازناتتجنب التعارض المالزم 

مالي خالل استبداله بالتخطيط بأسلوب هوشين كانري وأسلوب التخطيط البيعي والتشغيلي وال

)SOFP( ،سنوات وتحديد األنشطة االستراتيجية  5 -3 ـوتستخدم هوشين كانري لوضع األهداف ل

فهي خطة تشغيلية تفصيلية تحل  SOFPأما ، األساسية الالزمة إلتمام تلك األهداف ومراقبة تقدمها

هوشين . لعمالءمحل الموازنة التشغيلية في دعم اإلدارة اليومية وضمان توافر الموارد لمقابلة طلب ا

، الموارد والجهود في المبادرات التي تحقق األهداف االستراتيجية مواءمةكانري تعني التركيز على 

فاإلدارة العليا ، لتجعل المنشأة تسير على المسار الصحيح وتتضمن كذلك مراجعة وتعديل العمليات

سنوات باالعتماد  5-3تنجز خالل للشركة تجري تحليل استراتيجي وتحدد أهداف األداء التي يجب أن 

ثم باستخدام ، ومن ثم تحدد التباعد بين األهداف، على الفجوة بين الوضع الحالي واألداء المرغوب

توصل اإلدارة العليا هذه األهداف المتباعدة إلى مدراء فرق العمل أو  Catch Ball تسمى عملية

. مة للسنة القادمة من أجل تحقيق األهدافاألقسام الذين بدورهم يحددون مشروعات التحسين الالز

، سنوات 5 - 3من األهداف السنوية التي تدفع الشركة باتجاه أهداف األداء لـ  SOFPوتتكون خطة 

 Rolling"المتدحرجة  تستخدم التقديرات SOFPفـ  ،اًولكن الخطة يجب أن يتم تحديثها شهري

Forecasts" القادم تعتمد على الطاقة الحالية لتيار القيمةفتقديرات التكلفة للشهر ، العمالء لطلب ،

وتقديرات التكلفة للشهر الذي يليه تدمج النتائج المتوقعة للتحسين المستمر وعمليات تحسين سرعة 

  .(Grasso and Fearon, 2015)" .التشغيل
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  .رقابة داخلية قوية: المبدأ الخامس

ومن الضروري عند تطوير أي نظام محاسبي ، تعتبر الرقابة من أهم مكونات النظم المحاسبية

أداء على بديل للنظم التقليدية أن يحافظ على متطلبات الرقابة وعدم التأثير على قدرة مراجع الحسابات 

التحول ات األولى من عمليفي المراحل  الداخلي مراقب الحسابات تواجدلذلك من الضروري ، وظيفته

 ولضمان أن عملية التحول تمَّت بشكل سليم يتم استخدام مصفوفة استبعاد، محاسبة الترشيدنحو تطبيق 

  .داخليةبالرقابة الالمعامالت غير الضرورية دون المساس  استبعادوالتي تعمل على ، المعامالت

  .أهم األدوات المستخدمة في محاسبة الترشيد -2

  .األدواتهم تلك ألعرض وفيما يلي ، مجموعة من األدواتحاسبة الترشيد تتضمن م

  .التكاليف المستهدفة -أ

تقديم منتج أو خدمة بالتكلفة والجودة والسعر الذي يرضي العمالء  إلىتهدف التكلفة المستهدفة 

  . تحقيق ربح مناسب للشركة إلىباإلضافة 

 Market Drivenلذي يقود السوق تطبيق نظام التكلفة المستهدفة من خالل تحديد السعر ا ويبدأ

من خالل طرح  Target Costوبناء عليه يتم تحديد التكلفة المستهدفة ، باعتباره السعر المستهدف

يتبين   Initial Costوبمقارنة التكلفة المستهدفة بالتكلفة األولية، الربح المستهدف من السعر المستهدف

، وتتضمن فجوة التكلفة جزء يمكن تخفيضه وآخر ال يمكن تخفيضه، Cost Gapأن هناك فجوة تكلفة 

وتتمثل عالقة االرتباط بين نظام ، Allowable Costوبناء على ذلك يتم تحديد التكلفة المسموح بها 

التكلفة المستهدفة ومحاسبة الترشيد في أن محاسبة الترشيد تستخدم نظام التكلفة المستهدفة ألنه يتضمن 

 Value Engineeringوهندسة القيمة  Value Chainاألدوات مثل سالسل القيمة مجموعة من 

والتي تعمل على سد  Concurrent  Engineeringوالهندسة المتزامنة   Redesignوإعادة التصميم

 .فجوة التكلفة والوصول إلى التكلفة المسموح بها

األرباح وإدارة التكلفة يعتمد على نظام لتخطيط بأنها ويمكن تعريف أسلوب التكاليف المستهدفة "

، سعر البيع والتركيز على العميل وتصميم المنتج ووجود فريق عمل متكامل ملتزم بتطبيق النظام

، ويتيح تطبيق نظام التكاليف المستهدفة ممارسة إدارة التكلفة في المراحل المبكرة لتطوير المنتج

"  لك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القيمة الكليةوتستمر تلك الممارسات خالل دورة حياة المنتج وذ

  ).156ص، 2010، عيسى(

ويعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة األداة الالزمة لتلبية احتياجات العمالء وزيادة القيمة المقدمة 

وتستخدم التكلفة المستهدفة لفهم متطلبات العمالء وتحديد التغيُّرات الواجب إجراؤها من أجل ، إليهم

التكلفة المستهدفة مجموعة من الخطوات تبدأ من مرحلة فكرة وتتضمن ، زيادة القيمة المقدمة للعميل

العميل  إلىبكافة المراحل كالتصميم واإلنتاج والتسويق حتى تقديم المنتج  تطوير منتج جديد مروراً
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العمالء والتحسين ويالحظ أن هذا األسلوب يركز على حاجات ، بالجودة والمواصفات والسعر المناسب

  .المستمر

  .نظام تكاليف تيار القيمة -ب

م التصنيع اويطبق في الشركات التي تتبع نظ ،وهو نظام تكاليف بديل لنظم التكاليف التقليدية

ويعمل على تحميل ، تختلف عن التصنيف التقليدي للتكاليف التكاليف إلى مجموعاتويصنِّف ، المرشَّد

  .ة على تيارات القيمةكافة التكاليف بصورة مباشر

  .وسيقدم الباحث في جزء الحق من الدراسة شرح مفصل لنظام تكاليف تيار القيمة  

  .المرئية اإلدارة -ج

وعادة ما تستخدم ، تتطلب محاسبة الترشيد عرض مرئي لكل من المقاييس المالية وغير المالية"

 Maskell)" والمالي وكيفية استخدام الطاقةبطاقة األداء في محاسبة الترشيد لتظهر األداء التشغيلي 

and Baggaley, 2006).  

أن الشركات التي تتبنى منهج الترشيد تستخدم اإلدارة المرئية للتواصل بالمعلومات  يتبيَّنو

، تكون مشتركة وواضحة أهداف تحقيقمن أجل  األساسية التي يجب تبادلها بين اإلدارة والعاملين

لتوصيل  اإلدارةتستخدمها  اللوحاتهذه ، تسجيل لوحاتاإلدارة المرئية من خالل ما تنفَّذ  وعادة

 مهُّتواجالمشكالت التي كما يستخدمها العاملون لتوصيل ، أداءها لألطراف المعنية األنشطة المطلوب

  .إلدارةاإلى 

  .بطاقة األداء -د

 Box Scored  - Box Score - Boxوهي  أشكالبعدة  باإلنجليزيةورد المصطلح 

Scorecard.  

التخلي عن نظام التكاليف المعياري "وتستخدم بطاقة األداء في تخطيط وتقييم األداء حيث أن 

وتستخدم محاسبة الترشيد ، التخلي عن نظام الرقابة التشغيلية الرئيسي الذي يجب استبداله أيضاًيتطلب 

بطاقة األداء كأسلوب تخطيط ورقابة يعمل على مقارنة مؤشرات أداء التشغيل والطاقة والمالية 

الزمن  فاالتجاهات عبر، لألسبوع الحالي مع أداء األسبوع السابق ومع الحالة المستهدفة في المستقبل

وتوقع تحقيق بعض األهداف المطلوبة في المستقبل القريب هي الوسائل المستخدمة لتحفيز التحسين 

وبالتالي فإن أسلوب الرقابة وفق منهج الترشيد يستخدم مزيج من المقاييس المالية ، المستمر لألداء

  .(Hansen, et. al., 2009, p575)" وغير المالية لتيار القيمة

  : ييس المستخدمة في قياس وتخطيط وتقييم األداء في بطاقة األداء ما يليوتمثل المقا

  .المقاييس التشغيلية -1

  .Units per personإنتاجية العامل  -

  . Dock-to-dock هوشحن اإلنتاجأمر استالم بين  الفترة -
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 .First time through) غير تالف أو معيب(طبقا للمواصفات من أول مرة السليم اإلنتاج  -

  .الطاقة مقاييس -2

  :وتصنف إلى

إنتاج أوامر وتمثل الطاقة المستخدمة في ، مضيفة للقيمة وأ Productive منتجةوطاقة مستغلة  -

  .العمالء

ال مستخدمة ولكنها الطاقة ال وتمثل ،غير مضيفة للقيمة وأ Unproductive وغير منتجةطاقة مستغلة  -

  .انتظار المواردواآلالت إصالح والفحص والتصنيع  إعادةمثل  اًإسراف وتعتبر تضيف قيمة

 .Available غير مستخدمةطاقة  -

  .المالية المقاييس -3

يتم التقرير عن معلومات بطاقة األداء و"، األسبوعية واألرباحوالتكاليف  اإليراداتوتتضمن 

 التشغيلي من أجل تحسين األداء ويتم مقارنتها باألهداف التي وضعها فريق تيار القيمة مسبقاً أسبوعياً

وقد وضعت هذه األهداف ِلِفَرق تيارات القيمة من خالل ربط ، الطاقة وتحقيق النتائج المالية إنشاءو

 ,Baggaley, et al, 2007(" من أجل تنمية اإليرادات االستراتيجيةخطط التحسين المستمر بالخطط 

P168.(  

االستغالل األمثل للطاقة التي تؤدي إلى تحسين  لنتائجاً انعكاسالمالي  األداء وتعتبر مقاييس

  .للمنشأةاالستراتيجية و التكتيكية تحقيق األهدافو يالمال األداء تحسين ومن ثم التشغيلي األداء

ألن مقاييس ، بما يتناسب مع محاسبة الترشيد األداء وقياسطاقة األداء على تخطيط بتعمل و

وقد تلحق الضرر بنتائج تقييم ، األداء التقليدية ال تعكس بدقة النتائج الحقيقية التي يقدمها منهج الترشيد

كفاءة العمل  فمثالً، وتقدم نتائج سلبية عن هذا األداء ،التي تتبع منهج الترشيد شآتلمناألداء في ا

واستيعاب األعباء اإلضافية التي تحفز على إنتاج دفعات كبيرة واالحتفاظ بمخزون ضخم تعتبر مالئمة 

، ولكنها تضر بمنشآت الترشيد ،للمنشآت التي تعمل بنظام اإلنتاج الضخم ونظم التكاليف التقليدي

المنشآت التي تتبع منهج "أن  ابيَّن اللذان Grasso and Fearon رأي الباحث مع رأي ويتوافق

الزائد الزائد والمخزون  اإلنتاجأن بتؤمن  فهيباإلنتاج بكميات زائدة عن المطلوب  تقومال الترشيد 

بأرقام الزائد يضر  اإلنتاجالتي تعتبر أن  ،الترشيد إدارةتدعم أن مقاييس الترشيد و، اًإسراف انيعتبر

تكلفة من  بدالًألن تلك الشركات تستخدم تكاليف الفترة الفعلية  ،وال يدعمها )نسب تقييم األداء( التكاليف

  (Grasso and Fearon, 2015) "البضاعة المباعة

وفي نفس الوقت تضر بالمنشآت التي تتبع نظام التصنيع المرشد المبنى على المخزون  

ويظهر ، الترشيد، ولذلك تعتبر بطاقة األداء األداة األنسب لتحقيق أهداف ومتطلبات محاسبة الصفري

  . على بطاقة األداء والمقاييس المستخدمة بها مثاالً) 2(الجدول رقم 
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  Box Scoreبطاقة األداء ) 2(جدول رقم 

 20--/--/--بطاقة أداء تيار القيمة لألسبوع المنتهي في 

  األسبوع الماضي هذا األسبوع مخطط

  األداء التشغيلي مقاييس 

xx وحدة xx وحدة xx إنتاجية العامل  وحدةUnits Per Person 

 On-Time Shipmentالشحن في الوقت المحدد  %----  %----  %---- 

xx يوم xx يوم xx هوشحن استالم أمر االنتاجبين  الفترة يومDock-to-Dock Days  

 First-time-throughنسبة اإلنتاج السليم من أول مرة  %---   %---   %--- 

xx جنيه xx جنيه xx متوسط تكلفة الوحدة   جنيهAverage Cost 

xx يوم xx يوم xx أيام الذمم المدينة  يومAccounts receivable days 

  الطاقة مقاييس 

 Productive منتجةطاقة مستغلة  %---   %---   %--- 

 Unproductive وغير منتجةمستغلة طاقة  %---   %---   %--- 

 Available غير مستخدمةطاقة  %---   %---   %--- 

  األداء الماليمقاييس

xx جنيه xx جنيه xx المبيعات األسبوعية  جنيه Weekly sales 

xx جنيه xx جنيه xx التكلفة األسبوعية للمواد جنيه Weekly material cost 

xx جنيه xx جنيه xx تكلفة تحويل أسبوعية  جنيهWeekly conversion 

xx جنيه xx جنيه xx الربح األسبوعي لتيار القيمة   جنيهWeekly value stream profit 

 ROS العائد على المبيعات  %---   %---   %--- 

  .مالحظات

 .تستخدم بطاقة األداء للتقرير عن األداء األسبوعي لتيار القيمة •

 .توضع األهداف من خارطة الحالة المستقبلية لتيار القيمة •

Source: (Maskell et al., 2014, p64, بتصرف الباحث) 

األوسط  الجزء ويبيِّن، مقاييس األداء التشغيلي ويختص الجزء األول من بطاقة األداء بعرض

في نهاية كل أسبوع  يتمحيث " ، مقاييس األداء المالي فيبيِّنأما الجزء األخير ، معلومات عن الطاقة

األعضاء بالتقرير عن مقاييس األسبوع جمع فريق تيار القيمة حول بطاقة أداء تيار القيمة، ويقوم 

، (Brosnahan, 2008) "السابق، والتي تشمل جوانب تشغيل والطاقة والجوانب المالية لتيار القيمة

باإلضافة إلى وضع خطة التشغيل التكتيكية لألسبوع المقبل في ضوء األهداف المدرجة في عامود 

بطاقة األداء ومقارنة األداء السابق مع الفعلي والمخطط بمجرد النظر إلى أرقام كما يتبيَّن أنه ، المخطط

  .يمكن مالحظة مدى قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها المالية وغير المالية
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في  Balance Score Cardبطاقة األداء المتوازن عن  Box scoreوتختلف بطاقة األداء 

وهي أداة خاصة من أدوات  ،معين في تخطيط ورقابة تيار قيمةتستخدم  األداءفبطاقة ، عدة نواحي

ي ومقاييس الطاقة التشغيلاألداء أنواع من المقاييس وهي مقاييس  ةتستخدم ثالثو ،محاسبة الترشيد

ويتضمن كل نوع من تلك المقاييس مجموعة محددة من المؤشرات التي  ،األداء الماليمقاييس و

أنواع من  ةوتعرض بطاقة األداء ثالث ،الهبطاقة األداء أعكما هو موضح في  ناسب مع منهج الترشيدتت

وتحديد  مقارنة األداء الحالي بها من أجلريخية االبيانات الت)1وهي  عادة بشكل أسبوعي البيانات

إظهار بيانات األداء المستقبلي المستهدف من أجل )3 بيانات األداء الحالي)2 مستوى التحسن المنجز

  .الموضوعة واألهدافمدى توافق األداء الحالي مع الخطط 

لتقييم أداء أساسية  أبعاد ستةتعتمد على ف Balance Score Cardأما بطاقة األداء المتوازن 

والبعد البيئي  التعلم والنمووبعد العميل وبعد عمليات التشغيل الداخلية وبعد  البعد الماليهي و المنشآت

المحافظة على  غير مالية حيث يجبوويالحظ أن تلك األبعاد تتضمن مقاييس مالية ، والبعد االجتماعي

  .توازن بين تلك األبعاد إيجاد

ربط رؤية المنشأة من تقييم األداء من خالل  ن منشآت األعمالبطاقة األداء المتوازن تمكِّو

تناسب تبحيث لكل محور من المحاور  ؤشرات القياسمووضع مجموعة من  ،واستراتيجيتها باألهداف

  .ذلك بهدف تدعيم الموقف التنافسي للمنشأةو ،والعمل على متابعتها األهدافتلك مع 

، بطاقة األداء المتوازنمعظم مقاييس بطاقة األداء ومحاور  الباحث وجود تكامل بين ويستنتج

يقابلها محور التشغيل الداخلي في بطاقة  األداءالتشغيلي ومقاييس الطاقة في بطاقة  األداءفمقاييس 

في بطاقة األداء يقابلها المحور المالي في بطاقة األداء المالي  مقاييس األداءكما أن ، األداء المتوازن

 في بطاقة األداء يقابلهاواألداء المخطط ن مقارنة األداء الحالي بأداء الماضي أإلى  باإلضافة، المتوازن

  .ي بطاقة األداء المتوازنمحور التعلم والنمو ف

  .تيارات القيمةدخل قائمة  -هـ

مع مبادئ منهج الترشيد التي  ناسبيتاألمر الذي ، خالية من التعقيدبطريقة إعداد قائمة الدخل 

  .الفاقد والضياع استبعادتسعى إلى تبسيط األعمال و

  .)هوشين(اإلدارة بالسياسات  -و

 Management by(لها عدة مسميات منها اإلدارة بالسياسات  Hoshin Kanriهوشين كانري "

Policy ( االستراتيجيةونشر السياسة )Strategic Policy Deployment( ، وهوشين كانري مصطلح

وكانري تعني اإلدارة  Compassفهوشين تعني البوصلة ، إلدارة بالسياساتعني ات ةياباني

Management ،تج بوصلة اإلدارة وبالتالي بجمع المصطلحين ينManagement Compass  التي

  .(Mannix and Pelham, 1996)" التي تحقق الهدفكل شخص في المنشأة إلى نفس الوجهة  توجِّه
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ليست أداة للتخطيط  Hoshin Kanriأن سياسة هوشين  Tennant and Robertsوأوضح 

القائمة في كافة  االستراتيجيةشر الخطة االستراتيجي في حد ذاتها، ولكن يمكن اعتبارها أداة تنفيذيه لن

وتعتمد على وجود ، مستويات المنشأة على الرغم من أنها يمكن أن تسهل عملية التخطيط االستراتيجي

 Hoshin Kanriأسلوبفتطبيق ، مجموعة واضحة من األهداف التي يرسمها الرئيس التنفيذي للشركة

األهداف  وتتلخص ،وسلوكيات مطلوبة يوم بيوم أنشطة إلىالهدف االستراتيجي  ترجمةيستلزم 

  ).Tennant and Roberts, 2000( :على النحو التالي  Hoshin Kanriألسلوبالرئيسية 

   .الفرص إلجراء التغيير أو التحسينو تحديد المجاالت -

  .هذه التغييرات إلنجازتحديد اإلجراءات الفعالة من حيث التكلفة  -

  . وضع خطة تفصيلية للتنفيذ -

 .توفير آلية المراجعة لتحديد اإلجراءات التصحيحية والتعليمية -

  .نظام تكاليف تيار القيمة -ثانياً

 .مفهوم نظام تكاليف تيار القيمة -1

صمم  وقد، المستخدمة في محاسبة الترشيد األساسيةيعد نظام تكاليف تيار القيمة أحد األدوات 

من حيث المنهجية اً تماممختلف ويعتبر نظام تكاليف تيار القيمة ، المرشَّد التصنيعليلبي احتياجات نظام 

  .األحد عيوبه لها ومعالجاً ولم يأتي مكمالً، عن نظم التكاليف التقليدية والتطبيق

مرحلة من ويمثل تيار القيمة كافة األنشطة التي تهدف إلى تقديم المنتج من البداية إلى النهاية أي 

  .تحصيل النقديةتسليم األمر للعميل و حتىبكافة عمليات اإلنتاج واً مرور من العميل اإلنتاجأمر استالم 

ويتميز ، بتطبيق تيارات القيمة على اإلنتاجيبدأ عمل نظام تكاليف تيار القيمة عندما تبدأ الشركة 

التكاليف  بأنه يقضي على الفاقد من خالل استبعاد المعامالت غير الضرورية في نظام هذا النظام

  ".مصفوفة استبعاد المعامالت"باستخدام 

وتتميز معلومات نظام تكاليف تيار القيمة بأنها فعلية ومحدثه ومفهومة ودقيقة وفي الوقت 

باإلضافة إلى أنه يوفر مقاييس أداء مالية وغير مالية بشكل أسبوعي باستخدام بطاقة تقييم ، المناسب

  .فع عجلة عمليات التحسين المستمروتستخدم هذه المقاييس في د، األداء

إال أنه يعاني من بعض أوجه  تكاليف تيار القيمةوعلى الرغم من المزايا التي يحققها نظام 

ولم يقدم ، يوفر معلومات حول متوسط تكلفة المنتج لكل تيار القيمة تكاليف تيار القيمةفنظام ، القصور

  .المتجانسة ينتج مجموعة من المنتجات طريقة لحساب تكلفة كل منتج إذا كان تيار القيمة

نظام تكاليف يطبق في المنشآت " على ما سبق يعرِّف الباحث نظام تكاليف تيار القيمة بأنه  وبناًء

يعمل على و ،يسعى إلى استبعاد فاقد المعامالت من نظام التكاليف ،نظام التصنيع المرشَّدالتي تتبع 

 األهدافالتكاليف بما يخدم  وتقييم تخطيط وقياسويقوم ب، القيمة على تيارات بناًء توزيع التكاليف

  ".للمنشأة االستراتيجية
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يار هي التكاليف هذا الت فيتتدفق  أن ألن التكاليف التي يجبمي نظام تكاليف تيار القيمة وقد س

ظيفة ن الوبالتالي فإو، أما التكاليف التي ال تضيف قيمة فإنها يجب أن تستبعد، التي تنشئ قيمة فقط

الترشيد في هذا السياق هي الفصل بين التكاليف التي تضيف قيمة والتكاليف التي ال األساسية لمحاسبة 

  .تضيف قيمة

  .أنواع التكاليف في نظام تكاليف تيار القيمة -2

ويظهر نظم التكاليف التقليدية ل وفقاًتختلف تقسيمات التكاليف وفق نظام تكاليف تيار القيمة عنها 

  .نظام تكاليف تيار القيمة أنواع التكاليف التي يتضمنها) 1(الشكل رقم 

حيث يتم توزيع التكاليف على ، تكاليف تيار القيمة بشكل أسبوعيوقد جرت العادة أن يتم قياس 

إال أنه في بعض األحيان يكون ، التكاليف غير المباشرة استبعادتيارات القيمة بصورة مباشرة من أجل 

وإنما تعامل ، القيمة اتتيارعلى ال يتم توزيعها فهذه التكاليف ، تيار قيمة معيَّنف ال تخص هناك تكالي

  .كتكاليف مساندة لتيارات القيمة ويتم إدراجها في عامود مستقل في قائمة دخل تيارات القيمة

  .نظام تكاليف تيار القيمة فيأنواع التكاليف  )1(شكل رقم 

  
Source : (Baggaley, 2003) 

  .تكلفة أجور تيار القيمة: أوال

مجموع األجور والمستحقات التي تدفع "نظام تكاليف تيار القيمة ل وفقاًاألجور  ةل تكلفتمثِّ

، وتشمل تكاليف األجور التي يتم تكبدها للعاملين في عمليات اإلنتاج، لألشخاص داخل تيار القيمة

مثل تخطيط اإلنتاج وخدمات العمالء والتسويق  التكاليف التي يتم تكبدها ألنشطة الدعم إلىباإلضافة 

 "والمبيعات والمحاسبة وضمان الجودة ودعم نظم المعلومات والتصميم الهندسي وما إلى ذلك

(Bahadir, 2011, p32 Citing: Maskell et. al., 2004).  
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العاملين للعمل داخل  تعيينومن أجل توزيع تكلفة األجور على تيارات القيمة بشكل مباشر يجب 

ن طبيعة أل، بعض العاملين على تيار قيمة معيَّن تعيينإال أنه في بعض األحيان يصعب ، تلك التيارات

  :وفي هذه الحالة يجب أن نميز بين نوعين من هؤالء العاملين، القيمة عملهم تخدم كل تيارات

اإلدارة مة كموظفي اإلدارة وعاملون ليسوا جزءاً من سلسلة عمليات تيار القي -النوع األول

، على تيارات القيمة العاملينفي هذه الحالة ال يتم توزيع أجور هؤالء و، وتكنولوجيا المعلومات المالية

  .وإنما يتم التعامل معها كتكاليف مساندة لألعمال

عاملون يعتبرون جزءاً من سلسلة عمليات تيار القيمة كموظفي المبيعات  -النوع الثاني

ويتم توزيع أجورهم على  Monumentsعندئٍذ يتم معاملة هؤالء العاملين كموارد مشتركة ، يقوالتسو

  .تيارات القيمة

كل من تكاليف الموارد المشتركة وتكاليف مساندة األعمال في منشأة ) 2(ويبين الشكل رقم 

  .تيارات قيمة ةتتكون من ثالث

  مساندة األعمالتكاليف الموارد المشترآة وتكاليف ) 2(شكل رقم 

  
  .إعداد الباحث: المصدر

وال يميِّز نظام ، القيمة اتإلى العمال الفعليين الذين يعملون في تياروتحسب تكلفة األجور استناداً 

أساسية ومباشرة على اإلنتاج كالقص أنشطة العاملين سواء كانت أنشطة تكاليف تيار القيمة بين 
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ويتم ، وغير مباشرة على اإلنتاج كاإلشراف والهندسة والصيانة داعمةأنشطة أو والدهان والتجميع 

  .لكل تيار قيمة استناداً إلى كشف األجور والمرتبات بالمنشأة العملتحديد تكلفة 

  .تكلفة المواد الخام لتيار القيمة: ثانيا

سحب من خالل أوامر العمالء وأسلوب الاإلنتاج في نظام التصنيع المرشَّد محكوم بنظام 

ومن ثم فإن معظم عمليات شراء المواد الخام تكون مدروسة ، المخزون الصفري ونظام تيارات القيمة

  . ومخصصة لتيار قيمة معيَّن

تحسب تكاليف المواد الخام لتيار القيمة باالعتماد على المواد الفعلية المستخدمة من قبل تيار و

وال يتم التمييز بين المواد المباشرة ، قيمةال اتتيارلالمشتريات المخصصة لى كشوف إاً استناد القيمة

التي تدخل في تشكيل الهيكل األساسي للمنتج والمواد غير المباشرة التي تستخدم بنسبة قليلة ضمن 

  .تركيبة المنتج

  .والمعدات اآلالتإهالك وصيانة تكلفة: ثالثاً

القوى  كافة التكاليف الالزمة لتشغيل اآلالت كتكلفة االالت والمعدات تمثل إهالك وصيانة تكلفة

ويتم تحميل تلك التكاليف بصورة مباشرة على تيارات ، والصيانة وقطع الغيار هالكاالو المحركة

  .القيمة

في بداية فترة التحول نحو تطبيق نظام التصنيع المرشد ونظام  خصوصاًوفي بعض المنشآت و

ويصعب ، Monumentsار القيمة يوجد بعض اآلالت التي تخدم أكثر من تيار قيمة تكاليف تي

، استبدالها بسبب ارتفاع ثمنها وكبر حجمها وصعوبة تحريكها كالمكابس وآالت قص المعادن الضخمة

كآالت اً عندئذ سيتم التعامل معها مؤقت، حيث تعتبر هذه اآلالت جزء من سلسلة عمليات تيار القيمة

إال أن هذا الحال يكون مخالفاً لمبادئ منهج ، وتوزيع التكاليف المتعلقة بها على تيارات القيمة، مشتركة

  .الترشيد

يجب "أنه  Maskellإال أنه على المدى البعيد يجب التخلص من هذه اآلالت المشتركة حيث يرى 

الخاصة به وتلغي تكاليف  استبدال اآلالت المشتركة بآالت أصغر بحيث يستقل كل تيار قيمة بآالته

وقد بيَّن أن الموارد المشتركة ، وبالتالي تلغى عملية توزيع التكاليف الخاصة بها، الموارد المشتركة

فهي عادة ما تكون كبيرة الحجم وغالية ، تعتبر أصول تخدم أكثر من تيار قيمة مثل اآلالت الضخمة

" بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب لتيار القيمة الثمن ويجب على المدى البعيد استبدالها بآالت أصغر

)Maskell et al., 2014, p132.(  

  .المساندة تكاليف: رابعاً

وهي التكاليف التي تخدم المصنع ككل  خارج تيار القيمةوتسمى تكاليف المساندة أو العمليات 

وال تعتبر جزءاً من سلسلة عمليات تيارات ، على تيارات القيمة ةمباشر بصورةويصعب تحميلها 

  .في القائمة دخل تيارات القيمة ةمنفصل بصورةتظهر لذلك فإنها ، القيمة
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تكنولوجيا وموظفي  وموظفي الدعم اإلدارة الماليةالتسهيالت ووتتضمن تكاليف اإلدارة و"

وال يلزم تحميل هذه التكاليف ، المعلومات والموارد البشرية والتي ال ترتبط مباشرة مع تيارات القيمة

 ,.Kennedy et. al(  "ةمنفصل بصورةحيث يتم التقرير عنها والرقابة عليها ، على تيارات القيمة

2006(.  

من أجل عدم التأثير في قائمة دخل تيارات القيمة  في عامود منفصلمعالجة تلك التكاليف ويتم 

حيث تتميز معلومات نظام تكاليف تيار ، على دقة معلومات نظام تكاليف تيار القيمة وبساطة تطبيقه

على تيارات القيمة باستخدام أسس  عمليات المساندةفإذا تم توزيع تكاليف ، القيمة بأنها فعلية ومباشرة

ألنها تضمنت  حقيقيةويه تكاليف تيارات القيمة وستفقد ميزة الدقة وتصبح غير فسيتم تش، تحميل معيَّنة

كما أن توزيع أي تكاليف تحدث خارج تيار القيمة على تيار القيمة ال ، جزء من التكاليف غير المباشرة

  .ةإدارة تيار القيمتقييم ويقدم أي فائدة لعمليات 

 ,Baggaley( "عات النقدية في حسابات الدفعمن خالل المدفو المساندة ويمكن حساب تكاليف"

2007, p160( ، ويظهر الشكل رقم)قائمة دخل في عامود منفصل ب تكاليف المساندةكيفية معالجة ) 3

  .تيار القيمة

  في قائمة دخل تيار القيمة المساندةتكاليف ) 3(شكل رقم 

 
  .إعداد الباحث: المصدر

العمليات خارج تيارات القيمة يتم اإلفصاح عنها بشكل ويظهر الشكل أن تكاليف المساندة أو 

  .وأنها تضاف إلى مجموع التكاليف عند حساب التكاليف الكلية للمصنع، منفصل عن تيارات القيمة

  .وصيانتهاتكلفة المرافق: خامساً

 وتتضمن ،المحافظة على مباني ومرافق الخدمات بالمصنع تكاليف والصيانة تمثل تكلفة المرافق

كفواتير الكهرباء األخرى الخاصة بالمرافق  خدماتته والوصيان هتكاليف إصالحوفة استئجار المبنى تكل

  .والمياه

أن يتم " Maskell يرى وصيانتهوفيما يتعلق بتحديد نصيب كل تيار قيمة من تكاليف المرافق 

لقدم المربع وذلك لتحفيز فريق تيار القيمة على تخفيض الى أساس ع وصيانتها توزيع تكلفة المرافق
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في اً فنصيب تيار القيمة من تكلفة المرافق تساوي تكلفة القدم المربع الواحد مضروب، مساحة تيار القيمة

مساحة مكان اإلنتاج ومساحة مكان  مساحة تيار القيمةوتتضمن ، المساحة التي يشغلها تيار القيمة

  .(Maskell et al., 2014, p177)" تيار القيمة مسؤوليالتخزين ومساحة المكتب المستخدم من قبل 
  

  .تكاليف دعم تيار القيمة: سادساً

عادة يتم شراءها لتيار القيمة  Soft Toolingتكاليف الدعم كقطع الغيار واألدوات البسيطة "

لذلك يتم تحميل تلك ، مخصصة لتيار القيمة Purchase credit cardباستخدام بطاقة ائتمان شراء 

اً نفقات االستهالكية ونفقات الدعم التي تحدث يومبالنسبة للوكذلك ، التكاليف مباشرة على تيار القيمة

  (Maskell et al., 2014, p177).   "قةبيوم يتم تحميلها على تيار القيمة بنفس الطري

  .التكاليف األخرى لتيار القيمة: سابعاً

  .وتتضمن أي تكاليف أخرى تخص تيار القيمة ولم تصنف ضمن أنواع التكاليف السابقة

  

 :التاليةتطبيق تكاليف تيار القيمة بفاعلية فإن على الوحدة االقتصادية إتباع الخطوات  من أجل

 .Maskell and Baggaley, 2003, p30 & Fullerton et): عن نقالً، 2013 ،النعيمي والبكري(

al., 2010, p2.  

 .للمراكز وفقاًتيارات القيمة وليس ل اًإعداد التقارير وفق  -أ 

 .معظم األفراد العاملين في الوحدة االقتصادية على تيارات القيمة تعيين  -ب 

 .المشتركة التي تشترك في خدمة تيارات القيمةالخدمية أو الموارد المراكز  من قليل عددوجود   -ج 

 .ةيجب أن تكون عمليات اإلنتاج تحت الرقاب  - د 

 .التي تكون خارج رقابة تيار القيمة لتكاليف المساندةيجب أن يكون هناك تتبع شامل ورقابة   -ه 

 .يجب أن يكون المخزون تحت الرقابة ومنخفض وثابت  -و 

المراحل األولى للتحول نحو نظام تيار القيمة وإنما تطبق قد ال يتم تطبيق كل هذه المعايير في و

  .بالتدريج وتحتاج إلى فترة زمنية معيَّنة

أن نظام تكاليف تيار القيمة يسعى إلى تحميل كل تيار قيمة بكافة التكاليف الخاصة به  يتضحو

كاليف المشتركة وإن كان البد من تلك الت، وأن ال يكون هناك أي تكاليف مشتركة بين تيارات القيمة

باإلضافة إلى ذلك ، البعيد المدىعلى  استبعادهافإنها يجب أن تكون في أقل مستوى ممكن كما يجب 

فقد الحظ الباحث أن نظام تكاليف تيار القيمة يستخدم معدالت تحميل بسيطة وسهلة االستخدام 

  .ةوالحساب ألن التكاليف المطلوب توزيعها عادة تكون قليلة األهمية النسبي
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 تبطألنها ال تر منفصل عن تيارات القيمة في عامودتكاليف المساندة  ويتضح أنه تم توزيع

معدالت التكاليف التي يتم توزيعها على تيارات القيمة باستخدام أما ، بعالقة مباشرة بتيارات القيمة

  .وصيانتها المرافققيمة مثل تكاليف تيار  بأكثر منمباشرة فهي تكاليف ترتبط  تحميل بسيطة وسهلة

  .التكلفة في تيار القيمة تدفق -3

، عادة ما يرافق تدفق اإلنتاج من مرحلة إلى أخرى أو من عملية إلى أخرى تدفق للتكاليف

اإلنتاج يتدفق في  وتختلف طريقة تدفق اإلنتاج في تيارات القيمة عنها في نظم التصنيع التقليدية، ألن

وتكون مرتبة ، تيارات القيمة على شكل مجموعات متجانسة من المنتجات وبكميات قليلة وتنوع كبير

سحب ال نظامالتي تعمل وفق ) Uعادة تكون على شكل حرف (حسب تسلسل عمليات تيار القيمة 

تصنيع المتواجد بين وأسلوب المخزون الصفري سواء للمواد أو اإلنتاج تحت ال وحدة بوحدةوالتدفق 

أما في نظم التصنيع التقليدية فتتدفق المنتجات بصورة منفردة وبكميات كبيرة ، العمليات أو اإلنتاج التام

للمراكز اإلنتاجية التي تعمل وفق نظام دفع القيمة حسب توقعات  وفقاًوتكون منظمة ، وتنوع قليل

تحت التصنيع المتواجد بين العمليات واإلنتاج الموازنة وأسلوب المخزون الضخم من المواد واإلنتاج 

  .التام

بينما في منهج الترشيد يتم ، ففي الصناعة التقليدية كل منتج له مسار خاص في عمليات التصنيع"

فهذا التجميع يبسط إلى حد ، في تيار قيمة واحداً تجميع المنتجات التي لديها تدفقات إنتاج متماثلة مع

من حساب تكلفة كل منتج على حدة من خالل مسارات  ألنه بدالً ،التكاليفعملية حساب من كبير 

فالمحرك الرئيسي لتكلفة المنتج في ، تيارات القيمة يهتمون بتكلفة تيار القيمة ككل مديروامتعددة أصبح 

 يتم تحديد معدل التدفق في تيار القيمة من خالل معدل تدفقو، تيار القيمة هو معدل تدفق وحدة المنتج

  .المنتج خالل العملية التي تمثل عنق الزجاجة في تيار القيمة

على عدد الوحدات اً المنتج يساوي التكلفة اإلجمالية لتيار القيمة مقسوم الوحدة من ومتوسط تكلفة

عدد الوحدات التي يمكن شحنها على عدد الوحدات التي يمكن  يتوقفو، المشحونة خالل الفترة

وهي عملية الحفر في المثال ، ضمن تيار القيمة عنق الزجاجة التي تمثل ةعمليالمعالجتها من خالل 

يوضح دورة الوقت في  )4(شكل رقم و، )دقيقة 12(ألنها تتطلب أطول فترة تشغيل  المبيَّن بالشكل

  .تيار القيمة
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  دورة الوقت في تيار القيمة) 4(شكل رقم 

  
Source : (Maskell et al., 2014, p205) 

وهي أكثر عملية تستغرق (تكلفة المنتج على دورة الوقت خالل العملية التي تمثل عنق زجاجة  تعتمد

ألن ) Drilling Operation(ويظهر الشكل أن عملية عنق الزجاجة هي عملية الحفر ، )وقت إنتاج

تنتج وهكذا من خالل القسمة نس، دورة زمن العملية الواحدة تستغرق اثني عشر دقيقة لمعالجة المنتج

، )وحدةستين دقيقة مقسمة على اثني عشر دقيقة لكل (خمس منتجات في الساعة الواحدة  إنتاجأنه يمكن 

تيار القيمة خالل فترة من خالل التي يمكن إنتاجها  (Y)وبشكل عام الحد األقصى من عدد الوحدات 

وحدات في فترة من ال Z، باعتبار أن عملية عنق الزجاجة يمكن أن تنتج معدل (X)معيَّنة من الزمن 

 (Maskell et al., 2014, p205)  (Y = X / Z) ، يمكن حسابها باستخدام المعادلة(X)من الزمن 

 Theory ofنظام التصنيع المرشَّد يتكامل مع نظرية القيود السلبية لتلك المشكلة فإن لتجنب اآلثار و

Constraints حيث يواكب تطبيق نظرية القيود استخدام نظام للمخزون يطلق  ،هامن خالل أحد أساليب

، 2013، الهلباوي والنشار:  ( والذي يتكون من The Drum-Buffer-Rope (DBR)عليه نظام 

  )68ص 

1 - Drummer يمثل القيد األكثر حاكمية وهو الذي يحدد طاقة النظام ككل على أساس طاقة العملية و

وعلى ، للنظام ككل اإلنتاجهو الذي يحدد معدل  Drummerفي الــ  اإلنتاجومعدل ، األكثر حاكمية

تصبح ملتزمة بمعدل اإلنتاج ) التي تكون بعد نقطة االختناق(ذلك فإن جدولة اإلنتاج للعمليات البعدية 

التي تغذي (للعمليات القبلية بينما جدولة اإلنتاج ، Drummer constraintالذي يسمح به القيد الحاكم 

 .يتم جدولتها بنفس المعدل الذي يسمح به القيد الحاكم) ختناقنقطة اال

2 - Buffer  وهو مستوى المخزون الالزم الحتياجات فترة محددة من الزمن تضمن التشغيل الكامل

وبما يضمن استقرار وانسياب ) Drummerالــ (والمستمر للعملية التي تمثل القيد األكثر حاكمية 

 .تدفق اإلنتاج خالل الفترة
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3 - Rope  وهو الذي يضمن تناسب معدل تدفق المواد األولية مع معدل اإلنتاج في العملية األكثر

 .حاكمية

  .TOCنظام المخزون الذي يواكب تطبيق نظرية القيود ) 5(ويوضح الشكل رقم 

  .في نظریة القيود The Drum-Buffer-Rope (DBR)نظام ) 5(شكل رقم 

  
  .)69ص ، 2013، الهلباوي والنشار( :المصدر

 وضعيتم ومن ثم ، Drum عنق زجاجةيتم تحديد الخلية التي تمثل من خالل هذا األسلوب ف

تلك عند  اإلنتاج عدم توقف تدفق تضمنكمية معينة من المخزون  شكل على لتلك الخلية Bufferحماية 

فيهدف إلى ضمان تدفق المواد األولية من  Ropeأما ، استغالالً كامالًها وذلك بهدف استغالل ،الخلية

  .Drumبداية التشغيل حتى تتوافق مع معدل األداء في الوحدة التي تمثل 

  .آلية حساب تكاليف تيار القيمة -4

من أجل تجميع وحساب تكاليف تيار القيمة يتم إعداد مصفوفة بعدد األعمدة والصفوف المطلوبة 

في  وتوضع تسميات تكاليف تيار القيمة ،اًامود األول رأسيحيث يتم وضع تسميات العمليات في الع

تكلفة كل عملية في المربع المقابل لفئة  إدراجبيانات التكاليف حيث يتم  لءثم يتم م ،اًالصف األول أفقي

فالتكاليف المجمعة في السطر األخير تمثل إجمالي تكاليف كل نوع ، يتم تجميع التكاليفاً أخير، التكلفة

  .أما التكاليف المجمعة في العمود األخير فتمثل إجمالي تكاليف العمليات، تكاليف تيار القيمة من أنواع

  .يظهر آلية حساب تكاليف تيار القيمة) 3(والجدول رقم 
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  )X(يظهر آلية حساب تكاليف تيار القيمة) 3(جدول رقم 

إجمالي تكاليف 

 العمليات

تكاليف 

 أخرى

تكاليف 

 مساندة
 اآلتتكلفة 

تكلفة أجور

  العاملين
  )(Xتيار القيمة  تكلفة المواد

XX    xx  خدمة العمالء  

XX    xx  المشتريات

XX xx  xx xx xx 1خلية

XX   xx xx xx 2خلية

XX   xx xx  3خلية

XX    xx xx التجميع

XX    xx  الشحن

XX    xx  ضمان الجودة 

XX    xx  الهندسة الصناعية  

XX    xx  الصيانة

XX    xx  المحاسبة

XX    xx  الموارد البشرية 

XX    xx  نظم المعلومات 

XX  xxجنيه  xx  هندسة التصميم 

 هندسة الفحص      

XX XX XX XX XX XX  )(Xةإجمالي تكاليف تيار القيم

Source : (Baggaley, 2003 and Baggaley, 2014, p179) 

  ) .X(في إعداد قائمة دخل تيار القيمة ) الصف األخير(التكاليف و يتم استخدام إجمالي 

  .تكلفة الوحدة وعملية اتخاذ القرار في نظام تكاليف تيار القيمة -5

األمر ، على تيارات القيمة ةمباشر بصورةالتكاليف  تخصصعلى الرغم من أن محاسبة الترشيد 

حساب متوسط تكلفة الوحدة بدرجة و، الذي يمكِّنها من قياس تكلفة كل تيار قيمة بشكل مستقل ودقيق

على عكس نظم ، إال أنها لم تقدم طريقه فعَّالة لقياس التكلفة الفردية لكل منتج على حدة، عالية من الدقة

  .وهو أمر هام لعمليات اتخاذ القرارات، فة كل منتج بشكل مستقلالتكاليف التقليدية التي تتمّيز بتقديم تكل

بعض الباحثين أن تقييم القرارات في المنشآت التي تتبع منهج الترشيد ينبغي أن يتم  ويرى

فعلى سبيل ، ه على هامش ربح الوحدةأثرمن  القرار على ربحية تيار القيمة بدالً أثربالتركيز على 

عند استخدام محاسبة الترشيد في اتخاذ القرارات العادية المتعلقة بأمور "أنه  Kennedyالمثال يرى 

الربحية كالصنع مقابل الشراء والتوريد وترشيد المنتج والعميل وغيرها يتم استخدام معلومات تكلفة 

تم من احتساب هوامش ربح للمنتج أو ألمر اإلنتاج، ي فبدالً، وربحية تيار القيمة وليس تكلفة المنتج
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كما يرى ، )Kennedy, et al, 2006".(اتخاذ القرارات على أساس التأثير على تيار القيمة ككل

Baggaley  عادة ما تستخدم التكاليف المعيارية لألسباب التالية"أنه:  

 .قرارات التسعير .1

 .هوامش الربح على خطوط اإلنتاج وأوامر العمالء .2

  )االنحرافات، ةباستخدام مقاييس الكفاء(قياس األداء للمصنع  .3

  .تشجيع عملية التحسين من خالل تحليل تكاليف المنتج واالنحرافات .4

 .قرارات الصنع أو الشراء .5

 .ترشيد المنتج والعميل .6

 .تقييم المخزون .7

عند استخدام نظام تكاليف تيار القيمة فليس من الضروري "أنه  Baggaleyومن وجهة نظر 

قرارات التسعير في المنشآت التي تتبع  فمثالً، معرفة تكلفة المنتجات من أجل اتخاذ القرارات السابقة

نشاء القيمة من وجهة نظر إوتركز تلك المنظمات على ، منهج الترشيد ال تتخذ على أساس تكلفة المنتج

والقيمة من وجهة نظر ، فالقيمة من وجهة نظر العمالء هي التي تحدد السعر ،العمالء أو السوق

حيث يعالج ، الصنع أوكذلك الحال بالنسبة للقرار المتعلق بالشراء ، العمالء ال عالقة لها بتكلفة المنتج

ذ قرار وإن استخدام التكاليف المعيارية التخا، ربحية تيار القيمة ككل وليس تكلفة المنتج إلىبالرجوع 

وسوف يؤدي إلى قرار  ،من وجهة نظر مؤيدي نظام تيار القيمة قد يكون مضلالًالصنع أو الشراء 

عندها ال يوجد أي أسباب مالية إلنتاجه ، فاذا كان تيار القيمة لديه القدرة على إنتاج المنتج، خاطئ

تكلفة اآلالت واألجور والمرافق مدفوعة  ألنليس لها قيمة اً تقريباً فتكلفة صناعته داخلي، بالخارج

  .إذا كان هناك طاقة إنتاجية متاحة )Baggaley, 2003( "تلقائياً

  .مزايا محاسبة الترشيد ونظام تكاليف تيار لقيمة -6

ذات محتوى بسيط وسهل الفهم ألنها تستخدم تصنيفات واضحة ومصطلحات  تقارير ماليةتقدم  - 1

 .البيانات في تقاريرها بطريقة منطقية مبسطة عرِضوتَ، غير مركَّبة للتكاليف

مضاعفة حجم المخزون في نهاية عن طريق –المتعلقة بالمخزونحد من ممارسات إدارة األرباح ت - 2

نظام التصنيع المرشَّد  مع تطبيق محاسبة الترشيد ألن -أو بتغيير سياسات تقييم المخزون الفترة

وتعمل كافة تلك ، المخزون الصفريوأسلوب  والتدفق المستمرسحب ال نظامم استخديتطلب ا

 .أو إبقاءه في المستوى األدنى المخزون قيمة استبعاداألدوات على 

، الخاصة بهكل تيار قيمة بالتكاليف الفعلية  ألنها تُحمِّل، حقق العدالة في تقييم أداء تيارات القيمةت - 3

 .ةتوزيع التكاليف غير المباشر عملياتقضي بشكل شبه كامل على تو
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 تظهرفهي ، الكلي للمنشأة الربح ربح تيارات القيمة وصافي المخزون على صافي أثرتستبعد  - 4

صافي الربح قبل التغير في التغيُّر في المخزون في جزء خاص أسفل قائمة الدخل حيث َيظهر 

 .المخزون وصافي الربح بعد التغير في المخزون

الموازنات المرتبطة ب فالمعامالت، المحاسبيةاألنشطة التي ال تضيف قيمة في األعمال تستبعد  - 5

وقد ، من األنشطة التي ال تضيف قيمة في محاسبة الترشيد تعتبر وغيرهاالتخطيطية واالنحرافات 

مجموعة من البدائل التي تمكِّن من أداء كافة المهام بصورة أكثر سهولة  محاسبة الترشيد تطور

تسهيل عملية تسعير كلفة المستهدفة الذي يعمل على أسلوب الت )1: أقل مثل جهد ووقتوبفاعلية و

بطاقات كانبان التي تستبعد العديد من المعامالت ) 2 المنتجات مع تحقيق هامش الربح المطلوب

نظام ) 3المتبعة في نظم التصنيع التقليدية بطاقات العمل وبطاقات المواد المتعلقة بجدولة اإلنتاج ك

وبالتالي يتم استبعاد كثير من ، عمالن على استبعاد المخزونسحب وأسلوب المخزون الصفري يال

المعامالت المحاسبية الخاصة بالمخزون كالجرد وتقييم ومتابعة التالف والتقادم والتكاليف المتعلقة 

تيارات القيمة تعمل على ) 4بالمخازن كاإليجار وأجور الموظفين وتكلفة أنظمة رقابة المخزون 

، من حجم المعامالت مما يقلل دفي تيار قيمة واحاً مع خصائص المتشابهةذات ال المنتجاتتجميع 

حيث يتم تجميع األعداد الكبيرة من المنتجات في عدد قليل من تيارات القيمة مما يبسط من عمليات 

تنظيم ، قياس التكاليف، والرقابة على المواد والمخزون والعاملين، تخطيط وتقييم ورقابة األداء

 .العاملين بالمنشأةهيكل 

تتخلص من عمليات توزيع التكاليف غير المباشرة وتقدم معلومات فعلية ومباشرة لذلك فإن  - 6

 .معلومات محاسبة الترشيد تتصف بالدقة

لذلك تتصف مخرجاتها بالتوقيت والمالئمة  ،اًيتم تجهيز معلومات محاسبة الترشيد أسبوعي - 7

 .والحداثة

أنواع من المقاييس  ةوتستخدم ثالث، تخطيط وتقييم ورقابة أسبوعي فعَّالتوفِّر بطاقة األداء أسلوب  - 8

وتحفِّز على ، هي التشغيل والطاقة والمالية وتعكس هذه المقاييس األهداف االستراتيجية للمنشأة

 .التحسين المستمر وتحقيق الكمال

في تحقيق استراتيجية يعتبر نظام تكاليف تيار القيمة بمثابة الموجِّه لنظام التصنيع المرشَّد  - 9

حيث يقدم معلومات واضحة ومبسطة ودقيقة حول كل نوع من أنواع التكاليف ، االستدامة

كما يقدم األفكار واألساليب المحاسبية واإلدارية الالزمة للتشغيل كأسلوب ، الصناعية لتيارات القيمة

JIT نتاج واستبعاد والتدفق المستمر لتسهيل تدفق اال ونظام السحب، لخفض حجم المخزون

م بطاقة األداء التي تستخدم في تخطيط وتقييم وتصحيح دباإلضافة إلى ذلك فإنه يق، المعوقات

 .األداء
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  .محاسبة الترشيد ونظام تكاليف تيار القيمة عيوب -7

إال أنه لم يقدم ، بشكل دقيق على مستوى تيارات القيمة يقيس نظام تكاليف تيار القيمة التكاليف - 1

 مما يؤثر سلباً على عملية، من منتجات تيار القيمة على حدةتكلفة كل منتج فعَّاالً لقياس اً أسلوب

لقياس تكاليف كل منتج من منتجات تيار اً مقترحاً نموذج يقدِّممع العلم أن الباحث ، اتخاذ القرار

 .لقيمة على حدة

فتكاليف ، شرة بشكل كاملالتكاليف غير المبا استبعادتفشل محاسبة الترشيد في بعض المنشآت من  - 2

الموارد المشتركة وتكاليف المرافق يلزم توزيعها على تيارات القيمة بنفس أساليب التوزيع 

 .التقليدية

التحول نحو محاسبة الترشيد يعتبر أمراً صعباً ومكلفاً ألنه يحتاج إلى تغيرات فكرية وثقافية على  - 3

ض من قبل األفراد داخل المنشأة مما قد وقد يواجه بمعارضة ورف، مستوى األفراد واإلدارات

 .يتسبب في إفشال عملية التطبيق

التحول نحو محاسبة الترشيد يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والتكلفة مثل تكاليف االستعانة  - 4

بخبراء الترشيد والمحاسبة ومراجعة الحسابات ومهندسي نظم المعلومات لإلشراف على عملية 

 .ريب العاملينوتكاليف تد، التحول

تفصل محاسبة الترشيد تكاليف مساندة األعمال عن تيارات القيمة وتعرضها في عامود مستقل  - 5

ألن  نظراًو، خارج تلك التيارات وتقيس تكاليف تيارات القيمة مستبعداً منها تكاليف مساندة األعمال

فمن الممكن أن ال ، القيمة عملية اتخاذ القرارات في محاسبة الترشيد تتم بناًء على معلومات تيارات

 . تغطي تلك القرارات تكاليف مساندة األعمال وتعرِّض المنشأة لتحقيق الخسائر

قصيرة األجل بطبيعتها وال التي تعتبر تركز العديد من القرارات على تحليل ربحية تيارات القيمة  - 6

من التكلفة الكلية للمنتج فعلى سبيل المثال قبول أمر خاص بأقل ، تعكس النتائج على المدى الطويل

قد يزيد من ربحية تيار القيمة بسبب طاقة تيار القيمة المتاحة غير المستغلة، ولكن استمرار قبول 

هذه األوامر قد ال يكسب العائد الالزم الستبدال الطاقة التي في نهاية المطاف سوف تستنفذ من 

 .)Hansen, et al, 2009, p575( .خالل االستخدام
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  .الفصل خصمل

نظام "انعكاسات بيئة التصنيع المرشد على محاسبة الترشيد وأداتها األساسية الثالث  ناقش الفصل

تعمل حيث بيَّن أنها  ففي القسم األول تم توضيح المقصود بمفهوم محاسبة الترشيد، "تكاليف تيار القيمة

، النظام المحاسبي من خالل جمع معلومات المحاسبة والتكاليف حول تيارات القيمةكامل على إدارة 

ألجور واآلالت وخدمات الدعم والمرافق داخل تيار القيمة للمواد وا تقوم بحساب التكلفة اإلجماليةو

ر اإلطاباإلضافة إلى ذلك بين ، أو عدم وجود توزيع للنفقات العامة من مع وجود قليل بصورة أسبوعية

متطلبات تطبيق محاسبة الترشيد )2 رؤية محاسبة الترشيد)1الذي يتضمن المفاهيمي لمحاسبة الترشيد

  .مبادئ وأدوات محاسبة الترشيد)3 نظام التصنيع المرشَّدفي الشركات التي تتبنى 

بأنه نظام تكاليف يطبق في  الذي يعرفوفي القسم الثاني تم مناقشة نظام تكاليف تيار القيمة 

واستبعاد الفاقد في  ،بهدف قياس وتقييم أداء ذلك النظام شآت التي تتبع نظام التصنيع المرشَّدالمن

 على تيارات بناًء يعمل على توزيع التكاليفو ،عند تطبيق النظام اإلجراءات والمعامالت المحاسبية

م تم بيان أنواع التكاليف في ث، للمنشأة االستراتيجية األهدافبما يخدم  األداء وتقييم قياسبويقوم ، القيمة

في نظام تكاليف تيار القيمة باستخدام  آلية حساب التكاليفكما تم شرح ، نظام تكاليف تيار القيمة

تم عرض مزايا وعيوب  وأخيرا، تكلفة الوحدة متوسط تم توضيح كيفية حسابو ،أسلوب المصفوفة

  .محاسبة الترشيد ونظام تكاليف تيار القيمة
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  :الرابع الفصل

وعالقتها بتطبيق نموذج  االستدامة استراتيجية

  .تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد
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  .بتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد االستدامة وعالقتها استراتيجية

  .مقدمة

تعني االستدامة توفير حياة أفضل لألجيال الحالية مع الحفاظ على حق األجيال القادمة في 

 الجانبو االقتصادي الجانبرئيسية هي  جوانبويتضمن مفهوم االستدامة ثالثة ، المتاحة مواردال

مستوى وخصوصاً على أصبح مصطلح االستدامة واسع االستخدام  وقد .البيئي الجانباالجتماعي و

تلك الوحدات على المجتمع سواء من ناحية تدعيم  تحدثهاثار التي اآلبسبب الوحدات االقتصادية 

المساهمة في خفض نسب البطالة وزيادة الدخل زيادة االنتعاش االقتصادي والجوانب االقتصادية ك

المشكالت  حد منالكزيادة رفاهية أفراد المجتمع و أو الجوانب االجتماعية، القومي والناتج القومي

 وسائل النقلالبيئي الناتج عن عوادم  البيئية كالتلوث الجوانبأو ، زعات والجرائمانمالك االجتماعية

 عالمية قوى أدت وقد"، وسالمة الهواء والماء والغذاء، والنفايات السامة المصانع األدخنة من انبعاثو

 باعتبارها ظهرت ياالستدامة الت مفهوم أهميةتزايد  إلى المناخية والكوارث الطاقة والركود أزمة مثل

 الطبيعي العالم إطار في منظمات األعمال الذي تشكله وضعال تسبب كما، عملية جديدة لضبط األعمال

  ).Young et al. 2013, p2( "االستدامة للتركيز على الجماعية الحاجة من جديداً وعياً إيجادإلى 

يها والبيئية فسينظر إلتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية  منالوحدة االقتصادية  تمكنتفإذا 

توصف فإنها  وكلما زادت استجابتها الحتياجات المجتمع، ناجحة مستدامةتنمية  ذات كوحدات اقتصادية

  .أكثر استدامة بأنها

  .مفهوم استراتيجية االستدامة -1

من خالل عدم استخدام ، بالقدر الكافيالستدامة في ظل منهج الترشيد استهالك الموارد تعني ا

  .وعدم استخدام موارد تضيف قيمة ولكن هذه القيمة ال يحتاجها العميل، موارد ال تضيف قيمة

 "أن  Youngفقد بين ، ال يوجد تعريف محدد لالستدامةالعديد من الدراسات أنه  أشارتوقد 

 500هناك أكثر من حيث ، اطية والعولمةمثله مثل مفهوم الديمقر، مفهوم االستدامة مفهوماً متطوراً

فالمفهوم ، )Young, 2013, p2( "تشير إلى حقل محددوأن معظم تلك التعريفات ، تعريف لالستدامة

وأن هذا التعريف ، اآلن وفي المستقبلحياة كريمة للناس  توفير المحافظة علىالمطلق لالستدامة يتعلق ب

  .المجتمع والتجارة وقطاع األعمالالزراعة ووالتعليم وعلى الجامعات والمدن  تخصيصهيمكن 

التي تركز على االستدامة تستطيع أن تكون أكثر  األعمالشركات "أن أيضاً  Youngكما يذكر 

نجاحا تجارياً وتقود األعمال لتطوير فاالستدامة يمكن أن تنشئ  وأن ترى زيادة في الربح، ابتكاراً

وضيح مفهوم استراتيجية االستدامة من خالل وفيما يلي ت ،)Young, 2013, p11( "منتجات وخدمات

  :التاليةشرح الجوانب 
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  .عريف استراتيجية االستدامةت

فالبعض يتناوله كمصطلح بيئي ليعبر عن المحافظة ، تعريف موحد لمصطلح االستدامةال يوجد 

عن االستخدام األمثل للموارد والبعض اآلخر يستخدمه للتعبير ، على النواحي الصحية والجمالية للبيئة

وآخرين يستخدمونه لتحقيق التوازن ، المتاحة من خالل التركيز على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير

وفئة رابعة تستعين بمصطلح االستدامة في ، رئيسية وهي البيئة واالقتصاد والمجتمع جوانب ةبين ثالث

القطاع الخاص للتعبير عن البقاء على المدى الطويل مع االستغالل األمثل لموارد المنشأة بهدف دعم 

ية وقد قام الباحث بوضع تعريف شامل لمفهوم استراتيج، النواحي االجتماعية والبيئية واالقتصادية

المتعلقة  التعريفات بعض في ةاالستدامة في منشآت األعمال من خالل االستفادة من األفكار الوارد

  .باالستدامة

مصطلح "فإن، 2010للمحاسبين القانونيين حول االستدامة عام  األستراليوفقاً لتقرير المعهد ف

شيء حول االستدامة البيئية  بالنسبة للبعض تمثل كلف، االستدامة يعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين

حياة لبالنسبة آلخرين تعني توفير قيمة حقيقية ل، والحد من استهالك منشآت األعمال للموارد المحدودة

آخرون أنها تعبر عن تحقيق  ويرى، والناس الذين يشكلون المجتمعات التي تخدمها منشآت األعمال

 ."1األرباح على المدى البعيد

ومن أجل تعريف ، "دوامه واستمراره: 2استدامة العيش الرغيد"في اللغة ِاْستََدامتعرف كلمة و

األولى ، االستدامة كاصطالح فقد قسم الباحث الدراسات التي تناولت تعريف مفهوم االستدامة إلى فئتين

ق تحقيوالوحدات االقتصادية  بالربط بينوالثانية تتعلق ، لمحافظة على الموارد والطاقةتتعلق با

 .االستدامة

األهداف بهدف تحقيق التوازن بين  دراسات أشارت إلى المحافظة على الموارد والطاقة  - أ

  .االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 International Union for(تم تعريف االستدامة من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

Conservation of Nature in 1969(  االقتصادي والتصنيع دون الضرر البيئيتحقيق النمو "بأنها "

)Torielli, 2011( ،" وبالنظر لبعض الكوارث البيئية الواضحة التي حدثت اكتسب المفهوم مزيد من

 World Commission of(من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية اً القوة عندما نشرت األمم المتحدة تقرير

Environment and Development(سمى اآلن تقرير برونتالند ، الذي ي)Brundtland Report( ،

حيث تم تعريف االستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة 

  . (Torielli, et. al., 2011 Citing: Keiner, 2006) "على تلبية احتياجاتها الخاصة

                                                 
1CPA_Australia_Sustainability_Report_2010. Website: https://www.cpaaustralia.com.au 

  http://www.almaany.comاإللكترونيقاموس المعاني 2
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 White, 2009)" ضمان نوعية حياة أفضل، اآلن ولألجيال القادمة"بأنها ها عريفكما تم ت

Citing: Detr, 1999)،  تنطوي على التكامل بين األهداف  بأنهاالتنمية المستدامة "وتعرف كذلك

حيث يجب على الشركات إحداث التوازن بين التقدم االقتصادي ، االجتماعية واالقتصادية والبيئية

بحيث ال يؤثر التقدم االقتصادي الحالي على حق ، حية والبيئي من ناحية أخرىاالجتماعي من ناو

  ).2013، السيد وآخرون" (األجيال المستقبلية في استخدام نفس الموارد للتنمية

لقد تناولت التعريفات السابقة مفهوم االستدامة من جانب المحافظة على الموارد المتاحة 

لضمان حق  والبيئيةاالجتماعية واالقتصادية ق التوازن بين الجوانب وتحقي، واستغاللها أفضل استغالل

  .األجيال القادمة في تلك الموارد

  :كالتالياالستدامة  تعريف يصبحعلى منشآت األعمال االستدامة  تعريفوبتطبيق 

تلبي احتياجات أصحاب للمشروع تنمية االستفادة من موارد المشروع المتاحة من أجل إحداث "

دون المساس بقدرة أصحاب المصالح ...) مجتمع  –عاملين  – إدارة –مساهمين (المصالح الحاليين 

  ."المستقبليين على تلبية احتياجاتهم من تلك المنشآت

  .الوحدات االقتصاديةب ربطهادراسات تناولت تعريف االستدامة من ناحية   - ب

قد ف"، بدور الوحدات االقتصادية في تحقيق االستدامةيرى باحثين آخرين أن االستدامة تتعلق 

للّجنة العالمية  1987سنة  Brundtlandاستخدمت الكثير من الدراسات تعريف االستدامة الذي وضعه 

على التنمية المستدامة وضمان أنها تلبي  Brundtlandويركز تعريف ، للبيئة والتنمية لألمم المتحدة

 Brundtlandوفي حين أن تعريف ، االحتياجات الحالية دون التضحية باحتياجات األجيال القادمة

وغير صالح للعصر الحالي للبحث في  جديدة، إال أنه مع مرور الزمن أصبح قديماً مبتكر ويفتح آفاقاً

على االستدامة الخارجية، أي استدامة النظم البيئية  يركز أنهكما ، المحاسبة من أجل االستدامة

واالجتماعية، في حين أن التركيز الحالي للبحث في المحاسبة من أجل االستدامة على استدامة منشأة 

  .(Gary et. al., 2011Citing: Kaspereit, 2001)" األعمال

وجهة نظر االستدامة هي ف ،تعني االستدامة التفكير المالي على المدى البعيد" وبنفس اإلطار

والتفكير ، وهي كمنهج الترشيد تشدد على الحلقة المغلقة، عكس التفكير المالي على المدى القصير

مما ، النظام بالكامل إنها تفكر في، تذهب إلى ما هو أبعد إنها، الدائري بدالً من التفكير الخطي الموجه

 (Langenwalter, 2006) "الناتجة عن قراراتهميجعل الممارسين يبحثون عن النتائج طويلة األجل 

 ةهذا يعني أن يتم دراسة آثار القرارات اإلدارية والمالية في منشآت األعمال على الجوانب االقتصادي

  .والبيئية واالجتماعية إلى جانب التركيز على الجوانب المالية

المدى القصير وعلى المدى تحقيق التوازن بين أهداف المنشأة على " أيضاً وتعني االستدامة

  .)Blocher et. al.,2010, p14( "الطويل
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أن االستدامة تتجاوز القضايا البيئية واالجتماعية فقط، فهي  المعروفمن " أنه Garyكما بين 

اً عن كونها مستدامة مالي تشمل استدامة منشآت األعمال وتتضمن اإلنتاج والمبيعات والتسويق، فضالً

  .)Gary, 2011( "وقانونياً

لالستدامة أنه ) AICPA(وقد ورد ضمن تعريف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

باإلضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، تعتبر االستدامة اإلطار االقتصادي واالجتماعي "

قيمة طويلة  النشاءأنظمة العمل والنماذج والسلوكيات الالزمة  أيضاًوتشمل ، لممارسة األعمال

  ."1األجل

: وهوAccenture 2 ومن أفضل التعريفات التي ينسجم معها تعريف الباحث هو تعريف منظمة

نهاية إلى األداء المتميز من خالل الاالستدامة هي الرافعة األساسية للنجاح طويل األجل التي تؤدي في "

 ثرالمربح مع السعي للحصول على األاالستفادة من األصول والقدرات من أجل قيادة االبتكار والنمو 

  ."االقتصادي والبيئي واالجتماعي اإليجابي

ليس هناك تعريف موحد لمفهوم االستدامة وأنه تم  نهأ لباحثخلص اوفي ضوء ما سبق فقد 

التعريفات اتفقت سواء بشكل صريح أو ضمني  معظمأن إال  ،مختلفةومعان تناوله ليعبر عن أشياء 

  :أساسية وهي عناصر ةبثالثتتعلق على أن االستدامة 

  .هناك دور هام للوحدات االقتصادية في تحقيق االستدامة - 1

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة - 2

 .تحقيق التوازن بين الجانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي لالستدامة - 3

 وضعوبناء على ذلك فقد ، ستدامة يجب أن يتضمن تلك العناصراستراتيجية االوأن تعريف 

  :وهو الباحث التعريف التالي ليعبر عن تعريف موحد وشامل لمفهوم االستدامة

 أفضل األساليب والوسائلاستخدام االستفادة من الموارد والفرص المتاحة بتعني االستدامة "  

أرباح تحقيق معدالت من أجل  بكفاءة وفاعليةنشطتها أل منشآت األعمالمارسة م يدعِّمبما  الممكنة

  ."والبيئيةواالجتماعية  االقتصادية االستدامة أهداف تحقيق تجعلها قادرة على نمو مرتفعةو

ومن األمثلة ، على المحافظة على الموارد المتاحة واستغاللها أفضل استغاللالتعريف يركز و

والمباني والسيارات واألراضي على الموارد المتاحة المواد الخام والقوى العاملة واآلالت والمعدات 

  .وغيرها

حالة من االنتعاش والقوة من أجل القدرة على المنشأة أن تعيش ويالحظ أن التعريف اشترط 

تكون أكثر قدرة على تلبية متطلبات االستدامة من  وذلك نظراً ألن المنشآت، تحقيق أهداف االستدامة
                                                 

1American Institute of Certified Public accountants(AICPA). (August-10-2011). Sustainability Accounting and 
Reporting - FAQ, Website: http://www.aicpa.org. 

االستشارات اإلداریة والخدمات التكنولوجية واالستعانة بمصادر خارجية وهي أحد المنظمات األمریكية الرائدة في العالم في مجال تقدیم 2
)www.accenture.com.( 
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فروع للشركة في المواقع المناسبة و مقرات توفيرفعلى سبيل المثال ، المنشآت الخاسرة أو الضعيفة

لعاملين لتحقيق الرفاهية االجتماعية إلى جانب قيامها بمراعاة ، والصحة المطلوبةوبمواصفات السالمة 

، القتصادياوللمجتمع بأسره يتطلب أن تعيش تلك المنشآت حالة من االنتعاش والجهات ذات العالقة 

، مرت في ظروف اقتصادية سيئة جعلتها تحقق خسائرالمنشأة  تلك نوعلى النقيض من ذلك بافتراض أ

عدد العاملين والتوقف عن  نشأة إلى الحد من نفقاتها من خالل الحد منفمن المحتمل أن تتجه تلك الم

مشروعات للوإيقاف التبرعات  ،المساهمين لجمهور أرباح وعدم دفع توزيعات، دفع المزايا النقدية

مة الإجراءات الرقابة على الصحة والس وكما قد تتجه إلى تخفيض متابعة، للمجتمع تقدمهاالخيرية التي 

  .المهنية سواء على اإلنتاج أو على العاملين

حيث أنه كلما زادت نسبة مساهمة ، مفهوم االستدامة يعتبر مفهوماً نسبياًويشير الباحث إلى أن 

وجمال وصحة البيئة والمحافظة على نظافة ، للمجتمع المنشأة في دعم الجوانب االقتصادية واالجتماعية

 .مساهمتها في دعم استدامة المجتمع ةكلما زادت نسب

  .االستدامةاستراتيجية  جوانب-2

 لالستدامة أساسية جوانب ةثالث وجوداتفاق لدي العديد من الدراسات والمؤسسات على  يوجد

  :وهي

  .االقتصادي الجانب -

  .االجتماعي الجانب -

 .البيئي الجانب -

ثالث  إلىاالستدامة ) AICPA(قسم المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين " المثالفعلى سبيل 

  "1المسؤولية البيئية) 3المسؤولية االجتماعية ) 2الجدوى االقتصادية ) 1:ركائز أساسية هي 

 2002وبنفس األسلوب حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرج عام 

الجانب البيئي والجانب  الجوانب الرئيسية لمصطلح التنمية المستدامة بثالثة جوانب رئيسية هي

 .Steurer et. al., 2005): نقالً عن 2013، السيد( االجتماعي والجانب االقتصادي

 الجانباالستدامة وأن  لتحقيقاالقتصادي هو الوسيلة المستخدمة  الجانبالباحث أن  ويالحظ

  .أو الهدف من االستدامة االجتماعي هو الغاية الجانبنسلكه وأن السبيل الذي يجب أن البيئي هو 

 االلتزام وتعني"، )1(وتسمى في بعض الدراسات بمثلث االستدامة كما يظهر بالشكل رقم  

  ).2012، الزرعوني" (وبيئياًاً واجتماعياً بصورة مستمرة لما فيه مصلحة جميع األطراف اقتصادي

  

  

                                                 
1- American Institute of Certified Public accountants(AICPA). (August-10-2011). Sustainability Accounting and 
Reporting - FAQ, Website: http://www.aicpa.org. 
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  االستدامةاستراتيجية  جوانب) 1(شكل رقم 

 
  )2012، الزرعوني: (المصدر

بمعني أن ، "الكفاءة االقتصادية"ويوضح الشكل أن البعد االقتصادي يرتبط بالبعد البيئي بعالقة 

العدالة "كما يرتبط البعد االقتصادي بالبعد االجتماعي بعالقة ، استغالل الموارد البيئية أفضل استغالل

ويرتبط كذلك ، يحقق النمو االقتصادي الرفاهية والعدالة لجميع أفراد المجتمعبمعني أن ، "االجتماعية

موارد المجتمع بالقدر  كيتم استهالبمعنى أن ، "العدالة البيئية"البعد االجتماعي بالبعد البيئي بعالقة 

  .ن تلك المواردالكافي بحيث ال يتم التأثير على حق األجيال القادمة في االستفادة م

 .االقتصادي الجانب  - أ

وأي تلويث لها أو استنزاف لمواردها ، البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتباره قاعدة للتنمية"

قتصادي بعيد االومن ثم يجب أخذ المنظور ، يودي في النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها

  )2009، ديب ومهنا". (ال والمواردالمدى لحل المشكالت من أجل توفير الجهد والم

ويتطلب  ،ممكنةال الوسائللموارد المتاحة بأفضل ل االستغالل األمثلاالقتصادي  الجانبيتطلب و

اإلنتاج  مجال المتوفرة في األساليب التكنولوجية استخدام أحدثعلى سبيل المثال هذا االستغالل 

بأقل وحقيق أفضل عائد ت وذلك بهدف ،المناسبةو أدوات المحاسبة اإلدارية الحديثةوتطبيق  ،والخدمات

على توفير بيئية صحية ونظيفة قدرة التدعيم المحافظة على موارد المجتمع ومن أجل  ،تكلفة ممكنة

  .والعيش الكريم مجتمع ذات مستواً عاٍل من الرفاهيةو

ن من مكافحة الفقر ألنه يمكِّ، التنمية المستدامة في عنصر مهم جداً يعتبراالزدهار االقتصادي ف"

ومع ذلك، ليس كل ، الخ... وإجراء تغيُّرات في التنمية المتراكمةعباء المشكالت واألوتمويل عالج 

النمو االقتصادي الذي يقلل األثر البيئي فقط حيث أن ، النمو االقتصادي يعني تحسين للتنمية المستدامة
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بين النمو االقتصادي  الربط وبعبارة أخرى يجب، يمكن الدفاع عنه باعتباره جزءاً من التنمية المستدامة

يجب تطبيق السياسة االقتصادية وآليات السوق في كما ، واألثر البيئي من خالل تحسين الكفاءة البيئية

واذا ، أداة قوية جداً لتحقيق التنمية المستدامة يعتبرفاالقتصاد ، دعم التنمية المستدامة وليس ضدها

، الصحيح، فإنها توفر حوافز فعالة التخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامةاستخدمت في الطريق 

يجب أن تعمل لصالح التنمية المستدامة وهذه الحوافز يجب أن تكون على جميع مستويات المجتمع، 

  :من خالل

  .جعل االستثمارات المستدامة في القطاعين العام والخاص مربحة -

  .والحلول للتنمية المستدامةتوجيه البحوث في مجال المعرفة  -

  .التأثير على قرار االستهالك على جميع المستويات -

أداة فعالة يعني أن جميع تكاليف أي نشاط يجب أن تؤخذ في  في مثل هذه الحالة االقتصاد فجعل

التكاليف البيئية والتكاليف  وخصوصاً، االعتبار عند اتخاذ القرارات االقتصادية وقرارات األعمال

، ويجب أن تنعكس هذه التكاليف الحقيقية مباشرة في أسعار السوق، اآلن وفي المستقبلماعية االجت

ويمكن تحقيق ذلك من خالل المقاييس المالية ومن خالل إنشاء األسواق التي يتم فيها تداول السلع 

  (Sustainable Development Policy and Guide, 2006)  "والخدمات البيئية بالتكلفة الحقيقية

  .االجتماعي الجانب -ب 

ويشمل المكونات والسمات البشرية والعالقات الفردية والجماعية والمؤسسية وما تسهم به من 

جهود تعاونية أو تسببه من إشكاليات أو تطرحه من احتياجات ومطالب وضغوط على النظم 

  .االقتصادية والسياسية واألمنية

الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمارس من خاللها جميع  اإلنسانحق "كما يمثل 

ويستثمرها  األنشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية

عن االحتياجات المكملة لرفع  فضالً...) هواء  ،ملبس ،طعام ،مأوى(بما يخدم احتياجاته األساسية 

  )2009، ديب ومهنا" (ودون تقليل فرص األجيال القادمة )...وقود ، ترفيه، عمل(مستوى معيشته 

حقق العدالة في التوزيع، وتوفير القدر الكافي من الخدمات إذا  مستدام اجتماعياً ويكون النظام"

 "السياسيةوالمشاركة لجنسين، والمساءلة االجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة بين ا

)Harris, 2000(  

 .الجانب البيئي -ج

يركز على حماية وسالمة البيئة وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان 

دون إحداث خلل في مكونات البيئة المتضمنة لألرض والماء والهواء وما يكمن فيها من مصادر 

  .فها أو تلوثهااستنزا وتمنعوتقدمها  اواستدامتهطبيعية تسهم في بقاء الحياة البشرية والحيوانية والنباتية 
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حيث أن كل ، االهتمام بإدارة المصادر الطبيعية وهو العمود الفقري للتنمية المستدامة" كما يعني

وعامل االستنزاف البيئي ، التحركات تركز على كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة األرضية

حاجة إلى معرفة علمية إلدارة لذلك هناك ، هو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامة

المصادر الطبيعية لسنوات قادمة عديدة من أجل الحصول على طرائق منهجية تشجيعية ومترابطة مع 

  )2009، ديب ومهنا" (إدارة نظام البيئة للحيلولة دون زيادة الضغوطات عليه

 بالنسبة القيمة ذات الخصائص على الحفاظ على القدرة هي البيئية االستدامة"أن  Suttonويرى 

 :على الحفاظ في يرغبون الناس معظم المثال سبيل فعلى، للبيئة

  .اإلنسان حياة -

 سبيل على( األخرى واألنواع للناس المعيشية الطبيعية التي تحافظ على الظروف البيئة قدرات -

  .)مناسبال والمناخ والهواء النظيفة المياه المثال

  .الشمسية والطاقة واألسماك واألخشاب الماء مثل المتجددة الموارد تنتج التي البيئة جوانب -

  .المتجددة غير الموارد استنزاف من الرغم على المجتمع تشغيل -

  .البيئة الناس، كإمكانية العيش وجمال لجميع الحياة جودة -

 فعلى، تستمر لن األمور هذه أن في يتمثل خطر هناك أن تعني البيئة من الجوانب هذه فتهديدات

 أو ،)والنفط والفحم المعادن مثل( المتجددة غير الموارد من واسع نطاق على االستخراج المثال سبيل

التدمير  أو النوعية في خطير وتدهور تهديدات تُنشئ أن يمكن الطبيعية بالبيئة تلحق التي األضرار

  )Sutton, 2004" (االنقراض أو والهالك

توجيه الجهود بما يحقق المحافظة على توازن المصالح هو هذا التقسيم  أن المقصود من يتبيَّنو

فعلى  ،على االستدامة وإن عدم تحقيق التوازن قد يشكل ضرراً، ةاالستدامة الثالث جوانبوالنمو بين 

سبيل المثال يمكن أن تؤدي األنشطة البيئية أو االجتماعية السيئة إلى اإلضرار بالجانب االقتصادي 

االستدالل على ضرورة تحقيق التوازن ويمكن ، المستهلكين لتلك المنشأةمن خالل مقاطعة لمنشأة ل

إلى  بدعوة المستثمرينلتطوير منطقة جغرافية معينة فإنها تقوم  مادولة ذا خططت فإ ،بمثال آخر

مما ينعكس باإليجاب على الجوانب االقتصادية واالجتماعية لسكان تلك ، االستثمار في تلك المنطقة

إال أنه قد ينعكس سلباً على الجانب البيئي وخصوصاً إذا كان االستثمار في مشروعات ، المنطقة

، ة أو سمكيةصناعية تستهلك موارد تلك المنطقة من أشجار وأراض زراعية وثروات طبيعية حيواني

وفي هذه الحالة يجب على ، أشعة ضارة تصدر أو ةأو إذا كانت تنتج غازات وأدخنة سامة وملوثة للبيئ

الجهات المختصة بالدولة أخذ هذا الجانب بعين االعتبار والموازنة بين الحاجة إلى التغلب على 

  .ت بيئيةكون على حساب إحداث مشكالبحيث ال تلمشكالت االجتماعية واالقتصادية ا

موضوع التنمية المستدامة استحوذ على اهتمام العالم منذ " وتأكيداً لذلك بيَّنت إحدى الدراسات أن

 ،)1992المتحدة الثاني للبيئة والتنمية بريودي جانيرو عام  األمممؤتمر ( األرضطرح على قمة  أن
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 أخرىحدث ذلك نقلة نوعية في مفهوم العالقة بين التنمية من جهة واالعتبارات البيئية من جهة أوقد 

كاستجابة طبيعية لتنامي الوعي البيئي العالمي الذي صار يعي حقيقة أن عملية التنمية ما لم تسترشد 

بنتائج غير مرغوبة أو  ييأتمنها سوف  فإن كثيراً واألخالقيةباالعتبارات البيئية واالجتماعية والثقافية 

بل إن التنمية غير القابلة لالستمرار ستعمل على تفاقم المشكالت  ،يحقق فوائد قليلة أو ربما يفشل تماماً

، عبد الحافظ" (البيئية الموجودة حالياً مما يوجب ادراك حقيقة محدودية الموارد وقدرات النظم البيئية

2006(. 

ادي لالستدامة الذي يركز على االستغالل األمثل للموارد يستنتج الباحث أن الجانب االقتصو

ن منشآت األعمال من أداء أنشطتها على المدى البعيد من كِّسوف يم، بأفضل األساليب الممكنة المتاحة

وبالعودة إلى مفهوم الترشيد نجد أن ، أجل خدمة ورفاهية كافة األطراف ذات العالقة والمجتمع ككل

يسعى إلى االستفادة القصوى من  كالً منهماهناك قواسم مشتركة بين االستدامة والترشيد حيث أن 

  .الموارد المتاحة

، "القانوني الجانب"االستدامة وهو  جوانبيجب أن يضاف إلى  رابعاً جانباًأن هناك  نيتبيَّكما 

المعايير القانوني وجود مجموعة من التشريعات القانونية التي تلزم الشركات بتطبيق  الجانبويقصد ب

ومجتمع مرفَّه وعادل  ،ةفي بيئة صحية نظيف الكريم المتعلقة باالستدامة والتي تضمن للمواطنين العيش

في الحق لجهات معينة  الجانبكما يعطي هذا ، في ظل اقتصاد منتعش وقوي ،وخالي من المشكالت

كما يحدد ، المجتمع بوضع تلك المعايير والرقابة على تطبيقها ومعاقبة أو تجريم المخالفين لها

  .الناتجة عن المشكالت المتعلقة باالستدامةالتعويضات عن األضرار 

التصنيع المرشد وبين تحقيق  في بيئة تطبيق نظام تكاليف تيار القيمةبين المحتملة العالقة  -3

  .في منشآت األعمال استراتيجية االستدامة

بعد أن ناقش الباحث بعض الجوانب األساسية المتعلقة بمفهوم التصنيع المرشد ومحاسبة الترشيد 

 في بيئة تطبيق نظام تكاليف تيار القيمةبين المحتملة لعالقة يقدم اآلن تحليالً ل، واستراتيجية االستدامة

  . في منشآت األعمال التصنيع المرشد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة

كان لها الشركات خالل فترة زمنية  نظم التصنيع والتكاليف التقليدية وجدت لتلبي احتياجاتف

إال أنه ، مستوى جودة ودقة المعلومات المطلوبةل كافيةوقد كانت تلك النظم ، الخاصةوسماتها ثقافتها 

بدأت شركات األعمال تدرك ، مع التطورات التكنولوجية الحديثة وزيادة حدة المنافسة بين الشركات

على مستوى من الدقة يلبي حاجة المدراء للقيام ) معلومات(أهمية وجود نظام معلومات ذات مخرجات 

وبعد أن أثبت ، بدأ منهج الترشيد بالظهور واالنتشار في الشركات اليابانيةوبعد أن ، بوظائفهم اإلدارية

معلومات مالئمة الفاقد وإضافة قيمة للعمالء وتقديم  استبعادكنظام محاسبة وتصنيع قادر على  وجوده

  .الشركات العالمية تتبني هذا المنهج كبرياتلإلدارة بدأت 
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، قة بكل من مدخل الترشيد واستراتيجية االستدامةبعض الجوانب المتعل) 1(ويظهر الجدول رقم 

يظهر  كما، ويظهر من خالل الجزء األول أن هناك بعض األدوات المشتركة بين الترشيد واالستدامة

هذه األنواع تنسجم مع وأن ، الجزء الثاني أن منهج الترشيد يقوم بتخفيض سبعة أنواع من الضياع

من الجدول مقومات كل من منهج الترشيد واستراتيجية  األخيريظهر الجزء و، بعض جوانب االستدامة

  .االستدامة
  .بعض الجوانب المتعلقة بالترشيد واالستدامة) 1(جدول رقم 

  أدوات منهج الترشيد

األساليب التي يستخدمها )  Jime E. et al., 2012(لقد حدد 

التصنيع وفق منهج الترشيد وفيما يلي يقوم الباحث بتلخيص 

  :ساليبتلك األ

  :خرائط تيار القيمة  - أ

وتستخدم " خرائط تدفق المواد والمعلومات" أيضاًوتسمى 

الرموز والرسومات لتظهر تسلسل تدفق المواد والمعلومات 

لكافة المكونات في تيار القيمة على شكل خارطة، بما في ذلك 

 Seth and(عمليات التصنيع والتوريد والتوزيع على العميل 

Gupta 2005.(  

  :5S أسلوب اإلنتاج -ب

يسعى إلى ) S(أبعاد تبدأ بحرف  5وهو أسلوب ياباني يتضمن 

تحسين مساحة العمل وتنظيمها وتنظيفها وتطويرها لتسهيل 

  .تدفق المواد والعاملين، وبالتالي تقليل األخطاء والوقت

  . (JIT)اإلنتاج في الوقت المحدد  -جـ

  .خاليا التصنيع -دـ

  ) SMED(لب سرعة تغيير القوا -هـ

  ) TPM(الصيانة اإلنتاجية الشاملة  - و

  .Poka-Yokeتجنب الخطأ  -ز 

  .مؤشرات التصنيع المرشّد -ح

  أدوات استراتيجية االستدامة

فيما يتعلق بالشركات التي بدأت بالتحول نحو الترشيد فان ذلك 

فالكثير من أدوات الترشيد ، يسهل عليها الوصول إلى االستدامة

 :لييتتكيف بسهولة وتتسع لالستدامة كما يتضح فيما 

)Langenwalter, 2006(  

تستخدم على نطاق واسع في التفكير المرشد  :خرائط تيار القيمة - أ

لرؤية الصورة كاملة والتقرير أين يجب أن تتركز جهود التحسين، 

  .حيث أنها تمتد بسهولة إلى االستدامة

سادسة وهي  Sبعض الشركات تضيف : 5S سلوب اإلنتاجأ -ب

  .سابعة وهي االستدامة Sوالبعض يضيف " السالمة"

كما هو الحال في الترشيد، فرق العمل هي قلب  : فرق العمل -جـ

فهم الذين يقومون بمعظم األعمال كجمع البيانات ، االستدامة

طبيعتها هي وفرق العمل بحكم ، والتحليل وتوليد األفكار والتنفيذ

  .بمثابة تنفيذ للجانب االجتماعي لالستدامة

فرق العمل التي تركز على االستدامة يمكنها  :أدوات التحليل -د

استخدام أدوات التحليل المرشدة التقليدية، مثل الرسوم البيانية 

)Pareto charts  (في التحليل.  

  

 :منهج الترشيد يقوم بتخفيض سبعة أنواع من الضياع وهي

  النقل .1

 المخزون .2

 الحركة  .3

  االنتظار  .4

 المعالجة الزائدة  .5

  الزائداإلنتاج  .6

  إعادة العمل/ العيوب  .7

 :هذه األنواع من الضياع تنسجم مع بعض جوانب االستدامة وهي

 .خفض كمية المواد المستخدمة إلنتاج السلع أو الخدمات .1

 .خفض كمية الطاقة المستخدمة إلنتاج السلع أو الخدمات .2

  .التدويرتحسين إعادة  .3

  .االستفادة القصوى من الموارد المتجددة .4

  .جودة أكبر للمنتجات .5

 .زيادة مقدار الخدمة للسلع والخدمات .6
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  )(Wood, 2004 مقومات الترشيد

  .رفع مستوى المهارات والتفويض للعاملين -أ 

  مشاركة العاملين  -ب

 الضياع  استبعاد-ج

  اإلدارة من خالل التجول والتحدث للعاملين - د

  .كسر الحواجز أمام رضا العمالء -هـ

  )Ross, 2010 ( مقومات االستدامة في منشآت األعمال

 .جذب العاملين المهرة وتحسين اإلنتاجية  -أ 

 .تلبية احتياجات العمالء والمستثمرين  -ب 

 .الكفاءة وخفض التكلفة  -ج 

 .تحقيق الميزة التنافسية والربحية على المدى الطويل  - د 

  .االلتزام التنظيمي  -ه

 .الباحث إعداد: المصدر

توافق مع متطلبات جزء منها يوبدراسة النتائج التي يحققها منهج الترشيد نستدل بشكل مبدئي أن 

  :وأن هذا التوافق أنشأ لدى الباحث مجموعة من التساؤالت وهي، تحقيق استراتيجية االستدامة

  ؟ما هو منهج الترشيد وما هو مفهوم االستدامة −

 في بيئةنظام تكاليف تيار القيمة ما هي النتائج أو المزايا التي تتحقق لشركات األعمال التي تطبق  −

  التصنيع المرشَّد؟

  ؟ستدامةاالتحقيق ما هي متطلبات  −

التصنيع المرشَّد وبين تحقيق  في بيئةنظام تكاليف تيار القيمة هل يوجد عالقة بين تطبق  −

  استراتيجية االستدامة؟

نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع بتطبيق  أثراالستدامة التي تت استراتيجية متطلباتما هي  −

  المرشَّد؟

 ؟هل يمكن تطوير إطار يعبر عن هذه العالقة −

  .الدراسة الحاليةللقيام بإعداد  دت لدى الباحث حافزاًوغموض اإلجابة على تلك التساؤالت ولَّ

من أجل  االستدامةتحقيق استراتيجية نتائج الترشيد بمتطلبات الباحث على مقارنة  اعتمد وقد

تحقيق بين و التصنيع المرشَّد في بيئةاستخدام نظام تكاليف تيار القيمة عالقة بين وجود  أو نفي إثبات

 في بيئةاستخدام نظام تكاليف تيار القيمة بمعنى تحديد النتائج التي يحققها ، االستدامةاستراتيجية 

ومن ، تحقيق استراتيجية االستدامة في منشآت األعماللتحديد المتطلبات الالزمة ثم ، التصنيع المرشَّد

  .نفيهاإثبات هذه العالقة أو نفي فيثم استخدام أدوات الدراسة 

  .الترابط والتكامل بين متطلبات تحقيق استراتيجية االستدامة في منشآت األعمال -4

هناك مجموعة من المتطلبات الواجب تحققها من أجل تحقيق  نأأظهرت الدراسات السابقة 

  :استراتيجية االستدامة وهي

  .تحسين جودة اإلنتاج - 1

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة - 2
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  .رضا ووالء العاملين - 3

  .جذب واستبقاء أفضل العمالء - 4

  .تحسين معدالت النمو بالمنشأة - 5

بمعنى أن جميع متطلبات تحقيق ، متطلباتتلك التكامل بين كافة ترابط وعالقة هناك أن  ظيالَحو

كحلقات السلسلة اً وأنها تترابط مع، استراتيجية االستدامة يجب أن تكون على درجة عالية من الكفاءة

وانه لو حدث قصور في أي من تلك المتطلبات مع بقاء باقي المتطلبات على نفس ، لحماية االستدامة

وسيشكل ، القصور سيؤثر على كفاءة واحد أو أكثر من المتطلبات األخرىفان هذا ، الدرجة من الكفاءة

فعلى سبيل المثال عدم االهتمام بالجودة سيؤدي إلى عدم ، لقدرة الشركة على تحقيق االستدامةاً تهديد

أو  وانخفاض األرباح ،عدم رضا العمالءو، وزيادة الفاقد والضياع االستغالل األمثل لموارد الشركة

  .انخفاض معدالت النمو بالمنشأةو، رضا العاملين القدرة على تحقيق عدمو، سارةتحقيق خ

 وبناء على ذلك فإن تحليل أسباب القصور في أي جانب من جوانب االستدامة سيمتد عكسياً

فعلى سبيل المثال ، النظم الصناعية واإلدارية المستخدمةتطبيق القصور في  بباتجاه تحليل جوان

يجب مراجعة وتنقيح " جذب واستبقاء أفضل العمالء"قصور في متطلب االستدامة اللمعرفة أسباب 

سلعة أو "قد تكون القيمة المقدمة للعمالء ف، تحقيق رضا العمالءمختصة بال األساليب والوظائف اإلدارية

  .ال تناسب احتياجاتهم" خدمة

من أجل  واالستنتاج الشرط تحليل المنطقية باستخداموفيما يلي يقدم الباحث بعض األمثلة 

  .المساعدة في فهم الروابط بين متطلبات تحقيق االستدامة

 .يؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد المتاحة العاملينرضا ووالء تحقيق  .1

 .جذب واستبقاء أفضل العمالءيؤدي إلى  العاملينرضا ووالء تحقيق  .2

 .تحسين جودة اإلنتاجإلى يؤدي  العاملينرضا ووالء تحقيق  .3

 .جذب واستبقاء أفضل العمالءيؤدي إلى  تحسين جودة اإلنتاج .4

 .يؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد المتاحة تحسين جودة اإلنتاج .5

 .تؤدي إلى تحسين معدالت النمو بالمنشأةاالستغالل األمثل للموارد المتاحة  .6

 .العاملينرضا ووالء  تحقيق تحسين معدالت النمو بالمنشأة يؤدي إلى .7

وبين  التصنيع المرشَّد ي بيئةفتطبيق نظام تكاليف تيار القيمة مقترح للعالقة بين  نموذج -5

  .قبل اختبار فروض الدراسة تحقيق استراتيجية االستدامة

نظام من خالل التحليل والمناقشة لتعريف كل من مفهومي الترشيد واالستدامة أن تطبيق  يتضح

االستغالل األمثل لموارد يقدم مجموعة من النتائج أهمها  المرشَّدتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع 

  .وخفض التكلفة وكسب رضا العاملين والعمالءالمنشأة وتسهيل تدفق اإلنتاج 
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فهو غاية أو هدف يجب أن تسعى تلك المنشآت إلى  االستدامةاستراتيجية أما فيما يتعلق بمفهوم  

وأنه إذا ما ، لمتطلبات أو الخصائص التي يجب توفرهاولتحقيق أي هدف فإن هناك بعض ا، تحقيقه

ومن ثم تصبح تلك المتطلبات مزايا أو فوائد تعود ، تحققت تلك المتطلبات تكون االستدامة قد تحققت

االستغالل األمثل فعلى سبيل المثال يفترض الباحث أن ، المنشأة وعلى المجتمع بأسرهبالنفع على تلك 

كما أنه في حال ، متطلبات تحقيق االستدامة في منشآت األعمالإلنتاجمن للموارد المتاحة وجودة ا

صبح بمثابة فائدة عائدة بالمنافع على كما ت االستدامةفي تدعيم  تكون قد ساهمت تلك المتطلباتتحقق 

  .وعلى المجتمع المنشآت

نظام ليلخص هدف الدراسة وهو اختبار العالقة بين نتائج تطبيق ) 2(ويقترح الباحث شكل رقم 

وهو شكال ، متطلبات تحقيق استراتيجية االستدامةبين و التصنيع المرشَّد في بيئةتكاليف تيار القيمة 

  .مبدئياً يصور العالقة المفترضة قبل اختبارها

بين تحقيق و التصنيع المرشَّد في بيئةليف تيار القيمة تطبيق نظام تكا لعالقة بينالختبار امقترح  نموذج )2(شكل رقم 
  .قبل اختبار الفروض استراتيجية االستدامة

  
  .إعداد الباحث: المصدر

  :ويتضح من الشكل ما يلي

لدراسة هو اختبار العالقة بين تطبيق منهج الترشيد وتحقيق متطلبات الرئيسي لالهدف  أن -

 .استراتيجية االستدامة

عالقة  وأن هناك، دالترشيد كل من نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّينبثق عن منهج  -

د جُِو تكاليف تيار القيمةفنظام  ،ترابط وتكامل بين نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

 .تحسين األداءويقدم له توجيهات  أداء نظام التصنيع المرشَّد ليقيس التقدم في
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وأن الدراسة  ،دد من المتطلبات الواجب تحققها من أجل تدعيم استراتيجية االستدامةأن هناك ع -

في بيئة لقيمة االعالقة بين تطبيق نظام تكاليف تيار  الستخدام الدراسة التطبيقية الختبارتسعى 

لها عالقة بتطبيق التي  قبول المتطلباتومن ثم  من تلك المتطلبات تطلبمكل  وبين دالتصنيع المرشَّ

 .بتطبيقهالتي ال ليس لها عالقة ورفض المتطلبات نظام تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد 

  .االستدامة تؤثر وتتأثر ببعضها البعضاستراتيجية تحقيق  أن متطلبات -

  .الفصل ملخص

التصنيع بتطبيق نظام تكاليف تيار القيمة ونظام ناقش الفصل استراتيجية االستدامة وعالقتها 

االستفادة من الموارد والفرص المتاحة "وهو  مفهوم االستدامةل اقتراح تعريفحيث تم ، المرشَّد

بكفاءة وفاعلية نشطتها منشآت األعمال ألمارسة بما يدعِّم م الممكنة أفضل األساليب والوسائلاستخدام ب

تجعلها قادرة على تحقيق أهداف االستدامة االقتصادية  نمو مرتفعةأرباح وتحقيق معدالت من أجل 

الجانب االقتصادي الذي ) 1المتمثلة في  استراتيجية االستدامة جوانببيَّن  ثم، "واالجتماعية والبيئية

بأقل تكلفة وتحقيق أفضل عائد  بهدف ممكنةال الوسائللموارد المتاحة بأفضل ل يتضمن االستغالل األمثل

من أجل المحافظة على موارد المجتمع وتدعيم القدرة على توفير بيئية صحية نظيفة ومجتمع  ممكنة

الجانب االجتماعي الذي يمثل حق اإلنسان الطبيعي )2. ذات مستواً عاٍل من الرفاهية والعيش الكريم

ادل في العيش في بيئة نظيفة وسليمة ويمارس من خاللها جميع األنشطة مع كفالة حقه في نصيب ع

يركز على حماية وسالمة الجانب البيئي و)3ودون تقليل فرص األجيال القادمة ، من الثروات الطبيعية

البيئة وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان دون إحداث خلل في مكونات البيئة 

تطبيق نظام تكاليف تيار  العالقة بينباإلضافة إلى ذلك فقد أظهر، المتضمنة لألرض والماء والهواء

بعد ذلك بيَّنت  ،القيمة في بيئة التصنيع المرشد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة في منشآت األعمال

بمعنى أن جميع متطلبات تحقيق ، متطلباتتلك العالقة ترابط وتكامل بين كافة هناك أن الدراسة 

وانه لو حدث قصور في أي من ، لحماية االستدامةاستراتيجية االستدامة تترابط معاً كحلقات السلسلة 

فان هذا القصور سيؤثر على ، تلك المتطلبات مع بقاء باقي المتطلبات على نفس الدرجة من الكفاءة

تطبيق نظام تكاليف تيار للعالقة بين  اقتراح نموذجثم تم ، كفاءة واحد أو أكثر من المتطلبات األخرى

أن هناك عدد من وأظهر النموذج  وبين تحقيق استراتيجية االستدامة دالقيمة في بيئة التصنيع المرشَّ

وأن الدراسة تسعى الستخدام الدراسة ، المتطلبات الواجب تحققها من أجل تدعيم استراتيجية االستدامة

التطبيقية الختبار العالقة بين تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد وبين كل متطلب 

من تلك المتطلبات ومن ثم قبول المتطلبات التي لها عالقة بتطبيق نظام تكاليف تيار القيمة في بيئة 

  .بتطبيقهالتصنيع المرشَّد ورفض المتطلبات التي ال ليس لها عالقة 
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  .الدراسة التطبيقية

، تسعى الدراسة التطبيقية إلى اختبار فروض الدراسة من أجل التوصل إلى النتائج والتوصـيات 

  :وقد تم إعداد الدراسة التطبيقية وفقاً لمرحلتين

 مـع إجراء دراسة حالة تطبيقية على إحدى شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة : المرحلة األولى

 حـوار ال من خالل البيانات بشكل مستمر التحقق منو، الشركةالمسؤولين في تلك  مع الفعالة مناقشةال

من أجل تقديم صورة واقعية حول نشاط تعبئة الغاز المنزلي باستخدام أحداث وبيانـات   مع المشاركين

  :من إحدى الشركات العاملة في نشاط تعبئة الغاز وذلك باستخدام مجموعة من األدوات هيفعلية 

 .ت الشخصيةالمالحظة المباشرة والمقابال )1

 .خرائط تيار القيمة )2

 .المقارنة بين قائمة الدخل وفقاً للمنهج التقليدي وقائمة الدخل المعدة وفقاً لنظام تكاليف تيار القيمة )3

المباشرة والمقابالت فالمالحظة ، الحالةمن دراسة اًأساسياً دوات جزءاألكل أداة من تلك تمثل  و

ساهمت في جمع المعلومات حول نظام تكاليف تيـار القيمـة ونظـام التصـنيع المرشـد       الشخصية

وساهمت خرائط تيار القيمة في تكوين صورة متكاملة عـن آليـة   ، واستراتيجية االستدامة في الشركة

عمل نظام التصنيع المرشد كتسلسل عمليات الشركة وتدفق القيمة داخلها ودوره فـي اسـتبعاد الفاقـد    

المقارنة بين قائمة الدخل وفقاً للمنهج التقليدي وقائمة الدخل المعـدة وفقـاً   أما األداة األخيرة ، عوالضيا

كيفية التحول من نظام التكاليف التقليدي إلى نظام تكـاليف تيـار   أظهرت فقد  لنظام تكاليف تيار القيمة

  .القيمة

خالل جمع البيانات مـن عينـة   إجراء التحليل اإلحصائي الختبار الفروض من : المرحلة الثانية

الدراسة باستخدام قائمة االستقصاء وعمل االختبارات اإلحصائية للفروض باستخدام برنـامج التحليـل   

  .SPSSاإلحصائي 

  .دراسة الحالة التطبيقية: أوالً 

على إحدى الشركات العاملة في مجال تعبئة الغاز فـي  " دراسة حالة تطبيقية"قام الباحث بإجراء 

وذلك باستخدام أحداث ، الحصول على بيانات فعلية حول نشاط تعبئة الغاز المنزليجل أقطاع غزة من 

إلى التعرف عـن  مستخدماً أدوات الدراسة المذكورة سابقاً والتي تهدف ، وبيانات فعلية من تلك الشركة

، وكيفية تسلسل العمليات اإلنتاجيـة ، قرب على طبيعة عمل الشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها

وذلك لفهم كيف يمكن تطبيق ، وطبيعة عمل نشاط تعبئة الغاز المنزلي، وكيفية تشغيل النظام المحاسبي

داخل هذا النشاط وفيما يلي مناقشة لهذه  نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد على الشركات

  :األدوات
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 .المقابالت الشخصيةو المالحظة المباشرة -1

  .التعريف بالشركة وطبيعة عملها وتطور نشاطها -أ

شخصية مـع  عدة زيارات ميدانية إلى مقر الشركة كما قام بإجراء مقابالت  إجراءقام الباحث ب

بغـرض  ، المراقـب المـالي  ) 3مدير اإلنتـاج  ) 2المدير التنفيذي ) 1وهم بعض المسئولين بالشركة 

التطورات التي قامت بها على المسـتوى المحاسـبي   والشركة  لحول طبيعة عمالحصول على فكرة 

، مدى توافق العمل بالشركة مع منهج الترشيد وآليات التحول نحو تطبيق منهج الترشـيد و، واإلنتاجي

 اسـتراتيجية وجهة نظر اإلدارة حول مدى قدرة مـنهج الترشـيد فـي دعـم     باإلضافة إلى استطالع 

  .صادقة وواقعيةالحصول على نتائج وتوصيات بهدف ،االستدامة

المقـابالت  و المالحظة المباشرةويلخص الباحث فيما يلي المعلومات التي توصل إليها من خالل 

  :الشخصية

في مجال تعبئة تعمل الشركة ، في قطاع غزة يةهي إحدى الشركات الفلسطينالشركة محل الدراسة  -أ

تطوير نظام اإلنتـاج وزيـادة   وضعت اإلدارة منذ البداية خطة استراتيجية تتضمن  وقد ،الغاز المنزلي

قد تمكَّنـت مـن زيـادة    و، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدةالعمالء  وزيادة عددالطاقة اإلنتاجية 

من كمية استهالك الغاز في قطاع غزة حسب % 7.17حتى وصلت إلى نسبة  الحصة السوقية تدريجياً

  .2014البيان الصادر عن الهيئة العامة للبترول لعام 

، عدة زيارات إلى الشركة محل الدراسة التقى خاللها بالمسئولين داخـل الشـركة   أجرى الباحث -ب

قيمة خالل تلك العمليات منذ استالم أمر وذلك من أجل فهم كيفية تسلسل عمليات اإلنتاج وكيفية تدفق ال

المقومات التي يتطلبها منهج الترشيد  كثير منوقد الحظ الباحث توافر ، جاهزاً تسليمه لهالعميل وحتى 

مبان وصهاريج وشبكات غاز وشبكات كهربـاء ووسـائل   ووسيارات  ومعدات لدى الشركة من آالت

  .أمان

وطاقة إنتاجيـة  تقليدية  إنتاجية الشركة كانت تعمل بوسائل ءه عندما تم شرامدير اإلنتاج أن ذكر -جـ

أعمال التطوير والتوسعة الالزمة حتى أصبحت تسـتخدم أحـدث   ب اإلدارة الحالية شرعت ثم، ضعيفة

  .وأفضل اآلالت واألدوات والوسائل في مجال تعبئة الغاز المنزلي

لية وآالتها ومعداتها بما يتوافق مع مقومات قامت الشركة بتطوير أساليبها اإلدارية وأنظمتها التشغي -د

وبالتالي وجد الباحث أن الشركة تعتبر بيئـة مالئمـة   ، نظام التصنيع المرشَّدنظام تكاليف تيار القيمة و

  .إلجراء الدراسة التطبيقية للبحث

زيادة مساحة موقع التعبئة لتصبح قادرة على استيعاب أعداد )1: ومن أهم األمثلة على هذا التطوير 

تقديم خدمات الصيانة الفورية لقسم لتجهيز ورشة صيانة )2 يومياً الشركةاألسطوانات التي ترد إلى 

شراء )4 الغاز من أجل تلبية الطلب اليومي زيادة حجم مخزون)3وعدم تعطل تدفق اإلنتاج  اإلنتاج

وقد أدى ذلك إلى وفر في تكاليف النقل ، طن 25غاز مجرور سعة  صهريج نقلمزودة بشاحنة 
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كما فتح المجال أمام الشركة لتقديم خدمة جديدة وهي نقل الغاز ، ومرونة أكبر في تدفق الغاز للشركة

من مخازن الهيئة العامة للبترول إلى مخازن الشركات األخرى مقابل أجرة نقل وتحقيق المزيد من 

مما ، اإللكترونيةات شركة نظام الموازين ومعدات التعبئة لتعمل وفقاً لنظام المجسطورت ال)5 األرباح

، وتخفيض مستوى فاقد وزن الغاز بنسبة عالية جداً% 99.5أدى إلى ضبط دقة الوزن بنسبة تقارب 

قد على استبعاد فا) Touch(التي تعمل بنظام اللمس  اإللكترونيةباإلضافة إلى ذلك فقد عملت الموازين 

طاقة زيادة السرعة اإلنتاج وفي وقد أدى ذلك إلى زيادة  ،األسطواناتالوقت المستغرق في وزن 

وضمان عدم تعطُّل تدفق ، أجل تسريع عملية التعبئة الغاز منمضخات تعبئة تحديث )6ية اإلنتاج

مولد كهربائي  شراء)8 التأمين على الشركة والعاملين بها ضد كافة المخاطر المتعلقة بالعمل)7 اإلنتاج

وذلك من أجل ضمان استمرار تدفق اإلنتاج وتجنب ، حديث ذات قدرة كافية على تشغيل كافة اآلالت

 مواقع العملتزويد )9 توقف العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه مناطق قطاع غزة

  .بكاميرات مراقبة أدت إلى زيادة الرقابة على العملية اإلنتاجية

التعرف بشكل مستمر على أحدث التطورات التي حدثت في صناعة بقدرتها على  الشركة تتميز -ه

وبالتالي تتمكَّن من ، في الصينلخدمات الشحن والتصدير  تعبئة الغاز نظراً المتالك الشركة فرعاً

د وق، البحث بشكل مستمر عن أحدث ما توصلت إلية الشركات المصنعة من تكنولوجيا في هذا المجال

  .كبيرة ميزة تنافسية الشركةأكسبت تلك الخاصية 

 :الوظائف واألقسام التالية م الهيكل التنظيمي للشركةيض -و

  المدير التنفيذي ومساعد المدير التنفيذي   -ب   المدير العام  -أ 

  قسم المشتريات   - د   قسم المبيعات   -ج 

  قسم اإلنتاج  -و   قسم الماليال  -ه 

    قسم الصيانة والبحث والتطوير  -ز 

  :مجاالت هي ةاألنشطة التي تقوم بها الشركة في ثالثف تصنَّ -ز

أو  يتم تقديم خدمة نقل الغاز من مخازن الهيئة العامة للبترول إلى الشركة: مجال نقل الغاز  .1

 .الشركات األخرى

 :أنواع من المنتجات وهي ةيتكون مجال تعبئة الغاز من ثالث: مجال تعبئة الغاز  .2

وتستخدم في ) كجم 36و كجم 48الغاز سعة  كأسطوانات( الحجم غاز كبيرة أسطوانات -

 .المصانع والمزارع والمطاعم والفنادق

 .وتستخدم للمنازل كجم 12غاز سعة  أسطوانات -

ولها ) كجم 2.5و كجم 3و كجم 5الغاز سعة  كأسطوانات(غاز صغيرة الحجم  أسطوانات -

 .استخدامات خاصة في اإلنارة والرحالت والمحالت التجارية
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، سلع الغاز كاألسطوانات والبوتاجازات وأفران الغاز: المتاجرة بسلع وقطع غيار الغاز  مجال .3

وتقوم الشركة باستيراد تلك السلع ، والمحابس والخراطيم األسطواناتوقطع الغيار كمفاتيح 

 .والقطع من الخارج ثم بيعها داخل قطاع غزة

ومعظم ، خالل عمليات التشغيل ق اإلنتاجتدف تعمل على تعطيلالتي  يوجد مجموعة من المعوقات -ح

 :هذه المعوقات مرتبطة بالظروف السياسية وبالتالي فهي خارجة عن إرادة الشركة مثل

الحصار وإغالق المعابر الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع فترات الحروب و )1

  .قطاع غزةحيث يتم إدخال كميات من الغاز أقل من حاجة ، 2006غزة منذ عام 

إال أن ، جميع الشاحنات الموجودة لدى الشركة قديمة وبحاجة إلى تغيير بشاحنات أحدث )2

فالشاحنات الموجودة حالياً تتعطل في ، االحتالل ال يسمح بإدخال شاحنات جديدة إلى قطاع غزة

 .بعض األحيان وتتطلب وقتاً من أجل الصيانة مما يتسبب في تعطل تدفق اإلنتاج

 .المستمر على قطاع غزة يار الكهربائيانقطاع الت )3

أوقات انفراج (في األوقات التي يسمح فيها االحتالل بإدخال الكميات المطلوبة إلى قطاع غزة  - ط

الغاز تقوم شركات الغاز عموماً بمأل صهاريج الغاز لديها مما يسبب صعوبة في سداد ثمن ) الغاز

  .يط تلك المبالغ على عدة أشهر قادمةتقسمن الهيئة العامة للبترول  وبالتالي الطلب

  .بالشركة مع نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد لأنشطة التشغي توافق ىمد -ب

تعبئة  نشاط )1: أنواع هي ةثالث يفأنشطة التشغيل بالشركة الحظ الباحث أنه يمكن حصر 

  .نشاط المتاجرة ببضاعة الغاز) 3 نشاط نقل الغاز) 2الغاز

أما نشاط ، نوع المنتجات والسلع في كل من نشاط تعبئة الغاز ونشاط المتاجرةببضاعة الغازتتو

لذلك من السهل أن يتم تحويل التشغيل ، وهو تقديم خدمة نقل الغاز فقط واحداً النقل فيتضمن بنداً

) 1: رات قيمة هيوبالتالي يمكن إنشاء ثالثة تيا، بالشركة من النظام التقليدي إلى نظام تيارات القيمة

  .نشاط المتاجرة ببضاعة الغاز تيار قيمة) 3 نشاط نقل الغاز تيار قيمة) 2تيار قيمة تعبئة الغاز 

التي سبق  وفقاً لمستوى التطور والتكنولوجيا المستخدمة في أساليب اإلنتاجأنه  ويخلص الباحث

ل وفق منهج الترشيد لألسباب ن نظام التشغيل بالشركة يتوافق مع مقومات التشغيفإاإلشارة إليها 

  :التالية

التي قد تعطل اإلنتاج كتوفير  المعوقاتحيث عملت الشركة على استبعاد كافة  ،مستمرالالتدفق  )1

التي تتسبب أحياناً في  المعوقاتإال أن هناك بعض ، مولد كهرباء ومضختي تفريغ ومضختي تعبئة

أخرى خارجة عن إرادة اإلدارة كقلة دخول و، تعطيل التدفق كتعطل الشاحنات وغياب العاملين

الغاز إلى قطاع غزة نتيجة إلغالق المعابر وتوقف الشركة عن العمل نتيجة للحروب التي تشنها 

 .إسرائيل على قطاع غزة أو فترات المشاكل الداخلية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
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وتعمل الشركة تلقائياً وفقا لنظام السحب ألن ، يتم سحب القيمة وفقاً لطلبات العمالء، نظام السحب )2

كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة أقل من الطلب الفعلي بسبب سياسة الحصار التي يفرضها 

 .االحتالل على قطاع غزة

لمبيعات والمشتريات لع عمليات التسجيل المحاسبي استخدام نظام معلومات محاسبي الكتروني يسرِّ )3

 .إعداد التقارير وطباعتها كما يسهل عمليات، ات والمصروفاتوالمقبوضات والمدفوع

اآلالت لحظة حدوث أي تعطلفي يتوفَّر لدى الشركة ورشة صيانة وظيفتها تقديم الصيانة الفورية  )4

  .أو المعدات أو شبكات الغاز أو الكهرباء

سرعة اإلنتاج  سهلت العمل وخفضت فاقد الغاز وفاقد الوقت وزادت اإللكترونيةاستخدام الموازين  )5

  .استغالل الموارد المتاحة والطاقة اإلنتاجية وبالتالي زادت من قدرة الشركة على

صهريج نقل غاز سّهل من عملية نقل الغاز من مخازن الهيئة العامة للبترول إلى لامتالك الشركة  )6

 .الشركة

  .خرائط تيار القيمة -2

تيار القيمة بأنها التمثيل المرئي لتدفق المواد والمعلومات الذي يتخذه المنتج منذ  خرائط تعرف"

تهدف إلى إظهار الروابط بين تدفق وتعتبر أداة تشخيصية ، استالم أمر البيع حتى يصبح منتجاً نهائياً

م للتمييز بين وتستخد، كما تشكل األساس لخطة التنفيذ، المواد والمعلومات الخاصة بالمنتج أو العمليات

  ".األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة

(The Hong Kong Research Institute of Textiles Apparel "HKRITA", 2009) 

يعتبر فهم خرائط تيار القيمة في شركة تعبئة الغاز أداة أساسية لفهم ومن وجهة نظر الباحث 

كما تعتبر أداة هامة ومكملة لفهم طبيعة وتسلسل العمليات ، لمرشًّدطبيعة التشغيل وفقاً لبيئة التصنيع ا

إلى جانب أن فهم خرائط تيار القيمة يمكِّن من التعرف بشكل ، وكيفية تدفق القيمة خالل تلك العمليات

كيف يعمل نظام التصنيع المرشَّد على استبعاد الفاقد والضياع في : واقعي على بعض التساؤالت مثل

  .كيف يعمل على إضافة قيمة للعميل؟ وكيف يعمل على االستغالل األمثل لموارد الشركة؟الشركة؟ و

  .خطوات رسم خرائط تيار القيمة -أ

  .لشركة موضع الدراسة طبقاً للمراجع التاليةلالباحث خارطة تيار القيمة  صمم

  ،(Jime E. et. al., 2012)، )2009، وإبراهيمالكرخي ( 

(The Hong Kong Research Institute of Textiles Apparel "HKRITA", 2009) 

البيانية في رسم خرائط  والرسوم إلنشاء المخططات Edraw Maxالباحث برنامج  استخدموقد 

  : ويتم رسم خرائط تيار القيمة بإتباع الخطوات التالية، تيار القيمة

 .وهي منتجات تيار قيمة تعبئة الغاز، اختيار المنتج أو مجموعة المنتجات التي تتطلب التحسين .1

 . أعمال الشركةكيفية إدارة  تحليلوفيها يتم ، للشركة رسم خارطة الوضع الحالي .2
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ولتحقيق ذلك ال بد من تحديد ، بعد استبعاد الفاقد والضياعللشركة إنشاء خارطة الحالة المستقبلية  .3

 .سبل معالجتهاوالمشكالت في خارطة الوضع الحالي 

 .على أداء الشركة عمل مع المراجعة الدورية من أجل مراقبة تنفيذ التحسيناتوضع خطة ال .4

  .رموز خرائط تيار القيمة -ب

وتستخدم تلك الرموز ، رموز خرائط تيار القيمة ودالالتها) 1(جدول رقم  )2(ملحق رقم  يوضح

  .في رسم خرائط تيار القيمة

الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة فإن هناك فترات نظراً لتحكم الجانب اإلسرائيلي بكميات  :ظةوحمل

وفترات أخرى يتم فيها خفض كميات الغاز تتسبب في حدوث ، بكميات كبيرة يكون فيها الغاز متوفراً

على األوضاع الطبيعية التي يكون فيها الغاز متاح  وقد تم إعداد الدراسة بناًء، نقص في توفر الغاز

  .بكميات كبيرة

  .القيمة للوضع الحاليخرائط تيار  -جـ

، من خالل فهم الباحث لعمليات اإلنتاج بالشركة يمكن رسم خارطة تيار القيمة للوضع الحالي

وهذا يساعد على معرفة ، عليه اآلنهي  كماالحالي سير العمليات خارطة تيار القيمة للوضع  تظهرو

 يمكناإلنتاجية  اتيقة حول العمليوجمع معلومات دق تيار القيمةفبعد اختيار ، التحسيناتإجراء  مواطن

خارطة تيار القيمة ) 1(شكل رقم  )3(ملحق رقم ويظهر ، تطوير خارطة تيار القيمة للوضع الحالي

  .للوضع الحالي

  : التحليل من وجهة نظر الباحث

  :التاليةبعد رسم خارطة تيار القيمة للوضع الحالي للشركة محل الدراسة يقدم الباحث المالحظات : أوالً

ووحدة زمن موحدة ، )مثل ثانية أو دقيقة(وحدة زمن واحدة للعمليات االنتاجية  استخداميجب  .1

Lead time )مثل يوم أو ساعة.( 

 :يوجد نوعين من التدفق .2

  :هو تدفق المعلومات ويتمثل في :ألولا

  ".أمر العميل" تدفق المعلومات من العميل الى قسم خدمة العمالء   -أ 

  ."تجهيز طلب الشراء" من قسم خدمة العمالء الى قسم المشترياتتدفق المعلومات  -ب 

  ".ارسال طلب الشراء"من قسم المشتريات الى المورد وهو الهيئة العامة للبترول  المعلوماتتدفق   -ج 

من قسم خدمة العمالء الى العميل بإحضار أسطوانات الغاز الفارغة المطلوب  المعلوماتتدفق   - د 

  .اتعبئته

  :المواد ويتمثل في هو تدفق :والثاني

  .الغاز السائل من الهيئة العامة للبترول الى الشركة تدفق  -أ 

  "الشحن -التعبئة  –الضخ  -التفريغ  -االستالم "تدفق الغاز عبر عمليات التشغيل   -ب 
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  .تدفق أسطوانات الغاز الفارغة من العميل إلى الشركة  -ج 

  .الغاز المعبأة من الشركة إلى العميل تدفق أسطوانات  - د 

من استالم أمر العميل  تيار القيمة كافة العمليات التي تقوم بها الشركة بدايةً خارطةوتظهر 

أسطوانات غاز ( وانتهاًء بتسليم األمر للعميل جاهزاً) تعبئة عدد محدد من أسطوانات الغاز الفارغة(

  .)معبأة

 Data boxي بطاقة البيانات لعمليات والمعلومات الواردة فل ياًتفاصيل اًشرح يقدم الباحثفيما يلي : ثانياً

  :الموجودة أسفل كل عملية

ويتم ذلك عن ، تبدأ العملية بإرسال العميل طلب تعبئة كمية معينة من أسطوانات الغاز الفارغة  -أ 

  .وتتم هذه العملية بشكل يومي لمعظم العمالء، بقسم خدمة العمالء طريق االتصال هاتفياً

  .لمشتريات تجهيز أمر شراء من الهيئة العامة للبتروليقوم قسم خدمة العمالء بالطلب من قسم ا  -ب 

  .الى الهيئة العامة للبترول بعد تجهيز طلب الشراء يقوم قسم المشتريات بارسالة هاتفياً  -ج 

  .عند موافقة الهيئة العامة للبترول تطلب من الشركة ارسال شاحنة إلستالم الغاز  - د 

  .التشغيل عمليات

  .تتبع زمن تدفق اسطوانة الغاز الواحدة فيما يلي سيتمالباحث  ومالحظاتمشاهدات  اللخمن 

 .استالم الغاز من الهيئة العامة للبترول .1

طن مملوكة  25شاحنة تحمل صهريج سعة  باستخدام يتم استالم الغاز من الهيئة العامة للبترول 

ئق وهو سا) Operator 1(ويقوم بإجراء تلك العملية موظف واحد ، للشركة ومخصصة لنقل الغاز

وتتم عملية استالم الغاز ، اًساعات تقريب 4الهيئة  مخازن وتستغرق عملية استالم الغاز من، الشاحنة

وفيما يلي سيتم توضيح القيم المذكورة في بطاقة البيانات ، بمعدل عملية استالم واحدة كل يومين

)Data box(. 

الواحدة  اسطوانة الغازالمستغرق في استالم  الزمنأي ) : Cycle Time C/T(زمن العملية 

  :محسوباً بالثانية تحسب كالتالي

ثانية وهو زمن مشترك وثابت لكل كمية  14400ساعات يعادل  4استالم كل صهريج  زمن

  .الغاز المستلمة

  .أسفل الخارطة Time lineويظهر نفس الرقم في الجدول الزمني 

، أسطوانة 83وكل طن يعادل ، طن تقريباً 25أي كمية الغاز المستلمة وتساوي : كل يومين  2075

  .كما أن عملية االستالم تتم بمعدل مرة واحدة كل يومين
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 .عملية تفريغ الغاز .2

أن فترة التخزين يوضح الباحث اسفل الشكل الموجود  Time lineإلى الجدول الزمني  بالنظر

وذلك ألن عملية التفريغ تبدأ مباشرة مجرد ، بين مرحلة استالم الغاز ومرحلة التفريغ تساوي صفر

  . وصول الغاز إلى الشركة دون الحاجة إلى أي تحضيرات أو تجهيزات

من صهريج النقل إلى صهاريج التخزين باستخدام مضخات شفط مخصصة لهذا  الغاز تفريغيتم 

وقد ، وتستغرق عملية التفريغ ساعتان تقريباً، وم بأداء تلك العملية موظف واحد فقطويق، الغرض

  :حسبت عملية تفريغ األسطوانة الواحدة كما يلي

 2075÷ ساعة  2(ثانية لالسطوانة الواحدة  3.5لعملية التفريغ تساوي :  C/Tزمن العملية 

  ).أسطوانة

  .السابقةنفس التوضيح في العملية : كل يومين  2075

 .ضخ الغاز .3

بين عملية التفريغ وعملية الضخ نالحظ وجود متوسط  Time lineبالنظر إلى الجدول الزمني 

  :حسبت كالتالي، يوم 10.375فترة تخزين االسطوانة تعادل 

 1000وحجم الطلب اليومي ، )اسطوانة 20750ما يعادل (طن  250سعة التخزين الكلية تعادل 

  )10.375=  2÷ اسطوانة يومياً  1000÷  20750(اسطوانة يومياً 

حيث تقوم المضخات ، وعملية ضخ الغاز هي عملية آلية بحتة ال تحتاج إلى العنصر البشري

اسطوانة  1000ويتم ضخ كمية غاز لتعبئة ، بدفع الغاز من مخازن الغاز إلى األنابيب في موقع التعبئة

  .في كل يوم عمل

 .تعبئة الغاز .4

الغاز في أسطوانات الغاز الفارغة في موقع العمل الذي يكون مجهزاً بأنابيب وتمثل عملية تعبئة 

، وخراطيم منبثقة عن تلك األنابيب، معدنية خاصة موصولة بالمضخات التي في المرحلة السابقة

مجهزة بلوحات ذات برامج الكترونية  وهي ،باالضافة إلى موازين مصنوعة خصيصاً لهذا الغرض

  .والتعبئةلضبط عملية الوزن 

أربعة منهم للوزن والتعبئة وثالثة للمناولة ومساعدة ، عملية التعبئة على سبعة عاملين تعتمد

تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة الرابعة ) Shift 1(ويتم العمل بوردية واحدة ، سائقي التوزيع

  .مساًء

  :ثانية لكل ميزان حسبت كالتالي 367.2تستغرق عملية تعبئة االسطوانة :  C/Tزمن العملية  

  .ثانية 21600ساعات عمل فعلي تعادل  6منها ، ساعات 8العمل اليومي 

، اسطوانة يومياً 58.823إذاً كل ميزان ينتج ، ميزان 17اسطوانة يتم انتاجة ب  1000الطلب اليومي 

  .ثانية لكل اسطوانة 367.2= انة اسطو 58.823÷ ثانية  21600وبالتالي 
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  .الشحن إلى العمالء .5

تقريباً من الطلب % 60ويتم توزيع ، أي توزيع أسطوانات الغاز المعبأة وتوصيلها إلى العمالء

المتبقية فتتم بواسطة وسائل النقل الخاصة % 40أما الـ ، اليومي بواسطة شاحنات النقل التابعة للشركة

  .سائقين لتوزيع األسطوانات المعبأة على العمالء ةة ثالث شاحنات وثالثويوجد لدى الشرك، بالعمالء

 2.5ومتوسط زمن توزيعها على العمالء ، اسطوانة 130لة الشاحنة ومتوسط حم:  C/Tزمن العملية 

 .اسطوانة 130وهو زمن مشترك لكل ) ثانية 9000ما يعادل (ساعة 

  .أسفل الخارطة Time lineويظهر نفس الزمن في جدول الوقت 

  :في الشكل الخاص بالعميل في الجزء العلوي األيمن من الشكل نالحظ ما يلي: ثالثاً

  )يوم عمل 25*  1000(أسطوانة  25000الطلب الشهري 

Takt time ويتم احتساب الوقت : بناء على الطلب خالل زمن معيننتاج الوحدة هو الوقت المتاح إل

الواحدة بقسمة ساعات العمل المتاحة شهرياً على عدد الوحدات المطلوبة الالزم إلنتاج االسطوانة 

  .شهرياً

  .ثانية 720000= ثانية  60×دقيقة  60×يوم  25×وردية واحدة ×ساعات  8ساعات العمل المتاحة 

  .أسطوانة شهريا 25000=  25*  وحدة 1000 المطلوبة شهرياً األسطواناتعدد

Takt time  =720000  أسطوانة/ثانية 28.8= أسطوانة  25000÷ ثانية.  

  :الجدول في الجزء السفلي األيمن من الشكل يمثل ملخص جدول الوقت ويتضمن ما يلي: رابعاً

هو الوقت المنقضي بين استالم األمر وتسليمه :Production lead timeالوقت اإلجمالي لإلنتاج 

ويظهر في الجدول الزمني أسفل الشكل ) Simeonovova and Simeonov, 2012(جاهزاً للعميل 

  .بما فيها فترة التخزين يوم 10.375ويساوي 

وهو وقت التشغيل الفعلي، ويتم احتسابة عن : Value added timeوقت األنشطة التي تضيف قيمة 

  .طريق جمع األوقات التي تضيف قيمة لكل عملية

  .ار القيمة للوضع الحالياستنتاجات إضافية حول خارطة تي: خامساً

من خالل الربط بين خارطة تيار القيمة للوضع الحالي والتطورات الكبيرة يستنتج الباحث أنه 

وأهمها شراء صهريج  -حتى تاريخ إعداد الدراسة  2004التي تمت على الشركة منذ شراءها سنة 

وتحديث مضخات ، االلكترونيةواستخدام الموازين ، وتوسعة مكان التعبئة، طن 25لنقل الغاز سعة 

أن إدارة الشركة تسعى باستمرار إلى مواكبة التطورات التي تحدث –التفريغ والضخ وزيادة حجمها 

والذي ، كما يتبين للباحث توافر مقومات منهج الترشيد خالل عمليات التشغيل، داخل نشاط تعبئة الغاز

لوقت بين استالم أمر العميل وتسليم االنتاج يسعى باستمرار إلى الحد من الفاقد والضياع وتخفيض ا

  .باستثناء بعض الجوانب التي أظهرتها خرائط تيار القيمة، الجاهز للعميل إلى أدنى حد ممكن
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أن هناك بعض األخطاء التي تعيق يوضح الباحث وبتحليل خرائط تيار القيمة للوضع الحالي 

  :وأن هناك مجاالت للتحسين وهي، العملية االنتاجية

يوم ناتج عن انخفاض  10.375هناك تأخر في تدفق االنتاج بين عملية التفريغ وعملية الضخ لمدة  -

مما يشير إلى الحاجة ، )طن 250(بالنسبة لحجم المخزون ) اسطوانة 1000(حجم الطلب اليومي 

 .إلى العمل على زيادة حجم الطلب مستقبالً

في سداد االلتزامات إلى الهيئة العامة  تتسبب عملية التخزين الكبيرة بتعرض الشركة ألزمة -

 .للبترول

من مدن قطاع % 50أنها تعمل فقط في  للباحث من خالل المقابالت والحوار مع إدارة الشركة تبين -

وأنها ال تعمل مطلقاً مع العمالء في المناطق الباقية ، غزة وهي مدينة غزة ومدن المنطقة الوسطى

 .ما يعطي مجاالً لزيادة حجم الطلب مستقبالًم، وهي مناطق شمال وجنوب قطاع غزة

ومن تحليل حجم الطاقة تبين أن الشركة تعمل بثلثي طاقتها الفعلية وأنه بإمكانها مقابلة طلب يومي  -

 .)مساحةومعدات وآالت  –عمال (أسطوانة كحد أقصى بدون زيادة الطاقة المتاحة  1500مقدارة 

على  على التوقعات وليس بناًء ث يتم الطلب بناًءحي Push systemتعمل الشركة بنظام الدفع  -

 .وهو سبب تكدس المخزون، أوامر البيع الفعلية الصادرة عن العمالء

شراف على بمتابعة واإلأن االدارة هي التي تقوم  للباحث بالنظر إلى خطوط تدفق المعلومات يتبين -

وينتج عن ذلك تدفق ، بين العملياتوال يوجد تواصل أو تنسيق ، كافة عمليات التشغيل داخل الشركة

 .كم كبير من المعلومات من االدارة إلى العمليات

  .تيار القيمة لحالة المستقبل خارطة -د

فهم الباحث لخرائط تيار القيمة للوضع الحالي والتعرف على المشكالت التي تواجه  على بناء

خارطة تيار القيمة لحالة المستقبل كما في اً لرسم الشركة ووضع المعالجات المقترحة لها يقترح الباحث

  ).2(شكل رقم  )3(ملحق رقم 

  .التحليل من وجهة نظر الباحث

يتم إعداد خرائط تيار القيمة لحالة المستقبل في ضوء المشكالت التي أظهرتها خرائط تيار القيمة   -أ 

  .للوضع الحالي والحلول التي تم وضعها

المستقبل أنه قد تم زيادة حجم الطلب من خالل الوصول إلى تفترض خارطة تيار القيمة لحالة   -ب 

أسطوانة  1500وبالتالي أصبح الطلب اليومي ، المناطق الجغرافية التي لم تكن الشركة تغطيها

 .غاز

يوم في الوضع الحالي  10.375انخفض متوسط وقت التخزين والوقت اإلجمالي لإلنتاج من   -ج 

وذلك ، )2÷ يومياً  1500÷ اسطوانة حجم المخزون  20750(يوم في حالة المستقبل  6.9إلى 

إال أن نظام التصنيع المرشَّد الذي ، طن 250بافتراض أن المخزون في حده األقصى وهو 
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يستخدم أسلوب الطلب في الوقت المحدد يتطلب االحتفاظ بالكمية المطلوبة من المخزون دون 

طن والحد  20كون الحد األدنى للمخزون فمثالً قد يتم االتفاق على أن ي، فائض أو نقص

 .طن 60االقصى 

من خالل اتباع اسلوب ، انخفاض حجم المعلومات التي تتدفق من االدارة إلى عمليات التشغيل  - د 

وهذا االجراء ، العمل بروح الفريق وافساح المجال أمام كل مسئول للقيام بالمهام المناطة به

 . تخاذ القرارات على المستوى االستراتيجيإع الخطط ويفسح الوقت أمام االدارة للتفكير في وض

حيث ، Pull systemسحب الونظام ، kanbanتم استخدام نظام الطلب وفق بطاقات كانبان   -ه 

وفي حالة ، يقوم مدير اإلنتاج بإرسال إشارة إلى المخازن بناء على حاجة الطلب اليومي للعمالء

لمخازن بإرسال أمر شراء بالكمية المطلوبة إلى يقوم مسئول ا دنىحد األالوصول المخزون إلى 

الذي يقوم بدوره بالتواصل مع االدارة من أجل قيام مسئول المشتريات بارسال ، قسم االستالم

 .ومن ثم تتم عملية استالم الغاز، أمر الشراء إلى الهيئة العامة للبترول

اسطوانة وهذا / ثانية 28.8من  ثانية لكل أسطوانة غاز بدالً Takt time1.92 أصبحت قيمة   -و 

 4:00ص الى  8:00مع ثبات زمن االنتاج من ) المقام(ناتج عن زيادة حجم الطلب الشهري 

 .مساًء

لم يقترح الباحث أي تحسين على زمن تشغيل العمليات نظراً ألن الشركة تستخدم حالياً أحدث   -ز 

 .وأفضل التكنولوجيا واآلالت والمعدات في عمليات التشغيل

أن تطبيق مبادئ منهج الترشيد بشكل كامل كما في خارطة تيار  التحليل السابق ويتضح من

  :القيمة لحالة المستقبل يحقق المزايا التالية

  :في خفض الفاقد والضياع متمثالً - 1

مما يزيد من قدرة ، خفض وقت اشراف االدارة على العمليات من خالل استخدام نظام كانبان -

  .الوقت للتخطيط والقرارات االستراتيجية االستفادة مناالدارة على 

  .خفض الفاقد والضياع الناتج عن كمية المعلومات المتبادلة بين االدارة والعمليات -

  .خفض الفاقد الناتج عن كميات المخزون -

مان يتضمن الحد االقصى موازنة تدفق االنتاج بين العمليات من خالل اعداد نظام لمخزون األ - 2

  .والحد االدنى

 .لوقوع في أزمات مالية نتيجة استبعاد تكدس كميات كبيرة من المخزونتجنب ا - 3

 .زيادة حجم الطلب وزيادة الحصة السوقية للشركة نتيجة الوصول الى مناطق جغرافية جديدة - 4

  .وقائمة الدخل وفقاً لمنهج الترشيد، قائمة الدخل وفقاً للمنهج التقليديالمقابلة بين  -3

أداة  الدخل وفقاً للمنهج التقليدي وقائمة الدخل وفقاً لمنهج الترشيدقائمة تعتبر المقارنة بين 

حيث سيتم التعرف ، أساسية لفهم الجانب المحاسبي من دراسة الحالة متمثالً في نظام تكاليف تيار القيمة
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بشكل فعلي من واقع بيانات الشركة محل التطبيق على كيفية تقسيم الشركة إلى تيارات قيمة وعلى 

التكاليف ضمن نظام تكاليف تيار القيمة وكيفية التحول من نظام التكاليف التقليدي إلى نظام أنواع 

  .تكاليف تيار القيمة وعلى كيفية إعداد قائمة دخل تيار القيمة

 ةتبين من خالل المقابالت الشخصية مع المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل في ثالث

  : مجاالت أساسية وهي

 .لغاز مجال نقل ا - 1

 :أنواع من المنتجات وهي ةيتكون مجال تعبئة الغاز من ثالث: مجال تعبئة الغاز  - 2

وتستخدم ) كيلو جرام 36كيلوجرام و 48الغاز سعة  كأسطوانات(غاز كبيرة الحجم  أسطوانات -

 .في المصانع والمزارع والمطاعم والفنادق

 .كجم وتستخدم للمنازل 12غاز سعة  أسطوانات -

 2.5كيلوجرام و 3كيلوجرام و 5الغاز سعة  كأسطوانات(غيرة الحجم غاز ص أسطوانات -

 .ولها استخدامات خاصة في اإلنارة والرحالت والمحالت التجارية) كيلوجرام

 :أنواع هي ةويقسم إلى ثالث: مجال المتاجرة بمنتجات الغاز  - 3

  .أسطوانات الغاز -

  .البوتاجازات وأفران الغاز -

 .قطع غيار الغاز -

التقليدي ونموذج تكاليف تيار القيمة على مجالين  قوائم الدخل طبقاً للمنهجعداد وسيتم تطبيق إ

سيتم في هذا الجزء من الدراسة عرض قائمة كما ، فقط وهما مجال نقل الغاز ومجال تعبئة الغاز

ثم توضيح الخطوات المتبعة ، في نظام التكاليف التقليدي المتغيرة والمباشرةالدخل المعدة وفقاً للطريقة 

للتحول نحو إتباع منهج الترشيد وذلك من خالل حصر مجموعات المنتجات التي تستخدم نفس 

ثم إعداد قائمة ، )Product Family(العمليات اإلنتاجية في مجموعة واحدة تسمى عائلة المنتجات 

ذلك بهدف توضيح الفرق بين النظامين في تقييم أنشطة الشركة و، الدخل وفقاً لطريقة تيارات القيمة

  .ومنتجاتها

  .قائمة الدخل التقليدية -أ

تعمل الشركة حالياً وفقاً لنظام التكاليف التقليدي القائم على تقييم أداء كل منتج أو خدمة تقدمها 

  .الشركة على حدى

موزعة حسب المنتجات  2013عن عام لشركة اقائمة دخل )2(جدول رقم  )2(ملحق رقم يظهر 

حيث تتبع الشركة الطريقة التقليدية في إعداد هذه القائمة من خالل تصنيفها حسب ، والخدمات

  :المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وهي
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 .خدمة النقل - 1

 .غاز كبيرة الحجم أسطواناتتعبئة  - 2

 .كجم 12غاز سعة  أسطواناتتعبئة  - 3

 .غاز صغيرة الحجم أسطواناتتعبئة  - 4

 .مالحظات على قائمة الدخل التقليدية

، تستخدم الشركة طريقة التكلفة المتغيرة والمباشرة في حساب تكلفة اإلنتاج وإعداد قائمة الدخل 

 .وتتمثل هذه التكلفة في المادة الخام الوحيدة المستخدمة في اإلنتاج وهي الغاز

أما تكلفة األجور فتعتبر تكلفة غير ، ة المواد الخام فقطتكلفة اإلنتاج المتغيرة المباشرة هي تكلف 

مباشرة ثابتة ألن الشركة تدفع للموظفين والعاملين أجور شهرية ثابتة بغض النظر عن حجم 

 .اإلنتاج

 .قائمة دخل تيار القيمة -ب

 منعدد كبير  تحول إلى سيؤدي ذلك فإن القيمة تيارات خالل من االقتصادية الوحدة تدار عندما"

 مركز يمثل قيمة تيار المساندة، وكل األقسام وبعض القيمة تيارات من قليل عدد إلى التكلفة مراكز

 إلى والخدمات السلع طلب الزبون وتجهيز استالم عن المسئولين األفراد العاملين جميع يتضمن ربحية

ويطبق نظام تكاليف تيار القيمة في ، )2013، والبكري، النعيمي( "البيع بعد ما وخدمات العمالء

ومن أجل إعداد قائمة الدخل وفقاً لنظام تكاليف تيار القيمة ، نظام التصنيع المرشَّدالشركات التي تتبع 

ويعرف تيار القيمة بأنه سلسلة من العمليات التي يتم من ، يجب أوالً تحديد تيارات القيمة لدى الشركة

تيار القيمة مجموعة  ويتضمن، لعميلإلى منتج يتم تسليمه للها تحويل المنتج من حالة المواد الخام خال

  . خاليا التصنيعالتي تستخدم نفس  المتجانسةمن المنتجات أو الخدمات 

، "Production Flow Matrix ويتم تحديد تيارات القيمة باستخدام مصفوفة تدفق اإلنتاج 

وإذا كانت ، والمشرفين للعاملين وفي العديد من الشركات واضحة ومعروفة جيداًتيارات القيمة  وتكون

وإلنشاء مصفوفة المنتجات ، غير معروفة فإنه يمكن تحديدها من خالل رسم مصفوفة تدفق اإلنتاج

ومراحل ، Yومراحل اإلنتاج يتم وضع كل المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة على المحور

ثم يتم ، ثم يتم وضع عالمة مقابل كل عملية تستخدم في إنتاج المنتج، Xالعملية اإلنتاجية على المحور 

التي لديها عمليات ) Product Families(فرز صفوف المصفوفة بحيث توضع عائالت المنتجات 

" ابه في نفس تيار القيمةيتم تجميع المنتجات ذات تدفق اإلنتاج المتش وأخيراً، معاً متشابهةإنتاجية 

(Maskell & Baggaley, 2014, p135) ،مصفوفة تدفق ) 3(جدول رقم  )2(ملحق رقم  ويبين

  .اإلنتاج لمنتجات وخدمات الشركة

 12وتعبئة غاز  -تعبئة أسطوانات غاز كبيرة "أن المنتجات  وبالنظر إلى المصفوفة أعاله يتبين

ن عائلة منتجات لذلك فإنها تكوِّ، اإلنتاجية الخالياذ نفس تأخ" تعبئة أسطوانات غاز صغيرةو -كجم 
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كما يظهر أيضاً أن خدمة نقل الغاز تأخذ ، ويتم ضمها في تيار قيمة واحد يسمى تيار قيمة تعبئة الغاز

  .مراحل إنتاج مختلفة وبالتالي يتم تكوين تيار قيمة آخر يسمى تيار قيمة تعبئة الغاز

  :الشركة إلى تياري قيمة هما  إذاً يمكن تصنيف العمل داخل

  .تيار قيمة تعبئة الغاز -

 .تيار قيمة نقل الغاز -

  .إعداد قائمة دخل تيار القيمة -جـ

ويتم حصر ، في نظام تكاليف تيار القيمة يتم تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الفعلية التي تتعلق به

من التصنيف  يفات تكاليف تيار القيمة بدالًالتكاليف الفعلية لكل نوع من أنواع تيارات القيمة وفقاً لتصن

  .التقليدي للتكاليف

ومن أجل تحويل قائمة الدخل من النظام التقليدي إلى نظام تكاليف تيار القيمة يلزم توفير مزيد 

  .من التفاصيل حول التكاليف التقليدية وهي كما يلي

 :تفاصيل التكاليف غير المباشرة 

 .فة المواد في قائمة دخل تيار القيمةتكلفة اإلنتاج المباع تمثل تكل - 1
 25,000,000  )بأرقام افتراضية(أو مواد تيار القيمة  تكلفة اإلنتاج المباع

  :تكاليف غير مباشرة إنتاجية وتتضمن بنود التكاليف التالية - 2
 )بأرقام افتراضية(مصروفات إنتاجية غير مباشرة 

 قيمة تيارتحسب مباشرة لكل  270,000 رواتب وأجور العاملين
 النقل تيار قيمةتخص  8,500 رسوم وزن
 تيار قيمةتحسب مباشرة لكل  160,000 محروقات

 تيار قيمةتحسب مباشرة لكل  12,000  تأمين سيارات
 تيار قيمةتحسب مباشرة لكل  6,000 ترخيص سيارات 
 تيار قيمةتحسب مباشرة لكل  90,000 صيانة سيارات

 تيار قيمةتحسب مباشرة لكل  80,000 اهالك أصول ثابتة
 التعبئة تيار قيمةتخص  60,000 مصروفات بنكية
 التعبئة تيار قيمةتخص  50,000 صيانة الشرآة
 التعبئة تيار قيمةتخص  12,000 آهرباء ومياه

 تياري القيمةتخص  2,500 ترخيص الشرآة
 إجمالي 751,000

 

  :البنود التاليةتكاليف غير مباشرة إدارية وعمومية وتتضمن  - 3
 .مصروفات إداریة وعمومية
 تياري القيمةتخص  3,000  قرطاسية وصيانة آمبيوتر

 تياري القيمةتخص  10000 هاتف وجوال
 تياري القيمةتخص  9000 مصروفات عمومية

 تياري القيمةتخص  55000 رواتب إداریة
 تياري القيمةتخص  20000 رسوم واشتراآات

 إجمالي 97,000
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  :تكاليف غير مباشرة بيعيه وتشغيلية أخرى وتتضمن البنود التالية - 4
 .مصروفات غير مباشرة أخرى

 تياري القيمةتخص   5000 د معدومة
 تياري القيمةتخص   4000 خصم مسموح به
 تياري القيمةتخص   3000 مصروفات زراعة
 تياري القيمةتخص   40000 مصروفات نثریة

 إجمالي  52000

  

  .شيكل 900000=  52000+  97000+  751000= إجمالي التكاليف غير المباشرة 

من  على مستوى تيارات القيمة بدالً إعداد قائمة الدخل في قائمة دخل تيار القيمة يتمأما 

  : التالية للفئاتيتم تصنيف التكاليف في تيارات القيمة وفقاً  وبشكل عام، المنتجات

  تكلفة األجور .1

 الموادتكلفة  .2

  تكاليف الدعم .3

  تكلفة اآلالت والمعدات .4

 عمليات المساندةتكلفة  .5

 تكلفة المرافق  .6

 كافة تكاليف تيار القيمة األخرى .7

، وتكون كافة تكاليف المواد واألجور واآلالت وخدمات الدعم والمرافق مباشرة ضمن تيار القيمة

  .مع قليل من أو عدم وجود تخصيص للتكاليف غير المباشرة

تمكَّن الباحث من تحويل بيانات التكاليف من التصنيف وفقاً لنظام التكاليف التقليدي إلى وقد 

كما أن عملية توزيع كل بند من بنود التكاليف على تيارات ، التصنيف وفقاً لنظام تكاليف تيار القيمة

ويشير الباحث ، وبمساعدة محاسب الشركة) ألن البيانات أساساً افتراضية(القيمة تمت بشكل افتراضي 

إلى أن التكاليف توزع على تيارات القيمة بناًء على أسلوب الحصر الفعلي للتكاليف لكل تيار القيمة 

حيث أن اتباع نظام تكاليف تيار القيمة يتطلب استبعاد التكاليف المشتركة بين تيارات القيمة من خالل 

  .توفير موارد مخصصة لكل تيار قيمة

كيفية دمج التكاليف التقليدية الفعلية للشركة في تكاليف ) 4(ل رقم جدو )2(ملحق رقم يوضح و

  .تيارات القيمة

  .على الجدول مالحظات

أنواع التكاليف وفقاً لنظام تكاليف تيار القيمة وكيفية احتسابها بمعلومية أنواع  الجدولُيظهر  -

  .التكاليف التقليدية
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ألن طبيعة عمل الشركة تستخدم مادة خام واحدة ، القيمة تمثل تكلفة االنتاج المباع تيارتكلفة مواد  -

أما األجور فال تدخل في حساب تكلفة المنتج ألن الشركة تدفع ، فقط في تعبئة أسطوانات الغاز

 .رواتب شهرية ثابتة للموظفين والعاملين

 .أو المصروفة لكل تيار قيمةبشكل عام تمثل تكلفة مواد تيار القيمة المواد المشتراه  -

الت تيارات القيمة كافة التكاليف المتعلقة باالالت بمافي ذلك سيارات الشركة آتتضمن تكلفة  -

كذلك تتضمن تكاليف المرافق المصروفات التي تم انفاقها ، ساسياً من الشغيلأباعتبارها عنصراً 

ى تيار قيمة نقل الغاز ألنها فعالً وقد تم حصر كافة تلك التكاليف عل، على مبنى ومرافق الشركة

ولو فرضنا أنها تخص أكثر من تيار قيمة في الشركة فإنها توزع على تلك ، تخص هذا التيار

  .التيارات وفقاً للمساحة التي يشغلها كل تيار قيمة

مة بعد تحديد قيمة كل نوع من أنواع تكاليف تيار القيمة وتوزيعها على تيارات القيمة يمكن إعداد قائ

  .قائمة دخل تيارات القيمة للشركة) 5(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويظهر ، دخل تيار القيمة

  :مالحظات على قائمة دخل تيار القيمة

فاإليرادات والتكاليف ، قوائم دخل تيار القيمة تستخدم معلومات حقيقية ومباشرة على تيارات القيمة -

ويتم ، تكاليف غير مباشرة مخصصة على تيارات القيمةالتي تظهر بالقائمة تعتبر مباشرة وال يوجد 

 .الحصول على تلك المعلومات من نظام المعلومات المحاسبي للشركة

 Outsideتكاليف العمليات الخارجية تسمى أيضاً و Sustaining Costsتكاليف المساندة  -

Processes"  على تيارات وهي التكاليف التي تخدم المصنع ككل ويصعب تحميلها بشكل مباشر

ما تتضمن هذه التكاليف تكاليف  وغالباً، وتظهر بشكل منفصل في القائمة دخل تيارات القيمة، القيمة

وموظفي الدعم وغيرها من الوظائف مثل تكنولوجيا المعلومات  اإلدارة الماليةالتسهيالت واإلدارة و

لزم تحميل هذه التكاليف على وال ي، والموارد البشرية والتي ال ترتبط مباشرة مع تيارات القيمة

 ,Kennedy, 2006 ( "نه يتم التقرير عنها والرقابة عليها بشكل منفصلأحيث ، تيارات القيمة

p8.( 

تطبيق أدوات ومباديء نظام التصنيع المرشَّد تتخلص من أنواع المخزون الثالثة وهي مخزون  -

فتكامل أداة االنتاج في الوقت ، المواد الخام ومخزون االنتاج تحت التشغيل ومخزون االنتاج التام

يتخلص من مخزون المواد الخام ومخزون االنتاج  Pull System نظام السحبمع  JITالمحدد 

 Value Flowمع مبدأ تدفق القيمة  One Piece Flow"" وحدة بوحدةأما تكامل أداة التدفق ، تامال

وبالتالي فإنه يفترض أن تكون قيمة المخزون في حدها ، فيتخلص من مخزون االنتاج تحت الشغيل

 .األدنى على طول الفترة وبالتالي تكون قيمة التغير في المخزون قريبة من الصفر
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 التغير في المخزون صفر بسبب عدم وجود مخزون أول وآخر الفترة نتيجة لظروفبلغت قيمة  -

وشح المواد والمستلزمات المدخلة إلى القطاع ومن ضمنها ، الحصار المفروض على قطاع غزة

 .غاز الطهي

وتساوي مجموع إيرادات المنتجات ، شيكل 28,000,000" تعبئة الغاز" بلغت إيرادات تيار القيمة  -

 .التي يتضمنها تيار القيمة

، لتيار قيمة تعبئة الغاز% 8.50كما بلغ ، %64.88بلغ العائد على المبيعات لتيار قيمة نقل الغاز  -

هذا يعني أنه لم يتم ، ويعبر هذا المعدل عن القيم الحقيقة ألداء تيارات القيمة، للشركة ككل %8.8و

ة التكاليف واألرباح من خالل توزيع التكاليف غير المباشرة وفقاً لمعدالت التحميل غير تشويه قيم

 .العادلة

  .من وجهة نظر الباحثالتحليل 

  :قائمة الدخل التقليدية وقائمة دخل تيار القيمةب يالحظ ما يلي فيما يتعلق

إيرادات تيار قيمة نقل الغاز في اإليرادات بالنسبة لخدمة نقل الغاز في قائمة الدخل التقليدية تساوي  .1

نظراً ألن تيار قيمة نقل الغاز يحتوي على قيمة واحدة فقط وهي خدمة نقل ، قائمة دخل تيارات القيمة

تعبئة أسطوانات غاز كبيرة الحجم وتعبئة أسطوانات غاز "كما أن مجموع إيرادات المنتجات ، الغاز

الدخل التقليدية يساوي إيرادات تيار قيمة تعبئة في قائمة " كجم وتعبئة أسطوانات غاز صغيرة 12

 .ألن تيار قيمة تعبئة الغاز يتضمن المنتجات الثالثة، الغاز في قائمة دخل تيار القيمة

 12تعبئة أسطوانات غاز كبيرة الحجم وتعبئة أسطوانات غاز "مجموع تكلفة اإلنتاج المباع للمنتجات  .2

مة الدخل التقليدية يساوي تكلفة مواد تيار قيمة تعبئة الغاز في قائ" كجم وتعبئة أسطوانات غاز صغيرة

وألن تكلفة اإلنتاج ، ألن تيار قيمة تعبئة الغاز يتضمن المنتجات الثالثة، في قائمة دخل تيار القيمة

أما األجور فإنها تدفع بشكل شهري لذلك فإنها تعتبر غير ، المباع تتضمن المواد المباشرة فقط

 .مباشرة

ل تيار القيمة أكثر سهولة وبساطة من قائمة الدخل التقليدية ألنها تتضمن مصطلحات قائمة دخ .3

، فهي تتخلص من مسألة توزيع التكاليف غير المباشرة على أهداف التكلفة، وإجراءات سهلة ومباشرة

 وتتعامل مع مخزون أول وآخر الفترة في جزء منفصل في نهاية القائمة بحيث يتم استبعاد تأثيره على

لذلك فإن قائمة دخل تيار القيمة يمكن فهمها بسهولة من ، تكاليف وأرباح تيارات القيمة والشركة ككل

أما قائمة الدخل التقليدية ، قبل جميع األفراد داخل الشركة سواء كانوا محاسبين أو غير محاسبين

البضاعة كمصطلح تكلفة ، فتتضمن مصطلحات غير مباشرة يصعب فهمها من قبل غير المحاسبين

أو استخدام المعادلة ، المباعة الذي يحتاج إلى إعداد قائمة خاصة لحسابه في الشركات الصناعية

كذلك استخدام مخزون أول وآخر الفترة في حساب تكلفة البضاعة ، لحسابه في الشركات التجارية
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ألنه ناتج عن كما أن مصطلح مجمل الربح يعتبر غير واضح لغير المحاسبين ، المباعة ومجمل الربح

 .من اإليرادات - وهو مفهوم صعب  –طرح تكلفة البضاعة المباعة 

فبمراجعة قائمتي الدخل أعاله ، نظام تكاليف تيار القيمة يبسط اإلجراءات ويخفف حجم المعامالت .4

وعندما تم التحول نحو نظام تكاليف تيار ، منتجات ةأن قائمة الدخل التقليدية تتضمن أربع يتضح

حيث تم دمج منتجات تعبئة الغاز الثالثة في تيار القيمة ، القيمة أصبح التعامل مع تياري قيمة فقط

وبالتالي يصبح حجم المجهود المطلوب من المحاسبين من تسجيل وحصر للعمليات وإعداد ، واحد

من ناحية أخرى فان نظام تكاليف تيار القيمة يعمل في ظل بيئة و، للقوائم ورقابة على التكاليف أقل

مما يخفض من حجم اإلجراءات المتعلقة بمخزون ، التصنيع المرشّد التي تتطلب استبعاد المخزون

وكل ذلك يوفر وقتاً أكبر للمحاسبين ، المواد الخام ومخزون إنتاج تحت التشغيل ومخزون اإلنتاج التام

 .هامة كالتحليل والتخطيط والتوجيه وتحديد المشكالت للقيام بأعمال أخرى

على المنتجات  البيعيةفي قائمة الدخل التقليدية يتم توزيع التكاليف غير المباشرة اإلنتاجية واإلدارية و .5

وهو معيار غير عادل يعمل على تشويه حساب التكلفة ، والخدمات بناء على معيار قيمة اإليرادات

أما في قائمة دخل تيار القيمة فيتم ، بالمنشأة قد تضرتخاذ قرارات خاطئة واألرباح ويؤدي إلى ا

نها تقدم بيانات تكاليف وأرباح إوبالتالي ف، تحميل كل تيار قيمة بالتكلفة الفعلية المباشرة التي تتعلق به

ائمة فعلى سبيل المثال بلغت أقل قيمة األرباح في ق ،ن من اتخاذ قرارات ناجحةفعلية ودقيقة تمكِّ

كجم وتمثل نسبة ربح إلى  12شيكل لصالح المنتج تعبئة أسطوانات غاز  356,338الدخل التقليدية 

وبناء على ذلك فقد ترى إدارة الشركة االستغناء عن ذلك المنتج والتوقف ، %2.55المبيعات قدرها 

مع العلم أن ، كجم ألنه ال يحقق نسبة الربح التي ترغب بها الشركة 12عن تعبئة أسطوانات غاز 

وأنه قد يكون محّمل ، أرباح هذا المنتج محسوبة بشكل غير دقيق نتيجة التوزيع غير العادل للتكاليف

وأنه إذا تم استبعاد ذلك المنتج سيتم إعادة توزيع التكاليف الثابتة ، بتكاليف ثابتة أكثر مما يجب

فاض أرباحها إلى درجة قد تصل مما يؤدي إلى انخ، المحملة علية على المنتجات والخدمات األخرى

أما في نظام ، وبالتالي التأثير سلباً علىتحقيق االستدامةإلى تحقيق الخسارة والتعثر وتصفية الشركة 

تكاليف تيار القيمة فإن اإليرادات والتكاليف التي يتم الحصول عليها من قائمة دخل تيار القيمة تكون 

الي فان األرباح الناتجة تكون محسوبة بدرجة عالية من الدقة وبالت، فعلية ومباشرة على تيارات القيمة

وبالنظر إلى ربح تيار قيمة تعبئة الغاز وهو ، تزّود بقدر عالي من االعتمادية في اتخاذ القرارات

صحيحاً يعبر عن الفرق بين اإليرادات الفعلية والتكاليف الفعلية التي  يعتبر رقماً، شيكل 2,380,500

وبالتالي فان تلك المعلومة الدقيقة ستقود إلى قرارات سليمة كقرار فتح أو إغالق ، تخص ذلك التيار

وتكون المحصلة النهائية تدعيم بقاء واستدامة ، خطوط إنتاج وقرارات التسعير وقرارات االستثمار

 .منظمات األعمال
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بشكل دقيق وسليم من ناحية أخرى يوجد اعتبارات أخرى غير مالية ناتجة عن عملية اتخاذ القرارات  .6

كتعزيز االسم التجاري والحصة السوقية والمركز التنافسي للشركة أمام الموردين والعمالء 

 14,000,000كجم  12فعلى سبيل المثال بلغت قيمة إيراد المنتج غاز ، والمستثمرين والمجتمع

قائمة الدخل فلو افترضنا أن الشركة بناًء على نتائج ، من إيرادات الشركة% 49وتمثل ، شيكل

فإنها سوف تفقد نصف ، التقليدية اتخذت القرار بالتوقف عن تقديم ذلك المنتج نتيجة انخفاض أرباحه

وستفقد العديد ، حصتها السوقية تقريباً وسيتراجع مركزها التنافسي أمام الموردين والعمالء والجمهور

يار القيمة فانه يتناول مجموعة من أما نظام تكاليف ت، من المزايا التنافسية كالشهرة وخصم الكمية

ثم يقوم بتقييم األرباح ، المنتجات المتشابهة في المواصفات حزمة واحدة ويدمجها في تيار قيمة واحد

عن استخدام مجموعة من األدوات والمبادئ واألساليب  فضالً، الفعلية الناتجة عن تيار القيمة بالكامل

تشغيل والتحسين المستمر لتيارات القيمة كبطاقة تقييم األداء وال اإلنتاجالتي تعمل على زيادة جودة 

وخرائط ، التي توفر مجموعة من المقاييس لألداء الحالي وتضع خطة لألداء المستقبلي بشكل أسبوعي

تيار القيمة للوضع الحالي والمستقبلي التي تعمل على استبعاد معيقات اإلنتاج وجعل اإلنتاج يتدفق 

اللذان يعمالن على الحد من مخزون  ونظام السحباإلنتاج في الوقت المحدد وأسلوب ، بشكل سلس

اللذان يعمالن على الحد  وحدة بوحدةومبدأ تدفق القيمة وأسلوب التدفق ، المواد ومخزون اإلنتاج التام

باإلضافة إلى العديد من ، من تكدس اإلنتاج بين مراحل وعمليات اإلنتاج واستبعاد مناطق االختناق

نظام تكاليف تيار القيمة تعمل بشكل ضمني  استراتيجيةوبالتالي فإن ، دوات واألساليب األخرىاأل

قدرتها على تدعيم استراتيجية على تدعيم الحصة السوقية والمركز التنافسي للشركة مما يحافظ على 

 .االستدامة

ز بأنه يوفر تكلفة محددة لكل إلى جانب العيوب الناتجة عن تطبيق نظام التكاليف التقليدي إال أنه يتميَّ .7

أما نظام تكاليف تيار القيمة فرغم المزايا التي ، )رغم أن تلك التكلفة غير دقيقة(منتج على حدة 

يحققها إال أنه ُيعاب عليه أنه حدد متوسط التكلفة لكل منتجات تيار القيمة ولم يحدد تكلفة كل منتج 

على أثر القرار على كامل تيار القيمة وليس على  كما أنه يوصي باتخاذ القرارات بناًء، على حدة

ومن وجهة نظر الباحث أن ذلك يعتبر أمراً غير عملي في الواقع ، مستوى كل منتج على حدة

حيث أن اإلدارة تحتاج إلى تكلفة المنتج من أجل اتخاذ الكثير من القرارات على مستوى ، التطبيقي

، و التصنيع وقرار الطلبيات الخاصة وقرار التسعير وغيرهاالمنتج وليس تيار القيمة كقرار الشراء أ

وبالتالي فقد حرم نظام تكاليف تيار القيمة متخذي القرارات من معلومات تفصيلية عن المنتجات كانت 

 .سوف تساعدهم على اتخاذ تلك القرارات

 .استنتاجات دراسة الحالة -4

تيار القيمة ونظام اإلنتاجالمرشَّد تناقش الدراسة تكاليف نظام فهم المزايا التي يحققها من خالل و

 :ما يلي
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يهتم منهج الترشيد بجودة اإلنتاج والتشغيل والتحسين المستمر لكافة جوانب : تحسين جودة اإلنتاج -أ 

، الكمال والسعي لتحقيق التحسين المستمر فالمبدأ الخامس من مبادئ منهج الترشيد يشدد على، الشركة

بما فيها التخلص من  ى الكمال يعني تحقيق الجودة في كافة جوانب المنظمةبمعني أن الوصول إل

  .يحتاج إلى متابعة متواصلة وتحسين وتطوير مستمر وذلك، التالف والعيوب

وتتمثل جودة اإلنتاج في قطاع تعبئة الغاز في سرعة تسليم أوامر العمالء ودقة الوزن ومنع 

وكشف األسطوانات المعيبة ، عبئة األسطوانات المهترئةوعدم ت، تكاليف الفشل الداخلي والخارجي

مما ، وإصالحها قبل تعبئتها من أجل منع تسرب الغاز من تلك األسطوانات أو انفجارها لدى العميل

وتمتد آثارها إلى كافة جوانب ، يتسبب بحاالت اختناق أو تلوث أو حرائق وكوارث ال يحمد عقباها

من آثار مباشرة على كفاءة التشغيل وتحقيق األرباح من الناحية  جودةلللما و. االستدامة بشكل مباشر

 فإنها تحافظ، وعلى سمعة الشركة ومظهرها أمام عمالئها ومورديها من الناحية الخارجية، الداخلية

الصيانة المستمرة لآلالت والمعدات وسيارات النقل و التحديث علىالمطلوبة وعلى معايير الجودة 

  .مراقبة وما إلى ذلكالكاميرات وواستخدام أفضل وأحدث المضخات والموازين والخراطيم ، والتوزيع

فإن التزام الشركة بمعايير الجودة المقررة من قبل ، ونظراً ألن الغاز يعتبر من المواد الخطرة

ويخفض من حجم ، أمان وسالمة العاملين والعمالء والمجتمعالجهات الحكومية والرقابية يضمن 

لمنتجات ل مرتفعالشركة من تحقيق مستوى جودة  تمكُّن كما أن، الخسائر المادية على الشركة والمجتمع

والخدمات التي تقدمها للعمالء يعمل على تحسين سمعة الشركة أمام كافة األطراف ذات العالقة 

زيادة أرباح الشركة  يساهم فيو، وك والموردين والجهات الحكومية األخرىكالعمالء والعاملين والبن

  .ويقوي من قدرتها على تلبية تطلعات كافة األطراف ذات العالقة

االستغالل األمثل للموارد المتاحة يؤدي إلى خفض التكلفة : االستغالل األمثل للموارد المتاحة  -ب 

على المرشَّد التصنيع  ونظاميعمل نظام تكاليف تيار القيمة و، وزيادة األرباح والمحافظة على الموارد

الستدامة من خالل ما تحقيق جوانب االتي بدورها تساند الشركة في  المتاحة االستغالل األمثل للموارد

  :يلي

 .التي تتسبب في تلوث البيئة) كالغاز والمحروقات(في المواد الخام والتطاير خفض الفاقد   -

  .اإلنتاج استغالل أفضل لوقت -

  .االستفادة بشكل أكبر من جهود العاملين نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج -

  .تحسن إنتاجية اآلالت -

 .زيادة القيمة المضافة لعمليات الشركة -

 .االستغالل األمثل للمخزون -

والمؤسسات فموارد المجتمع تعتبر من أهم متطلبات االستدامة التي توصي بها معظم الدراسات 

  .لما لها من آثار مباشرة على استدامة المجتمع
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وقد تبين للباحث أن الشركة تبذل الكثير من الجهد في المحافظة على الموارد المتاحة مثل 

، تخفيض حجم الغاز المتطاير من خالل استخدام أحدث أنواع الموازين اإللكترونية والمضخات

ى زيادة اإلنتاج وتسريعه وبالتالي واالستفادة من أوقات واستخدام اآلالت الحديثة التي عملت عل

باإلضافة إلى أن استخدام برامج المحاسبة الحديثة سهل العمل المحاسبي من ، ومجهودات العاملين

تسجيل وترحيل وتقارير وحسابات ختامية وإعداد سندات وفواتير وتخلص من االختناقات وأوقات 

  .ر من الوقت والجهدتستهلك الكثياالنتظار التي كانت 

أحد أهم أسرار  ألنهم، تمكين العاملين تعتبر أحد مبادئ منهج الترشيد: العاملينرضا ووالء تحقيق   -ج 

فعملية اإلنتاج التي تمثل مراحل تحويل المواد الخام إلى إنتاج تام تعتبر مزيج من جهد ، المنشأةنجاح 

لمعنوية لهذا العنصر من خالل إشراكه في الخطط لذلك فإن االهتمام بالروح ا، ودوران اآلالت العاملين

كما أن عدم رضا ، والقرارات ودفع مستحقاته والتعامل الحسن معه يعتبر تدعيماً لنجاح المنشأة

وتولُّد ، العمل وانخفاض اإلنتاجية وزيادة المشاكل بين العاملين واإلدارةب في التباطؤالعاملين يتسبب 

ى التعمد في تعطيل وإتالف اإلنتاج أو اآلالت والمعدات أو أي جرائم روح االنتقام التي قد تؤدي إل

  .الشركة نجاحعلى والتأثير بالسلب ، أخرى كالغش أو السرقة

  :بع الشركة مجموعة من اإلجراءات التي تعمل على تحقيق رضا ووالء العاملين مثلتتَّو

 .دفع الرواتب الشهرية للعاملين في مواعيد استحقاقها -

  .في حاالت معينة للعاملين قروض حسنةتقديم  -

  .دفع مستحقات العاملين السنوية أول بأول من خالل مكتب وزارة العمل -

  .توفير أوقات لتناول الطعام والراحة خالل وقت العمل -

 .مين على العاملين عن جميع أخطار العملأالت -

  .توفير جميع أدوات األمان المطلوبة للعمل -

إلى التزام الشركة بأوقات دوام العاملين دون أي لحديثة في اإلنتاج استخدام التكنولوجيا اأدى  -

 .تأخير

أحد األهداف األساسية لمنهج الترشيد هو تخفيض الفترة ما بين : جذب واستبقاء أفضل العمالء  - د 

وتعتبر تلك المسألة أحد المعايير األساسية ، جاهزاً إلى أدنى حد ممكنله استالم أمر العميل وتسليمه 

باإلضافة إلى أن سمعة الشركة الحسنة تعمل على جذب عمالء ، ق رضا العميل ووالءه للشركةلتحقي

، الشركة وأرباحها تفالعمالء هم مصدر الحصول على إيرادا، جدد مع المحافظة على العمالء القدامى

 زيادةأدت التطورات التي أجريت على الشركة إلى وقد ، وبالتالي قدرتها على تلبية متطلبات االستدامة

العديد من المزايا كزيادة الطاقة اإلنتاجية  من خالل إضافة نجاح الشركة وقدرتها على تحقيق األرباح

إلى ما يقرب من ثالثة أضعاف وزيادة حجم المخزون وزيادة سرعة تدفق اإلنتاج وزيادة الدقة في 
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وقد نتج عن ذلك جذب عدد كبير من العمالء ، تطلبات وحاجات العمالءالوزن وزيادة االهتمام بتلبية م

  .الجدد باإلضافة إلى تمكين العمالء القدامى والمحافظة على بقائهم لدى الشركة

ونموها يؤثر على نمو ، تعتبر الشركة أحد لبنات المجتمع األساسية: شأةمعدالت النمو بالمن تحسين  -ه 

أن انحسارها وتقلصها يعني انخفاض قدرتها على تدعيم المجتمع  كما، المجتمع وازدهاره ورفاهيته

  :اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ومن األمثلة على جوانب دعم المجتمع التي تتأثر بنمو الشركة ما يلي

دفع المزيد من الضرائب للدولة مما يزيد من قدرتها على خدمة المجتمع وتحقيق العدالة  -

  .االجتماعية

 .وزيادة نفقاتهم وزيادة رفاهيتهم يؤدي إلى نمو في ثروة المالكنمو الشركة  -

 .توسع الشركة وفتح فروع جديدة وخدمة مناطق جغرافية جديدة -

نمو الشركة يتطلب توظيف عاملين جدد ودفع رواتب لهم مما يساهم في تحسين أوضاعهم  -

 .االجتماعية األخرىاالجتماعية والتغلب على مشكلة الفقر والبطالة والمشكالت والمنازعات 

نمو الشركة يجعلها أكثر قدرة على تقديم التبرعات للمشروعات الخيرية سواء كانت بيئية أو  -

 .اجتماعية أو اقتصادية

التي أجريت على الشركة بما يتناسب مع نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام أدت التطورات  وقد

، وزيادة في استيعاب عدد اكبر من العمالء والعاملين، إلى نمو في الطاقة اإلنتاجية التكاليف المرشَّد

الهيئة العامة للبترول من فئة الشركات الصغرى إلى فئة الشركات  الشركة لدى وارتفاع تصنيف

وفتح مجاالت عمل جديدة كنشاط ، كما أدت إلى نمو ملحوظ في األرباح وحجم رأس المال، الكبرى

 .تحسين معدالت نمو الشركة عن وبالتالي فإن كل تلك المؤشرات تعّبر، الخارجية للشركاتنقل الغاز 

  .التحليل اإلحصائي لقائمة االستقصاء :ثانياً

توزيع قائمة استقصاء على عينة نموذج قائمة االستقصاء حيث تم ) 1(يتضمن ملحق رقم 

قائمة االستقصاء البيانات وتتضمن ، الدراسة المكونة من جميع شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة

ثالث فئات  حيث استهدفت القائمة، الديموغرافية وهي الخبرة والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي

وظيفية وهي نفس الفئات التي تم إجراء المقابالت الشخصية معها وهي اإلدارة التنفيذية وإدارة اإلنتاج 

األشخاص المستهدفين في دراسة بين استجابات  قياس مدى التوافقلوذلك  ،والعاملين بأقسام المحاسبة

وتتضمن أيضاً اختباراً لمدى توافر مقومات منهج الترشيد في ، والمجيبين على قوائم االستقصاء، الحالة

هذا االختبار مبني على معايير معينة مشتقة من مراحل تدفق القيمة في ، كل شركة من تلك الشركات

، ائمة االستقصاء مجموعة من األسئلة التي تقيس فروض الدراسةكما تتضمن ق، شركات تعبئة الغاز

  :كما يليوقد تم رصد عدد من األسئلة لكل محور من محاور الدراسة 
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  أسئلة 9                           تحسين جودة اإلنتاج األولالمحور 

  أسئلة 9االستغالل األمثل للموارد المتاحة                الثانيالمحور 

  أسئلة 8رضا ووالء العاملين                            الثالثالمحور 

  أسئلة 8                   جذب واستبقاء أفضل العمالءالرابعالمحور 

  أسئلة 8                تحسين معدالت النمو بالمنشأةالخامسالمحور 

  سؤال 42                                      

عليه بشكل مقالي يطلب من  اإلجابةسؤال مفتوح يتم  تم وضعوفي نهاية قائمة االستقصاء 

أنها تتأثر نتيجة تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام  يرىالمجيب أن يذكر أي جوانب أخرى 

لم وذلك ليتمكن الباحث من التعرف على الجوانب األخرى التي ، التصنيع المرشَّد ولم يذكرها الباحث

  .يتم تناولها في قائمة االستقصاء

  .مجتمع وعينة الدراسة -1

 27يتكون مجتمع الدراسة من كافة شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة وعددها : مجتمع الدراسة

  .شركة حسب كشف النسبة المئوية لشركات الغاز الصادر عن الهيئة العامة للبترول

 ثم استقصاء جميع التطبيقية على إحدى هذه الشركاتسيتم إجراء الدراسة : عينة الدراسة

 قوائمتوزيع بقام الباحث حيث ، مفردات مجتمع الدراسة من شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة

وقد بلغ عدد قوائم ، استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة

كما تم إجراء ، %77.6قائمة أي بنسبة استرداد  66ع قائمة تم استرجا 85االستقصاء الموزعة 

اختبارات الفروض على قوائم االستقصاء التابعة للشركات التي اجتازت اختبار توافر مقومات منهج 

محاسبين ، قائمة 17إدارة إنتاج ، قائمة 18إدارة تنفيذية : قائمة موزعة كما يلي 56وعددها  الترشيد

  .قائمة 21

 .حصائية المستخدمةاالختبارات اإل -2

لعمل التحليل اإلحصائي باستخدام األساليب واالختبارات ) SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي تم 

 :اإلحصائية التالية

 .كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية والوزن النسبي –اإلحصاءات الوصفية  -

  .البيانات له تتبع الذي توزيعال نوعالختبار  –اختبار شابيرو واختبار سميرنوف  -

لدراسة العالقة بين متغيرين لمعرفة ما إذا كان هنالك  - Chi-Square لالستقاللية 2اختبار كا -

 .في حالة البيانات الالمعلميةويستخدم ، عالقة بين المتغيرين أم ال

  .الالمعلميةوويستخدم في حالة البيانات المعلمية  -  لعينة واحدة) ت(اختبار  -
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، للمقارنة بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة - Kruskal-Wallis testاختبار كروسكال واالس  -

 .ويستخدم في حالة البيانات الالمعلمية

  .ويستخدم في حالة البيانات الالمعلمية، لعينتين مستقلتين - (Mann Whitney)اختبار  -

  .Correlationsتحليل معامالت االرتباط  -

  :من خالل الموضوعات التالية" التحليل اإلحصائي لقائمة االستقصاء" وسيتم مناقشة موضوع

  .فر مقومات منهج الترشيدااختبار قياس مدى تو .1

 .وصف متغيرات الدراسة .2

 .اختبار ثبات وصدق المقياس .3

 .الفروض اتاختبار .4

  .على السؤال المقالي المبحوثينإجابات  .5

  .فر مقومات منهج الترشيداختبار قياس مدى توا -3

اختبار قياس مدى توافر مقومات منهج الترشيد بهدف فرز الشركات التي ال تتوفر لديها  يستخدم

واالعتماد فقط على الشركات التي تتوفر لديها مقومات منهج ، مقومات منهج الترشيد واستبعادها

باحث في وقد اعتمد ال، الترشيد من أجل استخدام استجابات أفراد تلك الشركات في التحليل اإلحصائي

 الباحث تمكَّن والتي وضع أسئلة االختبار على تسلسل عمليات تدفق القيمة داخل تيار قيمة تعبئة الغاز

زيارات الالمقابالت الشخصية التي تمَّت مع اإلدارة خالل المالحظة المباشرة و من خالل هامن فهم

  .لشركة محل الدراسةالتي أجريت لمواقع العمل با

باختيار  نهامدى توافر مقومات منهج الترشيد من ثمانية أسئلة يتم اإلجابة عيتكون اختبار قياس 

  .تلك األسئلة وإجاباتها) 6(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويبين ، أحد اإلجابات

السؤال على  التي تمثلها العملية التابعة لهذاسؤال وزن نسبيوفقاً لألهمية النسبية  وقد أعطي كل

جدول رقم  )2(ملحق رقم وقد كانت األوزان النسبية لألسئلة كما في ، يمةتدفق القيمة داخل تيار الق

)7.(  

للحد % 35نسبية أيضاً إلجابات كل سؤال على شكل نسب مئوية تتراوح بين  اًتم وضع أوزان

  :وقد اختار الباحث هذه النسبة لألسباب التالية، للحد األقصى% 95األدنى و

يشير إلى أنه في حالة عدم توفر العنصر فإن العمل سوف مما % 35اختار الباحث الحد األدنى  -

حيث قدَّر الباحث ، وهذا يعني وجود معوقات خالل مراحل تدفق القيمة، ولكن بصعوبة إنجازهيتم 

  %.65أن نسبة هذه المعوقات تعادل 

مما يشير إلى أنه في حالة توفر العنصر فإن العمل سوف يسير % 95اختار الباحث الحد األقصى  -

وألنه ال ، ليترك مجاالً للتحسين المستمر% 100وليس % 95نسبة نجاح عالية وقد اختار النسبة ب

حيث أنه حتى في أفضل نظم التصنيع يوجد ، %100يوجد نظام تصنيع يعمل بكمال تام بنسبة 
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، طاقة محددة وفترات صيانة وتعطل وعوامل خارجية قد تعيق تدفق القيمة خالل مراحل اإلنتاج

 .األوزان النسبية لألسئلة) 8(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويوضح 

 10يساوي " ما هو نظام المحاسبة بشركتكم؟"ويتبين من الجدول أن الوزن النسبي للسؤال األول 

وهو ما يشير إلى أهمية توفر البند المستقصى عنه في ، وهكذا 17وللسؤال الثالث  17وللسؤال الثاني 

  .100بلغ مجموع األوزان النسبية لكافة األسئلة  وقد، السؤال على تدفق القيمة

فعلى سبيل المثال اذا كانت اإلجابة ، الوزن النسبي إلجابة األسئلةوتبين األعمدة الثالث األخيرة 

 9.5أي % 95فإنه يحصل على " أي يتوفر لدى الشركة برنامج محاسبة الكتروني"نعم للسؤال األول 

أي يتوفر "أما اذا كانت اإلجابة ال ، %) 95الوزن النسبي لإلجابة ×  10الوزن النسبي للسؤال (درجة 

 10الوزن النسبي للسؤال (درجة  3.5أي % 35فإنه يحصل على " لدى الشركة برنامج محاسبة يدوي

وفي النهاية يتم جمع نتائج كافة األسئلة ، وهكذا لباقي األسئلة، %)35الوزن النسبي لإلجابة × 

  .لكلية لقائمة االستقصاءللوصول إلى النتيجة ا

 )3(ملحق رقم وقد تم تطبيق االختبار على كل قائمة من قوائم االستقصاء كما هو مبين في 

  .كحد أدنى للقبول بتوافر مقومات منهج الترشيد) 80(وتم اعتماد القيمة ، )3(شكل رقم 

قائمة  56تم اعتماد  قائمة 66وبعد تطبيق االختبار على كافة قوائم االستقصاء التي بلغ عددها 

أي ، قوائم لم تتجاوز االختبار بنجاح 10وتم استبعاد ، للتحليل اإلحصائي ألنها تجاوزت االختبار بنجاح

  .انه ال تتوفر لدى الشركات التي أجابت عليها مقومات منهج الترشيد

ركات وكنتيجة لتطبيق اختبار قياس مدى توافر مقومات منهج الترشيد تبين للباحث أن بعض ش

تعبئة الغاز تطبِّق نظام التصنيع المرشَّد بشكل نسبي ألن طبيعة عملها تتطلب ترتيب عمليات اإلنتاج 

 .وفقاً لتسلسل خطوات تدفق الغاز

  .الخصائص الديموغرافية ألفراد العينةوصف  -4

  .اإلحصاءات الوصفية المتمثلة في الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة ككل

تم في هذا الجزء وصف الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة من خالل إيجاد التكرارات 

اإلحصاءات الوصفية للخاصية األولى ) 9(جدول رقم  )2(ملحق رقم يوضح و، والنسب المئوية

  .مستوي الخبرة

  : ما يليويتضح من نتائج الجدول 
وتأتي % 23.2قل بلغت أسنوات ف 5ن أن نسبة أفراد العينة ذات مستوي الخبرة الذي يتراوح م

ذات % 35.7في الترتيب الثالث من حيث مستوي الخبرة، ثم في الترتيب الثاني وهم من بلغت نسبتهم 

ويليها في الترتيب األول نسبة أفراد العينة ذات ) سنوات 10 -5(مستوي الخبرة الذي يتراوح ما بين 

  %. 41.1بلغت  دوق، كثرفأسنوات  10مستوي الخبرة الذي يتراوح ما بين 
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اإلحصاءات الوصفية للخاصية الثانية وهي المؤهل ) 10(جدول رقم  )2(ملحق رقم يوضح 

  .العملي

  : ما يليويتضح من نتائج الجدول 

وجاءت ترتيبهم في % 21.4أن نسبة أفراد العينة غير الحاصلين على مؤهل جامعي قد بلغ 

هي أعلى % 26.5قد بلغت ) بكالوريوس(مؤهالت جامعية المركز الثاني، ثم نسبة الحاصلين على 

وجاءت في الترتيب % 16.1نسبة من بين عينة الدراسة، ثم نسبة الحاصلين على دراسات عليا بلغت 

  .الثالث من حيث مستوي التعليم

اإلحصاءات الوصفية للخاصية الثالثة وهي المسمى ) 11(جدول رقم  )2(ملحق رقم يوضح 

  .الوظيفي

  : يلي االجدول ممن نتائج ويتضح 

كما بلغت نسبة العاملين في ، %32.1أن نسبة أفراد العينة العاملين في اإلدارة التنفيذية قد بلغت 

  .%37.5، في حين بلغت نسبة العاملين في قسم المحاسبة %30.4إدارة اإلنتاج 

االستدامة في  استراتيجيةاإلحصاءات الوصفية للمتغير التابع والمتمثل في متطلبات  -5

  .منظمات األعمال ومحاوره ككل

، االستدامة في منظمات األعمال استراتيجيةتم في هذا الجزء وصف المتغير التابع، والذي يمثل 

االستدامة في منظمات األعمال،  استراتيجيةويتضمن المحاور الفرعية لالستدامة ترتيب تأثيرها على 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الم) 12(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويظهر 

  .االستدامة استراتيجيةلمحاور 

  : ويتضح من نتائج الجدول ما يلي

االستدامة أن جميع األوزان  استراتيجيةتشير استجابات أفراد عينة الدراسة لكل محور من محاور  -

وبمقارنتها بالوزن النسبي المتوسط ، 4.49و  4.40النسبية كانت متقاربة حيث تراوحت ما بين 

وهذا يشير إلى التأثير القوي الستخدام نظام تكاليف ، أن قيمة هذه األوزان مرتفعة يتبين 3وهو 

وهذا ، االستدامة استراتيجيةتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد في تدعيم كل متطلب من متطلبات 

 .يتفق مع النتائج التي تم الحصول عليها من دراسة الحالة

أكثر تلك وهو االستغالل األمثل للموارد المتاحة هو  يالثانر ترتيب المحاور أن المحور ييش -

وهو  الخامسوأن المحور ، المحاور تأثراً بتطبيق نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

 .تحسين معدالت النمو بالمنشأة هو أقل تلك المؤشرات تأثراً

لوزن النسبي لتلك المحاور التي استجابات أفراد عينة الدراسة للمحاور ككل إلى ارتفاع ا تشير -

مما يشير  3بالمقارنة بالوزن النسبي المتوسط وهو  4.45حيث بلغ ، االستدامة استراتيجيةتمثل 
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 استراتيجيةإلى أهمية تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وفعاليته في تحقيق 

 :يرجع هذا االرتفاع إلى األسباب التاليةحث من وجهة نظر الباو، االستدامة في منظمات األعمال

أهمية تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد في استبعاد الفاقد والضياع في   -أ 

العملية اإلنتاجية من خالل تجنب األنشطة غير المضيفة للقيمة سواء في نظام اإلنتاج أو في النظام 

 .المحاسبي

على تيارات القيمة نتيجة تحميل التكاليف الفعلية بشكل مباشر على تلك الدقة في توزيع التكاليف  -ب 

وعدم استخدام أسلوب توزيع التكاليف التقليدي الذي يعتمد على معايير تحكمية غير ، التيارات

 .عادلة تتسبب في تشويه قياس التكاليف

همية تطبيق نموذج وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تم الحصول عليها من دراسة الحالة بأ

  .االستدامة استراتيجيةتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد من أجل دعم 

أبو : (وية الخاصة بالدراسة أنه تم استخدام المقياس التاليئويالحظ عند تفسير النسب الم

  .)2003عالم، 

 .فإن مستوي االستجابات منخفض) 3(إذا كان الوزن النسبي أقل من  -

 .فإن مستوي االستجابات متوسط) 3.5إلى أقل من  3( الوزن النسبيإذا كان  -

 .فإن مستوي االستجابات مرتفع) 5إلى  3.5من (إذا كان الوزن النسبي  -

  .اختبار ثبات وصدق المقياس -6

  : ثبات المقياس -أ

 "عدة مرات متتالية انفس النتائج إذا أعيد تطبيقه قائمة االستقصاءعطي تأن "يقصد بالثبات 

للتأكد من ثبات المقياس " خكرونباألفا "وقد قام الباحث باستخدام طريقة ، )97: 2010الجرجاوي،(

ملحق وتوضح النتائج الواردة في ، )SPSS(وذلك باالستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية واالجتماعية 

) 0.70(ن أن قيمة معامل الثبات لمحاور المقياس والمقياس ككل أكبر م) 13(جدول رقم  )2(رقم 

وكلما اقترب ) 0-1(وهو الحد المقبول في هذا المقياس، حيث أن قيمة معامل الثبات تتراوح بين 

وبالتالي يمكن القول أن تلك المحاور ، معامل الثبات من الواحد دل على وجود ثبات والعكس صحيح

  .تتمتع بالثبات

مما  ةمن نتائج الجدول أن جميع معامالت الثبات لمحاور المقياس والمقياس ككل مرتفع ويتضح

  .يدل على صالحية المقياس للتطبيق

  : صدق المقياس -ب

، )105: 2010الجرجاوي،" (لقياسه تما وضع قائمة االستقصاءقيس تأن "يعني  المقياسصدق 

ومن أجل اختبار صدق المقياس المستخدم إحصائياً فقد قام الباحث باختبار مصداقية النتائج المحققة من 

الذي يقيس صدق كل محور من ) معامل بيرسون(المقياس من خالل استخدام معامل االتساق الداخلي 
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وعليه ، يع المحاور معنوية وتتمتع بالصدقأن جموقد تبين ، محاور المقياس وحساب مستوى معنويته

درجة مصداقية النتائج ) 14(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويوضح  ،فقد اعتمد الباحث جميع المحاور

  .المحققة من كل محور من محاور المقياس باستخدام معامل االتساق الداخلي

  .الفروض اتاختبار -7

الجزء اختبار فروض الدراسة باستخدام أساليب التحليل االستداللي، وفيما يلي بيان  هذايتناول 

  :ذلك تفصيالً

للتعرف ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع  )أو الطبيعية( المعلمية بدايةً يجب إجراء اختبار

  ).معلميهمعلميه أو ال (المناسبة  اإلحصائية الطبيعي أم ال ومن ثم تحديد نوعية االختبارات

  .معلمية البياناتاختبار  -أوالً

ويظهر واختبار شابيرو  فسمير نو –باستخدام اختبار كولمجروف  المعلمية اختبار تم إجراء

  .نتائج االختبارين) 4(شكل رقم  )3(ملحق رقم و) 15(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

في االختبارين دالة  .Sigيتضح من نتائج االختبارات المبينة بالجدول أن القيمة االحتمالية 

ويؤكد ذلك الرسم البياني للتوزيع الطبيعي الموضح في ، 0.05إحصائياً ألنها أقل من مستوى الداللة 

وتشير تلك النتائج أن البيانات ال تتبع التوزيع ، البياناتتوزيع الشكل الذي يظهر عدم اعتدالية 

  .مية في اختبار الفروضوبالتالي ينبغي استخدام االختبارات الالمعل، الطبيعي

  .اختبار الفرض الرئيسي األول للدراسة -ثانياً

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : األول الرئيسي الفرض

  .االستدامة في منظمات األعمال ةاستراتيجيالقيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين تحقيق متطلبات  تيار

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط ) ت(الفرض قام الباحث بإجراء اختبار والختبار هذا 

يوضح و •)126(أداء مجموعة الدراسة ككل والمتوسط الفرضي لكل محاور قائمة االستقصاء وهو 

  .وداللتها بالنسبة لكافة المحاور) ت(قيمة ) 16(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

قد بلغت  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة  -

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

أي أن استجابات عينة الدراسة ، )126(الدراسة ككل أكبر من الدرجة المتوسطة والتي قيمتها 

ت بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤدي إلى كان

  .تحقيق استراتيجية االستدامة

                                                 
  الدرجة المتوسطة للسؤال 3*سؤال 42•
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وهذا يؤكد أيضاً على وجود ، 0.80وهو أكبر من  0.89أن حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ  -

ظام التصنيع المرشَّد وبين تحقيق تأثير دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ون

 .استراتيجية االستدامة في منظمات األعمال

للدراسة  األول أن كافة االختبارات التي تم استخدامها في التحقق من الفرض الرئيسي يتضحو

تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج تكاليف و، تشير إلى قبول هذا الفرض

  .دعم استراتيجية االستدامة وبينتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد 

  .وفيما يلي يظهر الباحث االختبارات اإلحصائية للفروض الفرعية التابعة للفرض الرئيسي األول

  :اختبار الفرض الفرعي األول -أ

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : األول يالفرع الفرض

  .تحسين جودة اإلنتاجتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

 - اإلحصاءات الوصفية(وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد اإلحصاءات التالية 

دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  معامل فاي لمعرفة أثر العالقة بين -2اختبار كا

نتيجة ) 17(جدول رقم )2(ملحق رقم ، ويوضح )ونظام التصنيع المرشَّد وبين تحسين جودة اإلنتاج

  .الفرض األول

  :وسيتم تفسير نتائج الجدول في ضوء محورين وهما

  التكرارات والنسب المئوية -أ

على عبارات المحور األول ككل بدرجة موافق بشدة  بلغت نسبة استجابة أفراد عينة الدراسة

ثم %) 32.1(وهي أعلى نسبة مئوية، يليها نسبة من استجابوا بدرجة موافق وقد بلغت %) 53.6(

وأخيراً نسبة من استجابوا بدرجة غير موافق  %)12.5(نسبة من استجابوا بدرجة محايد وقد بلغت 

ر تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام وهذا يشير إلى أهمية دو، %)1.8(وقد بلغت 

  .التصنيع المرشَّد وبين تحسين جودة اإلنتاج

  .ومعامل فاي 2في ضوء اختبار كا -ب

وهي دالة إحصائياً عند مستوي معنوية **) 30.58(المحسوبة الكلية ) 2كا(بلغت قيمة 

تطبيق نموذج المتغير المستقل وهو وهذا يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين ، )0.01(

ولتأكيد ومعرفة  ،تحسين جودة اإلنتاج والمتغير التابع وهو تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

  .قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين قام الباحث بحساب قيمة معامل فاي

فاي بين القيمتين  ويقع معامل، )0.73(ويتضح من النتائج أن قيمة معامل فاي قد بلغت 

  .وكلما اقترب من الواحد الصحيح زادت قوة االرتباط بين المتغيرين) 1،صفر(

تطبيق كل من نموذج قياس ويالَحظ وجود ارتباط موجب قوي بين المتغيرين يوضح دور 

وبذلك تتحقق صحة الفرض ، تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين تحسين جودة اإلنتاج
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تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام ل القائل بوجود عالقة ذات داللة معنوية بين األو

  .التصنيع المرشَّد وبين تحسين جودة اإلنتاج

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة ) ت(كما قام الباحث بإجراء اختبار 

 )2(ملحق رقم و، االستقصاء قائمةاألول من  في المحور •)27(الدراسة ككل والمتوسط الفرضي 

  .وداللتها بالنسبة للمحور األول) ت(يوضح قيمة ) 18(جدول رقم 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

قد بلغت  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة  -

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

أي أن استجابات عينة الدراسة كانت ، )27(الدراسة ككل أكبر من الدرجة المتوسطة والتي قيمتها 

ي إلى بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤد

  .تحسين جودة اإلنتاج

وهذا يؤكد أيضاً على وجود ، 0.80وهو أكبر من  0.88أن حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ  -

تأثير دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين المحور 

  .األول الستراتيجية االستدامة وهو تحسين جودة اإلنتاج

 األول الفرعي تج الباحث أن كافة االختبارات التي تم استخدامها في التحقق من الفرضويستن

تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج تكاليف تيار و ،تدل على قبول هذا الفرض

  .تحسين جودة اإلنتاجوبينالمرشَّد  في بيئة التصنيعالقيمة 

  :اختبار الفرض الفرعي الثاني -ب

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : الثانيالفرعي الفرض 

  .االستغالل األمثل للموارد المتاحةتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

اختبار  -اإلحصاءات الوصفية(اإلحصاءات التالية  تم إيجادوللتحقق من صحة هذا الفرض 

ة أثر العالقة بين دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام معامل فاي لمعرف -2كا

) 19(جدول رقم  )2(ملحق رقم ، ويوضح )التصنيع المرشَّد وبين االستغالل األمثل للموارد المتاحة

  .نتيجة الفرض الثاني

  :وسيتم تفسير نتائج الجدول في ضوء محورين وهما

  التكرارات والنسب المئوية -أ

ت نسبة استجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني ككل بدرجة موافق بشدة بلغ

ثم ، %)33.9(وهي أعلى نسبة مئوية، يليها نسبة من استجابوا بدرجة موافق وقد بلغت %) 57.1(

                                                 
  وهي الدرجة المتوسطة للسؤال 3* أسئلة  9•
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نسبة ما استجابوا بدرجة غير موافق وقد اً وأخير، %)5.4(نسبة من استجابوا بدرجة محايد وقد بلغت 

دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام وهذا يشير إلى أهمية ، %)1.8(بلغت 

  .التصنيع المرشَّد وبين االستغالل األمثل للموارد المتاحة

  .ومعامل فاي 2في ضوء اختبار كا -ب

دالة إحصائياً عند مستوي معنوية  وهي**) 38.84(المحسوبة الكلية ) 2كا(بلغت قيمة 

تطبيق نموذج وهذا يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل وهو ، )0.01(

، االستغالل األمثل للموارد المتاحة والمتغير التابع وهو تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

  .غيرين قام الباحث بحساب قيمة معامل فايولتأكيد ومعرفة قوة واتجاه العالقة بين المت

ويقع معامل فاي بين القيمتين ، )0.83(ويتضح من النتائج أن قيمة معامل فاي قد بلغت 

  .وكلما اقترب من الواحد الصحيح زادت قوة االرتباط بين المتغيرين) 1،صفر(

ج قياس تطبيق كل من نموذويالَحظ وجود ارتباط موجب قوي بين المتغيرين يوضح دور 

وبذلك تتحقق صحة ، تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين االستغالل األمثل للموارد المتاحة

تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القائل بوجود عالقة ذات داللة معنوية بين دور  الثانيالفرض 

  .المتاحةالقيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين االستغالل األمثل للموارد 

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة ) ت(كما قام الباحث بإجراء اختبار 

 )2(ملحق رقم و، االستقصاء قائمةفي المحور الثاني من ) 27(الدراسة ككل والمتوسط الفرضي 

  .وداللتها بالنسبة للمحور الثاني) ت(يوضح قيمة ) 20(جدول رقم 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

قد بلغت  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة  -

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

أي أن استجابات عينة الدراسة كانت ، )27(الدراسة ككل أكبر من الدرجة المتوسطة والتي قيمتها 

ي إلى بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤد

  .االستغالل األمثل للموارد المتاحة

وهذا يؤكد أيضاً على وجود ، 0.80وهو أكبر من  0.90أن حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ  -

تأثير دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين المحور 

 .األمثل للموارد المتاحةاالستغالل االستدامة وهو  الستراتيجيةالثاني 

تدل على الثاني  الفرعي أن كافة االختبارات التي تم استخدامها في التحقق من الفرض يتضحو

في بيئة تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة و ،قبول هذا الفرض

  .االستغالل األمثل للموارد المتاحةوبين المرشَّد  التصنيع

  



124  

  :اختبار الفرض الفرعي الثالث -جـ

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : الثالث الفرعي الفرض

  . رضا ووالء العاملينتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

 - اإلحصاءات الوصفية(وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد اإلحصاءات التالية 

معامل فاي لمعرفة أثر العالقة بين دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة  -2اختبار كا

يجة نت) 21(جدول رقم  )2(ملحق رقم ، ويوضح )ونظام التصنيع المرشَّد وبين رضا ووالء العاملين

  .الفرض الثالث

  :وسيتم تفسير نتائج الجدول في ضوء محورين وهما

  التكرارات والنسب المئوية -أ

بلغت نسبة استجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور األول ككل بدرجة موافق بشدة 

 ثم، %)32.1(وهي أعلى نسبة مئوية، يليها نسبة من استجابوا بدرجة موافق قد بلغت %) 55.4(

وأخيرا نسبة ما استجابوا بدرجة غير موافق وقد %) 10.7(نسبة من استجابوا بدرجة محايد وقد بلغت 

دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام وهذا يشير إلى أهمية %) 1.8(بلغت 

  .التصنيع المرشَّد وبين رضا ووالء العاملين

  .ومعامل فاي 2في ضوء اختبار كا -ب

وهي دالة إحصائياً عند مستوي معنوية **) 28.32(المحسوبة الكلية ) 2كا(بلغت قيمة 

تطبيق نموذج وهذا يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل وهو ، )0.01(

رفة ولتأكيد ومع، رضا ووالء العاملين والمتغير التابع وهو تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد

  .قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين قام الباحث بحساب قيمة معامل فاي

ويقع معامل فاي بين القيمتين ، )0.71(ويتضح من النتائج أن قيمة معامل فاي قد بلغت 

  .وكلما اقترب من الواحد الصحيح زادت قوة االرتباط بين المتغيرين) 1،صفر(

تطبيق كل من نموذج قياس غيرين يوضح دور ويالَحظ وجود ارتباط موجب قوي بين المت

وبذلك تتحقق صحة ، تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين تحقيق رضا ووالء العاملين

تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القائل بوجود عالقة ذات داللة معنوية بين  الثالثالفرض 

  .الء العاملينالقيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين رضا وو

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة ) ت(كما قام الباحث بإجراء اختبار 

 )2(ملحق رقم و، االستقصاء قائمةفي المحور الثالث من ) 24(الدراسة ككل والمتوسط الفرضي 

  .وداللتها بالنسبة للمحور الثالث) ت(يوضح قيمة ) 22(جدول رقم 

  :ما يليجدول ويتضح من نتائج ال



125  

قد  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة 

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(بلغت 

أي أن استجابات عينة الدراسة كانت ، )24(الدراسة ككل أكبر من الدرجة المتوسطة والتي قيمتها 

ي إلى رضا بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤد

  .ووالء العاملين

وهذا يؤكد أيضاً على وجود ، 0.80وهو أكبر من  0.88أن حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ 

تأثير دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين المحور 

 .الثالث الستراتيجية االستدامة وهو رضا ووالء العاملين

الثالث تدل على  الفرعي أن كافة االختبارات التي تم استخدامها في التحقق من الفرض حيتضو

في بيئة تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة و ،قبول هذا الفرض

  .تحقيق رضا ووالء العاملين وبينالمرشَّد  التصنيع

  :اختبار الفرض الفرعي الرابع -د

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : الرابعالفرعي ض الفر

  . جذب واستبقاء أفضل العمالءتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

 - اإلحصاءات الوصفية(وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد اإلحصاءات التالية 

معامل فاي لمعرفة أثر العالقة بين دور تطبيق كل من نموذج قياس  - للعالقة بين متغيرين 2اختبار كا

حق رقم مل، ويوضح )جذب واستبقاء أفضل العمالءتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

  .نتيجة الفرض الرابع) 23(جدول رقم  )2(

  :وسيتم تفسير نتائج الجدول في ضوء محورين وهما

  التكرارات والنسب المئوية -أ

بلغت نسبة استجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الرابع ككل بدرجة موافق بشدة 

ثم ، %)33.5(جة موافق وقد بلغت وهي أعلى نسبة مئوية، يليها نسبة من استجابوا بدر%) 62.9(

وهذا يشير إلى أهمية دور تطبيق كل من نموذج ، %)3.6(نسبة من استجابوا بدرجة محايد وقد بلغت 

  .جذب واستبقاء أفضل العمالءقياس تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

  .ومعامل فاي 2في ضوء اختبار كا -ب

وهي دالة إحصائياً عند مستوي معنوية **) 40.95(المحسوبة الكلية ) 2كا(بلغت قيمة 

وهذا يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل وهو تطبيق نموذج ، )0.01(

كيد ولتأ، جذب واستبقاء أفضل العمالءتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد والمتغير التابع وهو 

  .ومعرفة قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين قام الباحث بحساب قيمة معامل فاي
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ويقع معامل فاي بين القيمتين ، )0.85(ويتضح من النتائج أن قيمة معامل فاي قد بلغت 

  .وكلما اقترب من الواحد الصحيح زادت قوة االرتباط بين المتغيرين) 1،صفر(

ويالَحظ وجود ارتباط موجب قوي بين المتغيرين يوضح دور تطبيق كل من نموذج قياس 

وبذلك تتحقق صحة ، جذب واستبقاء أفضل العمالءتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

القائل بوجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار  الرابعالفرض 

  .جذب واستبقاء أفضل العمالءيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين الق

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة ) ت(كما قام الباحث بإجراء اختبار 

 )2(ملحق رقم و، االستقصاء قائمةفي المحور الرابع من ) 24(الدراسة ككل والمتوسط الفرضي 

  .لتها بالنسبة للمحور الرابعودال) ت(يوضح قيمة ) 24(جدول رقم 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

قد بلغت  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة  -

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

أي أن استجابات عينة الدراسة كانت ، )24(متوسطة والتي قيمتها الدراسة ككل أكبر من الدرجة ال

جذب بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤدي إلى 

  .واستبقاء أفضل العمالء

وهذا يؤكد أيضاً على وجود ، 0.80وهو أكبر من  0.91أن حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ  -

تأثير دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين المحور 

 .جذب واستبقاء أفضل العمالءالرابع الستراتيجية االستدامة وهو 

تدل على  الرابعالفرعي ت التي تم استخدامها في التحقق من الفرضأن كافة االختبارا يتضحو

في بيئة تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة و ،قبول هذا الفرض

  .جذب واستبقاء أفضل العمالءوبينالمرشَّد  التصنيع

  :الخامساختبار الفرض الفرعي  -و

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف : الخامس الفرعي الفرض

  . تحسين معدالت النمو بالمنشأةتيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين 

 - اإلحصاءات الوصفية(من صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد اإلحصاءات التالية  وللتحقق

بين دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة معامل فاي لمعرفة أثر العالقة  -2اختبار كا

) 25(جدول رقم  )2(ملحق رقم ، ويوضح )ونظام التصنيع المرشَّد وبين تحسين معدالت النمو بالمنشأة

  .الخامسنتيجة الفرض 

  :وسيتم تفسير نتائج الجدول في ضوء محورين وهما

  التكرارات والنسب المئوية -أ
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ككل بدرجة موافق بشدة  الخامسأفراد عينة الدراسة على عبارات المحور  استجابةبلغت نسبة 

ثم نسبة %) 42.9(وهي أعلى نسبة مئوية، يليها نسبة من استجابوا بدرجة موافق وقد بلغت %) 50(

وأخيراً نسبة من استجابوا بدرجة غير موافق وقد بلغت %) 5.4(من استجابوا بدرجة محايد وقد بلغت 

يشير إلى أهمية دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع وهذا ، %)1.8(

  .المرشَّد وبين تحسين معدالت النمو بالمنشأة

  .ومعامل فاي 2في ضوء اختبار كا -ب

وهي دالة إحصائياً عند مستوي معنوية **) 31.60(المحسوبة الكلية ) 2كا( قيمةبلغت 

القة ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل وهو تطبيق نموذج وهذا يشير إلى وجود ع، )0.01(

ولتأكيد ، تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد والمتغير التابع وهو تحسين معدالت النمو بالمنشأة

  .ومعرفة قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين قام الباحث بحساب قيمة معامل فاي

ويقع معامل فاي بين القيمتين ، )0.75(عامل فاي قد بلغت ويتضح من النتائج أن قيمة م

  .وكلما اقترب من الواحد الصحيح زادت قوة االرتباط بين المتغيرين) 1،صفر(

ويالَحظ وجود ارتباط موجب قوي يوضح دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة 

من  الخامسوبذلك تتحقق صحة الفرض  ،ونظام التصنيع المرشَّد وبين استمرارية منظمات األعمال

حيث وجود عالقة ذات داللة معنوية بين دور تطبيق كل من نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام 

  .التصنيع المرشَّد وبين تحسين معدالت النمو بالمنشأة

لعينة واحدة وذلك للمقارنة بين متوسط أداء مجموعة ) ت(كما قام الباحث بإجراء اختبار 

 )2(ملحق رقم و، االستقصاء قائمةفي المحور الخامس من ) 24(راسة ككل والمتوسط الفرضي الد

  .وداللتها بالنسبة للمحور الخامس) ت(يوضح قيمة ) 26(جدول رقم 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

قد بلغت  .Sigألن قيمة الداللة ، )0.01(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوي معنوية ) ت(أن قيمة  -

وهذا يشير إلى أن متوسط استجابات عينة ، )0.01(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

أي أن استجابات عينة الدراسة كانت ، )24(الدراسة ككل أكبر من الدرجة المتوسطة والتي قيمتها 

ي إلى بالموافقة على أن تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد يؤد

 .تحسين معدالت النمو بالمنشأة

وهذا يؤكد أيضاً على وجود تأثير ، 0.80وهو أكبر من  0.88حجم األثر دال إحصائياً حيث بلغ  -

دال وقوي بين تطبيق كل من نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد وبين المحور 

 .بالمنشأة الخامس الستراتيجية االستدامة وهو تحسين معدالت النمو
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الخامس تدل على  الفرعي أن كافة االختبارات التي تم استخدامها في التحقق من الفرض يتضحو

في بيئة تؤكد وجود عالقة ذات داللة معنوية بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة و ،قبول هذا الفرض

  .تحسين معدالت النمو بالمنشأةوبينالمرشَّد  التصنيع

  .الفرض الرئيسي الثانياختبار  -ثالثاً

توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات استجابات أفراد العينة : الفرض الرئيسي الثاني

  .االستدامة استراتيجيةلمتغير المسمى الوظيفي حول متطلبات  تبعاً

  Kruskal-Wallis testاختبار كروسكال واالس 

ارنة بين عدة متوسطات لمجتمعات اختبار كروسكال واالس اختبار ال معلمي يستخدم للمق

  .في حالة االختبارات المعلمية) One Way Anova-test(ويعمل نفس عمل ، مستقلة

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بمقارنة متوسطات استجابات أفراد عينة البحث 

 Mann)باستخدام اختبارثم إجراء المقارنات البعدية ، (kruskal-Wallis test)باستخدام أوالً اختبار

Whitney)  مجموعات الثالث في حالة إذا كانت الللمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين

وداللتها  (K.wc)قيمة ) 27(جدول رقم  )2(ملحق رقم المحسوبة دالة إحصائياً، ويوضح  (K)قيمة 

  .فئات الثالث حسب متغير المسمى الوظيفيالاإلحصائية بين 

  :من الجدول أنه ويتضح 

والذي  األولال توجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول المحور : أوالً

غير ) 0.382(المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة " تحسين جودة اإلنتاج"ينص علي 

 .مما يؤكد عدم وجود فروق) 0.05(اكبر من مستوى الداللة   P-Valueدالة إحصائياً حيث أن قيمة 

والذي  الثانيال توجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول المحور : ثانياً 

المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة " االستغالل األمثل للموارد المتاحة"ينص علي 

مما يؤكد عدم ) 0.05(اكبر من مستوى الداللة   P-Valueقيمة أنحيث غير دالة إحصائياً ) 0.853(

  .فروق وجود

والذي  الثالثال توجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول المحور : ثالثاً 

) 5.347(المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة " رضا ووالء العاملينتحقيق "ينص علي 

مما يؤكد عدم وجود ) 0.05(كبر من مستوى الداللة أ  P-Valueقيمة أنإحصائياً حيث  ةغير دال

  .فروق

والذي  الرابعال توجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول المحور : رابعاً 

المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة "  جذب واستبقاء أفضل العمالء"ينص علي 

مما يؤكد عدم ) 0.05(كبر من مستوى الداللة أ  P-Valueغير دالة إحصائياً حيث أن قيمة) 2.292(

 .وجود فروق
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والذي  الخامستوجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول المحور : خامساً

المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة " مو بالمنشأةتحسين معدالت الن"ينص علي 

) 0.05(قل من مستوى الداللة أ) 0.027(وهي   P-Valueدالة إحصائياً حيث أن قيمة ) 7.236(

  .مما يؤكد وجود الفروق

قام الباحث بإجراء المقارنات البعدية بين استجابات افرد  ذات داللة معنويةفروق  لوجودونظراً 

حيث قام " تحسين معدالت النمو بالمنشأة"الخامسالوظيفي فيما يتعلق بالمحور  للمسمىعينة البحث وفقاً 

وذلك لمعرفة الفروق لصالح أي من المجموعات  Mann Whitneyبإجراء مقارنات باستخدام اختبار 

 للمسمىالفروق بين متوسطات اإلجابات طبقاً ) 28(جدول رقم  )2( ملحق رقمالثالث ويوضح 

  :الوظيفي وفيما يلي النتائج

أنه ال توجد اختالفات بين متوسطي رتب استجابات أفراد اإلدارة  الجدولنتائج  منويتضح 

صائياً ألن غير دالة إح) 0.942(التنفيذية وأفراد إدارة اإلنتاج وذلك ألن القيمة المحسوبة والتي قيمتها 

وهذا يدل علي عدم وجود فروق ) 0.05(أكبر من مستوى الداللة ) 0.346(كانت  P-Valueقيمة 

  .هذا المحور واحدة ىأي أن استجاباتهم عل، بين القسمين

ال توجد اختالفات بين متوسطي رتب استجابات أفراد اإلدارة التنفيذية وأفراد قسم المحاسبة 

كانت  P-Valueغير دالة إحصائياً ألن قيمة ) 1.80(وذلك ألن القيمة المحسوبة والتي قيمتها 

وهذا يدل علي عدم وجود فروق بين القسمين أي أن ) 0.05(أكبر من مستوى الداللة ) 0.073(

  .اباتهم علي هذا المحور واحدةاستج

توجد اختالفات بين متوسطي رتب استجابات أفراد إدارة اإلنتاج وأفراد قسم المحاسبة وذلك ألن 

أقل من ) 0.011(كانت  P-Valueدالة إحصائياً ألن قيمة ) 2.530(القيمة المحسوبة والتي قيمتها 

وهذا يدل علي وجود فروق بين القسمين أي أن استجاباتهم علي هذا المحور ، )0.05(مستوى الداللة 

وهذا ، مختلفة لصالح إدارة اإلنتاج ألن متوسط رتب إدارة اإلنتاج أعلى من متوسط رتب قسم المحاسبة

هو قدرة نظام تكاليف تيار القيمة ونظام للمحور الخامس ويعني أن قسم إدارة اإلنتاج أكثر إدراكاً 

  .تحسين معدالت النمو بالمنشأةالتصنيع المرشَّد على 

ككل  ال توجد اختالفات جوهرية بين استجابات أفراد عينة البحث حول أبعاد المقياس: سادساً

غير ) 3.787(المحسوبة والتي قيمتها ) كروسكال(وذلك ألن قيمة " االستدامة  استراتيجية"الذي يمثل 

مما يؤكد عدم وجود ) 0.05(اكبر من مستوى الداللة   P-Valueقيمة  أندالة إحصائياً حيث 

  .الفروق

أنه ال يوجد فروق بين آراء المبحوثين تعزى للوظيفة لكافة المجاالت ما عدا المحور  ويتضِّح

  .ن كلها متساويةوهذا يعني أن متوسطات آراء المبحوثي، "تحسين معدالت النمو بالمنشأة" الخامس
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 .Correlationsتحليل معامالت االرتباط  -رابعاً

 استراتيجيةقام الباحث بإيجاد مصفوفة االرتباط لمعرفة قوة االرتباط بين كل محور من محاور 

 واستراتيجيةوكذلك معرفة قوة العالقة بين كل محور من محاور االستدامة ، االستدامة والمحور اآلخر

  .معامالت االرتباط وداللتها) 29(جدول رقم  )2(ملحق رقم ويوضح ، )ككل للقائمة(االستدامة ككل 

  :ما يليويتضح من نتائج الجدول 

االستدامة والمحور اآلخر حيث  استراتيجيةوجود عالقة ارتباط بين كل محور من محاور  - 1

جميعها عالقة ) 0.769،  0.455(تراوحت قيمة معامالت االرتباط بين محاور االستدامة ما بين 

  .ارتباط معنوية

، االستدامة ككل واستراتيجيةوجود عالقة ارتباط موجبة قوية بين كل محور من محاور االستدامة  - 2

  ).0.864 -0.779(حيث تراوحت قيمة معامالت االرتباط ما بين 

أي جوانب أخرى تتأثر نتيجة تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة  حول المبحوثينإجابات  -خامساً

  .ونظام التصنيع المرشَّد

  :المبحوثينوفيما يلي آراء 

زيادة مخزون الشركة من خالل إضافة صهاريج جديـدة وكبيـرة يضـمن اسـتمرارية تـدفق       )1

 .اأعماله الغاز واستمرارية الشركة في أداء

في حالة توافر الغاز بشكل مسـتمر سـتتمكَّن الشـركة مـن إعـادة الطلـب عنـد وصـول          )2

ويتفق ذلك مـع أحـد مبـادئ مـنهج الترشـيد      ، دون تأخير األمانمخزون مخزون الغاز لحد 

 .نظام السحبوهو 

، يتطلب تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصـنيع المرشَّـد وضـعاً اقتصـادياً نشـطاً       )3

 .فضالً عن فتح المعابر وسهولة استيراد المواد الخام من الخارج

منهج الترشيد يـؤدي إلـى االهتمـام بالعـاملين والمـوظفين مـن خـالل تقـديم الخـدمات           )4

العمل علـى أتـم وجـه دون تقصـير ويتفـق       إنجازواالحتياجات الالزمة التي من خاللها يتم 

 .ذلك مع الفرض الخامس المتعلق برضا ووالء العاملين

بحيـث  ) منفذ دخول الغـاز إلـى قطـاع غـزة    (توسعة وتطوير طاقة عمل معبر كرم أبو سالم  )5

 .يتمكَّن من إدخال كميات أكبر من الغاز المنزلي

ة إلـى قطـاع غـزة حيـث أنهـا تمنـع       سماح قوات االحتالل بإدخال سيارات وشاحنات حديث )6

وهذا يؤدي إلى بطء العمـل بسـبب كثـرة أعمـال التصـليح والصـيانة       ، إدخالها منذ سنوات

كمـا أن الشـاحنات القديمـة تتطلـب مصـروفات وتكـاليف أكثـر مـن         ، للشاحنات القديمة

 .الشاحنات الحديثة



131  

المبيعـات ويخفـض   إذا تم إدخال كميات غاز أكبر وشاحنات حديثة فـإن ذلـك سـيزيد قيمـة      )7

 .مما يؤدي إلى زيادة األرباح، التكاليف

المرشَّـد يخفـف العـبء علـى العـاملين       التصـنيع أن تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة ونظام  )8

 .والموظفين نتيجة استخدام اآلالت والبرامج الحديثة باستمرار

فـي قطـاع غـزة    ركز عدد من المبحوثين على أن عدم االستقرار السياسي وإغـالق المعـابر    )9

ألن هذا النظام يرتكز عمله علـى المـواد الخـام المسـتوردة مـن      ، يضعف من تطبيق النظام

 .المعابر والتي ال يوجد استمرارية وضوابط لعبورها إلى قطاع غزة

واسـتخدام األنظمـة   ، يتطلب العمل في مجال الغاز المنزلي اسـتخدام أفضـل أنظمـة األمـان     )10

 .الستغالل األمثل للموارد والفرص المتاحةالتكنولوجية التي تعمل على ا

نموذج مقترح للعالقة بين تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد وبين -8

  .تحقيق استراتيجية االستدامة بعد اختبار الفروض

أن نتائج اختبارات الفروض تؤكد صحة النموذج المقترح بأن تطبيق نموذج قياس تكاليف  يتضح

يار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد يؤدي إلى تحقيق استراتيجية االستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ت

ثر كل متطلب من متطلبات االستدامة على جوانب االستدامة االقتصادية آمع مراعاة اختالف 

بعد اختبار الفروض العالقة ويمكن تصور نموذج ، بيئية كما اتضح من النتائج أعالهواالجتماعية وال

  .التالي) 1(كما هو موضح بالشكل رقم 

بين تحقيق و تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد لعالقة بينلمقترح  نموذج )1(شكل رقم 
  .بعد اختبار الفروض  استراتيجية االستدامة

  
  .إعداد الباحث: المصدر

قبول جميع فروض الدراسة والتأكد من أن نظام تكاليف  نتائج الدراسة التطبيقيةعد أن أوضحت ب

 يتبين، االستدامةكل متطلب من متطلبات ويدعم  االستدامة د يدعمتيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّ
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بالسهم في وقد تم التعبير عن ذلك أصبحت مؤكدة  لعالقةا أ بعد اختبار الفروض أعاله من النموذج

 ."دعِّم ويعززي"وسط الشكل وبالعبارة 
  .ملخص الفصل

المرحلة : وقد تم إعداد تلك الدراسة وفقاً لمرحلتين هما، ناقش الفصل الخامس الدراسة التطبيقية

الغاز المنزلي باسـتخدام   نشاط تعبئةلتقديم صورة واقعية حول " دراسة حالة تطبيقية"تم إعداد : األولى

الغاز المنزلي وذلك باستخدام مجموعة  نشاط تعبئةأحداث وبيانات فعلية من إحدى الشركات العاملة في 

المقارنة بـين  ) 3 خرائط تيار القيمة) 2 المقابالت الشخصيةو المالحظة المباشرة) 1: من األدوات هي

  .نظام تكاليف تيار القيمةوفقاً ل المعدة قائمة الدخلو قائمة الدخل وفقاً للمنهج التقليدي

حيث تم إعداد قائمة استقصـاء  ، تم إجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفروض: الثانيةالمرحلة 

ومن ثم تفريغ بيانات قائمة االستقصاء وتحليلها واختبـار الفـروض   ، وتوزيعها على مجتمع الدراسة

بيانات إحصائية عن مجتمـع وعينـة    الفصل أظهروقد ، SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 جميـع  وتمثل عينة الدراسـة ، شركة 27 شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة عددحيث بلغ ، الدراسة

بلغ عـدد قـوائم   و، استقصاء على عينة الدراسة قوائمتوزيع بقام الباحث إذ ، مفردات مجتمع الدراسة

كمـا تـم إجـراء    ، %77.6قائمة أي بنسبة استرداد  66قائمة تم استرجاع  85االستقصاء الموزعة 

ومات مـنهج  توافر مقاختبارات الفروض على قوائم االستقصاء التابعة للشركات التي اجتازت اختبار 

  .قائمة 56الترشيد وعددها 

للعالقة بين تطبيق نظام تكاليف تيار القيمـة   اًمقترح اًنموذج وفي نهاية الفصل أظهرت الدراسة

  .صنيع المرشَّد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة بعد اختبار الفروضفي بيئة الت
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  : السادسالفصل 

والدراسات  الملخص والنتائج والتوصيات

  .المستقبلية
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  .والدراسات المستقبلية النتائج والتوصياتالملخص و

  .ملخص الدراسة -1

تبني معظم " يوتتمثل ف مشكلة الدراسة عرضاإلطار العام للدراسة حيث الفصل األول  ناقش

إلى جانب تبنيها لنظم التصنيع التقليدية التي تؤدي إلى  ،نظم التكاليف الفعلية أو المعياريةلالشركات 

شأنه أن  وعدم االستغالل األمثل للموارد والفرص المتاحة األمر الذي منإعاقة العملية اإلنتاجية 

وبالتالي يخفض من قدرة تلك المنشآت على تدعيم الجوانب ، يخفض من أرباح منشآت األعمال

نموذج تكاليف تيار القيمة  استخدام وقد اقترح الباحث، "االقتصادية واالجتماعية والبيئية لالستدامة

ما حدد الهدف الرئيسي ك، لتمكين منشآت األعمال من التغلب على تلك المشكلةونظام التصنيع المرشَّد 

وبين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد قياس العالقة بين  للدراسة وهو

ويتفرع منه خمسة أهداف فرعية تتعلق بمتطلبات تحقيق االستدامة وهي ، تحقيق استراتيجية االستدامة

جذب )4 تحقيق رضا ووالء العاملين) 3 ركةاالستغالل األمثل لموارد الش )2 تحسين جودة اإلنتاج)1

كما بين خالل المنهجية أنه سيتم إعداد ، النمو بالمنشأةمعدالت  تحسين)5 واستبقاء أفضل العمالء

كما اظهر  ،االختبارات اإلحصائية للفروض)2دراسة حالة تطبيقية )1الدراسة على مرحلتين هما 

 .الدراسة قدمتهاأهم المساهمات التي  الجزء األخير الدراسات السابقة و

من خالل التحليل والمناقشة  التصنيع المرشَّدنظام مقومات منهج الترشيد و الثاني ناقش الفصلو

 فلسفة الذي يعتبر حيث تم في القسم األول مناقشة منهج الترشيد، لبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع

األنشطة التي ال تضيف قيمة  تجنبتتضمن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى  تنظيمية

وأوضح مبادئ منهج الترشيد المتمثلة في ، الفاقد والضياع وتبسيط العمليات وإضافة قيمة استبعادو

يق السعي لتحق5)ب سحالتطبيق نظام )4تدفق تيار القيمة )3تحديد تيار القيمة )2تعريف القيمة )1

  .مشاركة العاملين)6 الكمال

منهج تشغيل قائم على الذي يعرف بأنه المرشَّد  وفي القسم الثاني تم مناقشة مفهوم التصنيع

ويركز على سير ، تكنولوجيا خاليا التصنيع يعتمد على مجموعة من المبادئ واألدوات اإلدارية الحديثة

تحقيق رضا العمالء ب أهداف نظام التصنيع المرشَّدكما حدد ، العملية اإلنتاجية وفقاً لنظام تيار القيمة

االستغالل و زيادة جودة اإلنتاجوالمرونة في اإلنتاج وبالعاملين  واالهتمامالفاقد والضياع  استبعادو

  .مواردلاألمثل ل

انعكاسات بيئة التصنيع المرشد على محاسبة الترشيد وأداتها األساسية الثالث  ناقش الفصلو

حيث بيَّن أنها  ففي القسم األول تم توضيح المقصود بمفهوم محاسبة الترشيد، "م تكاليف تيار القيمةنظا"

النظام المحاسبي من خالل جمع معلومات المحاسبة والتكاليف حول تيارات كامل تعمل على إدارة 

ألجور واآلالت وخدمات الدعم والمرافق داخل للمواد وا حيث تقوم بحساب التكلفة اإلجمالية، القيمة

ثم بيَّن أن هناك ، أو عدم وجود توزيع للنفقات العامة من مع وجود قليل بصورة أسبوعيةتيار القيمة 
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وهي  نحو تطبيق محاسبة الترشيدمجموعة من المحاور التي يجب أن يتم على أساسها التحول 

في عملية  اإلدارة الماليةوإشراك موظفي المحاسبة )2 بخبراء في مجال محاسبة الترشيد االستعانة)1

تقديم دورات تدريبية لموظفي )4إشراك المراجعين الداخليين والخارجيين في عملية التحول )3التحول 

  .األدوات واألساليب المستخدمة في محاسبة الترشيد حول اإلدارة الماليةو المحاسبة

حيث تم  تيار القيمة من خالل التعرف على مفهومه وفي القسم الثاني تم مناقشة نظام تكاليف

يسعى إلى استبعاد فاقد  بأنه نظام تكاليف يطبق في المنشآت التي تتبع نظام التصنيع المرشَّدتعريفه 

تخطيط ويقوم ب، القيمة على تيارات بناًء يعمل على توزيع التكاليفو ،المعامالت من نظام التكاليف

وبيَّن أنواع التكاليف في نظام ، للمنشأة االستراتيجية األهدافالتكاليف بما يخدم  ورقابة وتقييم وقياس

على الرغم من أن وبيَّن أنه  تكلفة الوحدة متوسط كما تم توضيح كيفية حساب، تكاليف تيار القيمة

ريقه إال أنها لم تقدم ط، حساب متوسط تكلفة الوحدة بدرجة عالية من الدقةتتمكن من محاسبة الترشيد 

بيَّن أن كما ، وهو أمر هام لعمليات اتخاذ القرارات، فعَّالة لقياس التكلفة الفردية لكل منتج على حدة

بسيطة وسهلة الفهم مقارنة بمعلومات قائمة الدخل  تعتبرالمعلومات المستمدة من قائمة دخل تيار القيمة 

  .المعيارية

بتطبيق نظام تكاليف تيار القيمة ونظام ا ناقش الفصل الرابع استراتيجية االستدامة وعالقتهو

وبين أنه ال يوجد تعريف محدد  ،حيث تم توضيح مفهوم استراتيجية االستدامة، التصنيع المرشَّد

وقد قام الباحث بوضع تعريف شامل لمفهوم استراتيجية االستدامة في منشآت ، الستراتيجية االستدامة

ص المتاحة باستخدام أفضل األساليب والوسائل الممكنة بما االستفادة من الموارد والفر"وهو  األعمال

يدعِّم ممارسة منشآت األعمال ألنشطتها بكفاءة وفاعلية من أجل تحقيق معدالت أرباح ونمو مرتفعة 

استراتيجية  جوانبثم بيَّن ، "تجعلها قادرة على تحقيق أهداف االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية

 مبادئكما شرح ، الجانب البيئي)3الجانب االجتماعي )2الجانب االقتصادي )1المتمثلة في  االستدامة

العالقة بين تطبيق نظام تكاليف تيار القيمة  باإلضافة إلى ذلك فقد أظهر، استراتيجية االستدامة ومعايير

ن أن هناك احتمال وبيَّ ،في بيئة التصنيع المرشد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة في منشآت األعمال

ثم ، متطلبات تحقيق استراتيجية االستدامةالنتائج التي حققها منهج الترشيد وبين  معظبين م وجود عالقة

  .أظهر أوجه التوافق بين الجانبين ورسم العالقة بينهما متمثلة في نموذجاً يوضح تلك العالقة

  : وقد تم إعداد تلك الدراسة وفقاً لمرحلتين هما، وناقش الفصل الخامس الدراسة التطبيقية

  .على إحدى شركات تعبئة الغاز المنزلي" دراسة حالة تطبيقية"إعداد : المرحلةاألولى

وقد أظهر الفصل بيانات إحصائية ، إجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفروض: المرحلة الثانية

  .وعينة الدراسة حيث تمثل العينة كافة الشركات في مجتمع الدراسة عن مجتمع

  .كما قدم الفصل السادس ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات
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  .ائجــالنت-2

  :تم تقسيم نتائج الدراسة إلى ما يلي

 .دراسة الحالة نتائج - 1

 .نتائج التحليل اإلحصائي - 2

  .للدراسة نتائج العامةال - 3

  .النتائج وفيما يلي عرض مفصل لتلك

 .دراسة الحالة نتائج :أوالً

تساهم الشركة في تدعيم الجانب االقتصادي لالستدامة بشكل أكبر من تدعيمها للجانبين االجتماعي  - 1

حيث أنها من الشركات الهادفة ، ويمكن تبرير ذلك من خالل التعرف على هدف الشركة، والبيئي

وتدعيم الجوانب  تهدف إلى تمكين المجتمعوذلك بخالف المؤسسات االجتماعية التي ، للربح

 .التي تهدف إلى تدعيم الجانب البيئي لالستدامةالبيئية حماية أو مؤسسات ، االجتماعية

وأن نظام ، تم تصميم نموذج تكاليف تيار القيمة ليخدم الشركات التي تطبق نظام التصنيع المرشَّد - 2

 .قه في بيئة التصنيع المرشَّدالتكاليف التقليدي يظهر بيانات مضللة إذا تم تطبي

الفاقد والضياع في العمليات المحاسبية ويوفر وقت  استبعاديعمل نظام تكاليف تيار القيمة على  - 3

المحاسبين للقيام بأعمال التحليل والتخطيط والتوجيه وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول ألنه يعمل في 

ومن ثم تخفيض حجم العمليات المتعلقة ، ونالمخز استبعادبيئة التصنيع المرشَّد التي تتطلب 

باإلضافة ، بالمخزون بكافة أنواعه سواء كان مخزون مواد خام أو إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج تام

إلى أن نظام تكاليف تيار القيمة يتعامل مع عدد محدد من تيارات القيمة على عكس نظام التكاليف 

وبالتالي فان حجم عمليات تخطيط وإعداد وقياس ، منتجاتالتقليدي الذي يتعامل مع عدد كبير من ال

 .ورقابة التكاليف تكون في نظام تكاليف تيار القيمة أقل

يقوم نظام تكاليف تيار القيمة بتوزيع التكاليف بشكل مباشر على تيارات القيمة ويتخلص من عملية  - 4

وبالتالي فإنه يوفر ، جعلها مضللةتوزيع التكاليف غير المباشرة التي تشوه بيانات قوائم التكاليف وت

على  اإليجابيةبيانات مالية وغير مالية يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات الصائبة ذات اآلثار 

الشركة كزيادة األرباح وتعزيز االسم التجاري والحصة السوقية والمركز التنافسي للشركة أمام 

 .الموردين والعمالء والمستثمرين والمجتمع

  :في خفض الفاقد والضياع متمثالً القيمةتحقق خرائط تيار  - 5

مما يزيد من ، شراف االدارة على العمليات من خالل استخدام نظام بطاقات كانبانإخفض وقت  -

  .الوقت للتخطيط والقرارات االستراتيجية ذاه االستفادة منقدرة االدارة على 

  .تبادلة بين االدارة والعملياتخفض الفاقد والضياع الناتج عن كمية المعلومات الم -

 .خفض الفاقد الناتج عن كميات المخزون -
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 .عملية وأوقات االنتظار بين العمليات كلخفض وقت  -

تيار القيمة على موازنة تدفق االنتاج بين العمليات من خالل وضع نظام كانبان  خرائطتعمل  - 6

للمحافظة مستوى معين للمخزون يتضمن الحد االقصى والحد االدنى من أجل تحقيق التدفق 

  .وتمثل أداة رقابية على تدفق القيمة خالل مراحل العملية االنتاجية، للقيمة مستمرال

إلى أدنى  إلى تقليص الوقت ما بين استالم أمر العميل وتسليمه له جاهزاًتهدف خرائط تيار القيمة  - 7

 .حد ممكن من خالل تخفيض زمن العملية وأوقات االنتظار بين العمليات إلى أدنى حد ممكن

 :لوقوع في أزمات مالية نتيجة لـشركة اخرائط تيار القيمة تجنب ال - 8

 .تكدس كميات كبيرة من المخزون في المخازن أو بين العمليات استبعاد -

 .معيقات االنتاج استبعاد -

 .التعجيل في االنتاج وتسليم األوامر للعمالء -

 .تسريع استالم النقدية -

  .نتائج التحليل اإلحصائي:  ثانياً

تتطلب بشكل نسبي ألن طبيعة عملها  نظام التصنيع المرشَّدتطبِّق بعض شركات تعبئة الغاز  - 1

إال أن تلك الشركات ليست على دراية بالجوانب النظرية ، لتسلسل تدفق القيمة وفقاًترتيب العمليات 

 .االستدامة واستراتيجيةلمنهج الترشيد ونظام تكاليف تيار القيمة 

على الترتيب " االستغالل األمثل للموارد المتاحة"لقيمة الوزن النسبي حصل متطلب االستدامة  وفقاً - 2

ثم ، "جذب واستبقاء أفضل العمالء"ثم ، "تحسين جودة اإلنتاج"يليه، االستدامة استراتيجيةاألول في دعم 

 ".منشأةتحسين معدالت النمو بال"واألخيرة  الخامسةوفي المرتبة " رضا ووالء العاملين"

، االستدامة مرتفعة ومتقاربة في القيمة استراتيجيةالنسبية لكل متطلب من متطلبات  األوزانكانت  - 3

وهذا يشير إلى التأثير القوي الستخدام نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد على تدعيم كل 

 .االستدامة استراتيجيةمتطلب من متطلبات 

، االستدامة استراتيجيةمتطلبات يجب توفرها في شركات األعمال من أجل تحقيق  خمسةيوجد  - 4

 :وتتمثل تلك المتطلبات فيما يلي

  تحسين جودة اإلنتاج -

 االستغالل األمثل للموارد المتاحة -

  رضا ووالء العاملين -

  جذب واستبقاء أفضل العمالء -

  تحسين معدالت النمو بالمنشأة -

نظام التصنيع نموذج قياس تكاليف تيار القيمة و تطبيقأظهرت نتائج االختبارات اإلحصائية أن  - 5

 :االستدامة التي اقترحتها الدراسة والتي تتمثل في  استراتيجيةيؤدي إلى تحقيق متطلبات  المرشَّد
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  .تحسين جودة اإلنتاج -

  .االستغالل األمثل للموارد المتاحة -

  رضا ووالء العاملين تحقيق -

 .جذب واستبقاء أفضل العمالء -

 .تحسين معدالت النمو بالمنشأة -

آراء المجيبين حول المحاور من األول وحتى الرابع وهذا يشير إلى تقارب  بين اختالفاتال توجد  - 6

إال أنه توجد اختالفات بين آراء المجيبين حول المحور ، مستوى ادراك المجيبين للمحاور األربعة

هذه اختالفات إلى تباين آراء أفراد وتعود ، تحسين معدالت النمو بالمنشأة"الخامس والذي ينص علي 

وهذا يعني أن قسم إدارة اإلنتاج أكثر إدراكاً ، إدارة اإلنتاج وأفراد قسم المحاسبة لصالح إدارة اإلنتاج

مو النللمحور الخامس وهو قدرة نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد على دعم معدالت 

استراتيجية "ككل الذي يمثل  المقياسال توجد اختالفات بين آراء المجيبين حول كما ، بالمنشأة

 .وهذا يشير إلى تقارب مستوى ادراك المجيبين واستجاباتهم ألسئلة هذا المقياس" االستدامة

  .للدراسة األخرى النتائج:  ثالثاً

بمعنى ، االستدامة استراتيجيةعالقة اعتمادية وتكامل بين كافة متطلبات أشارت الدراسة إلى وجود  - 1

وإنها يجب أن تكون على ، االستدامة تعتمد على بعضها البعض استراتيجيةأن جميع متطلبات تحقيق 

وانه إذا حدث قصور في أي من ، درجة عالية من الكفاءة لكي تكون في أفضل مستوى من االكتمال

  .ان ذلك سيؤثر على كفاءة المتطلبات األخرىف، تلك المتطلبات

ألنه يعتمد على ، ظروفاً اقتصادية وسياسية منفتحةتوفر التطبيق الناجح لمنهج الترشيد يتطلب  - 2

، معيقات اإلنتاج استبعادو وحدة بوحدةبعض المفاهيم كالتدفق المستمر والمخزون الصفري والتدفق 

وأن هذه المفاهيم تتطلب عدم وجود أي عوائق لدخول أو خروج المواد والبضائع من وإلى المدينة أو 

إغالق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الغاز فعلى سبيل المثال  ،الدولة

 .والمعدات واآلالت والشاحنات التي تلزم لإلنتاج تعيق تدفق القيمة

يؤدي تطبيق منهج الترشيد ونظام تكاليف تيار القيمة إلى الحد من سياسات إدارة األرباح المتعلقة  - 3

 :وذلك لألسباب التالية ، بالمخزون

إلى جنب مع نظام محاسبة الترشيد يحد من ممارسات إدارة  المرشَّد جنباً التصنيعإن تطبيق نظام  -

 تدفق لوب اإلنتاج في الوقت المحدد وأسلوبوأسنظام السحباألرباح بشكل كبير ألنه يستخدم 

وتعمل كافة تلك األدوات على الحد من قيمة المخزون ، One Piece Flow وحدة بوحدةاإلنتاج 

 .ومن ثم تحد من فرص إدارة األرباح المتعلقة بسياسات تقييم المخزون

 أثرر القيمة تستبعد لنموذج تكاليف تيا وفقاًحتى في حالة وجود مخزون فإن قائمة الدخل المعدة  -

وتظهره في بند مستقل في نهاية القائمة ، المخزون على صافي الدخل اإلجمالي لتيارات القيمة
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، وبالتالي فإنها تظهر صافي الربح قبل التغير في المخزون وصافي الربح بعد التغير في المخزون

 .ي المخزون تكون ظاهرة بشكل واضحثار التغير فآلذلك فإن 

تكاليف تيار القيمة متوسط تكلفة تيار القيمة لكافة منتجات تيار القيمة وال يحدد تكلفة كل  يقدم نظام - 4

 .منتج على حدة

  .اتــالتوصي -3

 :تقدم الدراسة التوصيات التالية

لما يقدمه مـن مزايـا    نظام التصنيع المرشَّدمنشآت االعمال التحول نحو تطبيق  الباحث يوصي - 1

الفاقد بجميع صوره  استبعادنشطة غير المضيفة للقيمة وتتمثل في ترشيد استخدام الموارد والحد من األ

 .المجتمع ستدامةا على مما ينعكس ايجاباً، واالرتقاء بكفاءة االالت

أن تستخدم نموذج تكاليف تيار القيمـة   نظام التصنيع المرشَّدلشركات التي تطبق االباحث  يوصي - 2

مع مبادئ نظم اإلنتـاج   اًمع طبيعة تلك الشركات التي تقوم على مبادئ تتناقض تمام ألنه أكثر تالؤماً

 .Push system""التقليدي كالمخزون الضخم ونظام دفع القيمة 

تفكر في تطبيق منهج الترشيد تنمية مهارات الكوادر البشرية فـي   التيالشركات الباحث  يوصي - 3

 .جميع وظائف وإدارات المنشأة على ثقافة الترشيد

للوضع الحالي والمستقبلي من أجل  االهتمام المستمر بخرائط تيار القيمةالشركات الباحث  يوصي - 4

التعرف باستمرار على معوقات اإلنتاج وإزالتها وتحقيق التحسين المستمر لتدفق القيمة داخل تيـارات  

 .القيمة

االستدامة أصـبحت جـزء ال    استراتيجيةشركات األعمال التأكد من أن متطلبات الباحث  يوصي - 5

 . يتجزأ من برنامج عمل الشركة

أو اإلنتاجي  قد يتسع لمتطلبات أخرى تتعلق بالجانب المحاسبي مرناً ستدامة مفهوماًمفهوم االيعتبر  - 6

وهذا يفسح المجال إلعداد المزيد من ، الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية األخرى من أجل تدعيم

 .الدراسات

 .االستدامة استراتيجيةاإلداريين في إعداد وتنفيذ ومراقبة ويتوجب ضرورة إشراك المحاسبين  - 7

لنمـوذج   وفقـاً يشرح طرق اإلفصاح والعرض في القوائم المالية المعدة  إصدار معيار محاسبي - 8

الشركات التي تتبع نظام التصنيع المرشَّد بتطبيق نموذج تكـاليف تيـار    ويوصي، تكاليف تيار القيمة

، نسجم مع المتطلبات المحاسـبية التنظيميـة  لنظام تكاليف تيار القيمة ت وفقاًالتقارير المالية ألن ، القيمة

وأن بيانات تكاليف تيار القيمة قد ، نه يمكن استخدامها في إعداد كل من التقارير الداخلية والخارجيةأو

تكون أكثر دقة وواقعية ألغراض القيام بالوظائف اإلدارية والمحاسبية ألنها تعبر عن أحـداث فعليـة   

 .وليس مقدرة أو مخصصة
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ية التطبيقية الحظ الباحث أن بعض شركات األعمال تتوفر لديها مقومات منهج الترشـيد  من الناح - 9

وبالتالي تقع علـى  ، بشكل نسبي دون أن تكون على دراية بماهية المنهج ودون أن تستفيد من مميزاته

 مسئولية نشر ثقافة منهج الترشيد من خـالل إدراج مـنهج   األقسام العلمية المختصة بالجامعاتعاتق 

وعقد الندوات وورش العمل والمحاضرات ودعوة إدارات الشركات ، الترشيد ضمن مقرراتها الدراسية

من أجل إنشاء تكامل بين الجوانـب  ، والطالب لالستفادة من األفكار والمزايا التي يحققها منهج الترشيد

 .األكاديمية وسوق العمل

 .االستدامة واستراتيجيةول محاسبة الترشيد تتنااالهتمام بعقد المؤتمرات العلمية والندوات التي  -10

  .الدراسات المستقبلية-4

  .المزيد من الدراسات في المجاالت البحثية التالية إعداديقترح الباحث 

 .منظمات األعمالل االستدامةالتي تدعم استراتيجية  األخرى عواملدراسة ال .1

الحلـول المقترحـة لتلـك     مـع تقـديم  في منظمات األعمال  محاسبة الترشيدمعوقات تطبيق  .2

 .المعوقات

 .مدى فعالية تطبيق محاسبة الترشيد في المنشآت الخدمية .3

 .على عمليات اتخاذ القرارات اإلداريةمحاسبة الترشيد  آثار استخدام .4
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  .المالحق
  .االستقصاء قائمة) 1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استقصاء قائمة
  دراسة بعنوان

  في ظل بيئة التصنيع المرشَّد االستدامة استراتيجيةاستخدام نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ألغراض تدعيم 

  "تطبيقية دراسة"

  ،،،األخ الكريم

  ...تحية طيبة وبعد

في دعم Value Stream Costingتكاليف تيار القيمة  إلى دراسة أثار تطبيق نظام الدراسة الحاليةتهدف 

وقد قام  ،في شركات تعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة  Sustainability Strategyاالستدامة استراتيجيةوتحقيق 

المرشَّد نظام التصنيع ونموذج قياس تكاليف تيار القيمة  هل يؤدي تطبيق: الباحث بصياغة تساؤل رئيسي للدراسة وهو 

  .الاالستدامة في منظمات األعم ةاستراتيجيتحقيق متطلبات  إلى

الباحث أنها من أهم المتطلبات  يرىوبناء على هذا التساؤل تم وضع مجموعة من التساؤالت الفرعية التي 

  .الواجب تحققها من أجل تعزيز استدامة الشركات

للثقة التامة بدعمكم واستعدادكم للتعاون في  نظراًألهمية الموضوع لشخصكم الكريم وللمجتمع بأسره و نظراًو

أرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة على ، والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص تخدم البحث العلمي بشكل عام التي المجاالت

مع العلم أن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث ، بكل دقة وموضوعية القائمةأسئلة هذه 

  .العلمي

  
  .ولكم خالص الشكر التقدير

  
  باحث دآتوراه

  المشهراويزاهر حسني 
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  -------------------------------------------------------- اسم المجيب   

  ------------------------------------------------ اسم المؤسسة التي يعمل بها 

  

  .في الفراغ المخصص  Xالرجاء وضع إشارة  

  

  رقم
  الرجاء اختيار اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة التالية؟

  .ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

  يدوي  الكتروني  ما هو نظام المحاسبة بشركتكم؟  1

  يدوي  هيدروليكي  الكتروني  ما هو نظام تشغيل الموازين لدى شركتكم؟  2

3  
العامة للبترول إلى هل تمتلك شركتكم صهريج مجرور خاص لنقل الغاز من الهيئة 

  شركتكم؟
  ال  نعم

4  
من أجل تقديم خدمات الصيانة هل لديكم ورشة صيانة مجهزة بكامل المعدات الالزمة 

  ؟قسم اإلنتاجاألولية الفورية لقسم النقل و
  ال  نعم

  ال  نعم  هل يتوفر لدى شركتكم صهاريج تخزين تكفي طاقة عمل الشركة ؟  5

  ال  نعم  طاقة العمل اليومية؟هل مساحة موقع التعبئة تكفي   6

  ال  نعم  ؟عمالءهل لدى شركتكم شاحنات تكفى لتوزيع اإلنتاج اليومي على ال  7

    ال  نعم  .هل مضخات الشفط ومضخات التعبئة حديثة وذات حجم مناسب للطلب اليومي  8

  (       )سنوات 10أكثر من(      )   سنوات 10 -5من(     )       سنوات  5أقل من :الخبرة 

  (     )   دراسات عليا (     )           دبلوم أو بكالوريوس (     )           غير جامعي :المؤهل العلمي 

  (      )قسم المحاسبة (     )              إدارة اإلنتاج (    )                إدارة تنفيذية :  المسمى الوظيفي

  

 :اإلجابة التي تناسب كل سؤال من األسئلة التالية أمامX ضع عالمة  

  
  :الرئيسيالفرض 

االستدامة في  استراتيجيةفمن المتوقع أن یتم تحقيق متطلبات  نظام التصنيع المرشَّدنموذج تكاليف تيار القيمة و في حالة تطبيق
  منظمات األعمال

نظام في حالة تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة و: الفروض الفرعية  
  :فهل تعتقد أن یؤدي إلى ما یلي المرشَّد التصنيع 

موافق 
غير   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة
            :المحور األول  1

            تسريع عملية استالم المواد الخام  1-1

            تسريع عملية تفريغ المواد الخام  2-1

            تسريع عملية تعبئة أسطوانات الغاز  3-1

            زيادة الدقة في الوزن  4-1

            العمالء طلبياتزيادة السرعة في تسليم   5-1

           تخفيض مستوى األعطال بسبب حداثة اآلالت  6-1

            زيادة الرقابة على العمليات اإلنتاجية  7-1

           زيادة الرقابة على سيارات التوزيع  8-1

            التحسين المستمر لعمليات التشغيل  9-1

            :المحور الثاني 2
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 ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  

            )المحروقات-الغاز(الخام المواد تحسين في استغالل   1-2

            األيدي العاملةإنتاجية زيادة  2-2

            تحسين في استغالل وقت اإلنتاج  3-2

4-2  
االستفادة بشكل أكبر من جهود العاملين نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة 

  في اإلنتاج

          

            )شراء صهريج لنقل الغازنتيجة (نقل الغاز  إضافة نشاط  5-2

            تحسن إنتاجية آالت المشروع   6-2

            ...)توصيل- تعبئة-تفريغ -استالم( زيادة القيمة المضافة لعمليات المشروع  7-2

8-2  
وفاقد أوقات انتظار العاملين بسبب  -والضياع مثل فاقد المواد الفاقدخفض 
  .أصالً وفاقد فترات تعطل اإلنتاج بسبب تعطل اآلالت أو عدم توفرها -األعطال

          

            االستغالل األمثل للمساحة المتاحة لإلنتاج  9-2

            :المحور الثالث 3

            نالعاملي دعم مشاركة  1-3

            التخفيف من عبء العمل  2-3

            أيتأخيردوام العاملين دون  بأوقاتالتزام الشركة   3-3

            لعاملين في مواعيد استحقاقهاادفع رواتب   4-3

            العمل أخطارالتامين على العاملين ضد   5-3

            تحسن أجور العاملين نتيجة لزيادة األرباح  6-3

            نمو متزايد في عدد العاملين نتيجة زيادة حجم العمل  7-3

            زيادة الرقابة على إنتاجية العاملين  8-3

            :المحور الرابع 4

            )وصول أوزان منقوصة للعميل منع(منع تكاليف الفشل الخارجي   1-4

            زيادة في سرعة تشغيل وتوصيل أوامر العمالء  2-4

            زيادة القدرة على استيعاب المزيد من العمالء  3-4

           تلبية احتياجات العمالء   4-4

            دقة الوزن وبالتالي جذب مزيد من العمالء زيادة  5-4

           لمناطق جغرافية جديدة وزيادة عدد العمالءزيادة القدرة على الوصول   6-4

            التحسين المستمر فيما يتعلق بتحقيق رضا العمالء  7-4

            اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بجذب عمالء جدد   8-4

            :الخامسالمحور  5

            نمو متزايد في تصنيف الشركة بين شركات الغاز  1-5

            مسحوبات الغاز السنويةزيادة كمية   2-5

            تزايد الفروع أو خطوط اإلنتاج  3-5

            نمو متزايد في الطاقة اإلنتاجية المتاحة  4-5

            نمو متزايد في رأس المال المستثمر  5-5

            تحسين القرارات المتعلقة باالستثمار في الفرص المتاحة  6-5

            الشركة الثابتةتحسين القرارات المتعلقة بأصول   7-5

            .توسع الشركة في مناطق جغرافية جديدة  8-5

  ولم يذكرها الباحث؟المرشَّد نظام التصنيع ونموذج تكاليف تيار القيمةنتيجة تطبيقأثرأنها تت ترىأذكر أي جوانب أخرى 
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  .جداول الفصل الخامس الدراسة التطبيقية )2(ملحق رقم 
  .رموز خرائط تيار القيمة ودالالتها) 1(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

 رمز األیقونة االسم  التوضيح
 Customer/Supplier  عميل أو مورد مصادر الخارجيةال

 Process  العملية مع المشغلين

 Production Control الرقابة واإلشراف على العمليات

 Data Table  بطاقة البيانات

 Withdrawal Kanban  . من المخازن یعطي إشارة بالحاجة إلى سحب موادبطاقة أوجهاز 

 Shipment Truck الشحن

 Inventory المخزون بين العمليات

 Push Arrow  المواد أو المعلومات بين العملياتpush ع دف

 Operator موظفين أو العاملينال
 Kaizen Burst التحسينات التي تم إجراءها

 Manual Information یدوي تدفق المعلومات بشكل
 Electronic Information  بشكاللكتروني تدفق المعلومات

برید بطاقات أو إشارات آانبان وهو المكان الذي توضع فيه إشارات 
 Kanban Post  .آانبان

 Pull Arrow  العميل النهائي أو العملية یسحب من العملية السابقة

 Pull Arrow 2 العميل النهائي أو العملية یسحب من العملية السابقة

 Pull Arrow 3 العميل النهائي أو العملية یسحب من العملية السابقة

 Pull Arrow 4 السابقة العميل النهائي أو العملية یسحب من العملية

 Safety/Buffer Stock خزون األمانم
 

 Supermarket  األرفف بين العمليات
 

 Sequenced Pull Ball .إلنتاجل إلى العمليات األخرى تعليمات یعطي سحب نظام

المنتجات من المورد إلى الشرآة أو من الشرآة إلى تدفق المواد أو 
  .العميل

Shipment or Materials 
Movement Arrow  

 Signal Kanban للتنبيه من أن المخزون وصل إلى الحد األدنى

زمن ویسجل فيها ، تمثل جدول الوقت المجود أسفل الخارطة
  Timeline Segment  وزمن االنتظار أو التخزین بين العمليات، العملية

 Timeline Total  مجموع أزمنة األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة
  .إعداد الباحث: المصدر

  

  



155  

  .لمنتجات وخدمات الشركةالتقليدية قائمة الدخل ) 2(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

 خدمة النقل  البيان
 أسطواناتتعبئة 

 غاز كبيرة

غاز  أسطواناتتعبئة 

 كجم 12سعة 

غاز  أسطواناتتعبئة 

 صغيرة
 اإلجمالي

 28,400,000 2,000,000 14,000,000 12,000,000 400,000 اإليرادات

 25,000,000 1,300,000 13,200,000 10,500,000   تكلفة اإلنتاج المباع

 3,400,000 400,0001,500,000800,000700,000 هامش مساهمة

     التكاليف غير المباشرة

 751,000 52,887 370,211 317,324 10,577 إنتاجية

 97,000 6,831 47,817 40,986 1,366 إدارية 

 52,000 3,662 25,634 21,972 732 بيعيه وتشغيلية أخرى

 900,000 12,676380,282443,66263,380إجمالي التكاليف غير المباشرة

 2,500,000 387,3241,119,718356,338636,620 صافي الربح

 %8.80 %31.83 %2.55 %9.33 %96.83 نسبة الربح إلى المبيعات

 .األرقام المستخدمة في قائمة الدخل افتراضية

  .إعداد الباحث: المصدر

  .مصفوفة تدفق اإلنتاج) 3(جدول رقم  )2(ملحق رقم 
 اإلنتــــــــــــــاجخاليا  

يل  
عم
 ال
مر
م أ
تال
اس

  

غة
ار
الف

ت 
انا
طو
ألس
م ا
تال
اس

  

از
الغ

م 
تال
اس

  

ي 
ز ف
لغا
غ ا
ري
تف

ال
زن
خا
م

  

از
الغ

خ 
ض

از  
الغ

ة 
عبئ
ت

رة  
تو
لفا
د ا
عدا
إ

يل  
عم
 لل
حن
لش
ا

  

المنتجــــات

  والخدمــــات

 x x x x x x x x أسطوانات غاز كبيرةتعبئة 

 x x x x x x x x  كجم 12تعبئة غاز 

 x x x x x x x x تعبئة أسطوانات غاز صغيرة

  x  x x   x  نقل الغاز

  .إعداد الباحث: المصدر
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  .حصر وتوزيع التكاليف الفعلية على تيارات القيمة) 4(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .إعداد الباحث: المصدر

  تيــــــــــــــارات القيمــــــــــــة

  تكاليف تيار القيمة
تيار قيمة نقل

 الغاز

تيار قيمة تعبئة 

 الغاز

عمليات تكاليف 

 المساندة
 مجموع

        تكلفة المواد لتيار القيمة

 25,000,000   25,000,000   مشتريات مواد

  تكلفة أجور تيار القيمة
  

 325000 55000 220000 50000 العاملينرواتب وأجور 

    
        تكلفة آالت ومعدات تيار القيمة

 50000   50,000   قطع غياروصيانة آالت 

 160000   115,000 45,000 محروقات وزيوت

 12000   10,000 2000 تأمين سيارات

 6000   5,000 1000 ترخيص سيارات 

 90000   72,000 18000 صيانة سيارات

 80000   64,000 16000 اهالك أصول ثابتة

 398000 820003160000 إجمالي

    
        تكاليف مرافق تيار القيمة

 12000   12,000   كهرباء ومياه

 2500   2,500   الشركةترخيص 

 20000 20000     رسوم واشتراكات

 34500 01450020000 إجمالي

   
  

        تيار القيمةتكاليف دعم 

 8,500     8,500 رسوم وزن

 60,000   60,000   مصروفات بنكية

 68500 8500600000 إجمالي

    
        تكاليف أخرى لتيار القيمة

 3,000 3,000     قرطاسيه وصيانة كمبيوتر

 10,000 10,000     هاتف وجوال

 9,000 9,000     عمومية صروفاتم

 5,000   5,000    معدومة يوند

 4,000   4,000   خصم مسموح به

 3,000 3,000     زراعة صروفاتم

 40,000 40,000      مصروفات نثرية

 74,000 09,00065,000 جماليإ
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  .قائمة دخل تيارات القيمة) 5(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .إعداد الباحث: المصدر

  توافر مقومات منهج الترشيدأسئلة اختبار قياس مدى ) 6(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  رقم
  الرجاء اختيار اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة التالية؟

  .ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

  يدوي  الكتروني  ما هو نظام المحاسبة المستخدم بشركتكم؟  1

  يدوي   هيدروليكي  الكتروني  ما هو نظام تشغيل الموازين لدى شركتكم؟  2

  ال  نعم  صهريج مجرور خاص لنقل الغاز من الهيئة العامة للبترول إلى شركتكم؟هل تمتلك شركتكم   3

4  
هل لديكم ورشة صيانة مجهزة بكامل المعدات الالزمة من أجل تقديم خدمات الصيانة األولية 

  الفورية لقسم النقل وقسم اإلنتاج؟
  ال  نعم

  ال  نعم  هل يتوفر لدى شركتكم صهاريج تخزين تكفي طاقة عمل الشركة ؟  5

  ال  نعم  هل مساحة موقع التعبئة تكفي طاقة العمل اليومية؟  6

  ال  نعم  ؟عمالءهل لدى شركتكم شاحنات تكفى لتوزيع اإلنتاج اليومي على ال  7

  ال  نعم  .هل مضخات الشفط ومضخات التعبئة حديثة وذات حجم مناسب للطلب اليومي  8

  .إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

  

  

  
تيار قيمة نقل 

 الغاز
 تعبئة الغازتيار قيمة 

عمليات تكاليف 

 المساندة
 اإلجمالي

 28,400,000 0 28,000,000 400,000 اإليرادات

         تكاليف تيار القيمة

 25,000,000   25,000,000   تكلفة المواد 

 325,000 55,000 220,000 50,000 تكلفة األجور 

 398,000 0 316,000 82,000 تكلفة اآلالت والمعدات 

 34,500 20,000 14,500 0 تكلفة المرافق 

 68,500 0 60,000 8,500 تكاليف الدعم

 74,000 65,000 9,000 0 تكاليف تيار القيمة األخرى 

 25,900,000 140,50025,619,500140,000 إجمالي التكاليف

 2,500,000 140,000-259,5002,380,500 القيمة اتربح تيار

 ROS 64.88% 8.50%   8.80%العائد على المبيعات 

مخزون أول الفترة يطرح    0 

 0 يضاف مخزون آخر الفترة  

 0  التغير في المخزون  

 Net Operation Income   2,500,000صافي ربح التشغيل  

 ROS  8.80%العائد على المبيعات   
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  .أوزان األهمية النسبية ألسئلة اختبار توافر مقومات منهج الترشيد) 7(رقم جدول  )2(ملحق رقم 
 الوزن النسبي للسؤال   السؤال  رقم

 10  ما هو نظام المحاسبة بشركتكم؟  1

 17  ما هو نظام تشغيل الموازين لدى شركتكم؟  2

 17  شركتكم؟ هل تمتلك شركتكم صهريج مجرور خاص لنقل الغاز من الهيئة العامة للبترول إلى  3

4  
هل لديكم ورشة صيانة مجهزة بكامل المعدات الالزمة من أجل تقديم خدمات الصيانة األولية الفورية لقسم 

  النقل وقسم اإلنتاج؟
10 

 8  هل يتوفر لدى شركتكم صهاريج تخزين تكفي طاقة عمل الشركة ؟  5

 10  هل مساحة موقع التعبئة تكفي طاقة العمل اليومية؟  6

 13  لدى شركتكم شاحنات تكفى لتوزيع اإلنتاج اليومي على العمالء؟هل   7

 15  .هل مضخات الشفط ومضخات التعبئة حديثة وذات حجم مناسب للطلب اليومي  8

 100 إجمالي

  .إعداد الباحث: المصدر

  .األوزان النسبية لألسئلة) 8(جدول رقم  )2(ملحق رقم 
الوزن النسبي إلجابة األسئلةالنسبي للسؤالالوزن   السؤال رقم

  )0.35( ال (0.95) نعم 10 1
 

 )0.35( يدوي )0.7( هيدروليكي (0.95) الكتروني 17 2

  )0.35( ال (0.95) نعم 17 3
 

  )0.35( ال (0.95) نعم 10 4
 

  )0.35( ال (0.95) نعم 8 5
 

  )0.35( ال (0.95) نعم 10 6
 

  )0.35( ال (5 0.9)نعم 13 7
 

  )0.35( ال (0.95) نعم 15 8
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  .إعداد الباحث: المصدر

  .اإلحصاءات الوصفية لمستوي الخبرة) 9(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  
  

  

  

  .اإلحصاءات الوصفية للمؤهل العلمي) 10(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

 
  

  

  

  النسبة المئوية  العدد  مستوي الخبرة  م

  23.2  13  سنوات 5اقل من   1

  35.7  20  سنوات 10- 5من   2

  41.1  23  سنوات 10أكثر من   3
 .الباحثإعداد:المصدر

  النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي  م

  21.4  12  غير جامعي  1

  62.5  35  بكالوريوس  2

  16.1  9  دراسات عليا  3

 .إعداد الباحث: المصدر
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  الوظيفياإلحصاءات الوصفية للمسمى ) 11(جدول رقم  )2(لحق رقم م

  

  

  

  .االستدامة ومحاوره ككل استراتيجيةاإلحصاءات الوصفية للمتغير التابع المتمثل في  )12( رقم لوجد )2(ملحق رقم 

  .إعداد الباحث: المصدر 

  لقياس ثبات المقياسمعامل ألفا كرونباخ ) 13(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .درجة مصداقية النتائج المحققة لكل محور من محاور المقياس) 14(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .إعداد الباحث: المصدر

  

  النسبة المئوية  العدد  الوظيفي المسمى  م

  32.1  18  إدارة تنفيذية  1

  30.4  17  إدارة إنتاج  2

  37.5  21  قسم المحاسبة  3

 إعداد الباحث: المصدر

  رقم

  المحور
  العدد  المحاور

  عدد 

  العبارات

  الوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري 

الوزن 

  النسبي
  المستوي 

الترتيب حسب 

  الوسط الحسابي

  2  مرتفع  4.42  4.88  39.78  9  56  تحسين جودة اإلنتاج  1

  1  مرتفع  4.49  4.58  40.44  9  56  االستغالل األمثل للموارد  2

  4  مرتفع  4.41  4.70  35.35  8  56  رضا العاملين  3

  3  مرتفع  4.56  3.63  36.50  8  56  جذب واستبقاء أفضل العمالء  4

  5  مرتفع  4.40  3.90  35.16  8  56  االهتمام بمعدالت النمو  5

  مرتفع  4.45  18.25 187.25 42 56  االستدامة -المحاور ككل 

  معامل الصدق الذاتي معامل ألفا  عدد الفقرات محاور المقياس  المحور رقم

  0.95 0.909 9  تحسين جودة اإلنتاج  1

  0.95 0.904 9  االستغالل األمثل للموارد  2

  0.96 0.916 8  رضا ووالء العاملين  3

  0.94 0.875 8  جذب واستبقاء أفضل العمالء  4

  0.92 0.845 8  بمعدالت النمواالهتمام   5

  0.98 0.962 42  المقياس ككل  

  .إعداد الباحث: المصدر

  المعنوية  مدي معامل االتساق االستدامةاستراتيجيةمحاور  المحوررقم

  0.000  **0.801  تحسين جودة اإلنتاج 1

  0.000  **0.853  االستغالل األمثل للموارد 2

  0.000  **0.864  رضا ووالء العاملين 3

  0.000  **0.863  جذب واستبقاء أفضل العمالء 4

  0.000  **0.779  االهتمام بمعدالت النمو 5

  )0.05(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (*) 

  )0.01(دال إحصائياً عند مستوي داللة تدل على وجود ارتباط (**) 
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  )اختبار شابيرو واختبار سميرنوف(اختبارات المعلمية ) 15(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

فسمير ونواختبار  

Kolmogorov-Smirnova 

واختبار شابيرو ويلك

Shapiro-Wilk 

 

Statistic درجة الحرية Sig. Statistic الحريةدرجة Sig.  

استراتيجية االستدامة 003. 56 932. 039. 56 121.

  .إعداد الباحث: المصدر

  .لعينة واحدة ودالالتها لجميع المحاور) ت(نتائج اختبار ) 16(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  تفسير األثر

  كبير  0.89•  0.000  25.107  55  18.25  187.25  56

  .إعداد الباحث: المصدر

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور األول ) 17(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  وداللتها وقيمة معامل فاي) 2كا(وكذلك قيمة 

درجة   غير موافق تماما غير موافق محايد موافق  موافق بشدة  رقم الفقرة

  الموافقة
  2داللة كا

  %  ن  % ن % ن %  ن  % ن

  **22.42  موافق بشدة  -  -  5.4 3 14.3 8 35.7  20  44.6 25 1

  **36.14  موافق بشدة  -  -  3.6 2 10.7 6 30.4  17  55.4 31 2

  **45.85  موافق بشدة  -  -  3.6 2 5.4 3 32.1  18  58.9 33 3

  **27.46  موافق بشدة  -  -  - - 5.4 3 32.1  18  62.5 35 4

  **21.89  موافق بشدة  -  -  - - 5.4 3 39.3  22  55.4 31 5

  **38.71  موافق بشدة  -  -  1.8 1 8.9 5 35.7  20  53.6 30 6

  **22.96  موافق بشدة  -  -  - - 5.4 3 37.5  21  57.1 32 7

  **27.57  موافق بشدة  -  -  1.8 1 14.3 8 41.1  23  42.9 24 8

  **23.28  موافق بشدة  -  -   - 3.6 2 42.9  24  53.6 30 9

  **30.58  موافق بشدة  -  -  1.8 1 12.5 7 32.1  18  53.6 30 ككل
  0.73= اي معامل ف

  )0.05(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (*) 

 )0.01(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (**) 
  .إعداد الباحث: المصدر

  لعينة واحدة ودالالتها للمحور األول) ت(نتائج اختبار ) 18(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  تفسير األثر

  كبير  0.88  0.000  19.594  55  4.88  39.78  56

  .إعداد الباحث: المصدر

                                                 
•
187.25/210  )42*5(  
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  التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور الثاني) 19( رقم جدول )2(ملحق رقم 

  .وداللتها وقيمة معامل فاي) 2كا(وكذلك قيمة 

درجة   غير موافق تماما غير موافق محايد موافق  موافق بشدة  رقم الفقرة

  الموافقة
  2داللة كا

  %  ن  % ن % ن %  ن  % ن

  **44.14  موافق بشدة  -  -  1.8 1 7.1 4 33.9  19  57.1  32 1

  **41.00  موافق بشدة  -  -  1.8 1 7.1 4 37.5  21  53.6  30 2

  **33.03  موافق بشدة  -  -  - - 3.6 2 30.4  17  66.1  37 3

  **25.96  موافق بشدة  -  -  - - 7.1 4 30.4  17  62.5  35 4

  **49.71  موافق بشدة  1.8  1  3.6 2 8.9 5 41.1  23  44.6  25 5

  **27.25  موافق بشدة  -  -  - - 1.8 1 41.1  23  57.1  32 6

  **38.71  موافق بشدة  -  -  1.8 1 8.9 5 35.7  20  53.6  30 7

  **57.00  موافق بشدة  -  -  1.8 1 7.1 4 25  14  66.1  37 8

  **32.82  موافق بشدة  -  -  - - 1.8 1 33.9  19  64.3  36 9

  **38.84  موافق بشدة  -  -  1.8 1 5.4 3 33.9  19  57.1  32 ككل
  0.83= معامل فاي 

  )0.05(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (*) 

 )0.01(على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة تدل (**) 
  .إعداد الباحث: المصدر

  لعينة واحدة ودالالتها للمحور الثاني) ت(نتائج اختبار ) 20(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  األثرتفسير 

  كبير  0.90  0.000  21.95  55  4.58  40.44  56

  .إعداد الباحث: المصدر

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور الثالث ) 21(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .وداللتها وقيمة معامل فاي) 2كا(وكذلك قيمة 

درجة   غير موافق تماما غير موافق محايد موافق  موافق بشدة  رقم الفقرة

  الموافقة
  2داللة كا

  %  ن  % ن % ن %  ن  % ن

  **9.59  موافق بشدة  -  -  - - 14.3 8 39.3  22  46.4 26 1

  **19.00  موافق بشدة  -  -  - - 7.1 4 39.3  22  53.6 30 2

  **35.28  موافق بشدة  -  -  3.6 2 16.1 9 23.2  13  57.1 32 3

  **46.14  موافق بشدة  -  -  1.8 1 7.1 4 32.1  18  58.9 33 4

  **44.28  موافق بشدة  -  -  1.8 1 8.9 5 30.4  17  58.9 33 5

  **14.17  موافق بشدة  -  -  - - 12.5 7 33.9  19  53.6 30 6

  **30.71  موافق بشدة  -  -  5.4 3 12.5 7 28.6  16  53.6 30 7

  **27.46  موافق بشدة  -  -  - - 5.4 3 32.1  18  62.5 35 8

  **28.32  موافق بشدة  -  -  1.8 1 10.7 6 32.1  18  55.4 31 ككل
  0.71= معامل فاي 

  )0.05(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (*) 

 )0.01(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (**) 
  .إعداد الباحث: المصدر
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  ودالالتها للمحور الثالثلعينة واحدة ) ت(نتائج اختبار ) 22(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  تفسير األثر

  كبير  0.88  0.000  18.06  55  4.70  35.35  56

  .إعداد الباحث: المصدر

  التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور الرابع )23(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  .وداللتها وقيمة معامل فاي) 2كا(وكذلك قيمة 

  رقم الفقرة
درجة   غير موافق تماما غير موافق محايد موافق  موافق بشدة

  الموافقة
  2داللة كا

  %  ن  % ن % ن %  ن  % ن

  **94.57  موافق بشدة  -  -  1.8 1 1.8 1 16.1  9  80.4  45 1

  **16.07  موافق بشدة  -  -  - - - - 23.2 13  76.8  43 2

  **29.39  موافق بشدة  -  -  - - 5.4 3 30.4 17  64.3  36 3

  **19.96  موافق بشدة  -  -  - - 7.1 4 37.5 21  55.4  31 4

  **55.57  موافق بشدة  -  -  1.8 1 5.4 3 28.6 16  64.3  36 5

  **35.14  موافق بشدة  -  -  5.4 3 5.4 3 41.1 23  48.2  27 6

  **50.57  موافق بشدة  -  -  1.8 1 1.8 1 41.1 23  55.4  31 7

  **26.39  موافق بشدة  -  -  - - 1.8 1 42.9 24  55.4  31 8

  **40.95  موافق بشدة  -  -  - - 3.6 2 33.5 19  62.9  35 ككل
  0.85= معامل فاي 

  )0.05(داللة تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي (*) 

 )0.01(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (**) 
  .إعداد الباحث: المصدر

  لعينة واحدة ودالالتها للمحور الرابع) ت(نتائج اختبار ) 24(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  تفسير األثر

  كبير  0.91  0.000  25.74  55  3.63  36.50  56

  .إعداد الباحث: المصدر

  الخامسالتكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور ) 25( رقم جدول )2(ملحق رقم 

  .وداللتها وقيمة معامل فاي) 2كا(وكذلك قيمة  

  غير موافق تماما غير موافق محايد موافق  موافق بشدة  رقم الفقرة
  2داللة كا  درجة الموافقة

  %  ن % ن % ن %  ن  % ن

  **28.32  موافق بشدة  -  - - - 1.8 1 39.3  22  58.9 33 1

  **26.42  موافق بشدة  -  -  5.4 3 10.7 6 39.3  22  44.6 25 2

  **37.85  موافق   -  -  3.6 2 5.4 3 46.4  26  44.6 25 3

  **22.42  موافق بشدة  -  - - - 3.6 2 46.4  26  50 28 4

  **41.85  موافق بشدة  -  -  1.8 1 5.4 3 42.9  24  50 28 5

  **17.39  موافق بشدة  -  - - - 7.1 4 44.6  25  48.2 27 6
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  **43.85  موافق بشدة  -  -  3.6 2 5.4 3 33.9  19  57.1 32 7

  **34.71  موافق بشدة  -  -  5.4 3 5.4 3 42.9  24  46.4 26 8

  **31.60  موافق بشدة  -  -  1.8 1 5.4 3 42.9  24  50 28 ككل
  0.75= اي معامل ف

  )0.05(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (*) 

 )0.01(تدل على وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة (**) 
  .إعداد الباحث: المصدر

  لعينة واحدة ودالالتها للمحور الخامس) ت(نتائج اختبار ) 26(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  العدد
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  )ت(قيمة   درجة الحرية

Sig. 

(2-tailed)  

حجم أثر 

  العالقة
  تفسير األثر

  كبير  0.88  0.000  21.40  55  3.90  35.16  56

  .إعداد الباحث: المصدر

  .وداللتها اإلحصائية لفئات متغير المسمى الوظيفي (K.wc)نتائج اختبار ) 27(جدول رقم  )2(ملحق رقم 
  المعنوية K.Wc P-Valueقيمة   متوسط الرتب  العدد  مسمي الوظيفي  

  المحور األول 

  28.11 18  إدارة تنفيذية

0.382  0.826  
  غير دال

 ال يوجد فروق
  30.44 17  إدارة إنتاج

  27.26 21  محاسبة

  المحور الثاني 

  25.89 18  إدارة تنفيذية

0.853  0.653  
  غير دال

  ال يوجد فروق
  30.88 17  إدارة إنتاج

  28.81 21  محاسبة

  المحور الثالث 

  29.94 18  إدارة تنفيذية

5.347  0.069  
  غير دال

  ال يوجد فروق
  34.35 17  إدارة إنتاج

  22.52 21  محاسبة

  المحور الرابع

 25.11 18  إدارة تنفيذية

2.292  0.318  
  غير دال

 ال يوجد فروق
 33.15 17  إدارة إنتاج

 27.64 21  محاسبة

  الخامسالمحور 

 30.47 18  إدارة تنفيذية

7.236*  0.027  
  دال

 يوجد فروق
 35.18 17  إدارة إنتاج

 21.40 21  محاسبة

الدرجة الكلية 

  للمقياس

  26.64 18  إدارة تنفيذية

2.305  0.316  
  غير دال

  ال يوجد فروق
  34.82 17  إدارة إنتاج

  24.98 21  محاسبة

  .إعداد الباحث: المصدر
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  .الوظيفي للمسمىللفروق بين متوسطات اإلجابات طبقاً  MannWhitneyاختبار ) 28(جدول رقم  )2(ملحق رقم 

  المحور الخامس

  متوسط الرتب  العدد  الوظيفي لمسمى
مجموع

  الرتب
  المعنوية Z P-Valueقيمة 

 296 16.44 18  إدارة تنفيذية
 غير دال 0.346 0.942

  334 19.65 17  إدارة إنتاج

  423.5  23.53  18  إدارة تنفيذية
  غير دال  0.073  1.80

  356.5  16.98  21  المحاسبة

  417  24.53  17  إدارة إنتاج
  دال  0.011  *2.53

  324  15.43  21  المحاسبة

  .إعداد الباحث: المصدر

  .ككل وبين كل محور والمحور اآلخر والقائمةمعامالت االرتباط بين كل محور ) 29(رقم جدول  )2(ملحق رقم 

  

  تحسين

  جودة 

  اإلنتاج

 االستغالل

  األمثل

  للموارد  

  المتاح

  رضا

ووالء  

  العاملين

جذب واستبقاء 

  أفضل العمالء

تحسين 

  معدالت

  النمو  

  بالمنظمة

  القائمة

  ككل

         -  تحسين جودة اإلنتاج

        - **0.643 االستغالل األمثل للموارد المتاحة

       - **0.701 **0.553  رضا ووالء العاملين

      -  **0.713 **0.769 **0.664 جذب واستبقاء أفضل العمالء

    -  **0.566  **0.647 **0.455 **0.626 تحسين معدالت النمو بالمنشأة

  -  **0.775  **0.874  **0.862 **0.854 **0.837  ككل القائمة

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  .إعداد الباحث: المصدر
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  .أشكال الفصل الخامس الدراسة التطبيقية )3(ملحق رقم 

  .خرائط تيار القيمة للوضع الحالي) 1(شكل رقم  )3(ملحق رقم 

  
  .إعداد الباحث: المصدر
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 .خرائط تيار القيمة لحالة المستقبل) 2(شكل رقم  )3(ملحق رقم 

  
  .إعداد الباحث: المصدر
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  .المستخدمة في اختبار قوائم االستقصاء )Excel( جدوالآسل) 3(شكل رقم  )3(ملحق رقم 

  
  .إعداد الباحث: المصدر

  مخطط التوزیع الطبيعي لبيانات الدراسة) 4(شكل رقم  )3(ملحق رقم 

 
  .إعداد الباحث: المصدر
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 .مشكلة الدراسة -1

أن تحقيق منشآت األعمال الستراتيجية االستدامة أصبح أمراً وتتلخص مشكلة الدراسة في 

فهناك العديد من المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل ، أساسياً تنادي به الكثير من المنظمات الدولية

كما أن بعض المنظمات الدولية عملت على إنشاء مجموعة من المعايير ، تعزيز مفهوم االستدامة

باإلضافة إلى أن بعض الدول تلزم ، التي يتوجب على منشآت األعمال تطبيقهاالخاصة باالستدامة و

كما بدأت بعض شركات ، منشآت األعمال بتحقيق بعض القوانين والتعليمات الخاصة باالستدامة

األعمال تفصح عن مساهمتها في تدعيم جوانب االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل ما 

أصبح عنصراً هاماً يتوجب و، وبالتالي بدأ االهتمام بمفهوم االستدامة يتزايد، ة االستدامةيعرف بمحاسب

على منشآت األعمال تحقيقه من أجل تجنب الضغوط أو العقوبات المفروضة من قبل الحكومة أو 

  .المجتمع

وفي نفس الوقت ظهر خالل العقدين األخيرين نظامي تصنيع وتكاليف مستحدثين وهما نظام 

التصنيع المرشَّد ونموذج تكاليف تيار القيمة حيث يحقق تطبيق هذين النظامين العديد من المزايا 

وبناء على ذلك ستحاول ، لمنشآت األعمال من سرعة في تدفق اإلنتاج واستغالل أمثل للموارد المتاحة

  .االستدامة على تدعيم استراتيجية هذين النظامين معاً الدراسة اختبار مدى قدرة

  أهمية الدراسة -2

وقد كان للعلوم اإلدارية والمالية ، في مختلف مجاالت الحياة نوعياً شهدت الفترة األخيرة تطوراً

ويعتبر كل من نموذج قياس  ،على مستوى المفاهيم واألنظمة من هذا التطور وخصوصاً وافراً حظاً

 بيئة األعمالناسبان مع مستجدات من هذا التطور يت اًتكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد جزء

  .من مخاطر وظروف تحيط بتلك المنشآت

 مستقبلياً منشآت األعمال كونها مطلباًفي االستدامة  استراتيجية وتظهر أهمية السعي لتحقيق

الجوانب  على سالمة تنادي به الهيئات والجمعيات المهنية العربية والدولية من أجل المحافظة

وتحذيرها من مخاطر عدم تحقيق االستدامة والتعرف ، عية والبيئية للمجتمعاتاالقتصادية واالجتما

  . على األسباب الجذرية لتلك المخاطر ومعالجتها

 .أهداف الدراسة -3

قياس العالقة بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع : الهدف الرئيسي

  :ويتفرع منه األهداف الفرعية التالية، المرشَّد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة

تحسين  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .1

 .جودة اإلنتاج

االستغالل  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد العالقة بينقياس  .2

 .األمثل لموارد الشركة
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تحقيق  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  عالقة بينالقياس  .3

 .رضا ووالء العاملين

جذب  وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .4

 .واستبقاء أفضل العمالء

 تحسين وبينتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع المرشَّد  العالقة بينقياس  .5

  .النمو بالمنشأةمعدالت 

  فروض الدراسة -4

  :يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي

بين تطبيق نموذج قياس تكاليف  ذات داللة معنويةيوجد عالقة  :الفرض الرئيسي األول -أوال

، تيار القيمة في بيئة التصنيع المرشَّد وبين تحقيق متطلبات استراتيجية االستدامة في منظمات األعمال

  -:وينبثق عن الفرض الرئيسي األول الفروض الفرعية التالية 

التصنيع  بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة في بيئة معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .1

 .تحسين جودة اإلنتاجالمرشَّد وبين 

بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .2

 .المرشَّد وبين االستغالل األمثل لموارد الشركة

 بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .3

 .المرشَّد وبين تحقيق رضا ووالء العاملين

بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .4

 .جذب واستبقاء أفضل العمالءالمرشَّد وبين 

بين تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة في بيئة التصنيع  معنويةيوجد عالقة ذات داللة  .5

 .النمو بالمنشأةمعدالت  تحسينالمرشَّد وبين 

بين متوسطات استجابات أفراد معنوية توجد فروق ذات داللة : الفرض الرئيسي الثاني -ثانيا

  .لمتغير المسمى الوظيفي حول متطلبات استراتيجية االستدامة العينة تبعاً

  متغيرات الدراسة  -5

 .التصنيع المرشَّد نظام: المتغير المستقل .1

 نموذج قياس تكاليف تيار القيمة: المتغير الوسيط .2

 .االستدامة استراتيجية: المتغير التابع .3

  مجتمع وعينة الدراسة -6

  .يتكون مجتمع الدراسة من كافة شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة : مجتمع الدراسة
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عينة الدراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة من شركات تعبئة الغاز في قطاع تتضمن : عينة الدراسة

  .غزة

  الدراسةخطة  -7
  :تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية

  .اإلطار العام والدراسات السابقة : الفصل األول

  .التصنيع المرشَّد نظام مقومات منهج الترشيد و: الفصل الثاني 

نظام تكاليف "التصنيع المرشد على محاسبة الترشيد وأداتها األساسية انعكاسات بيئة : الفصل الثالث

  ".تيار القيمة

استراتيجية االستدامة وعالقتها بتطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع : الفصل الرابع

  .المرشَّد

  .الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس

  .النتائج والتوصيات

  .والتوصياتالنتائج  -8

نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشَّد إلى تحقيق  تطبيق يؤدي: النتائجأهم 

  :متطلبات استراتيجية االستدامة والتي تتمثل في 

  .تحسين جودة اإلنتاج -

  .االستغالل األمثل للموارد المتاحة -

  رضا ووالء العاملين تحقيق -

 .جذب واستبقاء أفضل العمالء -

 .بالمنشأةتحسين معدالت النمو  -

ينصح الباحث منشآت االعمال اتباع نظام تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع : أهم التوصيات 

  .المرشَّد لما يقدمان من مزايا تدعم استدامة تلك الشركات
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1- The Research Problem. 

The research problem summarizes that achieving sustainability for 

business companies became an important thing for many international 

organizations. There is several conferences held for the purpose of 

supporting sustainability concept, and some international organizations 

worked to create a sit of sustainability standards that must be applied by 

business companies. Some countries force business companies to apply 

lows and instructions related to sustainability, in additional some 

companies started to disclose about its contribution of supporting 

economic, social and environmental aspects of sustainability, so the 

interesting of sustainability concept started to increase and became 

fundamental element must be achieved by companies to avoid pressure 

and punishment from government and society. 

In the same time through the last two decades appeared  two new 

production and costing systems, they are lean manufacturing and value 

stream costing systems. The application of these two systems achieve 

several advantages for business companies, such as speed flow of 

production and optimum usage of the available resources. So that the 

study will try to examine the ability of the two systems together to 

support the sustainability strategy. 

2- The Research Importance.  

The last recent period has witnessed qualitative development in all 

domains of life, administration and financial science has had much luck 

about this development especially at the level of concepts and systems. 

Value Stream Costing model and Lean Manufacturing system are 

considered a part of this development that commensurate with the 

recent business environment including all the possible risks and 

conditions that revolve around those organizations. 

The importance of achieving sustainability for the business 

organizations arises because it been fundamental future demand that 
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International and Arabic professional associations started recommending 

it in order to conserve the safety of economic, social and environmental 

aspects of the communities, and to warn of the risks of failure to achieve 

sustainability and to identify the root causes of those risks and 

treatment. 

3- The Research Objectives. 

The main objective: Measuring the relationship between the 

application of Value Stream Costing model in Lean Manufacturing 

environment and the Sustainability Strategy, and it fork to the following 

objectives: 

1-Measuring the relationship between the application of Value Stream 

Costing in Lean Manufacturing environment and the concern about the 

production quality.  

2- Measuring the relationship between the application of Value Stream 

Costing in Lean Manufacturing environment and the optimum usage of 

the company's resources.  

3- Measuring the relationship between the application of Value Stream 

Costing in Lean Manufacturing environment and achieving Satisfaction 

and loyalty of workers. 

4-Measuring the relationship between the application of Value Stream 

Costing in Lean Manufacturing environment and the attraction and 

retention of the best customers.  

5- Measuring the relationship between the application of Value Stream 

Costing in Lean Manufacturing environment and increasing the rates of 

growth in the organization.  

4- The Research Hypotheses. 

It can be summed up as :  

-The first basic hypothesis :  
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There is significant relationship between applying Value Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment, and achieving the 

sustainability strategy in business organizations.  

Sub hypothesis emerged from the first basic hypothesis are: 

1- There is significant relationship between applyingValue Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment and the concern 

about the production quality.  

2- There is significant relationship between applyingValue Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment and the optimum 

usage of the company's resources. 

3- There is significant relationship between applyingValue Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment and achieving 

satisfaction and loyalty of workers. 

4- There is significant relationship between applyingValue Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment and attracting and 

retention the best customers. 

5 There is significant relationship between applyingValue Stream 

Costing model in Lean Manufacturing environment and increasing the 

rates of growth in the organization.  

-The second basic hypothesis :  

There is significant differences between respondents 

responsesmeans with regard to Job Title variable around sustainability 

strategy requirements. 

5- The Research Variables 

1. Independent variable : Value Stream Costing model and Lean 

Manufacturing system. 

2. Mediator variable : Value Stream Costing Model. 

3. Dependent variable: Sustainability Strategy. 
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6- The ResearchSociety and Sample. 

The Research Society Consist of all the gas filling companies in Gaza 

Strip.  

The Research Society sample: The study sample includes all the society 

items of gas filling companies in the Gaza Strip. 

7- The Research Plan. 

The study was divided into the following chapters: 

Chapterone : The general frame and literature review.  

Chapter two : The constituents of Lean Approach and Lean 

Manufacturing System. 

Chapter three : Reflections of Lean Manufacturing environment on Lean 

Accounting and its basic tool Value Stream Costing system. 

Chapter four : Sustainability Strategy and its relationship with applying 

Value Stream Costing and Lean Manufacturing system. 

Chapter five :An Empirical Study.  

Chapter six : Results and Recommendations. 

8- Results and Recommendations. 

The most important results: The application of Value Stream 

Costing model and Lean Manufacturing lead to support the requirements 

of sustainability strategy which are: 

1. The concern about the production quality. 

2. The optimum usage of the company's resources. 

3. Achieving satisfaction and loyalty of workers. 

4. The attraction and retention of the customers. 

5. Increasing the rates of growth in the organization. 

The most important recommendations: the researcher advises 

businesses organizations to follow the Value Stream Costing system and 

Lean Manufacturing system because they offer many advantages that 

support the Sustainability Strategy of those organizations. 
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