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 أثر التكامل بين ممارسات أسموب السجالت المحاسبية المفتوحة
 تيار تدفق القيمة في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية  ونظام تكاليف
 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة 

 في منشآت األعمال المصرية "دراسة ميدانية"
 البحث:ممخص     

نظام بية المفتوحة و تقديم رؤية مستقبمية حول أثر التكامل بين استخدام أسموب السجبلت المحاس استيدف ىذا البحث
في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي  تكاليف تيار تدفق القيمة

وتتمثل مشكمة البحث فيلمتكمفة وذلك من خبلل دراسة ميدانية عمى منشآت األعمال المصرية.  ما ىو الدور تحديد  
بية المفتوحة في تحقيق التكامل مع نظام تكاليف تيار تدفق القيمة لدعم مدخل الذي يمعبو أسموب السجبلت المحاس

؟. ولقد اعتمدت الباحثة في اختبار إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة
عة لمشركة القابضة لألدوية ( شركة تاب23)ارتباط بيرسون ونماذج االنحدار وذلك بالتطبيق عمى  فروض البحث عمى

. وخمصت الدراسة إلى أن ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تعتبر والكيماويات والمستمزمات الطبية
مدخبًل إلدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتوحيد الطرق واألنظمة المحاسبية بين األطراف األعضاء في سمسمة 

المعمومات واإلفصاح االختياري عن ىيكل التكاليف الداخمية بين أطراف العبلقة التعاقدية التوريد وتمكينيم من تبادل 
أسموب السجبلت الدور اإليجابي الستخدام ممارسات المشترى(. وأشارت نتائج التحميل اإلحصائي  –)المورد 

ئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. كذلك لسمسمة التوريد في بي تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة فيالمحاسبية المفتوحة 
ونظام تكاليف تيار  ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةكبًل من أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أيضًا أن 

لسمسمة  في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةيؤثران تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة إحصائية  تدفق القيمة
ن كان تأثير الت ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة أكبر من وريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد، وا 

 وعندما تم إدخال التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة. ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة تأثير
مدخل إدارة التكمفة عبر  دعمتأثير األكبر المعنوي الموجب في في النموذج تبين ال ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

وأخيرًا أكدت نتائج التحميل اإلحصائي الدور  لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. الحدود التنظيمية
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 اللة اإلحصائية عمىفي التأثير المعنوي ذو الد وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةاإليجابي الستخدام 
وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود بمعنى أنو كمما زاد استخدام  تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

.التحسين في آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفةكمما زادت درجة  التنظيمية  
 الكممات المفتاحية:

-إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية  مدخل -ار تدفق القيمة تكاليف تي نظام -السجبلت المحاسبية المفتوحة 
 التخطيط االستراتيجي لمتكمفة
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The Effect of Integration between Open Book Accounting and Value 

Stream Costing (VSC) in support of Inter-Organizational Cost 

management (IOCM) in Lean Manufacturing and improving cost-

effective strategic planning mechanisms In Egyptian Business 

Establishments "Field Study" 

Abstract: 
This research aimed to present a future vision about the impact of integration 

between the use of the Open Book Accounting method and the Value Stream 

Costing system in supporting the Inter-Organizational Cost management and 

improving the mechanisms of strategic cost planning through a field study on 

Egyptian business Establishments. The research problem is to determine what role 

the Open Book Accounting method plays in achieving integration with the value 

stream current cost system to support Inter-Organizational Cost management 

(IOCM) and improving the mechanisms of strategic cost planning.The researcher 

has relied on the research hypothesis test on Pearson's correlation and regression 

models, by applying it to (32) companies affiliated to the Holding Company for 

Medicines, Chemicals and Medical Supplies. The study concluded that Open Book 

Accounting method practices are an entry point for Inter-Organizational Cost 

management, standardization of accounting methods and systems between member 

parties in the supply chain and enabling them to exchange information and optional 

disclosure of the internal cost structure between parties to the contractual 

relationship (supplier – buyer).The results of the statistical analysis indicated the 

positive role of the use of Open Book Accounting method practices in activating the 

value-flow stream costs system for the supply chain in a loss-free production 

environment. The results of the statistical analysis also showed that both the 

accounting practices of the Open Book Accounting method and the value flow 

stream cost system have a positive and statistically significant effect in supporting 

Inter-Organizational Cost management of the supply chain in a production 
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environment free of loss, although the impact of accounting records style practices 

Open is greater than the effect and value stream system costs.When the integration 

of Open Book Accounting method practices and the value flow stream costs system 

was introduced into the model, the greatest positive moral effect was shown in 

supporting the cost management approach across the organizational boundaries of 

the supply chain in a loss-free production environment. Finally, the results of the 

statistical analysis confirmed the positive role of using and applying the Inter-

Organizational Cost management in the moral impact of statistical significance on 

improving strategic cost planning mechanisms in the sense that the greater the use 

and application of Inter-Organizational Cost management the greater the degree of 

improvement in the mechanisms of strategic cost planning. 

Key words: 

Open Book Accounting (OBA) - Value Stream Costs (VSC) - Inter-Organizational 

Cost management (IOCM) - Cost Strategic Planning 
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 البحث:مقدمة 
في ضوء المستجدات والتغيرات في بيئة األعمال الحالية واالعتماد عمى استخدام التقنيات الصناعية المتقدمة في  

وانتشار الشركات عابرة القارات ومتعددة في الوقت الراىن حدة المنافسة  تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات وزيادة
، فإن األمر يتطمب في بيئة األعمال شركات ألىداف البقاء والنمو واالستمراراألنشطة. ونظرًا ألىمية تحقيق ىذه ال

أدوات وأساليب جديدة تعمل عمى تدعيم قدرتيا عمى مواجية تمك التغيرات  ابتكارتطوير األداء والتوجو نحو منيا 
كمفة عند إحداث ذلك شكل ما مع بعضيا البعض وتحقيق مزايا خفض التخمق نوع من التعاون والتكامل واالنسجام بو 

 Inter-Organizational Cost مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية التعاون.  لذلك ظير وتنامى دور
management (IOCM) والذي يعتمد عمى  كأحد األساليب االستراتيجية في مجاالت خفض التكمفة وزيادة القيمة

بل تتعدى  المنشأةة وتحميل التكاليف التي تحدث داخل ـــــدراس دراسة التكاليف خارج حدود المنشأة، أي ليس فقط
اجة إلى التعرف عمى ـــــــال في حـــــــــــآت األعمـــــــأة، وأصبحت منشــــــــــــــــالحدود الخارجية لممنشة والتحميل إلى ــــــالدراس

 Sunil and Routroy, 2017) الية ممكنةـــأكبر فعـــــة بــــــميــاليفيا الداخــا بيدف إدارة تكــــــــــاليف موردييـــتك
;Windolph and Moellerb, 2012) احيا عمى ــاليب تعتمد في نجــــات أن ىذه األســــالدراس ديد منـأثبتت الع. وقد

يتم تعزيزه  والذي -ترية الموردة والمنشآت المش المنشآت -آت األعمال ـــــمنشاون القائم بين ـالتعالعبلقة التكاممية و 
وتخفيض التكمفة  اإلسرافبما يجعميم يعممون معًا نحو القضاء عمى أوجو  بتبادل بيانات التكاليف بين الطرفين

 ,Alenius) وبما يحقق قيمة لكل أطراف الشراكة وتحسين مواصفاتوالمشتركة المرتبطة بالتكمفة الكمية لممنتج النيائي 
et.al. , 2016) . 

يل تحقيق وتنظيم عممية تبادل بيانات التكاليف ولمتغمب عمى مشكمة نقص معمومات التكاليف بين المنشآت وفى سب
االستراتيجية بيدف تحسبن أداء المحاسبة اإلدارية أفرز الفكر المحاسبي عددًا من أدوات وأساليب أعضاء السمسمة 

 المحاسبيةأسموب السجبلت كان من أىميا  (Hertog, 2014)منشآت األعمال وزيادة تدعيم القدرة التنافسية ليا 
بفعالية بين المنشأة كأسموب مبلئم إلدارة تكاليف سمسمة التوريد  Open Book Accounting (OBA)المفتوحة 

أو إدارة  وكمدخل لتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة الموردة والمنشأة المشترية وتحسين جودة العبلقة بينيما
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 ;Uddin and Hassan, 2011) وكمدخل لتعظيم منفعة أدوات اإلدارة البينية لمتكمفةة عبر الحدود التنظيمية التكمف
Uddin,2013) . 

أحد األساليب اليامة لمكشف عن بيانات التكمفة  (OBA)يعد أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة وفى ىذا السياق 
إدارة التكمفة من خبلل بناء الثقة في عبلقة المشترى بالمورد من  من خبلل المشاركة في المعمومات، وكذلك تفعيل

أجل تحسين األداء، حيث يقوم ىذا األسموب بدور ىام في الكشف عن ىياكل التكمفة وبالتالي تفعيل إدارة التكمفة بين 
تحقيق إلى  في ظل عبلقات شراكة بينيا تؤدىسمسمة التوريد وذلك  في (IOCM) الشركات عبر الحدود التنظيمية

 وترشيد استخدام الموارد المتاحة من خبلل تخفيض التكاليفودعم القدرة التنافسية ليا  قيمة لكل أطراف الشراكة
(Paksoy ,et. al. 2019, Elgibale and Safwat, 2014) . 

مسمة التوريد قد لشركاء في سا بيانات التكمفة الخاصة بالشركاتأن الممارسات المحاسبية لمكشف عن  والجدير بالذكر
في التسعينات من القرن  Lean Production and Supplyاإلنتاج بدون فاقد استراتيجية ظير عند انتشار 

من خبلل  المعمومات المحاسبية دورًا ىامًا في تحديد التوجو االستراتيجي لمنشآت األعمال االماضي والذى لعبت فيي
، ومن ثم تتماشى لمعميل القيمةالجودة وتخفيض التكاليف وتعزيز زيادة مستوى بيدف ترشيد التصرفات اإلدارية 

خصائص النظام المحاسبي مع مبادئ استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد باعتباره جزء من نسيج تمك االستراتيجية 
(Cesaroni and Sentuti, 2014) .  ب في طرق وأساليمن الفاقد حدوث تغيير  الخاليوتتطمب بيئة اإلنتاج

أحد  Value Stream Costing (VSC)القياس والرقابة وتقويم أداء المنشأة، ويعتبر نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 
يساىم في توفير معمومات مبلئمة وسيمة الفيم  والذيمن الفاقد  الخاليأدوات نظام التكاليف المبلئم لبيئة اإلنتاج 

 .خصيص التكاليف اإلضافية عمى المنتجاتويساىم في تجنب مشكبلت ت القيمة،ألعضاء تيار 

وبالتالي لكي يساىم نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في تحقيق أىداف ومبادئ استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد 
فإن األمر يستمزم توفير معمومات دقيقة وتفصيمية ومبلئمة تتعمق باالختناقات أو القيود عمى مسارات تدفق القيمة، 

ء توفير تمك المعمومات عمى عاتق نظم إدارة التكاليف االستراتيجية، وىنا يبرز دور أسموب السجبلت ويقع عب
المحاسبية المفتوحة كأحد األساليب االستراتيجية التي تدعم نظام تكاليف تيار تدفق القيمة وتتكامل معو من أجل دعم 

 ,Camarinha-Matos)  خطيط االستراتيجي لمتكمفةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين آليات الت
et.al. , 2019)  . 
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ويؤدى دورًا  قد أصبح ممارسة معروفة في إدارة سمسمة التوريد،وترى الباحثة أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
الدراسات  إحدى . وتأكيدًا عمى ذلك فقد أشارت(VSC)التكامل مع نظام تكاليف تيار تدفق القيمة  ىامًا من خبلل

لتمكين التعاون بين أعضاء سمسمة التوريد إلى أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعتبر أحد الوسائل الحديثة 
مما يجعميم يعممون معًا نحو القضاء عمى الفاقد وتحقيق قيمة لكل أطراف الشراكة وبما يؤدى إلى خفض التكاليف 

ادة القيمة المقدمة لمعميل من خبلل تخفيض التكاليف والتخمص من الفاقد لزيالموارد المتاحة  استخداموترشيد 
(Romano and Formentini, 2012). 

لذا فقد أصبح من الضروري أن تتسق ممارسات المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف مع ممارسات بيئة التصنيع 
حاسبية الضرورية والمبلئمة لدعم عمميات قياس الخالي من الفاقد من أجل توفير النظام المحاسبي لممعمومات الم

دارة التكمفة والرقابة وقياس األداء واتخاذ  القرارات، ويطمق عمى تمك النوعية من المعمومات المحاسبة عن بيئة وا 
والتي تتميز باستبعاد الفاقد من الوظيفة  Lean Accountingاإلنتاج الخالي من الفاقد أو المحاسبة الرشيقة 

لدعم عممية اتخاذ القرارات وبشكل يساىم  لجميع المستفيدينية نفسيا بيدف توفير معمومات مبسطة ومفيومة المحاسب
 .(6106)محسن،  في تطوير أداء المنظمات ويزيد من كفاءتيا وفاعميتيا

طار تقديم رؤية  سوف يتم في ىذا البحثلذلك فإنو  وب ممارسات أسممن خبلل دراسة أثر التكامل بين  منيجيوا 
مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية  في دعم نظام تكاليف تيار تدفق القيمةالسجبلت المحاسبية المفتوحة و 

 .منشآت األعمال المصرية ة عمىمن خبلل دراسة ميدانيوتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وذلك 
 البحث:مشكمة 

ىمية إقامة عبلقات تعاونية بين المنشآت ونشر ثقافة تبادل المعمومات فيما شيدت السنوات األخيرة إىتمامًا متزايدًا بأ
وتزايد االىتمام بالتكاليف لخفض األسعار في السوق وذلك من خبلل  Globalizationبينيا نتيجة ظيور العولمة 

االستعانة بمصادر التوسع في ويؤدى ذلك إلى  اإلنتاج،إجراء تحسينات مستمرة في العمميات اإلنتاجية داخل خطوط 
 .(IOCM)التوريد الخارجية وبالتالي االىتمام بإدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية 

لتكيف ع بيئة األعمال بوضعيا الراىن، ونظرًا ألىمية انظرًا لما أدركتو العديد من المنشآت من صعوبة في التكيف مو 
ألعمال الحالية، برزت أىمية االرتباط بين المنشآت أو التجاوب مع المستجدات والتغيرات التي تحدث في بيئة ا

بغرض تخفيض التكمفة وتحسين  Supply Chainوتحالفات استراتيجية تحت مسمى سمسمة التوريد بعبلقات شراكة 
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األداء ألطراف السمسمة. ويتطمب ذلك معمومات تفصيمية دقيقة ومبلئمة وفى الوقت المناسب، ويقع عبء توفير تمك 
قيادة  Focal Firmعمى عاتق نظم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية. وغالبًا ما تتولى المنشأة الرئيسية المعمومات 

يمكن تحقيق استراتيجية مشتركة لجميع أعضاء السمسمة تعود  لكيالسمسمة جيود التنسيق والتطوير لجميع مفردات 
 (Boute,et.al. 2015; Alenius,et.al. 2016)بالنفع عمى جميع األعضاء 

في السمسمة تتخصص في  من المنشآت األعضاءوفى ىذا السياق فإنو طبقًا لمفيوم سمسمة التوريد، فإن كل منشأة  
سناد األنشطة األخرى إلى  تكون أكثر والتي منشآت أخرى بالسمسمة الأداء األنشطة التي تتميز فييا بميزة نسبية وا 

إلى قدر  تحدد،السمسمة  امتدادتوافق واالرتباط بين األنشطة عمى كفاءة في أدائيا. وفى ضوء ذلك أصبحت عبلقات ال
 Wouters and)كبير، مستوى كفاءة السمسمة ككل والتي تتحدد بدورىا في ضوء أضعف الحمقات بيا 

Kirchberger, 2015). 

تسعى إلى يعد من أىم االتجاىات التي  Supply Chain Managementوبالتالي فإن مفيوم إدارة سمسمة التوريد 
المنافسة بين المنشآت إلى شكل  اتجيتحيث  لممنشآت،تحقيق التوافق مع متطمبات العولمة وتحقيق الميزة التنافسية 

وىو المنافسة بين سبلسل التوريد بعضيا مع البعض ومدى قدرة ىذه السبلسل عمى االستجابة من ذي قبل أكثر قوة 
ال. وأظيرت العديد من الدراسات إىتمامًا كبيرًا لدور تكامل واستجابة لمتغيرات والمستجدات في بيئة األعمالسريعة 

سمسمة التوريد في تحسين أداء المنشآت وذلك من خبلل تكامل الوظائف الداخمية والخارجية لممنشأة وربطيا بشكل 
 (Otchere, et.al.2013)فعال مع المنشآت الموردة والمنشآت المشترية وباقي األعضاء في سمسمة التوريد 

 Inter-Organizational Costمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ومع تنامى أىمية التوجو نحو تبنى  
management (IOCM)  من قبل كأحد األساليب االستراتيجية في مجاالت خفض التكمفة وزيادة القيمة وذلك

عمى امتداد سمسمة التوريد، ومساعدة المنشأة وكمدخل منظم لتنسيق برامج خفض التكمفة  أعضاء سمسمة التوريد
تزايدت الحاجة إلى توفير معمومات محاسبية تساىم  الرئيسية وموردييا عمى تطوير الجيود المشتركة لخفض التكمفة ،

منيا  – عدة أساليب مستحدثة من خبلل االستراتيجية مع ذلكتجاوبت المحاسبة اإلدارية و في تحقيق ىذا التوجو 
الذى يندرج تحت مظمة نظم إدارة و  كأحد التقنيات المرتبطة بسمسمة التوريد جبلت المحاسبية المفتوحةأسموب الس

ترتكز عمى االىتمام بالمنظور الخارجي  - Strategic Cost Management (SCM)التكاليف االستراتيجية 
والتي تستند إلى تخفيض التكمفة  والتخطيط ليا في سبيل إدارة التكمفة استراتيجياوعدم التقيد بالحدود التنظيمية لممنشأة 
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توفير معمومات عن تكمفة أداء األنشطة بالمنشأة الرئيسية والموردين باإلضافة إلى التكمفة التي تنشأ عن من خبلل 
عبلقات التفاعل بين المنشأة الرئيسية وموردييا وعمبلئيا وتحميل تمك المعمومات لتحديد الفرص المحتممة لتحسين 

ءة المعامبلت بين أعضاء السمسمة والتي تنعكس عمى تخفيض التكمفة واالستجابة السريعة لممتغيرات والمستجدات كفا
 .(Ellstrom and Larsson, 2017 ;Sohn, et.al. 2015) التي تحدث في بيئة األعمال

كمفة عبر الحدود التنظيمية يمعب دورًا ىامًا في إدارة التوالجدير بالذكر أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
حيث أن الغرض منو ىو التمكين من التعاون المشترك بين المشترين والموردين بما يجعميم يعممون معًا نحو 
تخفيض التكمفة والقضاء عمى الفاقد وتحقيق قيمة لكل أطراف الشراكة في سمسمة التوريد وبما يعظم من تحقيق المزايا 

يتم النظر إلى أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة عمى أنو أداة لتخفيض التكاليف فقط،  التنافسية ليا. وبالتالي ال
ضافة قيمة لمعميل. وفى ىذا السياق  فإن بل أيضًا كمدخل لتحسين العبلقات بين أطراف الشراكة في سمسمة التوريد وا 

دة مستوى الثقة والتعاون وااللتزام المشاركة في بيانات التكمفة السرية قد تتطمب وتؤدى في ذات الوقت إلى زيا
المتبادل بين المشترين والموردين، وبالتالي فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يمكن أن يكون وسيمة لتخفيف 

  معموماتالحدة التوتر التي قد تحدث من حين إلى أخر في المفاوضات السعرية، وتخفيض عدم تماثل 
Information Asymmetry (6105)الصغير،  التكمفة بين أطراف الشراكة في سمسمة التوريدقة بالمتعم . 

من خبلل  وبالتالي ينبغي عمى المديرين أن يمارسوا وبشكل فعال التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وتحسين آلياتو
بالكشف ( يقوم بعض أطراف سمسمة التوريد )الموردينبموجبو  والذياستخدام أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 

لكى تظير التزاميا وتقوية وضعيا بين المنشآت  عن ىيكل تكاليفيم إلى أطراف أخرى في السمسمة )العمبلء(
وبالتالي التنفيذ الفعال لممارسات الكشف عن بيانات التكمفة مع شركاء األعمال وذلك لمحد من المصادر  المنافسة

 وبما يسمح بتحقيق المكاسب المتبادلة لطرفي الشراكة المحتممة لممشاكل التي يمكن أن تحدث في ىذا الشأن
(Gianpaolo, et.al. , 2020 ) .  

ونظرًا لما شيدتو األسواق العالمية في اآلونة األخيرة من زيادة حدة المنافسة وظيور التقنيات الجديدة والعمل عمى 
اإلنتاج  استراتيجيةقتصادية إلى تبنى تمبية مطالب العمبلء وتحقيق رضائيم، أدى ذلك عمى توجو بعض الوحدات اال

وما صاحب ذلك من ظيور المحاسبة  Lean Productionالخالي من الفاقد أو ما يسمى بنظام اإلنتاج الرشيق 
تمك التغيرات أثرىا عمى النظام المحاسبي مما استمزم توفير معمومات مبلئمة تواكب التطورات تركت  الرشيقة. ولقد
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. وأن نجاح تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة عند إتباع نظام اإلنتاج الخالي من الفاقد إنما والتغيرات في األسواق
الوحدات االقتصادية عمى مقاييس األداء لمتحسين الرشيق بداًل من مقاييس األداء التقميدية.  اعتماديتوقف عمى مدى 

تقميل اليدر والقضاء عمى الضياع  لعمل عمىالتي من شأنيا اعددًا من األدوات  المحاسبيالنظام  استحدثلذلك فقد 
في عمميات اإلنتاج والتشغيل وتقميل وقت تدفق العمميات اإلنتاجية وتوفير معمومات دقيقة وسريعة وتحسين جودة 

 المنتجات بيدف تخفيض التكاليف الفعمية لئلنتاج.

طرق واألساليب التي يتم من خبلليا قياس وبالتالي فإن بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد تتطمب إحداث تغييرات في ال
أحد أدوات إدارة التكاليف التي تعمل عمى  (VSC)ورقابة وتقييم أداء المنشأة، ويعتبر نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 

معالجة االنحرافات في أداء العمميات وعدم وجود عوائق في العممية اإلنتاجية تؤدى إلى إعاقة تدفق المنتج خبلل 
في تعزيز المزايا التنافسية دورًا ىامًا  (OBA) كما يمعب أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تدفق القيمة.مسار 

تحقيق االتساق و  نظام تكاليف تيار تدفق القيمة من خبلل تكاممو معلسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد 
دعم مدخل إدارة القيمة داخل وخارج المنشأة وذلك من خبلل  بين احتياجات ومتطمبات العمبلء وأنشطة مسار تدفق

 .التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

وعمى الرغم من زيادة االىتمام من قبل أعضاء سمسمة التوريد بالمشاركة في بيانات التكمفة إال أن الدراسات الحديثة 
في الدليل التجريبي وذلك فيما يتعمق بممارسات تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية  اً قصقد أشارت إلى أن ىناك ن

المفتوحة كأحد آليات إدارة التكمفة وكذلك تجنب المخاطر التي يمكن أن تؤثر سمبًا عمى الجيود اإلدارية المرتبطة 
ية المفتوحة في إدارة تكاليف سمسمة يقوم بو أسموب السجبلت المحاسب الذيوبالتالي ينبغي توضيح الدور  بالتطبيق.
وتوفير المعمومات التي تمكن من تنفيذ خطط  في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد عبر الحدود التنظيمية التوريد

التحسين وصواًل ليدف تخفيض التكمفة ودعم الميزة التنافسية ألطراف سمسمة التوريد وذلك من خبلل تحسين آليات 
 ي لمتكمفة.التخطيط االستراتيج

سمسمة التوريد وكأداة من أدوات إدارة تكاليف وعمى الرغم من أىمية أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في إدارة 
في حدود  –إال أن الدراسات التجريبية في ىذا المجال في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد التكمفة عبر الحدود التنظيمية 

وعمى الرغم من األثار اإليجابية المحتممة التي يمكن أن تنتج عن تطبيق ىذا تعتبر محدودة.  –عمم الباحثة 
األسموب، إال أن القميل من الدراسات قد تعرضت لكيفية عمل ىذا األسموب وتفادى المخاطر المصاحبة لتطبيقو. 
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وجد مبادئ توجييية ويرجع ذلك إلى سرية وحساسية بيانات التكمفة الخاصة بالشركات. باإلضافة إلى ذلك فإنو ال ت
 .   )ahraee, 2016)Zكافية لدعم تنفيذه من قبل المديرين عمى نحو فعال 

يمكن تنظيم العبلقات  لكياستراتيجيات إدارة التكمفة  بتحديد منشآت األعمال تقوملذا فمن األىمية بمكان أن 
تركيز ليس فقط عمى تخفيض التكمفة لدى المشتركة فيما بينيا داخل سمسمة التوريد عبر الحدود التنظيمية من خبلل ال

 ىذه السمسمة.كل منشأة عمى حدة فحسب بل العمل أيضًا عمى تحسين الميزة التنافسية لجميع الشركاء داخل 

ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة بشكل  السجبلت المحاسبية المفتوحةأسموب  استخدامالباحثة أنو إذا تم  وتعتقد
في بيئة اإلنتاج في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية  اإليجابيثر متكامل سوف يكون لو األ

 .تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفةوبالتالي الخالي من الفاقد 
 بمفيوم لدى المنشآت الكشف عن درجة الوعييتضح مما سبق أن ىناك دوافع ليذه الدراسة من أىميا: 

 الذيوالدور  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةوأثر التكامل بينو وبين  لمفتوحةأسموب السجبلت المحاسبية ا
يؤديو في تخفيض التكمفة ودعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لتحسين آليات التخطيط 

سبق ترى الباحثة أن ىناك مشكمة أساسية تواجو معظم المنشآت وىي وعمى ضوء ما  االستراتيجي لمتكمفة.
وتتمثل في كيفية االستفادة من التطورات التي تحدث في نظم إدارة التكاليف  ،ثل الباعث ليذه الدراسةتم

والتطورات العالمية في وسائل االتصال ونظم المعمومات والتي تساعد في تحقيق الممارسات التي من شأنيا 
الدور الذي يمعبو أسموب السجبلت  وبشكل أكثر تحديدًا ما ىو تحقيق التعاون والتكامل بين منشآت األعمال.

لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر في تحقيق التكامل مع نظام تكاليف تيار تدفق القيمة المحاسبية المفتوحة 
ىل ىناك أثر لمتكامل بين أسموب  وبمعنى أخر ؟لمتكمفةالحدود التنظيمية وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي 

في نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية السجبلت المحاسبية المفتوحة و 
 وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة؟  بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد

 البحث:أىمية 
 :يمييكتسب ىذا البحث أىميتو العممية والتطبيقية من خبلل ما  
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ليب واستراتيجيات حديثة ومتقدمة لخفض التكمفة مع الحفاظ عمى أىمية وضرورة استخدام المنشآت أسا -0
التنظيمية والدور الذي  إدارة التكمفة عبر الحدود مدخلقيمة المنتج، وتمثمت أحد ىذه االستراتيجيات في 

في نظام تكاليف تيار تدفق القيمة و السجبلت المحاسبية المفتوحة  التكامل بين أسموب معبويمكن أن ي
 ىداف االستراتيجية لممنشأة وذلك من خبلل تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة.تحقيق األ

ىذا البحث إمتدادًا ألدبيات الفكر المحاسبي التي اىتمت بدراسة ممارسات أسموب السجبلت  يعد -6
أحد الموضوعات  تعتبر تمك الممارساتحيث  نظام تكاليف تيار تدفق القيمة،و  المحاسبية المفتوحة

والتي لم تمق الدراسة الكافية من جانب األكاديميين، وسوف  اإلداريالمحاسب  اىتمامحديثة التي تشغل ال
وتدعيم  ن أثر عمى تحسين أداء المنشآتيظل ىذا الموضوع محور اىتماميم في المستقبل لما لو م

 .قدرتيا التنافسية في األسواق المحمية واإلقميمية والعالمية
نظام تكاليف أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة و عن ممارسات  الجانب المعرفيالمساىمة في تعزيز  -3

من خبلل تشكيل قاعدة  لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية كأدوات تيار تدفق القيمة
براز الدور الحيوي الذي تمعبو المعمومات  معموماتية ومعرفية لمقطاعات التي تيتم بيذا الموضوع وا 

لدى  اليفية التي يمكن توفيرىا في ترشيد القرارات اإلدارية وزيادة فعالية نظام محاسبة التكاليفالتك
 األطراف المشاركة عبر سمسمة التوريد، وأيضًا لمباحثين والميتمين لتقديم المزيد من الدراسات المستقبمية.

دعم الشفافية دود التنظيمية و تحسين جودة المحتوى المعموماتي لمتكاليف عبر الح فيىذا البحث  يساىم -4
من  تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة سيؤدى إلى الذيفي اإلفصاح عن بيانات التكمفة األمر 

زيادة فعالية مخرجات نظام محاسبة التكاليف وبما ينعكس عمى الحد من مشكمة عدم تماثل خبلل 
 كة عبر سمسمة التوريد.بين األطراف المشار  Information Asymmetry المعمومات

فإن  تحت مسمى ممارسات سبلسل التوريد نظرًا لمنمو المتزايد لعبلقات الشراكة االستراتيجية بين المنشآت -5
االستراتيجي بين المنشآت عبر سمسمة التوريد من  العمل التعاونيتعزيز بيئة عمى تساعد ىذه الدراسة 

السجبلت المحاسبية المفتوحة وبما يعود بالنفع  أسموبعبر استخدام خبلل تبادل المعمومات التكاليفية 
، وكذلك توجيو والفائدة عمى جميع المنشآت المشاركة في سمسمة التوريد من خبلل تبنى ىذه الممارسة
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الفكر المحاسبي لمزيد من الدراسات حول أساليب إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ومدى مبلئمتيا 
  ن الفاقد.لبيئة اإلنتاج الخالي م

محل الدراسة عمى فيم أوضح لمدى  لمنشآتمن المؤمل أن تساعد نتائج الدراسة الحالية المسئولين في ا -6
أعمال في دعم  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةو  أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةكل من استخدام 

التي و  الناتجة عن ذلك اإليجابية مدخل التكمفة عبر الحدود التنظيمية واالستفادة من األثاروممارسات 
يمكن أن تمبى االحتياجات اإلدارية والمحاسبية في تساىم في تحقيق أىداف وتطمعات ىذه المنشآت وبما 

 .بما يحقق ليا ميزة تنافسية تدعم استقرارىا في بيئة األعمالو  البيئة التنظيمية التي تعمل فييا
 البحث:أىداف 

استخدام أسموب السجبلت  أثر التكامل بين تقديم رؤية مستقبمية حول فيبحث يذا الل الرئيسييتمثل اليدف 
دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةو المحاسبية المفتوحة 

 ية.وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وذلك من خبلل دراسة ميدانية عمى منشآت األعمال المصر 
  التالية:الفرعية  تحقيق األىداف من خبلل الرئيسيويتحقق اليدف 

أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تفعيل استخدام أىم الممارسات وكيفية االستفادة من  اختبار وتحميل -0
التكمفة عبر الحدود إدارة مدخل  دعمأعمال وممارسات المنشآت المشاركة في سمسمة التوريد و في 

 .في بيئة األعمال المصرية التخطيط االستراتيجي لمتكمفة تحسين آلياتو  التنظيمية
وتحقيق الخفض  تكاليف تيار تدفق القيمة واستخدامو في تحديد ومراقبة التكاليفتوضيح أىمية نظام  -6

في بيئة األعمال في ظل البيئة الديناميكية المعاصرة وبيان مدى مبلئمة ىذا النظام لمتطبيق  فييا
 مع تحديد األثار المترتبة عمى التطبيق. المصرية 

في تدعيم  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةكل من أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة و  فعاليةتقييم مدى  -3
، واالستفادة من واألىداف التي يسعى إلى تحقيقيا مبادرات استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد

ل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين التخطيط االستراتيجي المعمومات المرتبطة بيما لدعم مدخ
 لمتكمفة في عبلقات الشراكة بين المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد.
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السجبلت أسموب ممارسات التكاممي بين التأثيري و ي عن فيم المنشآت وقناعاتيا لمدور تقديم دليل ميدان -4
في خفض التكمفة وتدعيم عمميات اتخاذ وأثر ذلك  ار تدفق القيمةنظام تكاليف تيو  المحاسبية المفتوحة

 في بيئة األعمال المصرية. المنشآتراتيجية المتعمقة بأعمال القرارات التشغيمية واالست
 خطة البحث:

 تقسيم البحث إلى المباحث التالية:في ضوء طبيعة ومشكمة البحث، وتحقيقًا ألىدافو فقد تم  
 .لمبحث الفكري راإلطاالمبحث األول: 

السابقة واإلطار النظري المقترح والعبلقة بين المتغيرات وصياغة وتحميل الدراسات  الثاني: استقراءالمبحث 
 .فروض البحث

 وتشتمل عمى: ،الميدانيةالدراسة منيجية البحث و المبحث الثالث: 
 منيج البحث -0
 مجتمع وعينة البحث -6
 تصميم أداة البحث وأساليب جمع البيانات -3
 ساليب تحميل البياناتأ -4
 فروض البحث واختبارات اإلحصائينتائج التحميل  -5
 النتائج والتوصيات والتوجيات البحثية المستقبمية -6

 
 لمبحث الفكرياإلطار المبحث األول: 

 عددًا من العناصر يمكن بيانيا فيما يمي: ليذا البحثيتضمن اإلطار الفكري 
كأحد أساليب التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وأىمية تفعيل  مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية -

 من الفاقد. الخاليفي بيئة اإلنتاج ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
 .في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد تكاليف تيار تدفق القيمةلنظام اإلطار المفاىيمى   -
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السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق  التكاممية بين أسموبو تحميل العبلقة التأثيرية   -
القيمة وانعكاساتيا عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي من 

 الفاقد
مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية كأحد أساليب التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وأىمية تفعيل أواًل: 

  .من الفاقد الخاليفي بيئة اإلنتاج  السجبلت المحاسبية المفتوحة ات أسموبممارس
 ; Cooper and Slagmulderفي مقاالت  (IOCM)مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية  انتشر

Slagmulder and Yoshikawa  م والتي تم التأكيد فييا عمى أىمية إدارة التكمفة بكفاءة 0994منذ عام
 لكي يشمل ممنشأة بل يجب أن يتعدى ذلك إلى خارج الحدود التنظيميةالتنظيمية ل حدودالط داخل ليس فق

وفى ىذا السياق . (Cooper and Slagmulder, 2004; Kpmgllp, 2013)منشآت العمبلء والموردين 
مسمة التوريد م إلى أن إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ما ىي إال إدارة س6100في عام  Creeseأشار 

الموردة ومنشآت العمبلء خارج  بالمنشآتتقوم عميو ىو ضرورة االىتمام من قبل المنشأة  الذيوأن األساس 
في  الحدود التنظيمية ليا لتحسين سمسمة القيمة لكل منشأة عمى حدة وكذلك المنشآت أعضاء سمسمة التوريد

تتميز البيئة التي يطبق فييا مدخل إدارة التكمفة حيث  .(Creese , 2011) بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
معو  تختفيعبر الحدود التنظيمية بزيادة االعتماد المتبادل لطرفي عبلقة التعاون االستراتيجي إلى الحد الذي 

 الحدود التنظيمية وبصفة خاصة في مجاالت البحث والتطوير وتبادل الخبرات والعاممين وبيانات التكمفة
(Elgibale and Safwat, 2014). 

والداعم  لمتكمفةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية أحد أساليب التخطيط االستراتيجي  ىذا ويعتبر
الرئيسي لو وذلك من خبلل وضع األولويات وتحسين الميزة التنافسية لممنشأة وتخصيص الموارد بشكل 

تعاون جميع أطراف  يتم ممارستو بكفاءة من خبلل إلدارة التكاليفمدخل منظم  ىذا باإلضافة إلى أنو ،أفضل
ويتطمب ذلك وجود نظام تكاليف ينتج عنو معمومات سمة التوريد بيدف تخفيض التكاليف وتعظيم الربحية، سم

إلى قيام األعضاء بفتح  باإلضافة التوريد، ىذاسمسمة  فيمبلئمة ودقيقة ومفيدة يتم تبادليا بين األعضاء 
وتستيدف إدارة التكمفة عبر الحدود وبصفة خاصة تخفيض تكمفة المنتج. فع مشتركة سجبلتيا لتحقيق منا



  لسجالت المحاسبيه و نظام تكاليف تيار تدفق القيمة التكامل بين ا                                        د. نورهان عبدالغفار

- 16 - 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                                           العدد الثاني 

التنظيمية االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة عمى امتداد سمسمة التوريد وذلك من خبلل اإلدارة االستباقية 
حدود لكي يمكن التأثير عمى ىياكل وسموك التكمفة عبر ال Proactive Cost Managementلمتكاليف 

 إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية التنظيمية ألعضاء السمسمة. وفى ضوء ذلك تزايد االىتمام بتفعيل أدوات
 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد فيما بين أعضاء سمسمة التوريد لتنسيق األنشطة عمى امتداد السمسمة

(Windolph and Moellerb, 2012; Fayard, et.al. , 2014 ).  
مجموعة من المنشآت التي يتم من خبلليا إنتاج المنتجات  وفي ضوء وصف سمسمة التوريد عمى أنيا

عمى جميع األنشطة المرتبطة بتدفق وتحويل المواد أو  وتسميميا لمعمبلء النيائيين. وبالتالي فيي تشتمل
إلى أنشطة تدفق المعمومات  المنتجات بداية من مرحمة المواد الخام حتى المستيمك النيائي، ىذا باإلضافة

فحدوث التكاليف لم يعد يرتبط بتدفق  Surowiec, 2014) ; 6108، مجمي) فيما بين أطراف سمسمة التوريد
المواد أو المنتجات والمعمومات فقط ولكن بالمقدرة عمى تنسيق واستغبلل تمك العبلقات والروابط بين أطراف 

من منظور اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة. وقد  سمسمة التوريدين أطراف السمسمة. وبالتالي برزت أىمية التنسيق ب
المجيود المشترك  افتراضاتفي ضوء  Focal Companyتقوم بتمك الميمة المنشأة الرئيسية بسمسمة التوريد 

بين أطراف السمسمة الذى يستند عمى تبادل معمومات ترتبط بتكمفة وأداء األنشطة من أجل تحسين األداء 
 .  ;Ponpakdee, et.al., 2014) 6106، الذبياني) طراف السمسمة ككلأل

الحديثة التي تتسم  األعمال في بيئةظل حدة المنافسة  التكمفة، فيوبالتالي أصبحت الكفاءة في إدارة 
 أحد أىم الميارات الحاسمة لضمان استمرار المنشآت وسبلسل التوريد ،بالديناميكية والتغير والتطور المستمر

األعمال اعتمادا عمى تفعيل أدوات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية والتي تتسم بالتوجو عالم في  وبقاؤىا
تخفيض التكمفة عبر الحدود التنظيمية لكل منشأة، والتي تتعاظم فعاليتيا في ظل وجود بيدف االستراتيجي 

ن عممية التنسيق والتعاون بين أطراف سمسمة وىناك مبادرات لتحسيمتنسيق بين أطراف سمسمة التوريد. آلية ل
عمى تقنيات تبادل البيانات إلكترونيًا والتي تعتمد استخدام تكنولوجيا المعمومات  من أىمياالتوريد 

Electronic Data Interchange (EDI)  بين المنشآت مما يساىم في تدنية التكمفة وتعزيز الفعالية
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ة من خبلل انتقال المعمومات آنيًا من قاعدة بيانات منشأة لمنشأة أخرى لعبلقات التفاعل بين أطراف السمسم
 Wouters and) التوريدالكترونيًا مما يساىم في ترشيد عممية اتخاذ القرارات عبر أطراف سمسمة 

Kirchberger , 2015; Elgibale , 2014). 
اليب ــــــــوالذى يعتبر من أبرز أساسبية المفتوحة ـــجبلت المحـــــاسبة اإلدارية أسموب الســـات المحـــلذا قدمت أدبي

والذى ظير  مة التوريدــــمســــــات ســــتراتيجية التي يمكن استخداميا في دعم ممارســــــالمحاسبة اإلدارية االس
فاقد في التسعينات من القرن الماضي والذى يستخدم في  بدوناستخدامو مع انتشار أسموب التصنيع 

مة وذلك لمتغمب عمى نقص ــــــمســـــسالاليف ــــــالية تكـــــــموب مبلئم لتحسين فعــــكأسو عات التجميعية الصنا
كاليف وكاستراتيجية تحكم إدارة اإلفصاح االختياري عن ىيكل التكاليف الداخمية )شفافية ـــات التـــــــمعموم

 , .Fayard, et.al) 6104)متولى،  رشيد التكمفةالتكمفة( بين أطراف سمسمة التوريد في إطار فمسفة ت
2014;Windolph and Moellerb, 2012;.  وبالتالي فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة وتبادل

يعد أداة ىامة لدعم مدخل إدارة  في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد بيانات التكاليف بين أعضاء سمسمة التوريد
من خبلل تسييل تحديد الفرص  تنظيمية وتحسين جودة العبلقة بين أعضاء السمسمةالتكمفة عبر الحدود ال

 .(Romano and Formentini, 2012)التي يمكن من خبلليا تخفيض الفاقد خبلل العممية اإلنتاجية 
السجبلت المحاسبية حيث توصمت العديد من الدراسات إلى أن ممارسة المنشآت عبر سمسمة التوريد ألسموب 

يعد أداة ىامة إلدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ومن ثم تحسين  في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد فتوحةالم
وذلك من خبلل توافر قنوات اتصال داخمية تربط جميع أجزاء المنشأة  جودة العبلقة بين أعضاء السمسمة

إلدارة التكمفة  عبر سمسمة التوريد ممارسة المنشآتببعضيا البعض وكذلك قنوات اتصال خارجية تربط بين 
 .(Windolph and Moellerb, 2012)  عبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد

 مفيوم وطبيعة استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد -0
األمريكية وذلك في ترجع الفكرة الرئيسية الستراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد إلى ىنري فورد بوالية ميتشجان 

م عندما تبنى مفيوم تكامل العمميات اإلنتاجية من أجل إنتاج منتجات ذات مواصفات متنوعة في 0903عام 
 Womack and)بيئة عمل نمطية وذلك إلشباع احتياجات ورغبات العمبلء المتنوعة وبأحجام كبيرة 
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Shook, 2011). طوير أفكار ىنري فورد بواسطة شركة تويوتا وبعد االنتياء من الحرب العالمية الثانية تم ت
اليابانية والتي قامت بإجراء بعض التعديبلت عمييا والتغمب عمى المشكبلت التي واجيتيا مثل عدم المرونة 
وبطء االستجابة لتنوع المواصفات. ولقد نتج عن ذلك نظام تويوتا اإلنتاجي الذي تحقق فيو المرونة 

والذي نتج عنو الوفاء باالحتياجات المختمفة من العمبلء، والرقابة اآللية لمجودة  واالنسيابية في تدفق اإلنتاج
(Shimokawa and Fujimoto , 2012) وبعد ذلك تم تطوير المبادئ التي استند عمييا نظام تويوتا .

وظائف اإلنتاجي لكي يشتمل عمى تيار خمق القيمة لمعميل والذي تضمن العمميات الصناعية باإلضافة إلى ال
 Lean المساعدة األخرى كالتسويق والمبيعات والمحاسبة وذلك تحت مسمى "نظام اإلنتاج الخالي من الفاقد"

Manufacturing System. 
وبالتالي فإن فكر ومبادئ استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد ال يقتصر فقط عمى العمميات الصناعية بل 

نظام متكامل ومتناسق يستيدف تعزيز القيمة لمعميل، ومنيا الوظيفة يمتد إلى جميع الوظائف المساعدة في 
الذي اقتضى استبدال أو تعديل نظم المحاسبة اإلدارية  Lean Organizationالمحاسبية في إطار مفيوم 

التقميدية ونظم محاسبة التكاليف التقميدية بنظام محاسبي أكثر شفافية ووضوحًا لكي يتبلءم مع تمك 
ية والتغيرات التي حدثت في بيئة التصنيع الحديثة ويطمق عميو أدوات المحاسبة المبلئمة لبيئة االستراتيج

 . Lean Accounting (Kocamis,2015)اإلنتاج الخالي من الفاقد أو المحاسبة الرشيقة 
لدورة ىذا ويعتبر اإلنتاج الخالي من الفاقد استراتيجية تشغيمية يتم تصميميا من أجل الوصول ألقل زمن 

اإلنتاج وذلك من خبلل إزالة الفاقد والضياع أثناء العمميات التشغيمية وذلك بالنسبة لجميع المنشآت األعضاء 
 Valueفي سمسمة التوريد، والتخمص من األنشطة التي ال تضيف قيمة من تيار/ مسار تدفق القيمة 

Stream يابية تدفق القيمة باستبعاد نقاط والتحسين المستمر لتكاليف مسار تدفق القيمة مما يحقق انس
االختناق وتخفيض التكاليف وزيادة الجودة وتخفيض زمن دورة التشغيل بيدف تعظيم القيمة ألصحاب 

 .(Ravenscraft, 2016)المصمحة وتدعيم القدرة التنافسية لممنشآت األعضاء في سمسمة التوريد 
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تعتبر نقطة البداية في استراتيجية اإلنتاج الخالي من  والجدير بالذكر أن تعظيم القيمة من وجية نظر العمبلء
الفاقد حيث تم االنتقال من التركيز عمى إزالة الفاقد والضياع أثناء العمميات التشغيمية بيدف تدنية التكاليف 
إلى تعظيم القيمة ألصحاب المصمحة وذلك من خبلل توفير خصائص يرغبيا أصحاب المصمحة )العمبلء( 

من التسميم، وتعزيز القيمة المدركة بواسطة العميل والتي يمكن أن تتحقق من إمكانية تمبية مثل اختصار ز 
طمبات صغيرة الحجم بأسرع وقت ممكن دون أن يتحمل العميل تكاليف إضافية. وبالتالي فإن تعظيم القيمة 

تثمرين نظرًا من وجية نظر العمبلء سوف تنعكس عمى تعظيم القيمة لباقي أصحاب المصمحة ومنيم المس
 ,Ofileanu)لمزيادة التي يمكن أن تتحقق في المبيعات والتي تنعكس عمى زيادة األرباح ومعدل العائد 

2015) 
 من الفاقد الخاليفي بيئة اإلنتاج  أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة وأىمية تفعيل ممارساتومتطمبات  مضمون -6

 فيالتي تحقق مميزات تنافسية ليا واالستفادة من التوسع  نظرًا لسعى غالبية المنشآت إلى أداء األنشطة
كبير من  جزء لذا تزايد اعتمادىا عمى الموردين وذلك لتوريد Outsourcing Strategy استراتيجية التعييد

القيمة المضافة. ومن ثم تزايدت الحاجة من جانب الشركات المصنعة لكي تعرف كفاءة عمميات التصنيع 
. نتيجة لذلك تزايدت (Sadeghi and Jokar, 2014) التوريد ككلك لضمان كفاءة سمسمة لدى موردييا وذل

الحاجة إلى تفعيل نظام رقابي يساىم في تنسيق عمميات اإلنتاج والتسميم فيما بين أعضاء سمسمة التوريد، مما 
 – سمسمة التوريد التي تنتجيا النظم المحاسبية لمشركات األعضاء في يتطمب تبادل المعمومات المحاسبية

لبلستفادة من تحقيق  بشفافية فيما بين مختمف أعضاء السمسمة –وبصفة خاصة المعمومات التكاليفية 
 التي يتم أدائياالوفورات التكاليفية وذلك من خبلل إحكام الرقابة عمى المسببات التي تدعم كفاءة األنشطة 

 .(Kumra , et.al. , 2012)عبر األعضاء في سمسمة التوريد 
عمى تعاون  أحد آليات إدارة التكمفة التي تساعد (OBA)السجبلت المحاسبية المفتوحة يعد أسموب ىذا و 

الخاصة بعمميات كل منشأة داخل  المعمومات التكاليفية والكشف من خبلليا عن الشركاء داخل سمسمة التوريد
مية تدفق المنتجات والخدمات بين ساعد بيانات التكاليف المفصح عنيا في عمفيو يالسمسمة، وبالتالي 

. لذا فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ىو وسيمة لتحسين فعالية المنشآت أعضاء سمسمة التوريد
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 6107)محمود،  تكاليف سمسمة التوريد بوصفيا أداة لتحسين الثقة في العبلقات القائمة بين العمبلء والموردين
(Alenius, et.al. , 2015; Fliegner, 2015;.   

باإلضافة إلى ذلك فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يستخدم كأداة وسيطة لرقابة وتسييل مرونة 
  Outsourcingاإلنتاج لدى الشركة الموردة، حيث يقوم ىذا األسموب بإمداد إدارة الشركة التي تقوم بالتعييد 

عمق بتكمفة اإلنتاج أو حجم اإلنتاج أو حتى جداول بالمعمومات البلزمة عن عمميات اإلنتاج سواء فيما يت
ضافتيا إلى أحد مكونات المنتج  اإلنتاج. كما يوفر ىذا األسموب معمومات عن تدفق المواد منذ استبلميا وا 
وحتى االنتياء من عمميات التصنيع، ثم الشحن إلى الشركة المتفق معيا عمى تصنيع أجزاء من منتجاتيا، 

، ىذا باإلضافة إلى أنو يمد الشركة بالمعمومات التكاليفية Bar Codeأنظمة التشفير  ويتحقق ذلك من خبلل
المخزون. وبالتالي فإن أسموب الخاصة بالمورد وحجم المخزون من المنتج الوسيط وكذلك معدل دوران 

ون أن السجبلت المحاسبية المفتوحة ييدف إلى تحديد العمميات التي ال تضيف قيمة والتي يمكن خذفيا د
يحدث أي تأثير سمبى عمى ما يتسممو العمبلء من قيمة، بل أنو يساعد حذف تمك العمميات عمى زيادة رضاء 

 .  (Ellstrom and Larsson, 2017)العمبلء
 :يميمضمون أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة فيما إيجاز ويمكن 
القائم عمى إدارة  االستراتيجي منيج التعاونودعم  التركيز عمى عبلقات الشراكة بين المشترين والموردين -

 تكاليف سمسمة التوريد.
طريقة محاسبية تستخدم كأداة إلدارة العبلقات البينية خارج الحدود التنظيمية لممنشأة عبر سبلسل  -

 التوريد.
 تحسين كفاءة وفعالية سمسمة التوريد من خبلل اإلفصاح االختياري عن ىيكل التكاليف الداخمية -

 .وااللتزام والتعاون في إطار من الثقة المورد( –بين أطراف عبلقة تعاقدية )المشترى  ات التشغيميةلمعممي
 .وتحسين األداء لممنشآت أعضاء سمسمة التوريد تعزيز القدرات التنافسية -
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عمى نطاق واسع ضمن التعاون القائم بين أعضاء  استخدامياأداة ذات وظيفة إعبلمية محاسبية يتم  -
توريد بيدف إجراء تحسينات في العمميات اإلنتاجية والرقابة عمى التكاليف خارج الحدود سمسمة ال

 التنظيمية مما يؤدى إلى تحقيق وفورات في التكاليف.
يقوم عمى و  يعد وسيمة لتحسين فعالية تكاليف سمسمة التوريد وبالتالي فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

، ويمكن األعضاء من توحيد الجيود من أجل خفض التكمفة السمسمةبين أعضاء  ةيمعمومات التكاليفالتبادل 
وتحسين كفاءة األنشطة التي تساىم في إنتاج المنتج النيائي سواء كان سمعة أو  ليموتعزيز الموقف التنافسي 

  خدمة.
عمى تحسين كفاءة  ىذا ويحقق استخدام أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة العديد من المزايا التي تنعكس

. ومن أىم ىذه المزايا ما في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد سمسمة التوريد وتحسين العبلقة بين أعضاء السمسمة
 :يمي
  دعم إدارة التكمفة بين المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد والرقابة عمى األنشطة الخارجية وزيادة كفاءة

م المعمومات المفيدة عن التكاليف التقديرية لؤلنشطة في كافة ويتحقق ذلك من خبلل تقدي السمسمة.
المراحل بدءًا من المراحل المبكرة لتصميم المنتج وحتى المعمومات عن مكونات المنتج ومختمف 

 التصنيع.األنشطة وطرق 
  في  توريدعبر سمسمة ال التشغيمية واالستراتيجية دعم عمميات اتخاذ القراراتتقديم الدعم الفني لمموردين و

 .بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
  تنسيق األعمال بين تدعيم العمل المشترك و مراقبة األنشطة الخارجية وزيادة كفاءة سمسمة التوريد و

، وتطوير العبلقات أطراف الشراكة في سمسمة التوريد وتعزيز االعتماد المتبادل بين المورد والعميل
 دة الثقة والتعاون وااللتزام بين الموردين والعمبلء.االستراتيجية في األجل الطويل وزيا
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 من التفاوض حول األسعار نتيجة معرفتيم بيياكل التكمفة لدى الموردين،  )المشترين( تمكين العمبلء
وأيضًا تمكين الموردين من تبرير الزيادة في األسعار نتيجة الزيادة في تكاليف المواد الخام أو بسبب 

 يم.انخفاض المبيعات لدي
  الحد من مشكمة عدم تماثل توحيد الطرق واألنظمة المحاسبية بين أعضاء سمسمة التوريد مما يؤدى إلى

والناتجة عن  المبلزمة لمعبلقات بين أعضاء سمسمة التوريد Information Asymmetry المعمومات
مات التكاليفية فيما الكشف عن المعمو اختبلف األنظمة المحاسبية المطبقة بين الشركاء. وبالتالي فإن 

من التصرفات االنتيازية يحد من  في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد بين األعضاء في سمسمة التوريد
 من خبلل إيجاد الضمانات البلزمة حتى يتم الكشف عن بيانات التكمفة. )المشترى( جانب العميل

  من  التنافسيالفني ليم وتعزيز مركزىم زيادة الحصة السوقية لؤلعضاء في سمسمة التوريد وتوفير الدعم
 خبلل تحسين التدفقات النقدية وتخفيض التكاليف.

  المساىمة في تخفيض حالة عدم التأكد المصاحبة لمتعاقدات طويمة األجل والحد من نضارب المصالح
 .(Cgyler and Spoka, 2014) بيافيما بين أعضاء سمسمة التوريد وبالتالي تعزيز إدارة المخاطر 

  تقديم معمومات عن تكاليف أنشطة البحوث والتطوير وجودة التصميم وعن تسعير المنتجات واإلفصاح
 وذلك في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد عن كامل دورة حياة المنتج خارج الحدود التنظيمية

(Horngren, et.al. , 2015). 
 المعمومات التي يحتاج إلييا بدرجة  التقميل من فجوة المعمومات، حيث يستطيع العميل الحصول عمى

 عالية من الدقة نتيجة الشفافية في اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية من جانب الموردين.
من  الخاليفي بيئة اإلنتاج  والجدير بالذكر إلى أنو لكي يكتب النجاح ألسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

البتانونى، ; 6105عبد المطيف، : )سية يمكن إيجازىا فيما يمي، فإنو ينبغي توافر عدة متطمبات رئيالفاقد
6103; (Ellstrom and Larsson, 2017;Agndal and Nilsson , 2010 
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o  االلتزام والثقة المتبادلة، حيث يشير االلتزامCommitment  في العبلقة  االستمرارإلى النية في
فيما يتعمق بنوايا أطراف  اإليجابيإلى التوقع  Trustالتجارية في المدى الطويل. في حين تشير الثقة 

التي يجب أن تسود في العبلقات القائمة بينيم. لذا ينبغي توافر التبادل وبالتالي النزاىة والمصداقية 
ثقافة االتصال المفتوح بين أعضاء سمسمة التوريد مما يدعم الثقة المطموبة لمواصمة التعاون المشترك 

 والموردين األعضاء في سمسمة التوريد(. فيما بينيما )المشترين
o  اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية، حيث ينبغي أن يحرص الموردون عمى اإلفصاح عن ىياكل

 تكاليفيم وذلك لبيان مدى التزاميم وقوة مركزىم المالي مقارنة بالمنافسين األخرين.
o  من التنافسية  المزاياحتى يمكن تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء سمسمة التوريد في إدارة التكاليف

 خبلل المشاركة الفعالة في تطوير المنتج والمشاركة األكثر شمواًل في المعمومات.
o  لكيمثل ىندسة القيمة والتكمفة المستيدفة وجود أساليب مبلئمة إلدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية 

 ة المفتوحة.يحدث تكامل فيما بينيا وبين أسموب السجبلت المحاسبي
o  جودة ودقة المعمومات التكاليفية التي يتم تبادليا من خبلل أنظمة التكاليف المطبقة بالمنشآت

 .في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد األعضاء في سمسمة التوريد
o  تحديد الموردين الراغبين في االشتراك في برامج السجبلت المحاسبية المفتوحة مع توفير الضمانات

عمى التعاون  ز التي تشجعيم عمى اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية الخاصة بيم وتشجيعيموالحواف
 أمثمة ىذه الحوافز:مع المنشأة لتحسين األداء. ومن 

االتفاق فيما بين المشترين والموردين عمى التعويض عن التقمبات التي تحدث في أسعار المواد  -
 الخام والكميات المصنعة.

لئلفصاح عن المعمومات التكاليفية بشكل صريح أو ضمني من خبلل جعل تحفيز الموردين  -
اإلفصاح شرطًا من شروط اختيار المنشأة لممورد، أو شرطًا إلمكانية التعاقد معو لفترة طويمة 

 األجل، أو شرطًا لضمان تحقيق ىامش ربح معين .. وىكذا.
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o توفير المعمومات وتبادليا ودقتيا لما ليا من دور ىام في سيولة استخدام تكنولوجيا المعمومات 
 أعضاء سمسمة التوريد. بين  والتبادل البيني لممعرفة

o  الموردين عمى فتح سجبلتيم واإلفصاح عن  تشجيع بموجبو يتم والذيتوازن القوى بين العميل والمورد
 مع العمبلء. العبلقة استمراريةىياكل التكاليف الخاصة بيم، حيث يعد ذلك حافزًا قويًا لمموردين عمى 

o  الجودة في التواصل، ويتم تحديدىا في خمس خصائص لممعمومات ىي: الدقة وسرعة الوقت والكفاية
 والكمال والمصداقية.

في وينبغي اإلشارة ىتا إلى أن اليدف األساسي من تطبيق المنشآت ألسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
المعمومات التكاليفية بيدف تحديد العمميات غير المضيفة  ىو اإلفصاح عنمن الفاقد  الخاليبيئة اإلنتاج 

لمقيمة وحذفيا والتخمص منيا دون التأثير عمى القيمة التي يتسمميا العميل. ولكن ال يتم النظر إلى أسموب 
السجبلت المحاسبية المفتوحة عمى أنو أداة لتخفيض التكاليف فقط ولكنو يعتبر أداة لتحسين العبلقات بين 

تطبيق أسموب السجبلت فإن ء في سمسمة التوريد ومن ثم إضافة قيمة لمعميل النيائي. وبالتالي األعضا
، حيث ال يعد أسموب السجبلت المحاسبية ألعضاء سمسمة التوريديحقق المنافع الكثيرة المحاسبية المفتوحة 

كاليفية بين المشترى والمورد، ويؤدى المفتوحة أداة إلدارة التكمفة في حد ذاتيا، ولكنو أسموب لتبادل البيانات الت
ذلك إلى أن تقوم المنشآت باستخدام األساليب الخاصة بإدارة التكمفة وتخفيضيا )مثال ذلك أسموب اليندسة 

لمتحسين  Kaizenالمتزامنة وأسموب ىندسة القيمة وأسموب التكمفة المستيدفة المترابطة وأسموب كايزن 
. ومن ثم زيادة الرضاء لمعمبلء النيائيين (Romano and Forementini, 2012) المستمر... وىكذا(

شباع حاجاتيم ورغباتيم والمحافظة عمى العمبلء الحاليين  عمبلء جدد وزيادة الحصة  واكتسابلممنشأة وا 
السوقية لكل من المشترى والمورد وزيادة القيمة التي يتسمميا العمبلء وتخفيض زمن االستجابة لطمبات 

تحقق ذلك من خبلل إيجاد الفرص الممكنة لتخفيض التكاليف والتي تنعكس عمى سعر بيع المنتج العمبلء، وي
(Fayard, et.al. , 2014) . باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يؤدى

جديدة والتطوير  منتجات بابتكارإلى تحقيق منافع مرتبطة بأداء العمميات الداخمية لممنشأة مثل االىتمام 
عادة تصميم المنتجات والرقابة عمى الجودة وتقديم الدعم الفني لمموردين من خبلل تحديد  المشترك لممنتجات وا 
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أو  فاقد دونالمناطق الحرجة التي يمكن من خبلليا تحسين كفاءة عمميات اإلنتاج، وتطبيق أسموب التصنيع ب
 . استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد

دير بالذكر أن تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة لو آثار إيجابية غير مباشرة عمى األداء العام والج
لممنشآت أعضاء سمسمة التوريد تتمثل في توفير الوقت والتكاليف اإلضافية وتجنب الخبلفات والدعاوى 

لمؤشرات المالية لؤلداء، ىذا إلى القضائية .. وىذه عوامل تساعد في زيادة سرعة دوران رأس المال وتحسين ا
عدم تعطيل عجمة اإلنتاج وبالتالي التوريد  استمرارضمان و  الجودة جانب تحسين المؤشرات غير المالية مثل

تاحة كم أكبر من المعمومات لممنشأة بما يؤدى إلى تحسين عممية التنظيم الداخمي ليا ودعم ومراقبة األداء  وا 
  عممية اتخاذ القرارات.

 
 
في بيئة اإلنتاج  دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في أس ورد -3

 الخالي من الفاقد
تعد إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية مفيومًا موجيًا نحو تكامل وتنسيق العمميات واألنشطة التي تعتمد عمى 

نظيمية لمنشآت األعمال متضمنة الشركات الموردة والشركات بعضيا البعض والتي قد تعبر الحدود الت
  (.6107المشترية مع إدارة تكاليف العمميات باستخدام مسببات التكمفة الداخمية والخارجية )محاريق، 

تبادل المعمومات مع موردييا نظام لو  استراتيجيةتعاون بتطوير عبلقات العديد من المنشآت  قامتولقد 
أدى إلى زيادة قدرتيا عمى التركيز عمى الكفاءة وتعزيز قدرتيا التنافسية. ويعد أسموب الرئيسيين، مما 

من أىم األساليب المحاسبية التي تدعم مدخل التكمفة عبر الحدود التنظيمية السجبلت المحاسبية المفتوحة 
 . (Scaletti and Pisano, 2012)وزيادة كفاءة سمسمة التوريد وبناء عبلقات توريد طويمة األجل 

لمتطور الذى  االستراتيجية ىذا ويعبر مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية عن استجابة المحاسبة اإلدارية
 ساعد عمى إيجاد طرق إضافية لتخفيض التكاليف وتحسين األداءي حيث ،حدث في العديد من سبلسل التوريد
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عمى خدمة العمبلء في إطار من االلتزام والثقة  مقدرتيمة وزياد ودعم المزايا التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد
 ,Suomala)المتبادلة بينيم لمكشف عن الفرص اإلضافية لتحقيق وفورات في التكاليف وتحسين األداء 

et.al. , 2010) . أساليب إدارة التكاليف التقميدية ال تمعب دورًا  إلى أنأشارت العديد من الدراسات  فمقد
لعبلقات البينية بين أعضاء سمسمة التوريد، لذا ظير مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية محوريًا في ا

توسيع نطاق إدارة عمميات كل من  والذي استمزم بين المنشآت في مجال اإلدارة االستراتيجية لمتكاليف
يتطمب توفير  الذير المشترين والموردين األعضاء في سمسمة التوريد إلى خارج الحدود التنظيمية األم

وفى ىذا  .(Araujo, et.al. , 2016)لكي تساعدىم في اتخاذ القرارات الرشيدة معمومات مالية وغير مالية 
يقدم إمكانيات أكثر  والذييعد من األليات األكثر تطورًا  السياق فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

وتحقيق أىدافو  مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية يقوم بدور استراتيجي في دعمو  لتخفيض التكاليف
 وذلك من خبلل ما يمي:في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد  وكمكون ضمني لممارسات ىذا المدخل

 اختيار الموردين بيدف جعل العروض المقدمة منيم عروضًا متكافئة، كذلك تقييم كفاءة الموردين 
يم مدى الحاجة إلى دعميم وتطويرىم بيدف التأكد من قدرة المورد عمى المحتممين وتقي االستراتيجيين

 أداء الميام المطموبة خبلل فترة التعاون والتعرف عمى مدى قدرتو عمى التطور المعرفي والتكنولوجي
(Agndal and Nilsson , 2010) . 

 إضافة بعض  فى عندما يرغبتحديد التكمفة مسبقًا وذلك ب أن يقوم توفير القدرة لممشترى عمى
حيث أنو  الخصائص أو إزالتيا األمر الذي يؤدى إلى زيادة المرونة لديو في مواجية متطمبات السوق.

القرارات المتعمقة  اتخاذال يتم قد  بين األعضاء في سمسمة التوريد في عبلقات التعاون االستراتيجي
في الكثير من األحيان يقوم المشترى  ولكن، بخصائص المنتج بالتعاون بين المشترى والمورد بشكل دائم

باتخاذ القرارات بشكل داخمي فيما يتعمق ببعض الخصائص والمكونات الفرعية اعتمادا عمى التكاليف 
 (.6108التي يحددىا المورد )شممخ، 

 مستقببًل وذلك من خبلل إجراء التحسينات المستمرة عمى عمميات  المساىمة في تخفيض األسعار
ويتحقق ذلك من  التكنولوجيا،يات اإلدارية أو من خبلل االستثمارات الجديدة في مجال التصنيع والعمم
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لمتعرف عمى مواطن التحسينات  )أسموب التحسين المستمر( Kaizenأسموب كايزن  استخدامخبلل 
 (Romano and Formentini , 2012; Jakobsen, 2012)وتقييم جدواىا 

 لشركات األعضاء في سمسمة التوريد من تبادل المعمومات وتوحيد الكشف عن بيانات التكاليف وتمكين ا
الجيود وخفض التكمفة وتعزيز الموقف التنافسي ألعضاء سمسمة التوريد وتحسين كفاءة األنشطة التي 

النيائي وبما يؤدى إلى تدعيم عمميات اتخاذ القرارات وتحقيق االنسجام بين تساىم في إنتاج المنتج 
وينعكس ذلك كمو عمى دعم مدخل ية واالستراتيجية مع الخطط االستراتيجية لمتكاليف. القرارات التشغيم

 ما يقوم بو أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة من إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وذلك من خبلل
رجة حصول عمييا والتي تؤثر بشكل مباشر عمى دالمناسبة لم تكمفةالالمعمومات و  في جودةالتحقيق 

 (Mohd-Jamal and Tayles, 2014)مشاركة المعمومات بين أعضاء سمسمة التوريد 
 الكشف وذلك من خبلل  تبرير الزيادة في أسعار المورد يضمن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

يؤدى إلى استرداد فروقات التكمفة  لممنشأة المشترية والذي عنيا واإلفصاح عن المعمومات التكاليفية
النسبة لممورد في الحاالت التي يحدث فييا ارتفاع في أسعار المواد الخام، حيث يكون لدى المورد ب

 .(Antonio, et.al. , 2012) التبرير القوى لزيادة األسعار أو المطالبة بالتعويض عن فروق األسعار
 ومناقشة اإلنفاق  التأكد من سبلمة وتحسين األداء وذلك من خبلل الرقابة عمى األداء لدى الموردين

واالستثمار في المستقبل بما يؤدى إلى خمق روح من التعاون بين أعضاء سمسمة التوريد وبما يؤدى إلى 
 تعظيم المنافع المشتركة.

وبناء عمى ما تقدم يبرز الدور الذي يقوم بو أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في دعم مدخل إدارة التكمفة 
ىذا باإلضافة إلى أن السجبلت المحاسبية المفتوحة  ،في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد التنظيميةعبر الحدود 

المورد(  –يحدد الحقوق وااللتزامات لكل طرف من أطراف التعاقد )المشترى  الذيتقوم عمى أساس التعاقد 
لجميع ة العبلقة التعاونية والشروط التي بمقتضاىا يتم فسخ التعاقد ومعايير األداء التي يتم بموجبيا تقييم كفاء

 أعضاء سمسمة التوريد.
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والجدير بالذكر أن كبل من أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ومدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية 
، في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد قد أصبحا من األساليب اإلدارية الحديثة إلدارة تكاليف سمسمة التوريد

أن كبل منيما يمكنو أن يعمل كأداة مستقمة إلدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية، إال أنو من المفيد  وبالرغم من
جدًا الجمع بين األسموبين عندما يكون اليدف ىو تخفيض التكمفة الكمية لممنتج. فإذا كان مدخل إدارة التكمفة 

ارج الحدود التنظيمية من خبلل التعاون عبر الحدود التنظيمية يعمل عمى إدارة تكاليف سمسمة التوريد خ
والتنسيق بين أعضائيا، فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعمل عمى توفير معمومات تكاليفية أكثر 

في بيئة  حساسية وتتسم بالشفافية وتكون أكثر شمواًل وتحقق المنافع االقتصادية ألعضاء سمسمة التوريد
 قيق األىداف التشغيمية واالستراتيجية ليا.وتح اإلنتاج الخالي من الفاقد

لذا فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعزز من فعالية مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية الذي 
ييدف إلى تحسين الوضع االستراتيجي لمشركات األعضاء في سمسمة التوريد، واالستفادة من مزاياه في 

جة المتمثمة في الجودة والتكمفة واالبتكار وذلك بإدارة التكاليف التي تحدث خارج تحسين عوامل النجاح الحر 
وذلك في بيئة اإلنتاج الحدود التنظيمية من خبلل التعاون وتبادل المعمومات بين أعضاء سمسمة التوريد 

 .فييا وتحقيق أىداف التخطيط االستراتيجي لمتكمفةالخالي من الفاقد 
 اىيمى لنظام تكاليف تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد ثانيًا: اإلطار المف 

في إطار سعى العديد من المنشآت لمواجية التحديات وتعزيز مركزىا التنافسي، اتجيت إلى إتباع فكر 
الذي يعتبر من أىم االستراتيجيات التي تسعى نحو  Lean productionومبادئ اإلنتاج الخالي من الفاقد 

مما ينتج عنو إنتاج منتجات ذات جودة  والفاقد خفيض التكاليف وترشيد استخدام الموارد والحد من اإلسرافت
  .(6101)الجندي،  وبأسعار تنافسية والوفاء باحتياجات ومتطمبات العمبلء بسرعة كبيرةعالية بأقل التكاليف 

الخالي من الفاقد أو ما اإلنتاج  كي يبلئم بيئةظير في الفكر المحاسبي نظامًا محاسبيًا لفي السنوات األخيرة و 
.ولقد استخدمت المحاسبة المبلئمة لبيئة اإلنتاج الخالي Lean Accountingالمحاسبة الرشيقة  أطمق عميو
 باعتبارىا Value Stream Costing (VSC) طريقة تكاليف تيار تدفق القيمة ىيأداة محاسبية من الفاقد 
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تكوين القيمة لمعمبلء من  فيالمساعدة التكاليف والتي تيدف إلى نظام ة في طريقة من الطرق المستحدث
تتبع التكاليف الفعمية عمى مسارات القيمة بداًل من تخصيصيا عمى المنتجات والخدمات واألقسام.  خبلل

طة حيث يعتمد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى فكرة أن مسار أو تيار تدفق القيمة يتضمن جميع األنش
 ,Arora)المطموبة والبلزمة لخمق القيمة لمعمبلء من خبلل تحسين دقة قياس التكاليف الخاصة باإلنتاج 

دورية، وال يتم االعتراف بالفصل بين . وىنا يتم قياس وحساب تكاليف تيار تدفق القيمة بصورة (2014
ود نطاق تيار أو مسار القيمة التكاليف المباشرة وغير المباشرة حيث أن جميع التكاليف التي تقع في حد

تعتبر تكاليف مباشرة يتم تحميميا وفقًا لمعدل تدفق المنتج داخل المسار األمر الذي يساىم في تقييم األرباح 
التكاليف ىذا ويمكن تمثيل  (.6104ىذا باإلضافة إلى ربحية المسار ككل )عبد الدايم،  ،الخاصة بكل منتج

  (Maskell, et.al. , 2011) التاليالشكل تيار تدفق القيمة في المرتبطة ب
 اآلالت والمعداتتكاليف تكاليف دعم اإلنتاج       األجور تكاليفالمواد         تكاليف                

            
 
 
            

 تكاليف دعم                      تكاليف                     تكاليف أخرى              
 تدفق القيمةالزمة ل    عمميات التشغيل              الصيانة والتسييبلت                   

                                
(: نظام تكاليف تيار تدفق القيمة0شكل رقم )ال  

 
 Debusk and( أن التكاليف المرتبطة بتيار تدفق القيمة تتمثل فيما يمى0يتضح من الشكل رقم )

Debusk,2014; Mcvay,et.al. , 2013):) 

Value Stream   القيمة  يار تدفقمسار/ت
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، ويتم حسابيا طبقًا لنمط Material Cost تكاليف المواد الفعمية المستخدمة بواسطة تيار تدفق القيمة -0
المشتريات خبلل كل أسبوع والذي يتوقف عمى درجة ومستوى ثبات المخزون من المواد الخام واإلنتاج 

 تحت التشغيل.
والتي تتمثل في مجموع األجور التي تم دفعيا لمعاممين، والتي  ،Employee Costاألجور تكاليف  -6

 يتم تحديدىا من واقع كشوف األجور لمعاممين بتيار تدفق القيمة.
يتم حسابيا بمقدار المدفوعات  والتي Outside Processing Costة تكاليف التشغيل الخارجي -3

 لمطرف الخارجي عند إتمام عممية التشغيل في كل قترة.
، والتي تتمثل في تكمفة اإلىبلك لآلالت، ىذا باإلضافة Machine Cost ف اآلالت والمعداتتكالي -4

 إلى تكمفة قطع الغيار والميمات.
، والتي تتمثل في اإليجارات واإلصبلح والصيانة Facilities Cost تكاليف الصيانة والتسييبلت -5

 والخدمات والمرافق كخدمات األمن والحراسة، وغيرىا.
، وتتمثل في التكاليف غير المباشرة Support/Sustaining Cost عم عمميات التشغيلتكاليف د -6

دارة الموارد البشرية وجدولة اإلنتاج ..إلخ.   مثل التكاليف اإلدارية وتكاليف المشرفين وا 
وتتضمن تمك التكاليف التجييزات المكتبية واألدوات والمعدات وتكاليف  ،Other Costتكاليف أخرى  -7

 . إلخ من التكاليف المباشرة والتي يتم تخصيصيا مباشرة عمى مسار أو تيار تدفق القيمة.السفر .
وبالتالي فطبقًا لنظام تكاليف تيار القيمة تكون جميع التكاليف التي تقع في حدود نطاق تيار أو مسار القيمة 

فيما بين التكاليف  لنتيجةوذلك إذا كانت ىناك عبلقة واضحة تحكميا عبلقة السبب وا تعتبر تكاليف مباشرة
، أما إذا لم تتوافر ىذه العبلقة نظرًا ألنيا تحدث خارج إطار المسار أو تيار تدفق القيمة وال تساىم  واألنشطة

في توفير معمومات مفيدة لئلدارة فإنو غالبًا ما يتم معاممة تمك التكاليف والتي يصعب ربطيا بتيار تدفق 
لممنشأة وتؤثر عمى نتائج األعمال بالكامل دون الحاجة إلى تخصيصيا ،  القيمة عمى أنيا تكاليف مدعمة
 . (Maskell, et.al. , 2011)ومن أمثمة ذلك التكاليف اإلدارية
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 يعتبر قمب المحاسبة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد والجدير بالذكر أن نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
عداد تقرير أداء تيار القيمة. كما حيث يعتبر المصدر الرئيسي لممعموما ت إلعداد قائمة دخل تيار القيمة وا 

تكاليف تيار تدفق القيمة بالبساطة ويعد األداة األكثر مبلءمة لجمع بيانات التكاليف والتقرير عنيا نظام يمتاز 
د تحسنًا بشكل جيد خاصة إذا كانت الشركة منظمة وفقًا لتيار القيمة ولدييا مخزون منخفض ومستقر وتشي

. ىذا باإلضافة إلى أن نظام تكاليف تيار تدفق Ofileanu, 2015) ;6108)محمد،  كبيرًا في وقت التنفيذ
يسعى إلى تحقيق مبادئ بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وذلك من خبلل التخمص من كل ما ىو غير  القيمة

وتعظيم القيمة المقدمة لمعمبلء وتدنية الفاقد  ضروري والتركيز عمى العمميات التشغيمية داخل تيار تدفق القيمة
في جميع األنشطة التي تمارس داخل المنشأة والتحسين المستمر لمعمميات، وبالتالي يمكن الحصول عمى 

تدفق القيمة بدءًا من تمقى طمبات العمبلء  أو مسار دقيقة ومبلئمة خبلل تيارواضحة و معمومات تكاليفية 
. وبالتالي فإن نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يعتبر نظامًا ىامًا في بيئة اإلنتاج ئيوحتى تسميم المنتج النيا

بالعمميات اإلنتاجية من خبلل  البلزمة يوفر البيانات التي تتيح إجراء التحسيناتالخالي من الفاقد نظرًا ألنو 
عمى دعم ىذا باإلضافة إلى العمل  ربط التقارير المحاسبية واإلنتاجية باستراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد،

 اإلدارة في اتخاذ القرارات التي تساىم في خمق القيمة لكافة أصحاب المصالح المرتبطة بالمنشأة
(Kapanowski, 2016a).  وبالتالي يمكن إيجاز األىداف التي يسعى نظام تكاليف تيار تدفق القيمة إلى

 (:6105شاىين،  ; 6107ما يمي )غالى، تحقيقيا في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد في
 وذلك لدعم اتخاذ  تيار أو مسار تدفق القيمة التي تحتاج إلييا اإلدارة خبلل توفير المعمومات التكاليفية

الخالي من الفاقد كالقرارات المتعمقة بالتسعير والربحية وقبول أو رفض  في بيئة اإلنتاج اليامة القرارات
دخال منتج جديد أو استبعاد منتج الطمبيات، والمفاضمة بين  التصنيع أو الشراء من الخارج، والتعييد، وا 

لتمك القرارات باالعتماد عمى تكاليف  الماليقائم إستنادًا إلى تكمفة وحدة المنتج المعيارية، وتقدير التأثير 
ة الخاصة بكل المستند لمتكمفة المعياريوربحية تيار القيمة ككل بداًل من االعتماد عمى ىامش الربح 

  .(Mcvey, et.al. , 2013)منتج عمى حدة 
 .إزالة الفاقد والضياع أثناء العمميات التشغيمية 
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  التحسين المستمر لتكاليف مسار تدفق القيمة مما يحقق االنسيابية في تدفق القيمة باستبعاد نقاط
تعظيم القيمة ألصحاب االختناق وتخفيض التكاليف وزيادة الجودة وتخفيض زمن دورة التشغيل بيدف 

 المصمحة وتدعيم القدرة التنافسية لممنشأة.
  توفير المعمومات التفصيمية عن أنشطة تدفقات القيمة التي تساىم في توضيح أثر االنعكاسات المالية

 والتكاليفية عمى جيود تعزيز ثقافة التحسين المستمر.
 بية احتياجاتيم من السمع والخدمات تخفيض زمن االستجابة لتوقعات ورغبات العمبلء من خبلل تم

 بالمواصفات المحددة وفى الوقت المناسب وبالجودة المناسبة وبالسعر المناسب.
  وتحديد مواطن الفاقد ومجاالت  القيمة،تقديم المساعدة في تقييم األنشطة في كل تدفق من تدفقات

وتوفير المعمومات البلزمة لبناء  التحسين الممكنة من خبلل تقييم الوضع الحالي لمسارات تدفق القيمة
لييا وذلك بناء عمى إخرائط تدفق القيمة المرتبطة باألوضاع الحالية والمستقبمية المرغوب الوصول 

 خطة التحسين المقترحة.
 .إنتاج تقارير مالية تكون مفيومة لدى جميع المستويات في المنشأة 

موب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق بين أس التكامميةو  ثالثًا: تحميل العبلقة التأثيرية
بيئة اإلنتاج الخالي من  وانعكاساتيا عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في القيمة
 الفاقد

تعتبر نظم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المصدر الرئيسي لتوفير المعمومات المالية وغير المالية لتفعيل 
جميع المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد وما تتضمنو من  امتدادستراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد عمى ا

حكام الرقابةتيارات تدفق القيمة  عمى العمميات وذلك عند حدوث  وذلك لتدعيم عممية اتخاذ القرارات وا 
، نظرًا ألن استراتيجية اإلنتاج سريعتجاوزات في األداء، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وبشكل فورى و 

الخالي من الفاقد ال تتوقف فقط عمى نظام اإلنتاج بل إن األمر يمتد إلى جميع المجاالت التي يتم ممارستيا 
في المنشأة. وبالتالي ينبغي عمى جميع المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد التحول نحو تطبيق نظام تكاليف 

وذلك في  الفوائد التي تتحقق نتيجة تطبيق ىذا النظام ن أجل االستفادة من المزايا أوتيار تدفق القيمة وذلك م
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، حيث توصمت (;6103Blocher, et.al. , 2013)النعيمي، البكري،  بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
اإلنتاج الخالي  نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يساىم في تحقيق الفمسفة التي تقوم عمييا بيئةالدراسات إلى أن 

، نظرًا ألن المنشآت الصناعية  (Fullerton, et.al. , 2013)من الفاقد، وأن ىناك عبلقة إيجابية بينيما 
التي تعمل في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وتتبنى فمسفتيا تعتمد ،وبشكل أساسي، عمى نظام تكاليف تيار 

 Responsibility Statements (Kennedy andئولية تدفق القيمة بداًل من االعتماد عمى قوائم المس
Huntzinger, 2005) .  كما أوضحت نتائج دراسة(Sadeghi and Jokar, 2014)  أن احتمال قيام

المنشآت بتطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يزيد كمما زاد كفاءة نظام محاسبة التكاليف المطبق 
 .Lean Accountingعن اإلنتاج الخالي من الفاقد  وزاد تبنى المنشأة لنظام المحاسبة

وفى ىذا السياق فإن نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يتطمب الفحص المستمر لتيار تدفق القيمة وتشخيص ما 
اإلجراءات التصحيحية البلزمة والتي من شأنيا تحسين  اتخاذقد يعوق ىذا التيار من مشكبلت والعمل عمى 

عمى االنحرافات التي قد تؤدى إلى عدم الوصول إلى القيمة المستيدفة وكذلك تحديد ىذا التيار والتغمب 
متابعة تدفق القيمة والتأكيد عمى استمرار تدفقيا وتحقيق  مناطق القوة والضعف في ىذا التيار، بما ييدف إلى

االستراتيجي ألسموب السرعة في االستجابة لمتطمبات واحتياجات العمبلء، وتتفق ىذه المتطمبات مع المنظور 
 ,Ahakchi, et.al. , 2012;Ofileanu ( ;Ahakchi, et.al. , 2016)السجبلت المحاسبية المفتوحة  

 إلى تحقيق عددًا من األىدافيسعى أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة . ىذا باإلضافة إلى أن  2015
حين يظير االتجاه االستراتيجي ضرورة  منيا تقميل معدل دوران المخزون وزيادة اإلنتاجية، في األخرى

االنتقال إلى نقطة أعمى تستيدف زيادة رضاء العمبلء وتعزيز القيمة ليم من خبلل توفير صفات وخصائص 
 إضافية يرغبون فييا دون تحمل تكاليف إضافية، ىذا باإلضافة إلى زيادة األرباح وزيادة الحصة السوقية. 

القيمة المقدمة لمعميل ال تقتصر فقط عمى الحدود التنظيمية لممنشأة بل إنيا والجدير بالذكر أن عممية تكوين 
، وأن أسموب السجبلت (Sundram , et.al. , 2011; Villena , et.al. , 2011) تتجاوز تمك الحدود

يفية المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا فعااًل في عممية تكوين القيمة وذلك من خبلل ما يوفره من معمومات تكال
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باإلضافة   .(Xu, et.al. , 2014)ن األعضاء في سمسمة التوريد في إطار العبلقة التعاونية االستراتيجية بي
دورًا ىامًا في نجاح الممارسات التي تتم يمعب  (OBA) أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةإلى ذلك فإن 

البلزمة خبلل تنظيم تدفق الموارد اإلنتاجية وذلك من  Lean production من الفاقد الخاليفي بيئة اإلنتاج 
أثناء مسار أو تيار تدفق  لعمميات التشغيل من حيث إزالة القيود ونقاط االختناق التي ترتبط بتدفق المواد

نظرًا ألن مرحمة تصميم وتطوير المنتج )مراحل ما قبل اإلنتاج( تعتبر مجااًل رئيسيًا يتم فيو تعزيز  القيمة،
 مفة بين أعضاء سمسمة التوريد وذلك من خبلل مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةجيود خفض التك

(IOCM)  في ضوء متطمبات تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة من حيث توافر الثقة بين الموردين
فصاح الموردين عن المعمومات التكاليفية الخاصة بيم، والتعاون المشترك بين العمبلء والموردين  والعمبلء، وا 

التي تشجعيم عمى اإلفصاح عن  إلدارة التكاليف والعمل عمى تخفيضيا ، فضبًل عن استخدام الحوافز 
  (.;6104Sohn,et.al. , 2015المعمومات التكاليفية الخاصة بيم )متولى، 

لسمسمة التوريد  العديد من النتائج اإليجابية السجبلت المحاسبية المفتوحةتفعيل أسموب  ىذا ويتحقق من
ودعم ممارسات تطبيق التصنيع الخالي من الفاقد وذلك  Lean Supply Chain (LSC)الخالية من الفاقد 

من خبلل المشاركة الفعالة لمموردين مع المشترين عبر سمسمة التوريد في تنفيذ االبتكارات أو التحسينات في 
الفعالة لسمسمة التوريد الخالية من الفاقد تنظيم تتطمب اإلدارة  العمبلء. حيثوتفضيبلت  احتياجاتضوء 

تطبيق التصنيع وتنسيق تدفق المعمومات والخدمات والمنتجات بين أعضاء سمسمة التوريد لدعم ممارسات 
والتي  Value Stream Mappingالخالي من الفاقد. ويتحقق ذلك من خبلل خرائط تيار تدفق القيمة 

عمميات اإلنتاجية وتحديد ما تتضمنو من أنشطة وعمميات ال تضيف قيمة بمقتضاىا يتم تحميل األنشطة وال
خبلل تيار تدفق القيمة ووضع االستراتيجيات البلزمة لمقضاء عمييا والتخمص من العوامل التي ال تؤثر 

 (.6106)سمطان،  في مسار تدفق القيمة باإليجاب أو تعوق سرعة وكفاءة تدفق المنتج
أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا بارزًا في تفعيل نظام تكاليف تيار وتجدر اإلشارة ىنا إلى 

 Pandya   6105سمطان،  ; 6105الصغير، ;6105)عبد المطيف،  تدفق القيمة وذلك من خبلل ما يمي
and Shah , 2016 ; Kumer and Kumer , 2016): 
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o  تؤدى إلى إجراء تحسينات تؤدى إلى تخفيض  بين أعضاء سمسمة التوريد استراتيجيةإقامة عبلقات
 .التكمفة وتخفيض زمن تدفق المنتج في تيارات تدفق القيمة

o  توفير المعمومات التي من شأنيا تخفيض تكمفة االحتفاظ بالمخزون وتخفيض المخاطر المرتبطة بو من
 خبلل تحسين إدارة تدفق المواد األولية.

o رورية أثناء تدفق المنتج عبر تيار القيمة وتخفيض الوقت التخمص من األنشطة والعمميات غير الض
 وتكمفة النقل والمناولة والتخزين وبما يؤدى إلى تحسين أداء العمميات التشغيمية.

o  في المراحل المساىمة الفعالة في تخفيض التكمفة وذلك من خبلل إشراك الموردين عبر سمسمة التوريد
ة التكمفة المتزامنة التي تعتمد عمى ارتفاع مستوى المشاركة في المبكرة من تصميم المنتج ووفقًا آللي

 توفير المعمومات المختمفة البلزمة لتحقيق متطمبات واحتياجات العمبلء.
o  تدعيم وتطوير طرق وأساليب اإلنتاج التي تتفق مع بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وذلك من خبلل قيام

ود السعر المستيدف مع تحقيق عائد مناسب، وبالتالي يتم الموردين بتوريد مكونات المنتج في حد
 تحقيق التوازن بين السعر والجودة واألداء من خبلل التحكم في مواصفات المنتجات.

o  جراء التحسينات المستمرة تعزيز عممية الرقابة عمى الجودة والتركيز عمى اإلنتاج الخالي من العيوب وا 
تدفق المنتج في تيارات تدفق  القرارات خبلل اتخاذإلى دعم عممية خبلل مراحل تدفق المنتج وبما يؤدى 

 القيمة.
o   دعم خرائط تيار تدفق القيمة الحاليةCurrent State Map  مع إجراء التحسينات البلزمة عمييا من

عادة تصميم خريطة تيار تدفق  خبلل تحديد مواطن الفاقد والتحسينات البلزمة لمحد أو القضاء عمييا وا 
 .Future State Map مة لموضع مستقببلً القي

o  قيام أعضاء سمسمة التوريد الخالية من الفاقد بوضع االستراتيجيات ورسم السياسات ووضع النظم
والقواعد التي بموجبيا يتم تحقيق التوافق فيما بينيم والتي بمقتضاىا يتم الحكم عمى مدى كفاءة وفاعمية 

 تيار تدفق القيمة.
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تكاممية بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار و عبلقة تأثيرية  ىناك إنلذا يمكن القول 
تدفق القيمة وتنعكس ىذه العبلقة إيجابيًا عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج 

لممنتج واألخرى التي ال تضيف  وذلك من خبلل تحديد العمميات واألنشطة التي تضيف قيمة الخالي من الفاقد
قيمة، ىذا باإلضافة إلى التعرف عمى مجاالت خفض التكمفة دون المساس بالخصائص المكونة لممنتج من 

  .(6108)المبروك،  لمتكمفةوبما يؤدى إلى تحسين آليات التخطيط االستراتيجي  وجية نظر العميل
 اإلطار النظري المقترح و  الدراسات السابقة وتحميل المبحث الثاني: استقراء

 والعبلقة بين المتغيرات وصياغة فروض البحث     
الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناوليا األدب المحاسبي والتي أمكن  أىم يتم عرض وتحميلوىنا سوف  

ائج الخاصة التوصل إلييا في مجال البحث، وذلك بيدف معرفة ما توصل إليو الباحثون من خبلل تحميل النت
 بدراساتيم واستخبلص بعض النقاط البحثية التي تحتاج إلى التركيز عمييا لتغطيتيا من خبلل ىذه الدراسة. 

بأسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ودوره في دعم مدخل  من الدراسات المرتبطة عدداً تناول األدب المحاسبي ولقد 
 Windolph and)كشفت دراسة  فقد:اإلنتاج الخالي من الفاقد في بيئة التنظيميةإدارة التكمفة عبر الحدود 

Moellerb , 2012)  عن أن اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية يعتبر من األسس اليامة لتطبيق مدخل
إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية، وأن ىيكل تكاليف المنتج بما فييا تكاليف الموردين يعتبر من الضروريات 

الستراتيجي الفعال لمتكمفة، وأن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يدعم وبقوة مدخل إدارة التكمفة لمتخطيط ا
من أن  (Elgibale and Safwat, 2014)عبر الحدود التنظيمية. ويعزز ذلك ما توصمت إليو دراسة 

في بيئة  لحدود التنظيميةاإلفصاح عن المعمومات التكاليفية يعتبر مفتاح النجاح لمدخل إدارة التكمفة عبر ا
 .اإلنتاج الخالي من الفاقد
عمى أن استخدام وتطبيق أسموب السجبلت  (Romano and Formentini, 2012)كذلك أشارت دراسة 

وذلك من خبلل النظر إلى  في سمسمة التوريد المحاسبية المفتوحة يمكن أن يساعد في حل مشكمة الوكالة
شاة األصيل وأن المنشأة الموردة ىي المنشأة الوكيل، وعندما يكون ىناك المنشأة المشترية عمى أنيا المن

مشكمة في عدم تماثل المعمومات بينيما فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعمل عمى تخفيض 
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المخاطر الناتجة عن ذلك نظرًا ألن المنشأة المشترية يكون ليا الحق في مراقبة تصرفات المورد، ومن ثم 
وتحسين العبلقة بين األعضاء في سمسمة التوريد وأيضًا تحسين  عدم التأكد وعدم تماثل المعمومات تخفيض

العمميات الداخمية لممنشأة وتحقيق منافع لمموردين من خبلل وجود فريق عمل مشترك لحل المشكبلت التي 
وريد ، ومن ثم إضافة قيمة يمكن أن تواجو العمميات اإلنتاجية والتصميم وحل المشكبلت الخاصة بسمسمة الت

مما ينعكس بدوره عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي لمعميل النيائي 
 . من الفاقد

إلى أن الموارد تعتبر جوىر العبلقة بين المشترين والعمبلء  (Alenius , et.al. , 2015)وتوصمت دراسة 
التي تحدد طبيعة العبلقة التعاونية االستراتيجية بين المنشآت أعضاء سمسمة  في سمسمة التوريد ، وىى

التوريد، وىذا ما يحققو أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة نظرًا ألن نطاق عمل ىذا األسموب يمتد لكى 
فة عبر الحدود يشمل العمميات اإلدارية واألجور والعمال ...إلخ. كما أنو عند االعتماد عمى مدخل إدارة التكم

التنظيمية في ظل بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد فإن المنشأة ليس لدييا معرفة بمسببات تكاليف المواد 
ذا لم تستطع التعرف عمى مسببات التكاليف فإنيا لن تستطيع االختيار من بين البدائل المتاحة  المشتراة، وا 

وحة يغطى ىذه الفجوة من خبلل تنظيم الكشف المتبادل لمتكاليف، لذا فإن أسموب السجبلت المحاسبية المفت
عن المعمومات التكاليفية. ىذا باإلضافة إلى أن اليدف من العبلقة التعاونية بين أعضاء سمسمة التوريد 

المورد( وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ىو خفض التكاليف دون التأثير عمى  –)المشترى 
حتاج إلييا العميل، وكذلك خفض الفاقد وتحسين األداء واالستفادة من الخبرات والتكنولوجيا لدى القيمة التي ي
  ويعتبر ذلك أحد خصائص أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة. وتقميل تعارض األىداف، الموردين،

وب اختبار تأثير أسمإلى  (Windolph and Moellerb, 2012) وعمى الجانب اآلخر ىدفت دراسة
السجبلت المحاسبية المفتوحة عمى رضاء المورد عن العبلقة مع المنشأة المشترية، وبيان أىمية التكامل بين 

فحص مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وأسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة، وذلك من خبلل 
شركة الموردة لطبيعة العبلقة التعاونية تأثير الكشف عن المعمومات التكاليفية واإلفصاح عنيا عمى إدراك ال
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كما ىدفت الدراسة أيضًا إلى معالجة فجوة الكشف عن المعمومات التكاليفية وذلك من خبلل  .مع المشترين
تأثير أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة عمى رضاء الشركة الموردة عن عبلقة التعاون وتبادل المعمومات 

قد أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  أن رية. ولقد توصمت نتائج الدراسة إلىالتكاليفية مع الشركة المشت
سمبًا عمى درجة رضاء الموردين عن عبلقاتيم مع المشترين بسبب ما قد يتعرض لو المورد من السموك  يؤثر

وصمت ولقد اتفقت ىذه النتائج مع ما ت من جانب الشركة المشترية. Opportunistic Behavior االنتيازي
إلى التعرف عمى مدى استخدام أسموب السجبلت المحاسبية والتي ىدفت ( 6103، لطفي)إليو دراسة 

المفتوحة في الشركات الموردة، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة عمى تطبيق ىذا األسموب في ىذه الشركات. وقد 
عن  واإلفصاحقوم بفتح سجبلتيا % من الشركات التي شممتيا عينة الدراسة ت3,30أظيرت نتائج الدراسة أن 

% من الشركات ال تقوم بفتح سجبلتيا المحاسبية لممشترين، كما 7,68ىيكل التكاليف لممشترين، في حين أن 
أشارت النتائج أيضًا إلى أن تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يؤثر سمبًا عمى درجة رضاء 

ن أحادية اإلفصاح من جانب الموردين قد تعرضيم لعواقب الموردين عن عبلقاتيم مع المشترين وذلك أل
( 6103دراسة )البتانونى،  ىذه النتائج مع ما توصمت إليووكذلك اتفقت  السموك االنتيازي من قبل المشترين.

في ظل استخدام أسموب السجبلت أن الشركات الموردة ال تفضل الكشف عن المعمومات التكاليفية  من
بسبب تخوفيم من السموك االنتيازي لمشركات المشترية، وأوصت ىذه الدراسة بأنو يمكن  المحاسبية المفتوحة

 Relational Socialالتخفيف من أثر ىذا السموك من خبلل استخدام المعايير االجتماعية االرتباطية 
Norms  .التي قد تخفف من التأثير السمبي لمسجبلت المحاسبية المفتوحة عمى الشركات الموردة 
( التعرف عمى مدى مبلئمة أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 6105دراسة )الصغير،  استيدفتولقد 

مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتعزيز المزايا  االستراتيجية لدعمكأحد أساليب المحاسبة اإلدارية 
من أىم ما توصمت إليو ىذه الدراسة وجود الفاقد. وكان من  الخاليالتنافسية لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج 

الموردين( عمى أىمية أسموب السجبلت  –اتفاق كبير بين المنشآت أعضاء سمسمة التوريد )المشترين 
المحاسبية المفتوحة في الكشف عن المعمومات التكاليفية وما يترتب عمى ذلك من أثار إيجابية مثل التعاون 

ما توصمت إليو دراسة  ىذه النتائج مع اتفقت المنشأة. ولقدوزيادة قيمة والمشاركة ودعم المركز التنافسي 
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( من أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يحقق المرونة في التفاوض وتعديل األسعار 6105)عمى، 
نتيجة حدوث أي تغييرات في عناصر التكمفة خبلل تطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لسمسمة 

توريد وتسييل عممية اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية نتيجة التعاون والمشاركة بين المنشآت األعضاء في ال
  السمسمة.

( إلى التعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى اتخاذ قرار تطبيق مدخل 6105كذلك ىدفت دراسة )عبد الدايم، 
انية االستفادة منو في خفض التكمفة. ومن أىم ما إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية والتعرف عمى مدى إمك

لممنشأة، توصمت إليو ىذه الدراسة أن إدارة التكمفة في سمسمة التوريد ال بد أن تمتد خارج الحدود التنظيمية 
وأن نجاح ىذا المدخل إنما يقوم عمى المشاركة والتعاون الفعال فيما بين أعضاء سمسمة التوريد من مشترين 

أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يؤدى دورًا فعااًل في إدارة عبلقات المنشآت المشترية وموردين، و 
 والموردة عبر سمسمة التوريد.  

إلى تناول الدور الذى يؤديو أسموب السجبلت المحاسبية  (Alenius, et.al. , 2016)كذلك ىدفت دراسة 
ود التنظيمية في إدارة العبلقات التعاونية مع الشركات المفتوحة كأداة لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحد

الموردة. وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن أىداف تحقيق ميزة تنافسية مستدامة لمشركات األعضاء في 
 ىذه الشركات لعبلقات التكامل والتعاون االستراتيجية بين الرئيسيوالمحرك  األساسيسمسمة التوريد ىو الدافع 

رت النتائج أيضًا إلى أن نجاح الشركات في تحقيق ذلك إنما يعتمد بصورة كبيرة عمى قدرتيا عمى ، كما أشا
التنظيمية وذلك من خبلل اإلدارة الفعالة لمتكمفة والبيئة المحاسبية الجديدة التي ضبط األحداث خارج الحدود 

المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا فعااًل أسموب السجبلت  تستمزم االعتماد عمى أدوات جديدة إلدارة التكمفة، وأن
دارة عبلقات الشركات الموردة مع الشركات المشترية عبر سمسمة التوريد وتحقيق العديد من  في إنشاء وا 

المنافع ليما سواء كان ذلك منافع مالية أو منافع مرتبطة بالعمبلء أو منافع مرتبطة بالعمميات الداخمية وأخيرًا 
( والتي توصمت إلى أن تطبيق 6106ىذه النتائج دراسة )أحمد،  ولقد أيدت .والنمو منافع ترتبط بالتعمم
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المنشآت ألسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعود بالنفع الكبير المالي وغير المالي عمى المنشآت 
     األعضاء في سمسمة التوريد.

موب السجبلت المحاسبية المفتوحة ( توضيح الدور الذي يؤديو أس6107دراسة )محاريق،  استيدفتولقد 
وتدعيم عمميات اتخاذ القرارات من جانب األعضاء بسمسمة  لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةكأداة 

األعضاء. وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن أسموب السجبلت التوريد وتعزيز المزايا التنافسية لممنشآت 
بًل إلدارة التكمفة بين الشركات األعضاء في سمسمة التوريد كما أنو أحد األساليب المحاسبية المفتوحة يعد مدخ

اليامة لمكشف عن المعمومات التكاليفية واإلفصاح عنيا مما يدعم القيمة النفعية لمعمومات التكاليف وبما 
قيق مزايا تنافسية يساىم في تخفيض التكاليف وتعظيم المشاركة في المنافع وبما يؤدى إلى تحسين األداء وتح

 ,Ellstrom and Larsson;شممخ، التوريد. ولقد أيدت ىذه النتائج دراسة )لمشركات األعضاء في سمسمة 
 وذلك فيما يتعمق بالدور الذي يمعبو أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في دعم مدخل إدارة 6108(2017

قرارات من جانب األعضاء بسمسمة التوريد من خبلل وتدعيم عمميات اتخاذ ال التكمفة عبر الحدود التنظيمية
 والشروط المحددة والكشف عن مواطنالتوريد بالمواصفات  استمرارالتعرف عمى الموردين األقدر عمى ضمان 

 .وتعزيز المزايا التنافسية لممنشآت األعضاءوأيضًا  خفض التكمفة
أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في  يؤديو الذي( بيان الدور 6108دراسة )سمطان،  استيدفتكذلك 

تخفيض التكمفة ودعم الميزة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد وذلك من خبلل استخدام أسموب السجبلت 
وما لو من أثار إيجابية عمى تحسين  التكمفة عبر الحدود التنظيمية المحاسبية المفتوحة في دعم مدخل إدارة

إلى تخفيض التكمفة ودعم المزايا التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد ككل. أداء سمسمة التوريد مما يؤدى 
يمعب دورًا ىامًا في تحديد مسببات وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 

من التكمفة التي يمكن استخداميا في تخفيض التكمفة والتركيز عمى األنشطة والعمميات التي تضيف قيمة 
خبلل تخصيص الموارد لؤلنشطة والعمميات ذات القيمة األعمى. ىذا باإلضافة إلى أن أسموب السجبلت 
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المحاسبية المفتوحة يعتبر وسيمة لتخفيض التكمفة من المنبع، حيث يمكن استخداميا ليندسة القيمة في مرحمة 
 لتكمفة عبر الحدود التنظيمية.لدعم مدخل إدارة اتصميم وتطوير المنتج وذلك من خبلل اعتباره كأداة 

كما تناول األدب المحاسبي عددًا من الدراسات المرتبطة بأىمية استخدام نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في ظل بيئة  
عمى دراسة  (Van Goubergen and Van Dijk , 2011)اعتمدت دراسة فقد  :اإلنتاج الخالي من الفاقد

والصمب البمجيكية وذلك بغرض التعرف عمى جدوى تطبيق النظم  الحالة ألحد مصانع إنتاج الحديد
المحاسبية وطرق حساب التكمفة التقميدية في ضوء تنفيذ استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد. وأشارت نتائج 

ال و  الدراسة إلى أن النظم المحاسبية وطرق حساب التكمفة التقميدية تظير العوائد المالية بطريقة غير مباشرة
، وأن ىناك حاجة إلى تطبيق أدوات المحاسبة المبلئمة لبيئة تتناسب مع بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد

بيدف توفير معمومات مالية واقعية  (VSC)من الفاقد ومنيا نظام تكاليف تيار تدفق القيمة  الخالياإلنتاج 
وضع الحالي إلى الوضع المستقبمي في ومفيومة يتم من خبلليا تحديد العوائد المالية عند التحول من ال

 , Harris and Cassidy)ضوء تفعيل مبادرات التحسين المستيدفة. ولقد أيدت ىذه النتائج دراسة 
التي توصمت إلى أن المنشآت الصناعية التي تطبق مبادرات/ ممارسات اإلنتاج الخالي من الفاقد  (2010

 تتفوق عمى المنشآت األخرى التي ال تطبق ذلك. (VSC)ة والتي من أىميا نظام تكاليف تيار تدفق القيم
 ( 6103كما أيدت ىذه النتائج أيضًا دراسة )عبد محمد، 

إلى تحديد نوعية ممارسات المحاسبة اإلدارية في عدد  (Fullerton, et.al. , 2013)كذلك ىدفت دراسة 
من الفاقد. ولقد خمصت الدراسة إلى  من الشركات األمريكية التي تطبق مبادرات/ ممارسات اإلنتاج الخالي

اإلنتاج الخالي  استراتيجيةإيجابية بين تطبيق مبادئ  ارتباطعدد من النتائج كان من أىميا أن ىناك عبلقة 
من الفاقد واستخدام نظام تكاليف تيار تدفق القيمة وأن ذلك يؤدى إلى تدعيم اإلدارة العميا في اتخاذ قراراتيا 

 المحاسبية التي تتفق مع االستراتيجية التشغيمية. نتيجة إتباع األدوات
بالدراسة والتحميل الدور الذي يؤديو نظام تكاليف تيار تدفق القيمة  (Arora, 2014)ىذا وقد تناولت دراسة 

كأحد األساليب التكاليفية المبلئمة لبيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وذلك في الشركات اليندية. وكان من أىم ما 
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ت إليو ىذه الدراسة ىو أن أساليب محاسبة التكاليف التقميدية ال تتناسب مع بيئة اإلنتاج الخالي من توصم
الفاقد، وأن نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يساىم بإيجابية في حساب تكمفة وحدة المنتج بدرجة عالية من 

تاج الخالي من الفاقد يحقق الدقة في الدقة، كما أن التكامل بين نظام تكاليف تيار تدفق القيمة وبيئة اإلن
 حساب تكاليف اإلنتاج.

 استيبلكنظام المحاسبة عن  التكامل بينيؤديو  الذي( تحميل الدور 6104كما تناولت دراسة )عبد الدايم، 
تعظيم ينعكس بدوره عمى  التكمفة والذيالموارد ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة في تحسين الدقة في قياس 

من المنشأة والعميل. ولقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يؤدى  قيمة كل
دورًا ىامًا في التغمب عمى مشكمة تخصيص التكاليف غير المباشرة عمى المنتجات حيث يعتبر نظام تكاليف 

مباشرة لمتيار ويتم تحميميا  تيار تدفق القيمة جميع التكاليف التي تحدث في تيار تدفق القيمة ىي تكاليف
عمى المنتجات وفقًا لمعدل تدفق المنتج داخل التيار األمر الذي يساىم في تقييم ربحية كل منتج عمى حدة 

 باإلضافة إلى ربحية التيار ككل.
( بيان مدى إمكانية تطبيق أساليب اإلنتاج الخالي من الفاقد 6105استيدفت دراسة )عيسى، ومحسن ولقد 

Lean production  وكذلك المحاسبة الرشيقةLean Accounting  في المنشآت الصناعية في إقميم
. (VSC)كردستان العراق )شركة فاممى إلنتاج المواد الغذائية( وتحديدًا تطبيق نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 

أزال بعض األنشطة قد ساىم في تبسيط اإلجراءات المحاسبية و  (VSC)وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق
والعمميات التي ال تضيف قيمة وكذلك نظم تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة. وأوصت الدراسة بأىمية 

ولقد أيدت ىذه النتائج دراسة تطوير الممارسات المحاسبية لكي تتبلءم مع بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. 
تقوم بو المحاسبة الرشيقة  الذيعمى تحميل الدور  اركزت ( والتي6108ودراسة )فايزة، عمر، ( 6105)شجاع، 

. وكان (VSC)وذلك من خبلل استخدام سمسمة القيمة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة في تخفيض التكاليف 
كاليف تيار تدفق أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة مثل نظام ت ه الدراساتمن أىم ما توصمت إليو ىذ



  لسجالت المحاسبيه و نظام تكاليف تيار تدفق القيمة التكامل بين ا                                        د. نورهان عبدالغفار

- 43 - 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                                           العدد الثاني 

القيمة يمعب دورًا كبيرًا في القضاء عمى اليدر والضياع وتخفيض التكاليف مما كان لو انعكاس عمى زيادة 
 األرباح والقضاء عمى اليدر والضياع في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. 

ار تدفق القيمة ( إلى تحديد إمكانية استخدام نظام تكاليف تي6106كما ىدفت دراسة )عبد المطيف، 
واالستفادة من المعمومات الناتجة عنو لكي يمكن قياس العوائد التشغيمية والمالية لممنشآت الصناعية خبلل 
مرحمة االنتقال لتطبيق مبادرات استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد بمصنع توشيبا العربي لمغساالت. 

ىميا أن تطبيق المبادئ التي تستند عمييا استراتيجية وتوصمت ىذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أ
تنعكس بدورىا عمى تحسين  والتي اإلنتاج الخالي من الفاقد يعزز ويحسن من مقاييس األداء التشغيمية

يمكن المنشأة من تحديد  ظام تكاليف تيار تدفق القيمةنعمى  االعتمادالمقاييس المالية، ىذا باإلضافة إلى أن 
ض في التكمفة الذي ينتج عن استبعاد أوجو الفاقد المختمفة والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي مقدار التخفي

جمالي تكاليف تيار تدفق القيمة في ضوء تفعيل مبادرات  تكاليف تيار تدفق القيمة في الوضع الحالي وا 
 Valueق القيمة التحسين المستيدفة في المستقبل . وفى ضوء ذلك يمكن إعداد قائمة الدخل لتيار تدف

Stream Income Statement  والتي من خبلليا يتم تحديد مقدار الزيادة في الربح كمؤشر مالي من
استبعاد أنشطة الفاقد وما يرتبط بيا من تكاليف وأيضًا إبراز االنعكاسات المالية لمتحسن في المقاييس 

 التشغيمية.
تؤديو خرائط تدفق القيمة في  الذيالدور عمى توضيح  (Pandya and Shah , 2016)وركزت دراسة 

. وكان من أىم ما من الفاقد الخاليتنفيذ األنشطة اإلنتاجية بأقل أخطاء أو فاقد ممكن في بيئة اإلنتاج 
توصمت إليو ىذه الدراسة ىو أن بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد تمثل االتجاه االستراتيجي لزيادة الكفاءة 

نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يعتبر نظامًا فعااًل في ظل تبنى المنشأة  شآت، وأنوالفعالية في أداء المن
مبادرات وممارسات بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وذلك لتحقيق كفاءة األنشطة والعمميات اإلنتاجية وتحديد 

 ات المستمرة.المجاالت الرئيسية لتخفيض أو القضاء عمى اليدر أو الفاقد مع إمكانية إجراء التحسين
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استخدام نظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى ( إلى بيان أثر 6108أيضًا ىدفت دراسة )عابدين ورشوان، 
تطوير النظام المحاسبي وتقييم األداء المالي في الشركات الصناعية في قطاع غزة والتي تعمل في بيئة 

النتائج كان من أىميا أن استخدام نظام تكاليف اإلنتاج الخالي من الفاقد. وتوصمت ىذه الدراسة إلى عدد من 
تيار تدفق القيمة كأداة من أدوات المحاسبة الرشيقة يعمل عمى توفير المعمومات البلزمة التخاذ القرارات وذلك 

 من خبلل تبسيط اإلجراءات وتخفيف حجم المعامبلت والمساىمة الفعالة في التخطيط االستراتيجي لمتكمفة.
( بيان إمكانية استخدام نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج 6108اسة )الزيدى، وقد استيدفت در 

الخالي من الفاقد الموجو بواسطة الزبون، أي من خبلل مسارات/ تيارات تدفق القيمة بيدف االستجابة لرغبات 
مراقبة التكاليف التقميدية. القصور في طرق تحديد و  نواحيالعمبلء كبديل لطرق التصنيع التقميدية ومعالجة 

ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا أن تبنى المنشآت لمفيوم القيمة يؤثر بشكل 
مباشر عمى نمط تدفق األعمال والعبلقات بين األقسام الداخمية وينعكس ذلك وبشكل مباشر عمى طرق تحديد 

ومات تكاليفية، كذلك توصمت الدراسة إلى أن ربط عناصر ومراقبة التكاليف من خبلل الحاجة إلى معم
تخصيص عناصر التكاليف التي ترتبط بعبلقة سببية مع تيار تدفق التكاليف بتيار تدفق القيمة يؤدى إلى 

 القيمة مع اإلبقاء عمى تحميل التكاليف عمى تيار تدفق القيمة في أدنى حدود ليا.
مكانية االستفادة من نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج ( مدى إ6108، البياتيوتناولت دراسة )

الخالي من الفاقد في تحقيق خفض في التكاليف في الشركات الصناعية العراقية. توصمت ىذه الدراسة إلى 
 نتيجة ىامة مفادىا أن تطبيق نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد يؤدى إلى
تحديد المجاالت الرئيسية لتخفيض أو القضاء عمى اليدر أو الفاقد مع إمكانية إجراء التحسينات المستمرة 

 وكذلك تبسيط اإلجراءات وتخفيض تكمفة أداء العمميات.
( إلى بيان أثر استخدام نظام تكاليف تدفق القيمة في دعم القدرة 6109كما ىدفت دراسة )فودة وآخرون، 

نظام تكاليف تدفق القيمة يؤثر في  استخدامكات الصناعية المصرية. وتوصمت الدراسة إلى أن التنافسية لمشر 
لمشركات الصناعية من خبلل خفض التكمفة وتحسبن الجودة وتحقيق الرضاء لمعمبلء دعم القدرة التنافسية 
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ووقت الحركة في  والتخمص من اليدر والفاقد في العممية اإلنتاجية وتخفيض وقت االنتظار ووقت التسميم
  العممية اإلنتاجية. 

ونظام أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة بالعبلقة بين تناول األدب المحاسبي عددًا من الدراسات المرتبطة  كذلك
 , .Villena , et.al , 2011; Sundram, et.al)كزت دراسة كل من فقد ر  :تدفق القيمةتكاليف تيار 

2011; Ofileanu , 2015;Ahakchi, et.al. , 2012;Xu,et.al . 2014)  عمى أنو لموصول إلى
تكاليف خالية من الفاقد أثناء تيار تدفق القيمة فإن األمر يتطمب التعرف عمى المشكبلت التي تعوق ىذا 
التيار والبحث عن الوسائل التي من شأنيا تحسين ىذا التيار والتغمب عمى االنحرافات بيدف متابعة تدفق 

سرعة االستجابة لمعمبلء والتي تتجاوز الحدود التنظيمية لممنشآت أعضاء سمسمة التوريد وفى إطار القيمة و 
إدارة تكاليف السمسمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. وتوصمت ىذه الدراسات إلى أن أسموب السجبلت 

اصة بإدارة التكمفة بين أعضاء المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا ىامًا في تحقيق ذلك بمشاركة المعمومات الخ
 بين أسموبسمسمة التوريد من مشترين وموردين. وبالتالي فمن األىمية بمكان أن يحدث تأثير وتكامل 

لممنشآت أعضاء السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة لتحقيق الكفاءة والفعالية 
أن نجاح المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد في  الفاقد. حيثسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من 

تطبيق ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعزز من تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 
وتحقيق أىداف خفض التكمفة، كما أن المعمومات المستمدة من تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 

برامج خفض التكمفة والتي تستند عمى إدارة العبلقات القائمة عمى الجيود التعاونية  جيود ققد تساىم في تنسي
وبالتالي فإن التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  ،المشتركة بين العمبلء والموردين

قضاء عمى اليدر والضياع، والونظام تكاليف تيار تدفق القيمة قد يؤدى إلى تخفيض التكمفة وتحسين الجودة 
 وتحسين مؤشرات الربحية التي ترتبط بزيادة الحصة السوقية. ،وتدعيم سرعة االستجابة لطمبات العمبلء

إلى أن أسموب  (Kumer and Kumer, 2016;Vinodh , et.al. , 2015)كما توصمت دراسة كل من 
تكاليف تيار تدفق القيمة من خبلل ما يقوم بو  السجبلت المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا ىامًا في تفعيل نظام
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ىذا األسموب من دور في التخمص من العوامل التي تؤثر عمى كفاءة تدفق المنتج في تيار تدفق القيمة ودعم 
 مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.

إلى أن ىناك عبلقة طردية بين تطبيق المنشآت لؤلساليب الحديثة  (Elgibale , 2014)توصمت دراسة و 
لمحاسبة التكاليف، وبصفة خاصة نظام تكاليف تيار تدفق القيمة، وتطبيقيا ألسموب السجبلت المحاسبية 

، حيث تمكن ىذه األساليب المنشآت من المفتوحة كأدوات لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية
المنشآت  اعتمادحالة  فيادل المعمومات التكاليفية الخاصة بالمنشآت األعضاء في سمسمة التوريد وذلك تب

عمى بعضيا البعض لتحقيق منافع مشتركة، مما يمكن من التحديد الدقيق لتكاليف المنتج وتدعيم عمميات 
 ي من الفاقد.اتخاذ القرارات من جانب األعضاء في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخال

( إلى تقييم فعالية أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة وكذلك تقييم مبلئمة 6107كما ىدفت دراسة )غالى، 
نظام تكاليف تيار تدفق القيمة في تحقيق متطمبات بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد، ىذا باإلضافة إلى طرح 

المحاسبية المفتوحة في تدعيم نظام تكاليف تيار تدفق  رؤية جديدة بشأن كيفية االستفادة من أسموب السجبلت
القيمة. ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا أن ىناك أىمية كبيرة لممعمومات 

يساىم بو  الذيمن الفاقد نظرًا لمدور الكبير  الخاليالمستمدة من إدارة تكمفة تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج 
الذي يبدأ من مرحمة السجبلت المحاسبية المفتوحة في توفير معمومات تكاليفية أثناء تيار تدفق القيمة  أسموب

البحث والتطوير حتى مرحمة تسميم المنتج لمعميل وذلك من خبلل التخمص من الفاقد وحذف األنشطة التي ال 
إحصائية بين استخدام أسموب  تضيف قيمة. وأظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود عبلقة تأثيرية ذات داللة

 السجبلت المحاسبية المفتوحة وتدعيم إدارة تكمفة تيار تدفق القيمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.
 :يمكن استخبلص النتائج التاليةباستقراء الدراسات السابقة في مجال البحث 

نجاحيا يقوم عمى االلتزام والتعاون أصبحت عبلقات الشراكة تمثل الظاىرة الشائعة في عالم األعمال وأن  -1
والثقة المتبادلة بين أطراف العبلقة بين المنشآت األعضاء )مشترين وموردين( في سمسمة التوريد مما 

تطمب استخدام أساليب وأدوات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لكي تساعد أطراف الشراكة في سمسمة ي
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داء وزيادة مقدرتيم عمى خدمة العمبلء من خبلل زيادة القيمة األ وتحسينالتوريد عمى تخفيض التكاليف 
 المقدمة ليم. 

اتفقت العديد من الدراسات عمى أىمية الدور الذي يؤديو أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في تحقيق  -2
المحاسبية تفعيل تطبيق أسموب السجبلت  التعاون وتعزيز المزايا التنافسية بين أعضاء سمسمة التوريد وأن

المفتوحة يؤدى إلى استقرار وتنمية عبلقات التعاون االستراتيجية فيما بين المنشآت األعضاء في سمسمة 
التوريد ويحفز عمى مشاركة وتبادل المعمومات التكاليفية والتي تمثل مطمبًا أساسيًا لكي يتم تفعيل 

 إلنتاج الخالي من الفاقد. ممارسات أدوات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة ا
استخدام أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة دون غيره باعتباره أداة الدراسات السابقة عمى معظم كزت ر  -3

من أدوات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في سبيل تخفيض التكمفة إقترانًا بتعزيز المركز التنافسي 
حين أن التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة لممنشآت األعضاء في سمسمة التوريد، في 

قد يعزز ويدعم من مدخل  ، باعتباره أداة من أدوات المحاسبة الرشيقة،ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية مما يحسن من آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة لكل منشأة من 

 كل. التوريد وكذلك لسمسمة التوريد ك في سمسمةالمنشآت األعضاء 
تعدد الدراسات في مجال أدوات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية إال أن ىناك عدم عمى الرغم من  -4

استقرار عمى المستوى العممي أو األكاديمي عمى إطار محدد إلدارة تكاليف سمسمة التوريد في بيئة 
يرجع ذلك إلى حداثة بيئة العبلقات المتبادلة بين المنشآت األعضاء في اإلنتاج الخالي من الفاقد، وقد 

 سمسمة التوريد.
من الفاقد وممارسات سمسمة  الخاليفي إطار التكامل بين فمسفة اإلنتاج توصمت بعض الدراسات، و  -5

ة ، إلى أن التكامل المستيدف يساعد عمى توفير المعمومات عن األنشطة التي من شأنيا إضافالتوريد
قيمة واألخرى التي ال تضيف قيمة وكذلك تمكين المنشأة من التحسين المستمر في ضوء احتياجات 
ورغبات العمبلء والقيمة من وجية نظر العميل. وفى ىذا السياق اتفقت العديد من الدراسات عمى أن 
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د وذلك من خبلل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يسعى إلى تحقيق مبادئ بيئة اإلنتاج الخالي من الفاق
  القضاء عمى كل ما ىو غير ضروري داخل تيار تدفق القيمة وتحسين العمميات التشغيمية داخل التيار.

في بمورة اإلطار  اإلسيامات القيمة التي قدمتيا الدراسات السابقة والتي ساعدتعمى الرغم من أن  -6
نسيق األنشطة والعمميات والتكامل بين النظري لمبحث إال أنيا قد افتقدت الصورة التكاممية الشاممة لت

األساليب واألدوات في سبيل تحقيق التناغم بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار 
تدفق القيمة لدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وذلك لتحسين آليات التخطيط االستراتيجي 

  .لمتكمفة
 أنو عمى الرغم من أن الدراسات السابقة قد حققت تقدمًا ممحوظاً يميز الدراسة الحالية فإن أىم ما  وبالتالي

سيامات قيمة في مجال اإلفصاح عن المعمومات التكاليفية من خبلل استخدام وتطبيق أسموب السجبلت  وا 
ي ىذا المجال والتي المحاسبية المفتوحة وذلك في البيئة األجنبية إال إنو ما زال ىناك بعض الفجوات البحثية ف

بيئة  معيمكن دراستيا في البيئة المصرية وتتمثل في مدى توافق تطبيق أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
 اإلنتاج الخالي من الفاقد وأثر استخدام ىذا األسموب في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية

داء وزيادة مقدرتيم عمى خدمة ألتخفيض التكاليف وتحسين ا لمساعدة أطراف الشراكة في سمسمة التوريد عمى
عبلقات التعاون فيما بين المنشآت  فيالعمبلء من خبلل زيادة القيمة المقدمة ليم، وتحقيق االستقرار والتنمية 

 األعضاء في سمسمة التوريد ويحفز عمى مشاركة وتبادل المعمومات التكاليفية.
ال توجد دراسات تناولت وبشكل مباشر العبلقة التأثيرية  - دود عمم الباحثةفي ح -باإلضافة إلى ذلك فإنو 

والتكاممية بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة وانعكاساتيا عمى دعم 
 ،ال المصريةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لتحسين التخطيط االستراتيجي لمتكمفة في بيئة األعم

مما يتطمب تطوير لنظم معمومات محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية من خبلل تبنى أدوات محاسبية 
ضافة قيمة  مبلئمة الستراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد تسيم في توفير معمومات مبلئمة تؤدى إلى تحسين وا 

 .لممنشأة
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  وصياغة فروض البحث: بين المتغيرات اإلطار النظري المقترح والعبلقة
والتي تم بناء فروض البحث  المتغيراتوالعبلقات بين  لمدراسة،المقترح  النظرياإلطار ( 0يوضح الشكل رقم )

التكامل بين استخدام أسموب السجبلت  خبلل أثروضعت ىذه الدراسة رؤيتيا من حيث عمى أساسيا. 
ي دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ف نظام تكاليف تيار تدفق القيمةالمحاسبية المفتوحة و 

المصرية. وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة وذلك من خبلل دراسة ميدانية عمى منشآت األعمال 
أسموب السجبلت ممارسات ويقترح ىذا اإلطار وجود عبلقة إيجابية بين نظام تكاليف تيار تدفق القيمة و 

كما يقترح اإلطار النظري أن التكامل  .سمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقدلسم المحاسبية المفتوحة
أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يؤدى إلى دعم مدخل ممارسات بين نظام تكاليف تيار تدفق القيمة و 

 ي لمتكمفة.إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وأن ذلك يؤدى إلى تحسين آليات التخطيط االستراتيج
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 H1 

 نظام تكاليف
 تيار تدفق القيمة 

(VSC) 

تحسين آليات التخطيط 
 االستراتيجي للتكلفة

 

 H5 

ممارسات أسلوب السجالت 
 المحاسبية المفتوحة

(OBA)  مدخلدعم  
إدارة التكلفة عبر  

 الحدود التنظيمية
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 H2 

 H3 
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(: اإلطار النظري المقترح لمدراسة6الشكل رقم )  

ومن ثم تم صياغة فروض البحث بحيث توضح العبلقات التي سيتم اختبارىا بين متغيرات البحث وذلك عمى النحو 
 التالي:
نظام و  ب السجبلت المحاسبية المفتوحةأسمو ممارسات  بينداللة إحصائية  قة ذاتتوجد عبل" :(H1) األولالفرض 

 ."لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقدتكاليف تيار تدفق القيمة 

 حصائيةإتأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة  المحاسبية المفتوحةممارسات أسموب السجبلت  تؤثر" :(H2) الثانيالفرض 
لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من  نظيميةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التدعم في 

 ."الفاقد 

مدخل دعم في  حصائيةإتأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة  نظام تكاليف تيار تدفق القيمة يؤثر" :(H3) الفرض الثالث
 ".في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد  إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية

يؤثر التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار " :(H4) الرابعالفرض 
 تدفق القيمة تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة إحصائية عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية".

يًا موجبًا وذو داللة مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية تأثيرًا معنو  ؤثري" :(H5) لخامساالفرض 
 ".حصائية في تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفةإ

 الميدانية المبحث الثالث: منيجية البحث والدراسة 
فروض البحث وذلك من خبلل  واختبارالميدانية االستطبلعية البحث والدراسة  المبحث منيجيةيتناول ىذا 

 تناول العناصر التالية:
 منيج البحث: -1

السجبلت  منيجية ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لتحميل ووصف الدور الذى يؤديو أسموب تعتمد
في إدارة تكاليف سمسمة التوريد وكأداة من أدوات إدارة التكمفة عبر الحدود  (OBA) المحاسبية المفتوحة
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تراتيجية في مجاالت خفض وكأحد األساليب االس،  في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد (IOCM) التنظيمية 
التكمفة وزيادة القيمة وذلك في ظل عبلقات الشراكة بين أعضاء سمسمة التوريد وكمدخل منظم لتنسيق برامج 

كـأحد  (VSC)نظام تكاليف تيار تدفق القيمة وكذاك قراءة وتفسير خفض التكمفة عمى امتداد سمسمة التوريد، 
لجة االنحرافات في أداء العمميات وعدم وجود عوائق في العممية أدوات إدارة التكاليف التي تعمل عمى معا

اإلنتاجية تؤدى إلى إعاقة تدفق المنتج خبلل مسار تدفق القيمة. ىذا باإلضافة إلى استخدام أسموب 
ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة بشكل متكامل وأثره اإليجابي في دعم مدخل  السجبلت المحاسبية المفتوحة

مفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي إدارة التك
 لمتكمفة.

 وفي ضوء مشكمة البحث وأىميتو وأىدافو وفروضو، فإنو سوف يتم إتباع المنيجين االستقرائي واالستنباطي: 
  المنيج االستقرائيInductive Approach تقراء وتقييم ما ورد باألدب وذلك من خبلل دراسة واس

المحاسبي وكذلك شبكة المعمومات الدولية من بحوث ودراسات محاسبية العربية منيا واألجنبية والتي 
وذلك بغرض تحميميا واالستفادة منيا في تناولت متغيرات البحث وكذلك تم استخدام المراجع الرصينة 

 .ثصياغة وبناء الجوانب النظرية والفمسفية ليذا البح
  )المنيج االستنباطي )االستدالليDeductive Approach   يعتمد عمى تحميل وتفسير نتائج فيو الذى

الدراسة الميدانية وذلك من خبلل استخدام قائمة استقصاء لقياس واقع الممارسة العممية، وتتضمن ىذه 
روض التي تم القائمة عناصر لقياس عددًا من المتغيرات وبما يحقق أىداف البحث ويختبر الف

أثر تقديم رؤية مستقبمية حول صياغتيا، وتحميل نتائجيا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بيدف 
التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة في دعم مدخل إدارة التكمفة 

 وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة.  فاقدعبر الحدود التنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي من ال
 مجتمع وعينة البحث: -2
التي تنتمي إلى شركات تصنيع األدوية المصرية األعمال الصناعية  من منشآت البحثيتكون مجتمع  

تابعة لمشركة القابضة لؤلدوية  شركة (36)قطاع األعمال العام والقطاع الخاص واالستثماري( والبالغ عددىا )
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( شركة 64وعدد ) العام،( شركات ينتمون إلى قطاع األعمال 8منيا عدد ) الطبية،الكيماويات والمستمزمات و 
 واشتممت، طبقًا إلحصائيات مركز التخطيط والسياسات الدوائية إلى القطاع الخاص واالستثماري وذلك تنتمي

 عمى:وحدة المعاينة 
 اإلنتاج مديري  -      المحاسبين اإلداريين  -  التكاليف محاسبي -

 والعمميات
 مديري البحوث والتطوير  -   مديري المشتريات -

شركة  01منيا  إلى سبلسل توريد تنتميتبين أنيا  شركة( 08ولقد تم توزيع قوائم االستقصاء عمى عدد )
لصناعات المغذية لصناعة األدوية ( شركات تعمل في مجال ا8تعمل في مجال صناعة األدوية، وعدد )

وتتوافر بيا مقومات / ممارسات تتناسب مع طبيعة مشكمة البحث  ر فييا مظاىر التكامل والتوريدويظي
ويوضح الجدول التالي عينة البحث وحجم استمارات االستقصاء الموزعة عمييم والمستممة منيم . وأىدافو
 ونسبتيا:

 
 
 

 (: خصائص واستجابة فئات الدراسة0الجدول رقم )

 فئات الدراسة
ستمارات عدد اال

 الموزعة والمرسمة
 إلى فئات العينة

االستمارات الواردة ونسبة 
 االستجابة

االستمارات الصحيحة 
 الصالحة

 لمتحميل اإلحصائي
 % عدد % عدد

 90,91 51 70,88 55 66 التكاليف محاسب
 91 67 64,88 31 34 إداري محاسب

 76,86 64 63,91 69 36  والعمميات اإلنتاجمدير 
 33,83 05 70,85 08 60 لمشترياتا مدير
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 5,87 04 89,88 06 08 البحوث والتطوير مدير
 84,87 031 66,88 048 067 اإلجمالي

وعمى ذلك %( 84,87)يتضح من بيانات الجدول السابق أن معدل الردود الصحيحة في معدلو اإلجمالي بمغ 
اًل جيدًا، بحيث يمكن االعتماد عمى النتائج ترى الباحثة أن معدل االستمارات الصحيحة في مجمميا يمثل معد

 .التي تم الحصول عمييا
 :وأساليب جمع البيانات البحثتصميم أداة  -3

عمى قائمة  تم االعتمادوتحميل وتقييم نتائج الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث،  استقراءفي ضوء 
يعتبر من  االستقصاءنظرًا ألن أسموب  البحثىذا  كأداة لجمع البيانات البلزمة لتحقيق أىداف االستقصاء

أساليب التطبيق في مجال البحوث الوصفية والدراسات الميدانية التي تتميز موضوعاتيا بالحداثة وندرة أفضل 
عداد قائمة استقصاء تضمنت اسم البحث وأىدافو التطبيق. لذا فإنو  لتحقيق أىداف البحث تم تصميم وا 

عدادتم يا القائم بملء القائمة، ولقد وبعض التعريفات التي يحتاج قائمة استقصاء أولية واختبارىا  تصميم وا 
والمحاسبين اإلداريين  مديري إدارات اإلنتاج والمشتريات ومحاسبي التكاليفمن من خبلل توزيعيا عمى بعض 

حاسبة ببعض المنشآت الصناعية وأعضاء ىيئة التدريس من المتخصصين في الم ومديري البحوث والتطوير
عادة صياغة بعض عناصر القائمة  والتكاليف.اإلدارية  وقد أسفرت النتائج عن إجراء بعض التعديبلت وا 

 وذلك لموصول إلى مفاىيم مشتركة.
 البحثتناول الجزء األول منيا معمومات عامة حول عينة  أجزاء، خمسةتضمنت قائمة االستقصاء قد ىذا و 

منيا بعض التعريفات التي يحتاجيا وحدة  الثانيوعرض  البحث. ومعرفتيم بموضوع اىتماميملمتأكد من 
تشخيص أعمال وممارسات أسموب السجبلت في سياق  عبارات( 8عدد )ثم تناول الثالث منيا  المعاينة،

نظام تكاليف تيار تدفق  ومدى تطبيق لقراءة أبعاد عبارة( 7منيا ) ، وتناول الرابع(OBA)المحاسبية المفتوحة 
إدارة التكمفة عبر  آليات في سياق تشخيص عبارات( 00عدد) لجزء الخامستناول اكما  ،(VSC)القيمة 

( عبارات 01وأخيرًا تناول الجزء السادس عدد ). في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد(IOCM) الحدود التنظيمية 
إدارة دعم مدخل  فيلقيمة ألثر التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق ا
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التكامل بين أسموب السجبلت  انعكاساتحول  ( عبارة6)باإلضافة إلى  التنظيمية. ىذاالتكمفة عبر الحدود 
عمى  إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةالمحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة في دعم مدخل 

 مفة.تحقيق أىداف التخطيط االستراتيجي لمتك
تم االعتماد عمى أسموب المقاببلت الشخصية لكي يتم توضيح بعض المفاىيم التي فقد باإلضافة إلى ذلك 

وضمان سبلمة  تضمنتيا قائمة االستقصاء وذلك لضمان الفيم الصحيح لممستقصي منو لموضوع البحث
 .  الردود
 أساليب تحميل البيانات: -4
 SPSS V.25,MS)ام الحزمة اإلحصــائية لمعموم االجتماعيــة تم التحـميل اإلحصائي لمبيـانات باستخد  

Excel 2016) Statistical Package for the Social Sciences   ولقد تطمب تحميل البيانات .
 واختبار الفروض تطبيق األساليب اإلحصائية التالية: 

  االعتماديةاألساليب اإلحصائيةReliability Statistics      
ومدى إمكانية تعميم النتائج  االستقصاءعمى نتائج تحميل بيانات قائمة  االعتمادتيتم بمدى إمكانية التي  وىي

التي تم التوصل إلييا وذلك عمى المجتمع من خبلل إجراء اختبارات معامل الثبات. ولقد تم االعتماد عمى 
 معامل ثبات أداة الدراسة. وذلك لتحديد ،ومعامل الصدق الذاتي Cronbach's Alphaكرونباخ ألفامعامل 

 األساليب اإلحصائية الوصفية Descriptive Statistics      
التي تعنى بإعطاء معمومات عن خصائص البيانات التي تخضع لمتحميل اإلحصائي بيدف تحديد  وىي

مدى  اختباريمكن  لكيالسمات والخصائص واالتجاىات الخاصة بعينة البحث نحو الفروض التي وضعت 
 واالنحرافات المعيارية ،Mean والمتوسطات ،Percentages النسب المئويةوذلك اعتمادا عمى يا. صحت

Standard Deviation.  وذلك لتحويل اإلدراكات الوصفية التي حددتيا اإلجابات عمى أسئمة قائمة
درجة التشتت  االستقصاء إلى قيم كمية يمكن إخضاعيا إلى التحميل اإلحصائي. واالنحراف المعياري لقياس

 في أراء المستقصي منيم لكل عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء.
 األساليب اإلحصائية االستداللية    Inferential Statistics 
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التي تعنى بإعطاء نتائج إحصائية يتم بموجبيا قبول أو رفض فروض البحث، ىذا باإلضافة إلى تحديد  وىي
 ة في ضوء حجم العينة ونمط توزيع المجتمع ونوع البيانات، ومن ىذه األساليب:والمعنويمستويات الثقة 

لمعرفة ما إذا كانت  Kolmogorof – Smirnov Test (K-S)سمرنوف  –اختبار كولمجوروف  -
 من عدمو. Normal Distributionالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

الختبار الداللة  Analysis of Variance One Way (ANOVA)تحميل التباين أحادي االتجاه  -
 اإلحصائية لمفروق بين المتوسطات الحسابية آلراء فئات الدراسة حول المتغيرات.

الختبار مستوى الداللة اإلحصائية لمتغيرات  Sample Test-Oneلعينة واحدة  Test –Tاختبار  -
عند مستوى معنوية ، وذلك اسةوتحميل وجية نظر مفردات العينة تجاه كل متغير من متغيرات الدر  البحث

 %.95% وىو ما يعكس مستوى ثقة 5
وذلك باستخدام مقياس  Variance Inflation Factor (VIF)معامل تضخم التباين  اختبار -

Collinearity .لكي يمكن التأكد من عدم وجود مشكمة االزدواج الخطى بين متغيرات البحث 
لوصف قوة واتجاه عبلقة االرتباط بين  Pearson Correlation Coefficientبيرسون  ارتباطمعامل  -

. وكذلك Multicollinearityمتغيرات البحث، والتأكد من عدم وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقمة 
 .Multiple Regressionتحميل االنحدار المتعدد 

ذج االنحدار، لمعرفة القوة التفسيرية لنمو  Adjusted R Square (R2) معامل التحديد المصحح -
 لمعرفة مدي معنوية نموذج االنحدار ككل. Test–F واختبار )ف(

  :فروض البحثاإلحصائي واختبارات  تحميلنتائج ال -5
تحميل بدأت بالتحقق من صبلحية البيانات لمتحميل اإلحصائي، ثم  مرحمتينعمى اعتمد تحميل نتائج الدراسة  

 تحميل ليذه المراحل: يميواختبار الفروض، وفيما  نتائج الدراسة
 أواًل: تحميل صبلحية البيانات لمتحميل اإلحصائي

تم إجراء العديد من االختبارات لفحص صدق وثبات أداة  اختبار معاممي الثبات والصدق ألداة الدراسة: - أ
فقد تم عرض قائمة  Face and Content Validity صدق الشكل والمحتوىالدراسة. فمن أجل إثبات 
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عمى بعض من مديري إدارات اإلنتاج والمشتريات ومحاسبي التكاليف والمحاسبين ألولية االستقصاء ا
اإلداريين ومديري البحوث والتطوير ببعض المنشآت الصناعية وأعضاء ىيئة التدريس من المتخصصين 

ي سؤال أ واقتراحوطمب منيم التعميق عمى التنسيق ومدى مبلئمة األسئمة في المحاسبة اإلدارية والتكاليف 
يعتقدون أنو يجب أن يكون ضمن أسئمة قائمة االستقصاء. ولقد تم إجراء بعض التعديبلت بناء عمى 

قامت الباحثة االستقصاء. ولقد مبلحظات المحكمين أدت إلى تحسين مستوى وضوح أسئمة قائمة 
 Cronbach,s Alpha)باستخدام معاممي قياس الثبات والصدق وذلك من خبلل معامل ألفا كرونباخ 

Coefficient) ىذا  % لكى تكون نسبة مقبولة، 51ات عن مع مراعاة أال تقل نسبة معامل الثب
باإلضافة إلى استخدام معامل الصدق الذاتي والذى يعبر عن مدى التناسق الداخمي لمعبارات الواردة في 

يا تعبر عن مجتمع قائمة االستقصاء ومدى مصداقية البيانات التي تم الحصول عمييا من العينة وأن
 البحث.  وكانت النتائج كما يمي:

 
 
 
 
 
 
 

 (: نتائج قياس معاممي الثبات والصدق لعبارات قائمة االستقصاء6الجدول رقم )
 المتغيرات

Variables)) 
 عدد العبارات

(N. of Items) 
 معامل الثبات

 نباخ( كرو)معامل ألفا 
 معامل 

 الصدق الذاتي*
 سجبلت المحاسبية المفتوحةأعمال وممارسات أسموب ال

(OBA) 8 0.863 0.929 
 0.840 0.705 7 أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
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(VSC) 
 (IOCM)التنظيمية إدارة التكمفة عبر الحدود آليات 

 0.898 0.792 11 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

 (OBA*VSC) تيار تدفق القيمة ونظام تكاليف
 
10 

 
0.886 

 
0.941 

 انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
إدارة التكمفة مدخل  لدعم ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

عمى تحقيق أىداف التخطيط  عبر الحدود التنظيمية
 االستراتيجي لمتكمفة

6 0. 933 0.966 

 0.911 0.829 42 تقصاء ككلعمى مستوى قائمة االس
 * الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ 

يتبـين مـن بيانــات الجـدول السـابق أن معــامبلت الثبـات والصـدق مقبولــة حيـث كانـت أقــل قيمـة مسـجمة لمعامــل 
لثبـات عمـى مســتوى بينمـا بمـغ معامـل ا (0.840)وأقـل قيمـة مسـجمة لمعامـل الصـدق الــذاتي  (0.705)الثبـات 

مما يعكس التناسق واالتسـاق  (0.911)في حين بمغ معامل الصدق الذاتي  (0.829)قائمة االستقصاء ككل 
الـــداخمي لصـــياغة القائمـــة وأنيـــا تعبـــر عـــن المشـــكمة موضـــع البحـــث وبالتـــالي فـــإن قائمـــة االستقصـــاء صـــالحة 

 لمتحميل واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار الفروض.
لعبــارات قائمـــة االستقصــاء تــم حســـاب معامــل ارتبـــاط  Structure Validity الصـــدق البنــائية مــدى ولمعرفــ

بيرســون بــين درجــة كــل متغيــر مــن متغيــرات الدراســة والدرجــة الكميــة لقائمــة االستقصــاء. ويوضــح ذلــك الجــدول 
 التالي:

 (: نتائج قياس الصدق البنائي لعبارات قائمة االستقصاء3الجدول رقم )
 يراتالمتغ

Variables)) 
 عدد العبارات

(N. of Items) 
 معامل ارتباط بيرسون

(R) 
 قيمة االحتمال

Sig. 
(P.Value) 

 أعمال وممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
(OBA) 8 0.798 0.000 

 0.000 0.752 7 أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
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(VSC) 
 (IOCM)تنظيمية الإدارة التكمفة عبر الحدود آليات 

 0.000 0.881 11 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد

 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
 (OBA*VSC) ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

 
10 

 
0.802 

 
0.010 

انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية 
 المفتوحة
إدارة التكمفة مدخل  لدعمونظام تكاليف تيار تدفق القيمة 

عمى تحقيق أىداف التخطيط  عبر الحدود التنظيمية
 االستراتيجي لمتكمفة

6 0.798 0.000 

ائيًا ـــــاء دالة إحصـــ( أن جميع معامبلت االرتباط في جميع محاور قائمة االستقص3يتضح من الجدول رقم )
 . االستقصاء صادقة لما وضعت لقياسووبذلك تعتبر جميع محاور قائمة  α ≤ 0.05 عند مستوى معنوية 

 : Normal- Distribution Testختبار التوزيع الطبيعي إ -ب 
ختبار ما إذا إل  Kolmogorov – Smirnov Test (K-S)سمرنوف  –تم استخدام اختبار كولمجوروف 

 ول التالي:كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ، ولقد جاءت النتائج كما ىو موضح في الجد
 Kolmogorov – Smirnov Test (K-S)(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 4الجدول رقم )

 المتغيرات
Variables)) 

 قيمة االختبار
(K-S) 
 قيمة
(Z) 

 .Sigالقيمة االحتمالية 
(P.Value) 

 أعمال وممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
 (OBA) 

 
1.231 

 
0.075 

 اليف تيار تدفق القيمةأبعاد نظام تك
 (VSC) 

 
1.109 

 
0.366 

 (IOCM) إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية آليات 
 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد 

 
1.412 

 
0.162 



  لسجالت المحاسبيه و نظام تكاليف تيار تدفق القيمة التكامل بين ا                                        د. نورهان عبدالغفار

- 59 - 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                                           العدد الثاني 

التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف 
إدارة التكمفة عبر لدعم مدخل  (OBA*VSC)تيار تدفق القيمة 

 لحدود التنظيميةا

 
1.262 

 
0.132 

انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام 
إدارة التكمفة عبر الحدود دعم مدخل لتكاليف تيار تدفق القيمة 

 عمى تحقيق أىداف التخطيط االستراتيجي لمتكمفة التنظيمية

 
1.320 

 
0.101 

 0.063  1.126 عمى مستوى قائمة االستقصاء ككل
كذلك لكل و الدراسة متغيرات لجميع  (.Sig)يتضح من النتائج الواردة بالجدول السابق أن القيمة االحتمالية  

يتبع التوزيع  لمتغيراته اوبالتالي فإن توزيع البيانات ليذ 0.05أكبر من مستوى الداللة متغير عمى حدة 
 .بار فروض البحثالخت ومن ثم يمكن استخدام االختبارات المعممية الطبيعي
 واختبار الفروض تحميل نتائج الدراسة: ثانياً 

الختبار صحة فروض الدراسة تم إجراء تحميل االرتباط وتحميل االنحدار لمعبلقة بين متغيرات الدراسة وذلك 
ولقد أسفر التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة عن ظيور  .(SPSS)باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

ن النتائج، وسوف يتم ىنا عرض ىذه النتائج مع بيان مدى مساىمتيا في إثبات صحة الفروض التي العديد م
 قامت عمييا ىذه الدراسة وذلك عمى النحو التالي:

 تحميل آراء مفردات العينة تجاه متغيرات الدراسة: -0
لك من خبلل وىنا سوف يتم تحميل وجية نظر مفردات العينة تجاه كل متغير من متغيرات الدراسة وذ

ختبار  الوصفياستخدام اإلحصاء  ويوضح ذلك طالما أن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي،  T-Test وا 
 الجدول التالي:

 
 لتقدير أفراد العينة لمتغيرات الدراسة T واختبار(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5الجدول رقم )

 المتغيرات
Variables)) 

 
N 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

 
T-Test 

Sig. 
(P.Value) 
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أعمال وممارسات أسموب السجبلت المحاسبية 
 المفتوحة

 (OBA) 

 
8 

 
4.0 5 

 
0.635 

 
5.301 

 
0.000 

 أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
 (VSC) 

 
7 

 
3.65 

 
0.717 

 
6.022 

 
0.000 

 إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية آليات 
(IOCM) 

 ة اإلنتاج الخالي من الفاقدفي بيئ 

 
11 

 
4.18 

 
0.576 

 
4.900 

 
0.001 

 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 
 (OBA*VSC) ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

 
10 

 
3.89 

 
0.492 

 
8.040 

 
0.000 

انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية 
 لدعمقيمة ونظام تكاليف تيار تدفق ال المفتوحة
عمى  إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةمدخل 

 تحقيق أىداف
 التخطيط االستراتيجي لمتكمفة 

 
 
6 

 
 

4,26 
 

 
 

0.504 
 

 
 

7.915 
 

 
 

0.000 
 

وىذا  %،5لكل متغير من متغيرات الدراسة أقل من  P-Valueأن جميع قيم ( 5يتضح من الجدول رقم )
( مما 3) وىيدرجة الحيادية عن ع متغيرات الدراسة تختمف جوىريًا يعنى أن متوسط درجة االستجابة لجمي
بشأن جميع متغيرات الدراسة وذلك ألن متوسط الرأي كان أكبر  اتفقوايشير إلى أن جميع مفردات العينة قد 

الدراسة حول  فئاتتبين أنو ال توجد فروق معنوية بين أراء  T-Test اختباروعندما تم إجراء  (.3من )
 اق بشأن المتغيرات التي تناولتيا الدراسة. االتف
 فروض الدراسة: اختبار -6
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بين المتغيرات أو عدم وجود  متداخليتطمب األمر أواًل التأكد من عدم وجود ارتباط  الختبار فروض الدراسة
ويشير االزدواج الخطى إلى وجود عبلقة ارتباط قوية ومعنوية بين إثنين أو أكثر من  .ياازدواج خطى بين

مما يؤثر عمى استقرار معامبلت االنحدار باإلضافة إلى عدم توفر صفة االعتمادية  (،المتغيرات )التفسيرية
  ليذه المعامبلت.

درجة االرتباط المتداخل بين المتغيرات المستقمة وذلك لمتعرف عمى نوع وقوة العبلقة بين  اختبارولقد تم 
م وجود عبلقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستقمة. ىذا وتفيد المتغيرات المستقمة وبعضيا بيدف التأكد من عد

وكذلك  ،Multicollinearityمصفوفة االرتباط في التحقق من واختبار االرتباط الذاتي أو التداخل الخطى 
لمتحقق من عدم وجود ارتباط عال أو ارتباط تام بين المتغيرات المستقمة، حتى ال  Singularityاختبار التفرد 

بين المتغيرات  ارتباطؤثر ذلك عمى صحة تطبيق واستخدام نتائج نموذج االنحدار. ولقد تبين أن ىناك ي
 :التاليالمستقمة ولكن ليست ذات تأثير. ويوضح ذلك الجدول 

 
 

  Correlation Matrixبين المتغيرات المستقمة  المتداخل (: مصفوفة االرتباط6الجدول رقم )

آليات إدارة التكمفة 
الحدود  عبر

 (IOCM)التنظيمية 
في بيئة اإلنتاج 

 الخالي 
 من الفاقد

التكامل بين أسموب 
السجبلت 

 المحاسبية المفتوحة
ونظام تكاليف تيار 

 تدفق القيمة
(OBA*VSC) 

أبعاد نظام 
تكاليف تيار 
 تدفق القيمة
(VSC) 

أعمال 
وممارسات 
أسموب 
السجبلت 
المحاسبية 
 المفتوحة
(OBA) 

 المتغيرات
Variables)) 

   
 
- 
 

أعمال وممارسات أسموب 
 السجبلت المحاسبية المفتوحة

(OBA) 
أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق     
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 القيمة 0.132 -
(VSC) 

  
- 

 
0.204 

 
0.048 

التكامل بين أسموب السجبلت 
 المحاسبية المفتوحة

ونظام تكاليف تيار تدفق 
 القيمة

(OBA*VSC) 

- 0.145 0.082 0.189 
ة التكمفة عبر الحدود إدار آليات 

 (IOCM)التنظيمية 
في بيئة اإلنتاج الخالي من 

 الفاقد
يتضح من الجدول عدم وجود عبلقات ارتباط ذات داللة إحصائية )ارتباط متداخل( بين المتغيرات المستقمة 

دد لتمك . ولمتأكد من استقرار معامبلت االنحدار المتع (0.5)وبعضيا حيث كانت معامبلت االرتباط أقل من 
،  Variable Inflation Factor (VIF)  فقد تم حساب االرتباط المتداخل باستخدام اختبار المتغيرات 
حالة عدم وجود  فينسبة التباين الفعمي إلى التباين  (VIF). حيث يفسر  Condition Index (CI)واختبار 

كذلك  المتداخل.وجود مشكمة االرتباط دل ذلك عمى  (،10أكبر من ) (VIF)ارتباط متداخل، فإذا كانت قيمة 
( 30أكبر من ) (CI) حساسية تقديرات االنحدار لمتغيرات البسيطة عمى البيانات، فإذا كانت قيمة  (CI)يقيس 

ويوضح الجدول التالي نتائج اختبار  . (Dielman, 2005) دل ذلك عمى وجود مشكمة االرتباط المتداخل
 (VIF) , (CI)سطة اختبارى االرتباط المتداخل لممتغيرات بوا

 (CI) & (VIF)ممخص نتائج اختبار االرتباط المتداخل لممتغيرات المستقمة بواسطة (7جدول رقم )
Condition Index 

(CI) 
Variable Inflation 

Factor (VIF) Variables 

23.168 2.645 
أعمال وممارسات أسموب السجبلت المحاسبية 

 المفتوحة
 (OBA) 

 أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 1.600 27.606
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 (VSC) 
 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  3.072 20.311

 (OBA*VSC)ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
 (IOCM) إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية آليات  1.977 18.094

 في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد 
 اختباري( الذى يبين نتائج اختبار االرتباط المتداخل لممتغيرات المستقمة بواسطة 7رقم ) يتضح من الجدول 

(CI) , (VIF)  وبالتالي فإن نتائج نموذج االنحدار  التداخل الخطى، أنو ال توجد أي قيمة تشير إلى مشكمة ،
ذلك إلى إمكانية االعتماد المتعدد ليست ناتجة عن وجود ارتباط متداخل بين المتغيرات المستقمة . ويشير 

 عمى نتائج تحميل االنحدار.
تم استخدام تحميل االنحدار الخطى المتعدد لبيان طبيعة العبلقة بين متغيرات الدراسة. ويوضح ذلك ولقد 

 :التاليالجدول 
  (: نتائج تحميل االنحدار الخطى المتعدد لمتغيرات الدراسة8الجدول رقم )                        

 تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة مىع
  آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

 Sig. T β المتغير التابع

0.000 11.990 0.400 Constant a 

0.000 10.218 0.062 
أعمال وممارسات أسموب السجبلت المحاسبية 

 المفتوحة
(OBA) 

 
0.000 

 
12.201 

 
0.044 

 دفق القيمةأبعاد نظام تكاليف تيار ت
(VSC) 

 
0.000 

 
9.005 

 
0.039 

 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
 (OBA*VSC) ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
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0.000 

 
11.032 0.080 

انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية 
المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى دعم 

 عبر الحدود التنظيمية إدارة التكمفة مدخل
R = 0.886                        R2 = 0.785                    Adj.R2 = 0.696 

Sig. = 0.000                    F = 62.119 
قد  (Adj.R2) وأن معامل التفسير المعدل 0.785ىو  (R2)معامل التفسير  يتضح من الجدول أن قيمة

تحسين آليات في أن القيمة التفسيرية لمنموذج عالية، حيث أن أغمب التغيرات ويعكس ذلك  (0.696)بمغت 
يرجع إلى عوامل أخرى منيا  الباقيىذه المتغيرات وأن يمكن تفسيرىا من خبلل  التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

ا من خبلل تحميل . أما بالنسبة لممعنوية الكمية لنموذج االنحدار المستخدم فيمكن التعرف عمييالعشوائيالخطأ 
المحسوبة  (F)لنموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة   Analysis of Variance (ANOVA)التباين 

مما يشير إلى ارتفاع معنوية النموذج المستخدم في الدراسة وصبلحيتو لتحقيق أىداف الدراسة.  (62.119)
أبعاد نظام و ، المحاسبية المفتوحةأعمال وممارسات أسموب السجبلت أن كبل من كما أظيرت النتائج أيضًا 
 والتكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة تكاليف تيار تدفق القيمة

 إيجابيكما أن ىذا التكامل ينعكس وبشكل  ،إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةدعم مدخل عمى  اً معنوي اً تأثير  ليا
وكانت القيمة  موجبة (β)حيث كانت إشارة معامل االنحدار  لتخطيط االستراتيجي لمتكمفة،عمى تحسين آليات ا

أكثر المتغيرات يمكن التعرف عمى  ولكي .(0.05)اقل من مستوى المعنوية  (Sig.=0.000)االحتمالية 
التدريجي  تم استخدام وتطبيق تحميل االنحدار لمتكمفة،تحسين آليات التخطيط االستراتيجي  تأثيرًا عمى

Stepwise Regression :وكانت النتائج عمى النحو التالي 
 عمى لمتغيرات الدراسة التدريجي(: نتائج تحميل االنحدار 9الجدول رقم )

 تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة
Sig. 

(P-Value) 
 
F 

 
R2 

 المتغيرات
Variables)) 
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0.000 40.303 0.311 
سجبلت المحاسبية أعمال وممارسات أسموب ال
 المفتوحة
(OBA) 

 أبعاد نظام تكاليف تيار تدفق القيمة 0.263 32.012 0.000
(VSC) 

 التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 0.374 35.626 0.000
 (OBA*VSC) ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

0.000 30.400 0.593 
اسبية انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المح

المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى دعم 
 إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةمدخل 

انعكاسات التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ( أن 9تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )
من أكثر العوامل تأثيرًا  د التنظيميةإدارة التكمفة عبر الحدو ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى دعم مدخل 

انعكاسات التكامل حيث أن التغير بمقدار واحد صحيح في  تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة،عمى 
إدارة التكمفة عبر بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة عمى دعم مدخل 

تحسين آليات التخطيط االستراتيجي  في التغير في  = R2) (59.3%بنسبة سوف يؤثر  الحدود التنظيمية
التكامل بين أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار . كما أشارت النتائج أيضًا إلى أن لمتكمفة

 .إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةدعم مدخل % من التغير في 37.4تساىم بنسبة  تدفق القيمة
 اختبار الفرض األول: والذي ينص عمى:

 أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ممارسات توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين "
 التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد" القيمة لسمسمةونظام تكاليف تيار تدفق 

لبيان طبيعة العبلقة  Simple Regressionالبسيط الختبار ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار الخطى 
ويمكن تمخيص نتائج . أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمةبين ممارسات 

 :التالي التحميل اإلحصائي في الجدول
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ة نتائج تحميل االنحدار البسيط لؤلثر المتجمع لممارسات أسموب السجبلت المحاسبي(: 01جدول رقم )      
 المفتوحة 

 عمى نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
Sig. 
(P-

Value) 
T-test Std. 

Error β المتغيرات 
(Variables) 

)المقدار الثابت(  0.069 0.268 8.307 0.000 Constant a 
ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية  0.508 0.057 6.608 0.002

 المفتوحة
R2 = 0.649                Adj.R2 = 0.623  

موذج ومجموع ما تفسره لمن R2 التفسير( يتضح أن معامل 01رقم )النتائج الواردة في الجدول  إلىوبالنظر  
الخاص المتغير  فيمن تباين مجتمعة المتغيرات المتعمقة بممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 

عند مستوى  إحصائيةبة ذات داللة ، وىى نس (64.9%) 0.649 كانبنظام تكاليف تيار تدفق القيمة 
المتغير  فيمن التغيرات  (35.1%)، وأن  ( Sig.R= 0.000 )( ، حيث أن 0.05معنوية أقل من )

%( يمكن 95عوامل أخرى . مما يعنى أنو بمستوى ثقة ) إلىترجع الخاص بنظام تكاليف تيار تدفق القيمة 
ين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ذات داللة إحصائية بموجبة توجد عبلقة بأنو  القول:

بمعنى رفض فرض العدم  . ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
المتغير الخاص بنظام تكاليف تيار تدفق  انحدارأوضحت النتائج أيضًا أن معامل  البديل. كماوقبول الفرض 
وىى قيمة β =  0.508غيرات المتعمقة بممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة القيمة عمى المت
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وىذا يعنى قبول الفرض توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات  (0.01)معنوية عند مستوى أقل من 
إلنتاج الخالي ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة لسمسمة التوريد في بيئة اأسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة 

 . من الفاقد
 , .Kumer and Kumer, 2016;Vinodh , et.al)دراسة كل من وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 

من أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا ىامًا في تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق  (2015
لتخمص من العوامل التي تؤثر عمى كفاءة تدفق المنتج القيمة من خبلل ما يقوم بو ىذا األسموب من دور في ا

وذلك من خبلل التعرف عمى  في تيار تدفق القيمة في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.
المشكبلت التي تعوق ىذا التيار والبحث عن الوسائل التي من شأنيا تحسين ىذا التيار والتغمب عمى 

ة تدفق القيمة وسرعة االستجابة لمعمبلء والتي تتجاوز الحدود التنظيمية لممنشآت االنحرافات بيدف متابع
أعضاء سمسمة التوريد وفى إطار إدارة تكاليف السمسمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. وتوصمت ىذه 

ة المعمومات الدراسات إلى أن أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يمعب دورًا ىامًا في تحقيق ذلك بمشارك
نجاح المنشآت األعضاء  مشترين وموردين. وبالتالي فإنالخاصة بإدارة التكمفة بين أعضاء سمسمة التوريد من 

في سمسمة التوريد في تطبيق ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يعزز من تفعيل نظام تكاليف 
معمومات المستمدة من تطبيق أسموب السجبلت تيار تدفق القيمة وتحقيق أىداف خفض التكمفة، كما أن ال

المحاسبية المفتوحة قد تساىم في تنسيق جيود برامج خفض التكمفة والتي تستند عمى إدارة العبلقات القائمة 
 .عمى الجيود التعاونية المشتركة بين العمبلء والموردين

أسموب استخدام ر تأثير استخدام الختبا ANOVAتحميل التباين  تم استخدامولمزيد من التحميل والدراسة 
 . ويوضح ذلك الجدول التالي:تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمةعمى  السجبلت المحاسبية المفتوحة
(: تحميل التباين الختبار الداللة اإلحصائية بين متوسطات فئات الدراسة 00الجدول رقم )  

تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمةعمى  أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةتأثير استخدام  حول  
مجموع  المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
(F) 

 الداللة*
Sig. 
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 66.031 1 38.541 االنحدار
181.50

 0.633 129 82.001 الخطأ 0.000 5
  130 120.542 المجموع
 (a < 0.001)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
 0.806=  (R)معامل االرتباط  -
 0.649=  (R2) التفسيرمعامل  -
 0.623=  (Adj.R2)معامل التفسير المعدل  -

( إلى ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرض األول نظرًا الرتفاع 00تشير معطيات الجدول السابق رقم )
% . وبالتالي فإن 0معنوية  حصائيًا عند مستوىإوىى دالة  (181.505)المحسوبة والتي بمغت  F قيمة 

تفعيل نظام وبين استخدام أسموب الســــــــجبلت المحاسبية المفتوحة ىناك عبلقة ىامة ذات داللة إحصائية بين 
توى احتمال ــــــــــــوبة أعمى من قيمتيا الجدولية مع وجود مســالمحس (F)ألن قيمة  تكــــاليف تيـــــــار تـدفق القيمة

المتغيرات ر ـــــفسوت ،(R = 0.806)ويعزز قوة ىذه العبلقة قيمة معامل االرتباط  .(a < 0.000)معدوم 
من التباين في المتغير  64.9%ما مقداره بية المفتوحة ـــــــجبلت المحاســــموب الســـقة بممارسات أســــــــالمتعم

ما يثبت صحة الفرض  وىو التفسير.امل ــــــــمعاستنادًا إلى قيمة  الخاص بتفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
أسموب السجبلت  ممارسات الستخداممع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت الدور اإليجابي ذلك ويتفق  األول

  .لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة فيالمحاسبية المفتوحة 
 :والرابع والثالث الثاني الفروض: اختبار ثانياً  

(H2) "مدخل إدارة التكمفة  دعم في حصائيةإممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة  تؤثر
 "ي بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقدف عبر الحدود التنظيمية لسمسمة التوريد

 (H3): "مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود دعم حصائية في إيار تدفق القيمة تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة يؤثر نظام تكاليف ت
 "الفاقدالتنظيمية في بيئة اإلنتاج الخالي من 

(H4):  وذو "يؤثر التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة تأثيرًا معنويًا موجبًا
 .داللة إحصائية عمى دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية"
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من  لكل التأثيرية تم استخدام تحميل االنحدار الخطى المتعدد لبيان طبيعة العبلقةالفروض  ىذهالختبار 
رسات مماوكذلك التكامل بين  ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود  أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
أجل ذلك، فإنو تم اختبار الفرضية الرئيسية باستخدام نموذج االنحدار لمتوصل إلى نفييا أو  . ومنالتنظيمية

 إثباتيا عمى النحو التالي:
H0 ونظام تكاليف  لكل من ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةإحصائية : ال يوجد أثر ذو داللة

   .في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةوالتكامل بينيما تيار تدفق القيمة 
H1 :ونظام تكاليف تيار  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكل من ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

   .في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةوالتكامل بينيما يمة تدفق الق
 ويمكن تمخيص نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول التالي:

ونظام تكاليف تيار  ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةنتائج تحميل تأثير كل من (: 06جدول رقم )
 مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية دعم عمىوالتكامل بينيما تدفق القيمة 

المتغيرات 
 المستقمة

 
المتغير 
 التابع

 
β 

 
Adj.R2 

 
R2 

 
Sig. 

(P-Value) 

 
 قيمة "ف"

(F) 

 
Sig. 

(P-Value) 
 

T-test 
 

 المقدار الثابت
 
 
 
 

دعم مدخل 
إدارة التكمفة 
عبر الحدود 
 التنظيمية

 
0.660  

 
0.720 

 
0.732 

(R=0.856) 

 
0.000 

 
117.006 

 
0.0102 

 
4.204 
 

ممارسات أسموب 
السجبلت 
المحاسبية 
 المفتوحة

 
0.826 

 
0.769 

 
0.788 

(R=0.888) 

 
0.000 

 
187.084 

 
0.000 

 
9.838 
 

نظام تكاليف تيار 
 0.641 0.638 0.701 تدفق القيمة

(R=0.801) 0.000 155.274 0.000 6.607 
التكامل بين 

ممارسات أسموب 
السجبلت 

0.855 0.796 0.805 
(R=0.897) 0.000 125.071 0.000 8.442 
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المحاسبية 
فتوحة ونظام الم

تكاليف تيار تدفق 
 القيمة

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 ثبوت معنوية نموذج االنحدار فيما يتعمق بتأثير ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في دعم -0

( وىى معنوية عند مستوى 187.084) (F)حيث بمغت قيمة  ،التنظيميةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود 
 نظام تكاليف تيار تدفق القيمة . وكذلك ثبوت معنوية نموذج االنحدار فيما يتعمق بتأثير (0.01)معنوية 
معنوية عند  وىي( 155.274) (F)حيث بمغت قيمة  ،التنظيميةمدخل إدارة التكمفة عبر الحدود  في دعم

بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  أما فيما يتعمق بالتكامل .(0.01)مستوى معنوية 
( وىي معنوية عند مستوى معنوية 125.071) (F)، فقد بمغت قيمة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

(0.01). 
ثبوت معنوية معامبلت انحدار ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة والحد الثابت وكذلك  -6

لممارسات أسموب  (T)والحد الثابت، حيث بمغت قيمة  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةبلت انحدار معام
لنظام تكاليف  (T). كما بمغت قيمة (0.01)( عند مستوى معنوية 9.838السجبلت المحاسبية المفتوحة)

رسات أسموب بين مما أما فيما يتعمق بالتكامل .(0.01)( عند مستوى معنوية6.607)تيار تدفق القيمة
 .(8.442) (T)، فقد بمغت قيمةالسجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة

كما بمغت  المفتوحة،( وذلك فيما يتعمق بممارسات أسموب السجبلت المحاسبية 0.826) (β)مغت قيمة ب -3
ابي لكل من ممارسات لنظام تكاليف تيار تدفق القيمة، وىو ما يعنى وجود تأثير معنوي إيج (0.701)

ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر  أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة
بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام  . أما فيما يتعمق بالتكاملالحدود التنظيمية

 ىو ما يعنى وجود تأثير معنوي إيجابي لمتكاملو  (0.855) (β)، فقد بمغت قيمةتكاليف تيار تدفق القيمة
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عمى دعم مدخل إدارة  بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
 .التكمفة عبر الحدود التنظيمية

الثنائي ( وىى تمثل معامل االرتباط 0. 888)  (R)فيما يتعمق بالقوة التفسيرية لمنموذج، فقد بمغت قيمة  -4
، مما ودعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

مدخل إدارة يدل عمى أن ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في دعم 
وىي تدل عمى قوة ومدى  0.788=  (R2). كما أن قيمة معامل التحديد التكمفة عبر الحدود التنظيمية

دعم مدخل إدارة التكمفة عبر قدرة ممارسات وأعمال أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في التأثير في 
 (78.8%)، وبالتالي فإن ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة تفسر ما نسبتو الحدود التنظيمية

لسمسمة التوريد في بيئة  التكمفة عبر الحدود التنظيمية مدخل إدارةمن التغيرات التي تحدث في دعم 
 اإلنتاج الخالي من الفاقد.

( وىى تمثل معامل االرتباط الثنائي 0. 801)  (R)وفيما يتعمق بالقوة التفسيرية لمنموذج، فقد بمغت قيمة  -5
مما يدل عمى أن ، نظام تكاليف تيار تدفق القيمة ودعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةبين 

. كما مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةيؤثر تأثيرًا إيجابيًا في دعم  نظام تكاليف تيار تدفق القيمة
في  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةوىي تدل عمى قوة ومدى قدرة  0.641=  (R2)أن قيمة معامل التحديد 

 نظام تكاليف تيار تدفق القيمة، وبالتالي فإن التنظيميةدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التأثير في 
 مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةمن التغيرات التي تحدث في دعم  (64.1%)فسر ما نسبتو ي

 لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.
ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية  وفيما يتعمق بالقوة التفسيرية لمنموذج عندما تم إدخال التكامل بين -6

( وىى تمثل معامل االرتباط الثنائي 0.897)  (R)قيمة ، فكانت المفتوحة ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة
وأثره في ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة  بين التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة

التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت ، مما يدل عمى أن ود التنظيميةدعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحد
مدخل إدارة التكمفة عبر ؤثر تأثيرًا إيجابيًا في دعم ي ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة المحاسبية المفتوحة
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التكامل وىي تدل عمى قوة ومدى قدرة  0.805=   (R2). كما أن قيمة معامل التحديد الحدود التنظيمية
في التأثير  ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة ممارسات وأعمال أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةبين 
ممارسات أسموب السجبلت التكامل بين ، وبالتالي فإن دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةفي 

من التغيرات التي تحدث  (80.5%)فسر ما نسبتو ي ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة المحاسبية المفتوحة
 لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد. مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةفي دعم 

ممارسات أسموب كبًل من وبناء عمى النتائج السابقة فإنو يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، أي أن 
يؤثران تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة إحصائية  ف تيار تدفق القيمةونظام تكالي السجبلت المحاسبية المفتوحة

ن كان لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية ، وا 
وىو ما . لقيمةونظام تكاليف تيار تدفق ا ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة أكبر من تأثيرتأثير 

يثبت صحة الفرضين الثاني والثالث ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت الدور اإليجابي 
دعم  فينظام تكاليف تيار تدفق القيمة  وكذلك أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةالستخدام ممارسات 

التكامل بين ممارسات أسموب السجبلت وعندما تم إدخال  .مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية
 دعمفي النموذج تبين التأثير األكبر المعنوي الموجب في  ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة المحاسبية المفتوحة

لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وىو ما يثبت  مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية
 صحة الفرض الرابع.

 :: والذي ينص عمىالخامسبعًا: اختبار الفرض را
"يؤثر مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة إحصائية في تحسين آليات 

 التخطيط االستراتيجي لمتكمفة".

التكمفة عبر الحدود  الختبار ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار البسيط بين المتغير المستقل )مدخل إدارة
 التنظيمية( والمتغير التابع )تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة(. ولقد جاءت نتائج التحميل كما يمي:

 (03جدول رقم )



  لسجالت المحاسبيه و نظام تكاليف تيار تدفق القيمة التكامل بين ا                                        د. نورهان عبدالغفار

- 73 - 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                                           العدد الثاني 

مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي نتائج تحميل االنحدار البسيط بين 
 لمتكمفة

 تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة التابع:ر المتغي
 .T test Sig. R R2 F Sig المعامل المستقل المتغير

مدخل إدارة التكمفة 
عبر الحدود 
 التنظيمية
(IOCM) 

a =0.416 0.046 0.096 0.685 
0.469 20.663 0.000 

β =1.803 0.031 0.000 0.000 

استخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر ة ذات داللة معنوية بين يتضح من الجدول وجود عبلقة موجب
 (68.5%)حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة الحدود التنظيمية
( مما يعنى معنوية العبلقة عند كافة مستويات المعنوية. كما يتضح أيضًا معنوية 0.000بمستوى معنوية )

( مما يعنى معنويتيا، أي وجود تأثير ذو 0.000( بمستوى معنوية )20.663) (F)قة حيث بمغت قيمة العبل
وتحسين آليات  استخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةداللة إحصائية موجبة بين 
أي  R2من خبلل قيمة  %( وذلك46,9. كذلك بمغت القدرة التفسيرية لمنموذج )التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

تشرحيا  وتحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفةدرجة ( من التغيرات التي تحدث في %46,9أن نسبة )
مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية المدعوم بالتكامل بين ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية 

، كما يتضح من  وريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقدلسمسمة الت تكاليف تيار تدفق القيمةالمفتوحة ونظام 
استخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة (  والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير أن الزيادة في 1.803)  βقيمة 

بقيمة  تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة% يتبعيا زيادة في 1بنسبة  عبر الحدود التنظيمية
(مما يدل عمى معنوية معامل 0.000( بمستوى معنوية)0.031)  T testا يتضح من قيمة ( ، كم1.803)

 االنحدار.
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ويرجع ذلك إلى وجود نتائج معنوية يظير منيا التأثير  لخامسالفرض ا قبول استنادا إلى النتائج السابقة يمكن
تحسين آليات التخطيط عمى  ميةالستخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظياإليجابي المعنوي 
 .االستراتيجي لمتكمفة

استخدام وتطبيق مدخل إدارة الختبار تأثير  ANOVAتحميل التباين  تم استخدامولمزيد من التحميل والدراسة 
 ويوضح ذلك الجدول التالي: ،لمتكمفةالتكمفة عبر الحدود التنظيمية عمى تحسين آليات التخطيط االستراتيجي 

 (04جدول رقم )
 تحميل التباين الختبار الداللة اإلحصائية بين متوسطات فئات الدراسة حول

عمى تحسين آليات التخطيط  استخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةتأثير 
 االستراتيجي لمتكمفة

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
(F) 

 الداللة*
Sig. 

 47.812 1 77.600 االنحدار
 0.670 129 127.033 الخطأ 0.000 38.057

  130 204.633 المجموع
  ( a < 0.001 )* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
  0.685=  (R)معامل االرتباط  -
 0.469=  (R2)معامل التحديد  -
 0.451=  (Adj.R2)معامل التحديد المعدل  -
نظرًا الرتفاع  لخامس( إلى ثبات صبلحية النموذج الختبار الفرض ا04دول السابق رقم )تشير معطيات الج

وبالتالي فإن ىناك  %.0حصائيًا عند مستوى معنوية إدالة  وىي (38.057)المحسوبة والتي بمغت  Fقيمة 
عبر الحدود استخدام وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبلقة ىامة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل )

المحسوبة أعمى من  F( ألن قيمة تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة( وبين المتغير التابع )التنظيمية
. ويعزز قوة ىذه العبلقة قيمة معامل االرتباط (a < 0.001)قيمتيا الجدولية مع وجود مستوى احتمال معدوم 

(R = 0.685)،  من التباين في المتغير التابع استنادًا إلى قيمة  46.9%ويفسر المتغير المستقل ما مقداره
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وتطبيق مدخل وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت الدور اإليجابي الستخدام  التحديد.معامل 
معنى ب تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة في التأثير المعنوي عمى إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية

التحسين في آليات كمما زادت درجة  وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةأنو كمما زاد استخدام 
 .التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

 
 
 
 النتائج والتوصيات والتوجيات البحثية المستقبمية -6

 :يميما ىذه الدراسة  إلييا تتوصمكان من أبرز النتائج والتوصيات التي 
 نتائج:ال - أ

 تتمثل أىم نتائج الدراسة فيما يمي:
وتوحيد  عبر الحدود التنظيمية التكمفةممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة مدخبًل إلدارة  تعتبر -0

 تبادل المعموماتالطرق واألنظمة المحاسبية بين األطراف األعضاء في سمسمة التوريد وتمكينيم من 
 المشترى( –لتكاليف الداخمية بين أطراف العبلقة التعاقدية )المورد واإلفصاح االختياري عن ىيكل ا
وفى ضوء  إطار فمسفة ترشيد التكمفةفي التكمفة وتوحيد جيود خفض وتخفيض عدم تماثل المعمومات 

لسمسمة التوريد ككل وتحسين كفاءة األنشطة  القدرات التنافسيةتعزيز ، بيدف االستراتيجيعبلقة التعاون 
 التي تساىم في إنتاج المنتج النيائي. والعمميات

كأحد أدوات  نظام تكاليف تيار تدفق القيمةتيتم الشركات التي تستخدم أسموب التصنيع المرن بتطبيق  -6
إدارة التكمفة، لما لو من انعكاسات إيجابية عمى مستوى أدائيا وتحقيق المبادئ التي تقوم عمييا بيئة 

ن خبلل التخمص من كل ما ىو غير ضروري والتركيز عمى العمميات اإلنتاج الخالي من الفاقدـ وذلك م
 التشغيمية داخل تيار تدفق القيمة.
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تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة من دعم و يمعب أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة دورًا ىامًا في  -3
كفاءة تدفق المنتج في  خبلل ما يقوم بو ىذا األسموب من دور في التخمص من العوامل التي تؤثر عمى

وذلك من خبلل التعرف عمى  تيار تدفق القيمة في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد،
المشكبلت التي تعوق ىذا التيار والبحث عن الوسائل التي من شأنيا تحسين ىذا التيار والتغمب عمى 

لمعمبلء والتي تتجاوز الحدود التنظيمية لممنشآت االنحرافات بيدف متابعة تدفق القيمة وسرعة االستجابة 
 أعضاء سمسمة التوريد وفى إطار إدارة تكاليف السمسمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.

إن نجاح المنشآت األعضاء في سمسمة التوريد في تطبيق ممارسات أشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى  -4
زز من تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة وتحقيق أىداف أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة يع

وذلك من خبلل التخمص من العوامل التي تؤثر عمى كفاءة تدفق المنتج في تيار تدفق  التكمفة،خفض 
القيمة في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد والتعرف عمى المشكبلت التي تعوق ىذا التيار 

ائل التي من شأنيا تحسين ىذا التيار والتغمب عمى االنحرافات بيدف متابعة تدفق القيمة والبحث عن الوس
وسرعة االستجابة لمعمبلء والتي تتجاوز الحدود التنظيمية لممنشآت أعضاء سمسمة التوريد وفى إطار إدارة 

تطبيق أسموب  كما أن المعمومات المستمدة من تكاليف السمسمة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.
السجبلت المحاسبية المفتوحة قد تساىم في تنسيق جيود برامج خفض التكمفة والتي تستند عمى إدارة 

 صحة الفرض األولوىو ما يثبت  العبلقات القائمة عمى الجيود التعاونية المشتركة بين العمبلء والموردين.
أسموب السجبلت يجابي الستخدام ممارسات ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت الدور اإل

لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من  تفعيل نظام تكاليف تيار تدفق القيمة فيالمحاسبية المفتوحة 
 الفاقد. 

ونظام  ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةكبًل من أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن  -5
في دعم مدخل إدارة التكمفة عبر ؤثران تأثيرًا معنويًا موجبًا وذو داللة إحصائية ي تكاليف تيار تدفق القيمة

ن كان تأثير  الحدود التنظيمية ممارسات أسموب لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد، وا 
حة صوىو ما يثبت . ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة السجبلت المحاسبية المفتوحة أكبر من تأثير
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ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت الدور اإليجابي الستخدام  الفرضين الثاني والثالث
دعم مدخل  فينظام تكاليف تيار تدفق القيمة  وكذلك أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحةممارسات 

أسموب السجبلت المحاسبية . وعندما تم إدخال التكامل بين ممارسات إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية
مدخل  دعمفي النموذج تبين التأثير األكبر المعنوي الموجب في  ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة المفتوحة

صحة لسمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد وىو ما يثبت  إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية
 الفرض الرابع.

وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود الدور اإليجابي الستخدام  حصائينتائج التحميل اإل أكدت -6
 تحسين آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة عمىذو الداللة اإلحصائية في التأثير المعنوي  التنظيمية

ن التحسيكمما زادت درجة  وتطبيق مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيميةبمعنى أنو كمما زاد استخدام 
 صحة الفرض الخامس.وىو ما يثبت  ،في آليات التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

 التوصيات:  - ب
 عمى ضوء النتائج السابقة التي تم التوصل إلييا، توصى الباحثة بما يمي:

ضرورة توجيو الفكر المحاسبي لمزيد من الدراسات حول أساليب وأدوات إدارة التكمفة عبر الحدود  -0
تنظيم عبلقات الشراكة االستراتيجية لؤلطراف األعضاء في سمسمة التوريد وذلك من  التنظيمية ودورىا في

 أجل تحقيق مزايا تنافسية مستدامة لجميع أطراف الشراكة.
أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة والتوسع في  وأعمال بتبني ممارسات ات المنشآتضرورة قيام إدار  -6

ة مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لما لذلك من آثار تطبيقيا كمدخل استراتيجي لتعزيز فعالي
إيجابية عمى تحقيق األطراف األعضاء في سمسمة التوريد ألىدافيم، مع ضرورة التركيز عمى األبحاث 

 التطبيقية لكي يتم التوصل إلى الممارسات الفعالة في ىذا المجال.
محاسبة متخصصة في مجال  إلعداد كوادرتدريبية تبنى المنظمات المصرية لبرامج ودورات تعريفية و  -3

 وتطبيقلمتعامل مع  اإلدارية وتطوير كفاءتيم واالرتقاء بمستواىم الميني وتأىيميمالتكاليف والمحاسبة 
حول الفوائد التي يمكن تحقيقيا من  وعييم أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة وزيادة ممارسات وأعمال
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وذلك  ووضع األطر والضوابط المناسبة لتنظيم ىذه الممارسات واألعمالعمال األو ممارسات ىذه التبنى 
صدار نشرات التوعية وترسيخ مفيوم ثقافة التغيير  من خبلل عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وا 

 .والتطوير وأىمية تطبيق األساليب الحديثة إلدارة التكمفة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد
التكاليف ودعامة تبار نظام تكاليف تيار تدفق القيمة منطمقًا فكريًا جديدًا في مجال محاسبة نظرًا الع -4

 الفاقد، لذاأساسية لدعم القدرة التنافسية لؤلطراف األعضاء في سمسمة التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من 
المحاسبية في مجال فإن األمر يتطمب أن يتم، وبشكل أوسع، إجراء المزيد من البحوث والدراسات 

محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية وذلك من قبل األكاديميين والمختصين في المجال التطبيقي عمى حد 
 سواء.

ونظام تكاليف تيار التكامل بين ممارسات وأعمال أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  تعزيز إجراءات -5
التوريد في بيئة  ة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لسمسمةاألمر الذي يساىم في دعم مدخل إدار  تدفق القيمة

 .اإلنتاج الخالي من الفاقد
 التوجيات البحثية المستقبمية: - ج

 وتتضمن النقاط البحثية التالية: 
 .دراسة استطبلعية – في المنظمات الخدمية Lean Accountingمدى توافر أدوات المحاسبة الرشيقة  -0
د المصاحبة لتطبيق برامج إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية في بيئة األعمال الموازنة بين التكمفة والعائ -6

 المصرية.
دراسة وتحميل أثر استخدام وتطبيق ممارسات أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة عمى معايير   -3

 .المحاسبة الدولية
تكاليف تيار تدفق القيمة  ونظامأثر التكامل بين ممارسات وأعمال أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة  -4

 عمى تطوير ىيكل الرقابة الداخمية في المنشآت الصناعية المصرية.
ونظام تكاليف تيار تدفق القيمة أثر التكامل بين ممارسات وأعمال أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة   -5

 عمى دعم استراتيجية ريادة التكمفة في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد.



  لسجالت المحاسبيه و نظام تكاليف تيار تدفق القيمة التكامل بين ا                                        د. نورهان عبدالغفار

- 79 - 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                                           العدد الثاني 

 التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لسمسمة انعكاسات -6
 عمى جودة المراجعة الداخمية.

في  التوريد في بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد دور مدخل إدارة التكمفة عبر الحدود التنظيمية لسمسمة -7
 تحقيق أىداف حوكمة الشركات.
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 المراجعقائمة 

  ةأواًل: المراجع العربي
(، " استخدام التكامل بين أسموبي المحاسبة المرنة والسجبلت المفتوحة 6104أحمد زكى حسين متولي، ) -

في تطوير الدور االستراتيجي لممراجعة الداخمية بيدف إضافة قيمة لممنشأة مع دراسة استطبلعية"، 
 جارة، جامعة عين شمس، العدد الثالث.المجمة العممية لبلقتصاد والتجارة، كمية الت

(، "محاسبة الدفتر المفتوح بين التطبيق والمعوقات في الشركات الموردة 6103أحمد محمد لطفي، ) -
 جامعة اإلسكندرية، العدد الثاني. –المصرية"، مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، كمية التجارة 

م أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في (، "مدى استخدا6106) ،إسراء عبد السبلم محسن -
ظل إدارة الجودة الشاممة "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، 

 غزة.
عمى تدعيم  OBA(، "أثر تفعيل أسموب سجبلت المحاسبة المفتوحة 6107) ،أشرف أحمد محمد غالى -

، المحاسبيمجمة الفكر  "،LVSCMدفق القيمة الخالية من الفاقد: دراسة ميدانية مع إدارة تكمفة مسار ت
 (.6(، العدد )60جامعة عين شمس، المجمد ) التجارة،كمية 

(، "إطار لمتكامل بين التصنيع الخالي من الفاقد وممارسات إدارة سمسمة 6106حاتم غانم سمطان، ) -
أة"، مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، جامعة اإلسكندرية، المجمد التوريد لتعزيز المزايا التنافسية لممنش

 (.6(، العدد )53)
(، "أثر أسموب سجبلت المحاسبة المفتوحة عمى إدارة التكاليف البينية 6106حامد محمود الذبياني، ) -

ة التجارة لممنشأة )دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية المصرية("، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمي
 باإلسماعيمية، جامعة قناة السويس.
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تيار القيمة كأداة لممحاسبة  استخدام(، "أثر 6108) رشوان،عبد الرحمن محمد  عابدين،حسنى عابدين  -
مجمة االجتياد لمدراسات القانونية  "،حالة دراسة-الماليوتقييم األداء  المحاسبيالرشيدة لتطوير النظام 
 (.6، العدد )( 7واالقتصادية، المجمد )

(، "دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف"، مجمة دراسات محاسبية 6105خمد فؤاد شجاع، ) -
 (.65ومالية، بغداد، المجمد الثامن، العدد )

الشركات:  في اإلنتاجتخفيض تكاليف  في(، "دور المحاسبة الرشيقة 6108عمر، ) جعفري فايزة، رحيمو -
 بمحاج بوشعيب، معيد العموم االقتصادية الجامعيغير منشورة، المركز  دراسة حالة"، رسالة ماجستير

(، "دراسة تحميمية لمخاطر السجبلت المحاسبية المفتوحة وانعكاساتيا عمى 6108ساطع سعدى شممخ، ) -
المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة باإلسماعيمية،  "،التخطيط االستراتيجي لمتكمفة

 .(3)، العدد (9)، المجمد معة قناة السويسجا
(، "أىمية السجبلت المحاسبية المفتوحة في تعزيز أدوات اإلدارة البينية 6108____________، ) -

لمتكمفة"، المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة باإلسماعيمية، جامعة قناة السويس، 
 (.3(، العدد )9المجمد )

(، "دور أسموب السجبلت المحاسبية المفتوحة في خفض 6108د السيد محمد سمطان، )سمر محم -
التكمفة ودعم الميزة التنافسية ألطراف سمسمة التوريد )مع دراسة ميدانية("، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كمية التجارة، جامعة المنصورة. 
سبة الرشيقة وتطبيق نموذج مقترح (، "المحا6105سيروان كريم عيسى، محمد عبد العزيز محسن، ) -

لتيار القيمة في شركة فاممى إلنتاج المواد الغذائية"، مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية، 
 (.0(، العدد )5المجمد )

في دعم القدرة  (VSC)(، "أثر استخدام نظام تكاليف تدفق القيمة 6109شوقي السيد فودة وآخرون، ) -
ات الصناعية: دراسة ميدانية"، مجمة الدراسات التجارية المعاصرة، كمية التجارة، جامعة التنافسية لمشرك

 (.7كفر الشيخ، العدد )
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ظل تقنيات إدارة التكمفة  فيلمتقارير المالية  اإلعبلمية(، "تحسين الوظيفة 6107صدام محمد محمود، ) -
ير منشورة، كمية التجارة، جامعة رسالة دكتوراه غ "،)دراسة تطبيقية( ومحاسبة السجبلت المفتوحة

 المنصورة.
(، "محددات إدارة التكمفة البينية في ظل متطمبات اإلدارة االستراتيجية: 6105صفاء محمد عبد الدايم، ) -

 (.4(، العدد )09مع دراسة ميدانية"، مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عين شمس، المجمد )
مدخل مقترح لمتكامل بين نظامي المحاسبة عن استيبلك الموارد (، "6104، )_______________ -

وتكاليف مسار تدفق القيمة بيدف تحسين جودة قياس التكمفة مع دراسة ميدانية"، مجمة البحوث 
 المحاسبية، كمية التجارة، جامعة طنطا، العدد الثاني.

 فيلمكشف عن بيانات التكمفة تحفيز المورد (، "إطار مقترح الختيار و 6103ى، )عبلء محمد البتانون -
المجمة  استطبلعية"،ظل استخدام أسموب سجبلت المحاسبة المفتوحة كأداة إلدارة التكمفة البينية: دراسة 

 جامعة المنصورة، المجمد السابع والثبلثون، العدد األول. التجارة،كمية  التجارية،المصرية لمدراسات 
نظام التكاليف عمى العبلقة بين نظام اإلنتاج الخالي من  (، "أثر6108فييم أبو العزم محمد محمد، ) -

الفاقد وحفز أداء العاممين نحو الترشيد: دراسة ميدانية"، مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، كمية التجارة، 
 (.0(، العدد )55جامعة اإلسكندرية، المجمد )

ي قياس التكاليف في بيئة اإلنتاج (، "استخدام مسار تدفق القيمة ف6108مثنى فالح بدر الزيدى، ) -
(، العدد 0الموجو بواسطة الزبون"، مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، المجمد )

 (، الجزء األول.40)
(، "المحاسبة الرشيقة ودورىا في احتساب التكاليف 6103مقداد أحمد النعيمي، رياض حمزة البكري ) -

 مجمة دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، العدد السابع. عمى أساس تدفق القيمة"،
"دراسة تحميمية الستخدام مدخل قياس التكاليف عمى أساس تدفقات القيمة  (،6105محمد أحمد شاىين، ) -

مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عين شمس، العدد  "،في تنفيذ استراتيجية ترشيد األعمال
 اني.الثاني، الجزء الث
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ونظام تكاليف مسار  (SS)(، "التكامل بين منيجية ستة سيجما 6106محمد السيد محمد الصغير، ) -
مجمة الفكر  "،دراسة ميدانية (Lean)من الفاقد  الخاليلدعم بيئة اإلنتاج  (VSC)تدفق القيمة 

 جامعة عين شمس، العدد الرابع. التجارة،، كمية المحاسبي
لدعم المزايا  OBAمدى مبلئمة محاسبة السجبلت المفتوحة (، "6105، )_______________ -

في بيئة التصنيع المصرية )دراسة ميدانية("، مجمة كمية التجارة لمبحوث  SCالتنافسية لسمسمة التوريد 
 (.0( العدد )56العممية، جامعة اإلسكندرية، المجمد )

يل سمسمة القيمة وأدوات إدارة (، "أثر التكامل بين أسموب تحم6105محمد محمد يس عبد المطيف، ) -
، مجمة المحاسبة والمراجعة استطبلعية"التكمفة البينية في تعزيز المزايا التنافسية لسمسمة التوريد: دراسة 

)(AUJAA، المجمد الثالث، العدد الثاني.كمية التجارة، جامعة بنى سويف ، 
تدفق القيمة في قياس العوائد (، "أثر استخدام نظام تكاليف تيار 6106محمد يس عبد المطيف، ) -

التشغيمية والمالية عند تفعيل مبادرات استراتيجية اإلنتاج الخالي من الفاقد: دراسة حالة"، مجمة البحوث 
 (.6جامعة طنطا، ديسمبر، العدد ) –المحاسبية، كمية التجارة 

داء التشغيمي: دراسة (، "العبلقة بين إدارة سمسمة التوريد واأل6108، )مجميمحمود بكار عبد التواب  -
ميدانية في شركات صناعة األدوية التابعة لمقطاع العام"، مجمة البحوث التجارية المعاصرة، كمية التجارة، 

 (.0(، العدد )36جامعة سوىاج، المجمد )
(، "محددات ونتائج تطبيق أسموب سجبلت المحاسبة المفتوحة مع 6106مروة إبراىيم ربيع أحمدن ) -

جامعة  –ية عمى المنشآت الصناعية المصرية"، مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة دراسة استطبلع
 (.3(، العدد )61عين شمس، المجمد )

المجمة  "،(، "التخطيط االستراتيجي لمتكمفة كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية6108نادية ميبلد محمد، ) -
(، العدد 9سماعيمية، جامعة قناة السويس، المجمد )العممية لمدراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة باإل

(3.) 
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تطوير أسموب التكمفة عمى أساس  فيمدخل ترشيد الفاقد  استخدام(، "6101) الجندي،نشوى أحمد  -
جامعة القاىرة،  التجارة،مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، كمية  "،الموجو بالوقت: دراسة تطبيقيةالنشاط 
 (.77العدد )

تدعيم  في(، "دور محاسبة السجبلت المفتوحة كأداة إلدارة التكمفة البينية 6107مد محاريق، )أح ىاني -
المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عين  مجمة الفكربسبلسل التوريد: دراسة استطبلعية"، القرارات  اتخاذ

 (.3العدد ) (،60شمس، المجمد )
دعم إدارة تكمفة سمسمة  فيلسجبلت المفتوحة (، "دور أسموب محاسبة ا6105وليد أحمد محمد عمى، ) -

جامعة  التجارة،مجمة الدراسات والبحوث التجارية، كمية  "،في بيئة التصنيع الحديثة اإللكترونيةالتوريد 
 بنيا، المجمد األول، العدد األول.
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