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أثر تبني مكونات رأس المال الفكري في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة من وجية نظر
محاسبي التكاليف في الشركات الصناعية األردنية المساىمة العامة -دراسة ميدانية–
The impact of the adoption of intellectual capital components in building
the foundations of a lean Accounting at Jordanian industrial corporation
 -field studyد.جمال حسن العفيف
قسم المحاسبة  -جامعة جرش

المستخمص
في ظل االقتصاد المعرفي وفي ظل المنافسة الشديد والتطورات التكنولوجية الريادية اليائمة التي انعكست عمى

كفاءة أداء الشركات الصناعية في مختمف بقاع العالم ،كان البد من تبني الشركات الصناعية الرائدة لنظام اإلنتاج
الرشيق ،األمر الذي دعا المدراء المبدعين لتمك الشركات لتطوير األساليب التقميدية في المحاسبة وال سيما في محاسبة
التكاليف التي لم تعد قادرة عمى تمبية المتطمبات التي تحتاجيا الشركات الصناعية ،مما أدى إلى ابتكار أسموب جديد
بعيداً عن األساليب التقميدية المتبعة والتي أطمقت عمييا أدبيات محاسبة التكاليف واإلدارية اسم المحاسبة الرشيقة .وال
يمكن حدوث أي تقدم ريادي إال في ظل تممك تمك الشركات لمورد ميم يقودىا نحو الريادية وىذا المورد الميم ىو

راس المال الفكري .لذلك عممت ىذه الدراسة عمى دراسة اثر تبني مكونات ىذا المورد الميم في بناء أسموب المحاسبة
الرشيقة في الشركات الصناعية األردنية .للوصول إلى إحداث تغيرات جذرية ريادية في إعماليا التصنيعية معتمدا عمى

تشجع األفراد فييا عمى تقديم أع مال متميز فكريا في مجال اختصاصيم بيدف الحصول عمى براءة االختراع

والمنافسة عمى المستوى المحمي والعالمي وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لتبني
مكونات راس المال الفكري بمختمف أبعادة في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية المساىمة

األردنية ،في حين كانت أىم توصيات الدراسة تتجمى بضرورة تركيز الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية عمى

تطبيق جميع أدوات المحاسبة الرشيقة وتكامميا مع إبعاد راس المال الفكري المختمفة  ،لموصول لزيادة مستوى تطبيق

المحاسبة الرشيقة ،وما ليا من أثر عمى تخفيض التكاليف اإلنتاجية.

الكممات المفتاحية :راس المال الفكري ،المحاسبة الرشيقة ،الشركات الصناعية.

Abstract
In the context of the knowledge economy, and in light of the fierce competition and the
tremendous technological developments that have been reflected in the efficiency of the
performance of the industrial companies in different parts of the world, it was necessary of
the leading industrial companies to adopt the lean production system, which called for the
creative managers of these companies to develop traditional methods of accounting,
especially costs that are no longer able to meet the requirements needed by industrial
companies , which led to invent a new style away from traditional methods and launched by
the accountant literature and managers the lean accounting system.
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There can be no pioneering progress except in the possession of these companies to an
important resource led towards entrepreneurship and this important resource is intellectual
capital. Therefore, this study has worked to study the effect of the adoption of this
important components in building the lean accounting system in the Jordanian industrial
companies style resource. In order to achieve pioneering radical changes i its industrial
activities based on the encouragement of individuals to provide works that are excellent
intellectually in their field to obtain the patent and competition at the local and global level.
One of the most important results of this study was the existence of a statistically
significant impact on the adoption of the components of intellectual capital in various ways
in the construction of the bases of the lean accounting method in the Jordanian industrial
joint stock companies, while the most important recommendation of the study is the need to
focus the Jordanian industrial joint stock companies on the application of all the lean
accounting tools And its integration with the various aspects of the intellectual capital, to
access the increased level of application of the lean accounting, and its impact on reducing
production costs.
Keywords: Intellectual Capital, Lean Accounting, Industrial Corporation.

:المقدمة
لكي تتمكن الشركات الصناعية من البقاء والنمو والسيما في ظل المنافسة المتزايدة فال بد ليا من التطوير أو التغيير في

 حيث يقود الشركات إلى وضع تنافسي أفضل،نظم إنتاجيا بما يتالءم والنظم المعاصرة والسيما نظام التصنيع الرشيق

 وتخمو من اليدر في الوقت ذاتو،من خالل تحقيق الكفاءة في حسن استخدام مواردىا لمخروج بمنتجات تتوفر فييا القيمة
 ىذا ال يمكن حدوثو إال في ظل تممكيا لمورد ميم يقودىا لذلك شي الريادي،وليا القدرة عمى منافسة السمع المماثمة
 لذلك عممت ىذه الدراسة عمى دراسة اثر تبني مكونات ىذا المورد الميم في بناء.وىذا المورد ىو راس المال الفكري
.أسموب المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية األردنية

 اإلطار العام للدراسة: المحور األول
:  إن األىداف الرئيسة لمدراسة تتمثل بما يأتي: أىداف الدراسة:أوال
. تقديم إطار نظري فكري حول مفيومي راس المال الفكري والمحاسبة الرشيقة-1
 بيان أثر تبني مكونات رأس المال الفكري في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية-2
. األردنية
: أىمية الدراسة:ثانيا
: تتجسد أىمية الدراسة فيما يأتي
محاولة الدراسة إعطاء نظرة شاممة عن مفيوم ومرتكزات ومراحل المحاسبة الرشيقة وأىميتيا بالنسبة لمشركات الصناعية
األردنية
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- 2فتح آفاق جديدة لمشركات الصناعية األردنية ألحداث تكامل فكري مابين مكونات راس الفكري فييا ومرتكزات
المحاسبة الرشيقة لموصول إلى إحداث تغيرات جذرية ريادية في إعماليا التصنيعية معتمدا عمى تشجع األفراد فييا
عمى تقديم أعمال متميز فكريا في مجال اختصاصيم بيدف الحصول عمى براءة االختراع والمنافسة عمى المستوى
المحمي والعالمي
ثالثا:مشكمة الدراسة:تتمحور مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:
التساؤل الرئيسي :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة في الشركات
الصناعية المساىمة األردنية ،ويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

التساؤل الفرعي األول :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس
المال العالقاتي) عمى بناء خرائط تيار القيمة في الشركات الصناعية األردنية.
التساؤل الفرعي الثاني :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس
المال العالقاتي) عمى بناء مخطط ربط قياس األداء في الشركات الصناعية األردنية.

التساؤل الفرعي الثالث :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس
المال العالقاتي)عمى بناء أسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية األردنية.

التساؤل الفرعي الرابع :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس
المال العالقاتي)عمى بناء أسموب كايزن (التحسين المستمر) في الشركات الصناعية األردنية.
التساؤل الفرعي الخامس :ىل يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس
المال العالقاتي) عمى بناء صندوق النقاط في الشركات الصناعية األردنية.

رابعا :فرضيات الدراسة :تعتمد الدراسة عمى الفرضيات التي مفادىا:
الفرضية الرئيسية :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة في الشركات
الصناعية المساىمة األردنية ،ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس

المال العالقاتي) عمى بناء خرائط تيار القيمة في الشركات الصناعية األردنية.

الفرضية الفرعية الثانية :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس

المال العالقاتي) عمى بناء مخطط ربط قياس األداء في الشركات الصناعية األردنية.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي ،وراس

المال العالقاتي) عمى بناء أسموب التكمفة المستيدفة في الشركات الصناعية األردنية.
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الفرضية الفرعية الرابعة :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي،
وراس المال العالقاتي) عمى بناء أسموب كايزن (التحسين المستمر) في الشركات الصناعية األردنية .
الفرضية الفرعية الخامسة :ال يؤثر تبني مكونات راس المال الفكري الفكري (رأس المال البشري ،وراس المال الييكمي،

وراس المال العالقاتي) عمى بناء صندوق النقاط في الشركات الصناعية األردنية .

خامسا:مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساىمة المدرجة في بورصة عمان والبالغة  75شركة ،وتتمثل عينة
الدراسة من محاسبي التكاليف الخاصين بتمك الشركات.

سادسا:منيج الدراسة:

اعتمد الباحث عمى األسموب الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة  ،حيث تم الحصول عمى البيانات الالزمة ليذه الدراسة
من المصادر اآلتية :
المصادر األولية  :تم الحصول عمى البيانات األولية الالزمة ليذه الدراسة من خالل استبانة سيتم إعدادىا وتحميل
البيانات باستخدام برمجية اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSوذلك الختبار صحة فرضيات الدراسة .

المصادر الثانوية  :تم الحصول عمى البيانات الثانوية المتعمقة بيذه الدراسة بالرجوع إلى الكتب والرسائل الجامعية
والبحوث العممية والتقارير والمجالت وذلك من أجل بناء اإلطار النظري لمدراسة وتحقيق أىدافيا .

سابعا:الدراسات السابقة:
 -دراسة (ابو سويرح ،)5105 ،بعنوان" :العناصر والمكونات األساسية لراس المال الفكري  -دراسة تحميمية"

ىدفت الدراسة إلى دراسة وتحميل وتنسيق وفيم وتحديد عناصر راس المال الفكري والتعرف عمييا نظ ار ألىميتو من اجل

الوصول إلى إطار أو نموذج مقترح يستطيع تحديد وتقسيم وتوضيح عناصر راس المال الفكري وذلك لتمكين أصحاب
العالقة من قياس أو تطوير أو تقييم لعناصر راس المال الفكري عند الحاجة ،حيث اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى
المنيج التحميمي أالستنتاجي من خالل جمع ودراسة كل ما ىو متاح من أدبيات الموضوع لبناء اإلطار النظري العام
المقترح ومفاىيمو ونظرياتو لتوضيح مكونات وعناصر راس المال الفكري وبناء توصيات موضوعية بناء عمى ذلك،

وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة ان ىناك شبو اتفاق بين معظم الباحثين عمى مكونات راس المال الفكري والتي تنحصر
في راس المال البشري والييكمي والعالقاتي مع وجود بعض الفروقات في محتوى المكونات وىذا األمر يعكس مدى
االىتمام العممي والنضج البحثي الذي وصل اليو راس المال الفكري واالىم من ذلك قيام الباحث ببناء نموذج لعناصر
راس المال الفكري عمى مستوى المؤسسات الحكومية ومنظمات اإلعمال ،حيث أوصت ىذه الدراسة عمى ان ىذا

النموذج والذي يشتمل عمى أكثر مكونات راس المال الفكري تك ار ار واتفاقا بين الباحثين يمكن اعتماده لتحديد مكونات

وعناصر راس المال الفكري وبالتالي إمكانية قياسو وادارتو وتطويره عند الحاجة.
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دراسة (الموسوي والغرباوي ) 5105 ،بعنوان " استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم
أداء الوحدات االقتصادية ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر و أىمية استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في توفير المعمومات المالئمة لتقييم األداء

في ظل اعتماد نظام اإلنتاج الرشيق من قبل الوحدات االقتصادية ،فضالً عن تحميل تأثير المحاسبة الرشيقة في دعم
األداء الرشيق لموحدات االقتصادية ،ودراسة وتحميل مقاييس تقييم األداء في ظل اعتماد المحاسبة الرشيقة ،ولغرض
اختبار الفرضيات األساسية لمدراسة تم اعتماد دراسة حالة عممية في شركة واسط العامة لمصناعات النسيجية العراقية ،تم
من خالليا استبيان تأثير تبني نظم المحاسبة الرشيقة عمى تحسين واقع عممية تقييم األداء فييا ،وقد توصمت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أىميا :إن أدوات المحاسبة الرشيقة توفر طرق مالئمة الحتساب تكاليف اإلنتاج من خالل
التركيز عمى تدفق القيمة بدالً من التركيز عمى المنتجات ،وان أدوات المحاسبة الرشيقة تدعم عممية تقييم أداء الوحدات

االقتصادية من خالل توفر مقاييس أداء عمى مستوى الخمية وتدفق القيمة ولموحدة االقتصادية ككل .كما وأوصت
الدراسة إلى ضرورة توفير مقومات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة لتمكين عممية دعم اإلنتاج الرشيق التي تتمثل
باستبدال نظم اإلنتاج الواسع ( التقميدية ) بنظام اإلنتاج الرشيق الذي يعتمد عمى نظام السحب لتقميل اليدر في الموارد
االقتصادية ،واعتماد تكاليف تدفق القيمة كأساس العتماد وتطبيق المحاسبة الرشيقة.

دراسة ) ،(SurvilaitĖ et al., 2015بعنوان "Approach Intellectual Capital to Modern
"Management through the Perspective of a Company’s Value Added
ىدفت الدراسة إ لى خمق نموذج لتحميل قيمة الشركة المضافة من خالل رأس المال الفكري حيث كانت ومازالت مسألة
إيجاد القيمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أىمية ومحطا لمتركيز حيث أن البيئة المتغيرة ليا تأثير كبير عمى

الشركات في جميع أنحاء العالم وحاليا لم يعد إنتاج القيمة المضافة معتمدا فقط عمى األصول المادية بل تعدى ذلك إلى
األصول الغير مادية وال يكفي أن يتم إدارة الموارد الداخمية لتكون ذات كفاءة عالية أو أن تنتج قيمة مضافة كبيرة فمقد

أصبحت المعرفة والمعمومات أداة ميمة في إدارة البيئات األجنبية وعنص ار أساسيا في أي شركة حيث أن عناصر نظام
رأس المال الفكري تكون غير ممموسة وبالكاد يمكن قياسيا في قيمة الشركة المضافة ولذلك وفي أعقاب استعراض
األدب من ناحية إنتاج القيمة واإلدارة ،اقترح الباحث نموذجا إلنتاج القيمة من خالل وسيط ،والذي قدم ثالثة عناصر

رئيسية إليجاد القيمة المضافة.
دراسة ) (Ofileanu & Topor, 2014بعنوان “Lean Accounting An Ingenious Solution For
”Cost Optimization
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم نيج جديد في إدارة التكمفة في الشركات لتتالئم مع أنظمة التصنيع الرشيق ،وىذا النيج
أطمق عميو أسم المحاسبة الرشيقة ،وتوضح ىذه الدراسة طريقة لمفيوم الرشيق لتبين فوائدىا بالنسبة لنظام اإلنتاج
والمصانع ،وماتوصمت إليو ىذه الدراسة أنو من ضرورة تطبيق المحاسبة الرشيقة في المصانع التي نفذت اإلنتاج
الرشيق ،مع األخذ في عين االعتبار كال من المزايا ومحددات الطرق األخرى إلدارة التكمفة في تمك المصانع ،وأوضحت
الدراسة بأن الشركات التي نفذت اإلنتاج الرشيق في عممياتيا التصنيعية بأن أساليب إدارة التكاليف المستخدمة غير

مناسبة مع التفكير الرشيق ،وليذا السبب وضعت المحاسبة الرشيقة كونيا طريقة جديدة في المحاسبة اإلدارية ،كما
أشارت الدراسة بأن المحاسبة الرشيقة تعمل عمى تخفيض التكاليف في اإلنتاج باستخدام وقت أقل ومساحة وجيد بشري
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أقل وعدد أقل من المواد والمعدات ،وأكدت الدراسة بأنو لم يتم تغيير نظام إدارة التكمفة في بعض من الشركات التي
نفذت اإلنتاج الرشيق و أوصت الدراسة عمى أنو يجب تطبيق النيج الرشيق عمى جميع األنشطة في الشركة وخاصة في
العمميات المحاسبية.

المحور الثانً
اإلطار النظري للدراسة
أوال:مفيوم رأس المال الفكري
لقد تعددت التعاريف الخاصة برأس المال الفكري من قبل الباحثين والمفكرين ،حيث يعرفو كل واحد من وجيو نظر
مختمفة  ،اقتصادية كانت أو محاسبية أو إدارية .ويرى ()reid,1998,p:5أن رأس المال الفكري يتمثل بأنو "المادة
الفكرية المتكونة من المعرفة والمعمومات والميارات والخبرات ذات القيمة االقتصادية  ،التي يمكن االستفادة منيا

ووضعيا في موضع التطبيق  ،بيدف خمق

ثروة لممؤسسات المالكة

ليذه المادة الفكرية" .وتعرفيا

(سمااللي،2004،ص )97:بأنيا " القدرة العقمية لدى فئة معينة من الموارد البشرية والمتمثمة في الكفاءات والقدرات التي
تستخدم عمى توليد األفكار المتعمقة بالتطوير الخالق لألنظمة واألنشطة واالستراتيجيات بما يضمن لممؤسسة امتالك

ميزة تنافسية مستدامة"  .و تعرفو (راوية،2005،ص )367:بأنو "مجموع ما يعرفو كل األفراد في المنظمة ويحقق ميزة
تنافسية في السوق"  .ويعرف كل من ) (Guthrie & Petty, 2000,p:241انو "القدرات المتميزة التي يتمتع بيا عدد
محدود من األفراد العاممين في المنظمة ،والتي تمكنيم من تقديم إسيامات فكرية تمكن المنظمة من زيادة إنتاجيتيا،
وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثمة" .أما ) (Skyrma, 2002,p: 24فعرف رأس المال الفكري بأنو

" األشياء غير الممموسة لإلعمال التي تعزز النمو المستقبمي ،وتضم الموجودات مثل العالمة التجارية وعالقات الزبائن
واالمتيازات وبالتأكيد المعرفة" .في حين عرفو (شعبان،2011 ،ص )39:بأنو "ما يمتمكو مجموعو من العاممين في
المؤسسة من قدرات معرفية متميزة تعمل الشركة عمى توظيفيا من خالل ما تممكو من سياسات وبرامج وأنظمة لوضع
تمك المعرفة واألفكار الجديدة قيد التنفيذ لتقديم خدمات ومنتجات متميزة لمزبائن" .كما بين (الياللي ،2011 ،ص)23:

انو "مجموعة األفكار والمعارف اإلبداعية التي يمتمكيا األفراد ،وتنطمق من فمسفة المجتمع ،وتنسجم مع أىداف
المؤسسة ،وال تتوافر لنظرائيم في المؤسسات المماثمة األخرى ومن ثم تساىم في تطوير أداء المؤسسة ،وتحقق ليا عوائد

مالية ومعنوية تميزىا عن غيرىا من المؤسسات المناظرة ليا" .ويرى كل من ( )kate & stewlesun2004,p:8و(
عبد المنعم ،2008،ص )22:ان الباحثين في مجال الميزة التنافسية سوف يجدون أن ىنالك شيئا ممي اًز وحيداً يمكن

جميع الشركات عمى االستم اررية في امتالك القدرة التنافسية ،معرفتيا برأس المال الفكري باعتباره مصد ار أساسيا لمميزة
التنافسية .لذلك يجب عمى الشركات ومن اجل الحصول عمى الميزة التنافسية ضرورة معرفتيا بكيفية استخدام رأس
المال الفكري ومعرفتيا بكيفية تنظيم قياسو التي اصبحت من أىم المؤشرات التي تعكس التطور الفكري اإلداري لدييا،
لذلك عمييا القيام بما يمي :
 )1التعمم من الحاالت التي تمتمك فييا حاالت تنافسية متميزة لالستفادة منيا في إطار عمل الشركات .
 )2التعرف عمى أىم العوامل التنافسية وجميع المعايير ذات الصمة لالستفادة منيا في أي نشاط تجاري ممكن
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 )3التعرف عمى األطر المتواجدة ألىم العوامل والمعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تمك المعايير وخاصة
ما يتعمق منيا بالكفاءات األساسية لرأس المال الفكري والذي يمثل أىم المصادر الرئيسية لمتنافسية المستدامة
لمشركات .
 )4اختيار منيجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم المعمومات المتعمقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري.
 )5أيجاد وتحديد المجاالت الرئيسية لكيفية قياس كفاءة رأس المال الفكري .
 )6المساىمة في تدريب العاممين وزيادة معرفتيم بأىم العوامل التنافسية لمشركات مع تعميميم أفضل

المعارف

والتقنيات اإلدارية المستخدمة في ذلك.
 )7تقديم لغة مشتركة لمديري الشركات عند قياميم بالتعامل مع األصول غير الممموسة (رأس المال الفكري).
 )8قياس موثوقية المعمومات ذات الصمة بشأن رأس المال الفكري .
 )9تسييل المعرفة بما يتعمق برأس المال الفكري وأىميتو بالنسبة لمديري الشركات .

ثانيا:أنواع رأس المال الفكري
يرى غالبية الباحثين أن مكونات راس المال الفكري ىي راس المال البشري وراس مال العمميات وراس مال الزبائن مع
وجود بعض االختالفات البسيطة لدى آخرين وأيضا بعض اإلضافات لدى البعض اآلخر وسيتم استعراض بعض ىذه

اآلراء والتقسيمات.
يرى ( )Stewart, 1997,p: 201أن راس المال الفكري يتكون من راس المال البشري والذي ىو العاممون الذين
يمتمكون الميارات واألفكار واإلبداعات والحمول الدائمة والمتجددة إضافة إلى راس المال الييكمي أو التنظيمي والذي
يعني العمميات واإلجراءات والمبادئ والييكل التنظيمي التي تسير وفقيا المنظمة وراس مال العمالء والذي ييتم برضا
العمالء ووالئيم وتمبية رغباتيم كونيم التغذية الراجعة لممنظمة .وقسم ) (Kaplan & Norton, 2004,p: 199راس
المال الفكري إلى ثالثة أقسام وىي راس المال البشري وىو المتعمق بالموارد البشرية ذات القدرات المتميزة والمبدعة

والقادرة عمى التطور وارضاء العمالء وجميع األطراف األخرى وراس المال ألمعموماتي والمتعمق بالبنية التحتية واألنظمة
التي تمتمكيا المنشاة مثل األجيزة والمعدات والتكنولوجيا وراس المال التنظيمي والذي يعبر عن الرؤية والرسالة التي
تعتمدىا المنظمة لتحقيق أىدافيا اإلستراتيجية.
ويرى ) (Xera, 2001أن راس المال الفكري يقسم إلى ثالثة أقسام وىي:

 -1راس المال الداخمي ويشمل براءات االختراع والعالمات التجارية ونظم المعمومات وثقافة المنظمة وحقوق النشر
وغيرىا.
 -2راس المال الخارجي ويشمل الحصة السوقية وارضاء العمالء والتعويضات ومعايير الجودة وغيرىا.
 -3راس المال البشري والذي يشمل اإلبداعات واالبتكارات والمعرفة والتعميم والقدرة والتمكين لمعاممين إضافة إلى
القيمة المضافة لكل عامل والقيمة المضافة من كل عامل وغيرىا.
ويعبر عنو بالشكل رقم( )1التالي:
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إطار أرس المال الفكري

راس المال البشري

راس المال الداخمي

راس المال الخارجي

الشكل(  :)0إطار راس المال الفكري (المصدر(Xera, 2001, p -8 :

ثالثا:تعريف المحاسبة الرشيقة وأدواتيا:
المحاسبة الرشيقة كمصطمح عام ينظر إلية عمى أنة أستخدم لمتعبير عن التغيرات في بيئة األعمال الرشيقة ،فيي
مجموعة من الم فاىيم تعمل عمى تخفيض التكاليف لكي تعكس أداء مالي أفضل عن الشركة التي تقوم بتطبيق تمك
المفاىيم في العمميات الصناعية لمحصول عمى إنتاج خالي من اليدر ) . (Karen,2004,p:64أو قد ينظر إلييا أنيا

مجموعة من المبادئ والممارسات التي تعمل عمى تخفيض التكاليف من خالل القضاء عمى جميع أشكال اليدر،
والقضاء عمى األنشطة التي ال تضيف أي قيمة لممنتج ،وتعمل عمى تبسيط جميع العمميات المحاسبية مع الحفاظ عمى
الرقابة المالية ) . (Laura,2010,p:10وينظر أيضا كل من

( عيسى و محسن، 2015،ص )121:عمى أن

المحاسبة الرشيقة مفيوم جديد مصمم وبشكل أفضل األداء المالي في الشركات التي تتخذ مفاىيم ومبادئ التفكير الرشيق

كأحد إستراتيجيات أعماليا ،الذي يتطمب تغي اًر في نظم المحاسبة والقياس والرقابة بالشكل الذي يخدم ويعكس بصورة
صحيحة نتائج تطبيق مبادئ التفكير الرشيق في أنشطة الشركة كافة  .كما عرف كل من) (Crandallنظام المحاسبة

الرشيقة عمى أنو " ىو النظام الذي يقمل من استيالك الموارد التي ال تضيف أي قيمة لممنتج من خالل االستفادة من
مجموعة من األدوات الرشيقة"  ،ثم يحدد ما يمثل الرشاقة بأنيا النظام المحاسبي الذي يوفر معمومات دقيقة مفيومة في

الوقت المناسب ،لكي تحفز وتدعم التحول إلى الرشاقة في جميع مستويات الشركة وتحسين اتخاذ الق اررات  ،والنمو،

والربحية ،والتدفقات النقدية ). (Crandall,2007,p:2

رابعا:منافع المحاسبة الرشيقة -:
تعمل المحاسبة الرشيقة عمى وضع طرق لدعم المنظمات في عمميات التصنيع وتنفيذ المحاسبة الرشيقة في جميع إنحاء
الشركة لتحسين العمميات بشكل أفضل والعمل عمى إزالة جميع أشكال اليدر ،وحث األشخاص عمى إكتساب الميارة في
التعمم عمى الطريق الرشيقة ،إذ أن أدوات المحاسبة الرشيقة تقدم منافع لتحسين الرقابة واإلدارة داخل الشركات الرشيقة .
ولقد أشار ) (Chopra,2013,p-p:80-81إلى أن ىنالك عدة منافع لممحاسبة الرشيقة وىي كالتالي :
 -1دعم الثقافة الرشيقة من خالل تحفيز االستثمار وتوفير معمومات ذات صمة وقابمة لمتنفيذ ،وتشجيع التحسين
المستمر في كل مستوى من مستويات الشركة فيما يتعمق بأعداد التقارير الداخمية والخارجية .
 -2تتفق متطمبات المحاسبة الرشيقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما ).(GAAP
 -3استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة لمقضاء عمى جميع أنواع اليدر في العمميات المحاسبية مع الحفاظ عمى الرقابة
المالية الوافية .
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 -4توفر المحاسبة الرشيقة معمومات دقيقة ومفيومة في الوقت المناسب لجميع مستويات الشركة من خالل استخدام
معمومات ومقاييس ىامة لمترشيق ،ويتم تنظيم المعمومات المالية وقياس األداء في جميع أنحاء تيارات القيمة ،فمقاييس
األداء الرشيق ىي حجر الزاوية لإلدارة لمرقابة عمى خاليا اإلنتاج الرشيق وتيارات القيمة .
 -5المحاسب ة الرشيقة توفر المال وتخفض التكاليف من خالل القضاء عمى جميع العمميات المحاسبية التي ليست ليا
حاجة ،اذ أن معظم الشركات ليس لدييا أي فكره عن تخفيض التكاليف بسبب انشغاليا في عمق العمميات وعدم وجود
محاسبي تكاليف أكفاء في الشركة ،وباستخدام المحاسبة الرشيقة يمكن السيطرة عمى ىذه العمميات وحذف جميع
العمميات التي ال تضيف أي قيمة .
 -6تعمل المحاسبة الرشيقة عمى زيادة قيمة المبيعات ألنيا توفر أفضل معمومات لصنع القرار،فعند استخدام معمومات
التكاليف المعيارية المتعمقة بالتسعير والربحية وشراء واستثمار رأس المال ،غالبا ما تكون ق اررات خاطئة  ،فشركات

الرشيقة تمتمك أدوات جيدة مثل تكمفة تيار القيمة لصنع الق اررات الرشيقة .
 -7في المحاسبة الرشيقة يتم تحديد األثر المالي في شكل واضح ،فمعظم الشركات تستخدم أساليب تكاليف تقميدية
لتقييم المنافع لتحسين الرشيق ،والعديد من الشركات تنظر إلى تخفيض التكاليف قصيرة األجل كأنيا نسبة لتغيير الرشيق

خامسا:أدوات وممارسات المحاسبة الرشيقة -:
وفيما يأتي عرض ألدوات المحاسبة الرشيقة التي سيتم التركيز عمييا -:
أوال :خرائط تيار القيمة  :تعتبر من أحدى األدوات األساسية في المحاسبة الرشيقة فتشكل تيارات القيمة لممنتجات في

الشركات الرشيقة مرحمة متقدمة في التحول إلى إدارة رشيقة ،إذ أن خاليا التصنيع داخل تيارات القيمة ىي مصممة
لجعل مجموعة من المنتجات أو األجزاء التي تتطمب سمسمة تصنيع نفسو ،فيو نموذج ألداة التكمفة التي توفر لصناع

القرار والمديرين في جميع مستويات الشركة معمومات دقيقة وذات صمة بالتكمفة التي يحتاجونيا لمقيام بعمميم بشكل
الفعال من قبل ) .(VSCإن تكمفة تيار القيمة ىي حجر الزاوية لممحاسبة الرشيقة في الشركات التي تتبع نظام التصنيع
الرشيق ،إذ أنو ال يتم جمع التكاليف عن طريق اإليرادات أو المنتجات أو وظائف اإلنتاج الفردية  ،فبدال من ذلك يتم

جمعيا عن طريق تكمفة تيار القيمة .ولقد أشار كل من ) (Salah&Zaki,2013,p-p:90-91إلى أنو ىنالك عدة
أسباب لتبني أداة تيار القيمة وىي كالتالي :
 -1يمكن جمع المعمومات واإليرادات بشكل سريع وبسيط ويتم جمع تكاليف تيار القيمة بشكل أسبوعي لكي تكون
بسيطة ومفيومة .
 -2المعمومات التي تقدميا تكمفة تيار القيمة ىي معمومات مباشرة وتعد بأقل التكاليف  ،إذ تكون معمومات التكمفة
مفيومة بشكل فوري عند استخداميا من قبل متخذين القرار ،عكس معيار التكاليف التقميدية التكاليف عمى أساس النشاط
فيي طرق معقدة وذات فائدة قميمة جداً لمتخذي القرار .
 -3التكاليف عمى أساس النشاط غالبا ما تؤدي إلى معمومات ال معنى ليا  ،في المقابل المعمومات التي تقدميا
) (VSCتكمفة تيار القيمة ىي معمومات مباشرة وواضحة ،وىذا يعني توفر المعمومات المفيدة في اتخاذ الق اررات .
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 -4توفر المعمومات المالية في الوقت المناسب وعادة ما تكون بشكل أسبوعي ،وىذا يعني أن مدير تيار القيمة يمكنو
استخدام ىذه المعمومات لمسيطرة عمى التكاليف والحد منيا ،حيث أن المعمومات الواردة في التقارير ىي ما تعكس
األحداث التي حصمت متأخ اًر .
 -5المعمومات التي تقدميا تكمفة تيار القيمة ىي ذات صمة وقابمة لتنفيذ من قبل مديري تيار القيمة ،إذ أن إدارة تيار
القيمة ىي المسؤولة عن اإليرادات والتكاليف واألرباح لتيار القيمة.
 -6تعطي تكمفة تيار القيمة ق اررات أفضل عن التكاليف عند التصنيع مثل النقل أو الشراء أو استثمار المال وتوفير
المصادر  ،وسبب في ذلك ىو أن المعمومات المقدمة حقيقية ،عكس ما تقدمو المحاسبة التقميدية أو أي طريقة أخرى في
إدارة تكمفة المنتج فيي معمومات غير حقيقية ألنيا تعطي الكثير من االفتراضات لتخصيص التكاليف  ،وعميو فإن تكمفة
تيار القيمة تجمع التكاليف الحقيقية التي حدثت داخل تيار القيمة فقط.
ثانيا :مخطط ربط قياس األداء  :حيث تقسم مقاييس األداء إلى نوعين وىما مقاييس أداء الخمية ومقاييس أداء تيار
القيمة كالتالي :
 - 1مقاييس أداء الخمية -:لقد أشار ) (Bahadir,2011,p-p:25-30عمى أنو من خالل تنفيذ المبادئ الرشيقة عمى
الممارسات المحاسبة البد من وجود مقاييس أداء جديدة لدعم تصنيع والعمميات الرشيقة ،حيث توفر معمومات مناسبة
لمتخذي الق اررات مع الرقابة عمى العمميات داخل الخاليا الرشيقة ،إذ يتم جمع ىذه المقاييس واستخداميا من قبل األفراد

في الخمية التي تعرض الخطوات األولى التي اتخذت في الوقت المناسب ،ولذلك فأن مقاييس أداء الخمية تؤيد ثقافة
الرشيقة  .حيث ىنالك أربعة مقاييس ألداء الخمية وىي :
أ -فعالية المعدات التشغيمية ((OEE) )Operational Equipment Effectiveness
ب -تقرير ألجوده من المرة األولى

)(FTT) ) Firt _ Time _ Trough

ج -التقرير اليومي بالساعات ): (DBH) (Day _ By_ The_ Hour
د -تقرير إنتاج تحت التشغيل الفعمي إلى إنتاج تحت التشغيل المعياري :WIP_TO_SWIP
 -2مقاييس أداء تيار القيمة -:
حيث أن مقاييس أداء الخمية ىي لدعم ومساعدة األفراد العاممين في الخاليا الرشيقة في صنع القرار والسيطرة وقياسات
أداء الخمية ىي لمتحسين المستمر في تيار القيمة وتوفير الوسائل لخدمة زبائن  .لكن اليدف من قياس أداء تيار القيمة

ىو لدفع فريقا أو أكثر ) (CIلتحسين المستمر في العمميات في مجرى القيمة كما يتم استبعاد العمميات الغير ضرورية
في العمميات المحاسبية من خال ل دراسة قياس أداء تيار القيمة في كل أسبوع لجعل سير الخطوات باالتجاه الصحيح .
ويتمخص نتائج أداء تيار القيمة في صندوق نقاط ) (Box Scoresوىو ما يستخدم في شكل أسبوعي لبيان األثر
المالي والقدرة التشغيمية وقياسيا لمحصول عمى نتائج األداء وربحية التيار  ،من خالل تقييم الحالة من أدارة تيار القيمة
في كل لحظة وعرض النتائج من خالل صندوق النقاط بشكل أبسط وشفافية لرصد وخمق تحسينات داخل تيار القيمة،
فقياسات األداء التشغيمي في تيار القيمة ضمن نتائج صندوق النقاط كما يمي :
363

اجمللد  9العـدد 02

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0227/م

أ -من االستالم إلى التجييز Dock_To_Dock Time
ب -من خالل أول مره )First Time Through (FTT
ج  -التسميم في الوقت المحدد
د  -مساحة العمل
ىـ  -المبيعات لمشخص الواحد
و  -معدل التكمفة لموحدة الواحدة
ثالثا :التكمفة المستيدفة  :يعد مدخل التكمفة المستيدفة من األدوات اإلستراتيجية الحديثة في المحاسبة اإلدارية ،وقد
وردت عدة تعاريف لمتكمفة المستيدفة فأشار كل من)( Kennedy&Brewer,2005,p:33بأن التكمفة المستيدفة
طريقة تقوم عمى فكرة أن تحدد السعر لممنتج وعمميات التحسين ،مع األخذ في عين االعتبار احتياجات الزبائن والسعر
الذي يريد أن يدفعو  ،فيدفو األساسي ىو توضيح احتياجات وقيمة الزبائن ،مع األخذ بعين االعتبار المعمومات الواردة
في التكاليف المستيدفة التي يتم الحصول عمييا والبدء في عممية التحسين المستمر  .كما عرفيا

(الكبجي،2014،ص ) 172:عمى أنيا منيج في إدارة التكاليف ييدف إلى تخفيض التكاليف خالل دورة حياة المنتج
لالرتقاء في تقديم منتج يالئم احتياجات المستيمك المستيدف ،عبر رسم سعر مدروس مبني عمى ىامش ربح مرغوب
منتيياً بأقصى تكمفة مسموح بيا يمكن تحمميا .
رابعا :كايزن ( التحسين المستمر ) :يشير ) (Kurbranأن كممة  Kaizenىي كممة يابانية األصل وتتكون من

مقطعين ىما  Kaiوتعني التغير و  zenوتعني نحو إلى األحسن )، (Kurbran,2003,p:2ويعرفو (Chase, et
) al.,2004,p:280بأنو البحث عن إجراءات تحسينات مستمرة في المكائن والمواد والعمل وطرق اإلنتاج من خالل
تشجيع االقتراحات واألفكار من قبل فرق العمل في الوحدة االقتصادية أو المصنع  .ىو مجموعة من الخطوات
واإلجراءات والطرق المتبعة التي تركز عمى العمميات واإلفراد والمعدات بشكل تحسينات تدريجية وصغيرة وليس بشكل

ابتكارات وتطويرات كبيرة والغرض من الكايزن ىو رفع مستوى الجودة واألداء وتخفيض الكمفة(كاظم،2011،
ص.)169:

خامسا :صندوق النقاط :أشار كل من ) (Maskell&Kenddy,2007,p-p:59-73عمى أن صندوق النقاط ىو
تقرير يظير بشكل أسبوعي من خالل أداء تيار القيمة التي تستخدم لتقييم األثر المالي واتخاذ الق اررات لتحسين الرشيق،
فممثل ىذه القضايا تم استخدام أداة صندوق النقاط لمتطمبات إعداد التقارير واتخاذ الق اررات األخرى  .كما أشار

(الموسوي و الغرباوي، 2015،ص )14بأن الغرض الرئيسي من تقرير صندوق النقاط األسبوعي ىو تركيز اىتمام فريق
تيار القيمة عمى المجاالت التي يمكن أن تستفيد من جيود التحسين المستمر ،ويمكن تتبع تحسين نتائج تيار القيمة
األسبوعي بوصفو مؤش اًر لفاعمية جيود التحسين المستمر.
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المحور الثالث
الجانب العممي

 -وصف خصائص عينة الدراسة

يتضمن ىذا الجزء وصفا لمخصائص التعريفية ،والديمغرافية ألفراد عينة الدراسة وىي( :التخصص العممي ،والمؤىل

العممي ،سنوات الخبرة العممية ،طريقة معرفة المحاسبة الرشيقة) .وألجل وصف خصائص عينة الدراسة ،فقد تم إيجاد
التك اررات والنسب المئويـة لممتغيرات الديموغرافيـة ألفراد عينـة الد ارسـة وذلك عمى النحو التالي:
الجدول ( ) 0توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية
المتغير

التخصص العممي

المؤىل العممي

الشيادات المينية

الخبرة العممية

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

48

75.0

عموم مالية ومصرفية

7

10.9

إدارة إعمال

1

1.6

اقتصاد

4

6.3

أخرى

4

6.3

دبموم متوسط فما دون

9

14.1

بكالوريوس

42

65.6

ماجستير

12

18.8

دكتوراه

1

1.6

حاصل عمى شيادة مينية

35

54.7

غير حاصل عمى شيادة مينية

29

45.3

أقل من  5سنوات

5

7.8

من  – 5أقل من  10سنوات

17

26.6

من  – 10أقل من  15سنوات

23

35.9

 15سنة فأكثر

19

29.7

المجموع

64

100

يتضح من الجدول ( ) 1بأن غالبية أفراد العينة من المحاسبين ،وبنسبة ( )%75.0وىذا يتوافق مع طبيعة عمل
محاسب التكاليف المطموب منو أن يكون عمى دراية ومعرفة تامتين باإلجراءات المحاسبية الالزمة الحتساب التكاليف.

كما أن غالبيتيم أيضاً من حممة شيادة البكالوريوس ،وبنسبة ( )%65.6وىذا يتوافق مع التوجو العام في القطاعين العام
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والخاص بتعيين حممة البكالوريوس كحد أدنى .كما أن ما نسبتو ( )%54.7حاصمون عمى شيادات مينية محاسبية مما
يؤكد تمتع أفراد العينة بالمعرفة والمينية الالزمة لمقيام بأعماليم ،وىذا ما أكده أن ( )%35.9من أفراد العينة يتمتعون
بخبرة تتراوح من  10إلى  15سنة ،في حين بمغت نسبة الذين خبرتيم عن ( 15سنة فأكثر) ما نسبتو ( ،)%29.7وىذا
يعني أن غالبية أفراد العينة ىم من ذوي الخبرات العالية.

ثانيا-:اختبار ثبات أداة الدراسة
لقد قام الباحث باختبار مدى ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تشتمل عمييا باستخدام اختبار كرونباخ

ألفا ( ,)Cronbach Alpha Coefficientحيث تكون نتيجة المقياس مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمة كرونباخ ألفا
اكبر من ( ،)Sekaran, 2006,p: 311( )0.60وكمما اقتربت القيمة من  %100دل ىذا عمى درجات ثبات اعمي
ألداة الدراسة ،وبالنظر الى البيانات الواردة في الجدول رقم (  .)2وقد جرى قياس معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا
( ,)Cronbach Alpha Coefficientلمتغيرات الدراسة وألبعادىما وألداة الدراسة ككل ،لمعرفة مدى االتساق في
اإلجابات؛ وذلك عمى النحو التالي:

جدول ( ) 5قيم معامل االتساق الداخمي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قيمة ألفا

البعـد
ُ

رأس المال البشري

0.765

رأس المال الييكمي

0.793

رأس المال ألعالئقي

0.777

رأس المال الفكري

0.804

خرائط تيار القيمة

0.697

مخطط ربط قياس األداء

0.844

التكمفة المستيدفة

0.895

كايزن (التحسين المستمر)

0.751

صندوق النقاط

0.831

أدوات المحاسبة الرشيقة

0.867
0.851

جميع الفق ارت

يتبين من نتائج الموثوقية في الجدول رقم (  )2أن قيم معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا لفقرات أداة تراوحت بين

( ،)0.895-0.697كما بمغت قيمة ألفا لجميع الفقرات ( ،)0.851وعميو فإن جميع القيم أكبر من المقياس المتعارف
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عميو لمثبات البالغ ( ،)0.60وىذا يؤكد االتساق بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقيتو وامكانية االعتماد عميو إلجراء
التحميل اإلحصائي لمدراسة.

ثالثا-تحميل أسئمة الدراسة
يعرض ىذا الجزء من الدراسة وصفاً لمتغيرات الدراسة وفقرات االستبانة ،وقد تم احتساب المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية الستجابا ت أفراد العينة ،بغرض الحكم عمى درجة الموافقة ،وتحديد األىمية النسبية عند كل فقرة،
حيث تم تحديد األىمية النسبية حسب قيمة المتوسط الحسابي ،عمى النحو التالي:
المستوى المنخفض إذا بمغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 2.33
المستوى المتوسط إذا بمغ الوسط الحسابي من  2.33إلى أقل من 3.66
المستوى المرتفع إذا بمغ الوسط الحسابي من  3.66لغاية 5.00
وقد تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات؛ بغرض الحكم عمى درجة الموافقة ،وتحديد األىمية
النسبية عند كل فقرة ،وكانت النتائج كما يمي:

أوالً:مكونات رأس المال الفكري ،وتتضمن
 -1رأس المال البشري
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات رأس المال البشري
المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

3.762

1.739

6

مرتفعة

3.810

1.721

4

مرتفعة

يؤدى إلى خمق 3.873

1.913

3

مرتفعة

الرقم الفقرة
.1

.2
.3

.4

تستقطب الشركات األفراد من ذوى المعارف و حممة
شيادة المينية و القدرات الفكرية
تتطمب الخدمة التعميمية في الشركات امتالك األفراد
ميارات صناعية و فكرية النجاز األنشطة الصناعية
ميارات التي تمتمكيا األفراد الشركات
القيمة لشركات

تشجع أداره الشركات األف ارد و القياديين عمى تقديم أفضل

ما لدييم من نتائج عممي وصناعي يرتقي إلى مستوى 3.540

1.654

7

متوسطة

ابتكار و اإلبداع في مجال تخصصيم
.5

وجود عالقات جيدة بين األفراد في الشركات يؤدى إلى 3.947
خمق القيمة لشركات
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3.889

0.900

2

مرتفعة

3.794

0.936

5

مرتفعة

3.802

1.187

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات رأس المال البشري مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام
( )3.802وبانحراف معياري ( .)1.187وقد جاءت الفقرة "وجود عالقات جيدة بين األفراد في الشركات يؤدى إلى خمق
القيمة لشركات" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.937وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى ضرورة توطيد
العالقات مابين إفراد الشركة لخمق مشاركة فعالة تؤثر عمى نتائج إعمال الشركة عمى المستوى المحمي والعالمي ،في

حين حمت الفقرة "تشجع أداره الشركات األفراد و القياديين عمى تقديم أفضل ما لدييم من نتائج عممي وصناعي يرتقي
إلى مستوى ابتكار و اإلبداع في مجال تخصصيم" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.540وبأىمية نسبية
متوسطة.
 -2رأس المال الييكمي
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات رأس المال الييكمي
الرقم الفقرة
.8

.9

.10

.11

.12

تشجع الشركات األفراد عمى تقديم أعمال متميز فكريا في
مجال اختصاصيم بيدف الحصول عمى براءة االختراع .
يحصل األفراد عمى مكافآت و جوائز براءة االختراع أو
االنجازات المتميزة .
القياس المحاسبي لراس المال الفكري لبراءة االختراع األفراد
في ألشركو يؤدى إلى تحديد وضع االستراتيجي لمشركة.
لدى الشركة

نظام رقابة عمى الجودة يمكنيا من تقديم

خدمات ذات جودة متميزة
إن متانة أنظمة المراجعة و المراقبة و التدقيق في الشركة
يؤدى إلى تخفيض التكمفة .
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األىمية
النسبية

3.508

1.480

7

متوسطة

3.667

1.205

6

مرتفعة

3.984

1.453

1

مرتفعة

3.905

1.043

3

مرتفعة

3.794

1.138

5

مرتفعة
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3.873

1.171

4

مرتفعة

 .14تمتمك الشركة نظام معمومات يتميز بالدقة و الحداثة و 3.968
التوقيت المناسب

1.121

2

مرتفعة

3.814

1.032

.13

مع تغيرات العصر الحالي

المقياس العام

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات رأس المال الييكمي مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام

( )3.814وبانحراف معياري ( .)1.032وقد جاءت الفقرة "القياس المحاسبي لراس المال الفكري لبراءة االختراع األفراد

في ألشركو يؤدى إلى تحديد وضع االستراتيجي لمشركة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.984وبأىمية نسبية
مرتفعة ،وىذا يدل القيمة الفكرية لراس المال الفكري إلفراد العاممين بالشركة في رسم سياساتيا واستراتيجياتيا المستقبمية
في حين حمت الفقرة "تشجع الشركات األفراد عمى تقديم أعمال متميز فكريا في مجال اختصاصيم بيدف الحصول
عمى براءة االختراع" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.508وبأىمية نسبية متوسطة.
 -3رأس المال ألعالئقي
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات رأس المال العالئقي
المتوسط

الرقم الفقرة
.15

.16

.17

.18

.19

تعمل الشركة عمى تبادل المعمومات مع الزبائن لفتح أفاق
جديد لمتعاون
والء الزبائن يؤدى إلى خمق القيمة لشركو لفترة طويمة
األمد .
تسعى ألشركو إلى تحقيق والء الزبائن من خالل االىتمام
بيم كونيم رأس المال الفكري .
تقدم

ألشركو

خدمات متميزة فكريو وابداعيو باستمرار

لتضمن والء ورضاء الزبون
تسعي الشركة عمى تقديم أفضل نتاج عممي كالدراسات و
البحوث لتحقيق رضا اإلطراف التي تتعامل مع الشركة.

المقياس العام

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرت

األىمية

3.952

1.263

1

مرتفعة

3.937

1.120

2

مرتفعة

3.762

1.411

4

مرتفعة

3.810

1.203

3

مرتفعة

3.540

1.479

5

متوسطة

3.800

1.147

بة

النسبية

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات رأس المال ألعالئقي مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام
( )3.800وبانحراف معياري ( .)1.147وقد جاءت الفقرة "تعمل الشركة عمى تبادل المعمومات مع الزبائن لفتح أفاق
369
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جديد لمتعاون" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.952وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى انفتاح الشركة عمى
زبائنيا لمعرفة رغباتيم وحاجاتيم المستقبمية في حين حمت الفقرة "تسعي الشركة عمى تقديم أفضل نتاج عممي
كالدراسات و البحوث لتحقيق رضا اإلطراف التي تتعامل مع الشركة" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي (،)3.540
وبأىمية نسبية متوسطة .ويمكن مقارنة اتجاىات أفراد العينة حول مكونات رأس المال الفكري في الشركات الصناعية
عمى النحو التالي:
الجدول ( )6المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات مكونات رأس المال الفكري
المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

1

رأس المال البشري

3.802

1.187

2

مرتفعة

2

رأس المال الييكمي

3.814

1.032

1

مرتفعة

3

رأس المال ألعالئقي

3.800

1.147

3

مرتفعة

3.805

1.077

الرقم الفقرة

رأس المال الفكري

مرتفعة

تشير نتائج الجدول ( ) 6إلى أن المقياس العام لمكونات رأس المال الفكري مرتفع ،إذ بمغ الوسط الحسابي ()3.805

وبانحراف معياري ( ،)1.077وكذلك أظير الجدول ان بعد (رأس المال الييكمي) جاء في المرتبة األولى بمتوسط
( )3.814وبانحراف معياري ( ،)1.032وبأىمية نسبية مرتفعة ،بينما جاء بعد (رأس المال ألعالئقي) بالمرتبة األخيرة
بمتوسط ( )3.800وبانحراف معياري ( ،)1.147وبأىمية نسبية متوسطة.
ثانياً :أدوات المحاسبة الرشيقة
 -1خرائط تيار القيمة
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات خرائط تيار القيمة
الرقم
20

21
22

المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

3.905

1.376

4

مرتفعة

3.730

1.619

6

مرتفعة

تتضمن تيارات القيمة فريقا أو أكثر لمتحسين المستمر 3.111
ً

1.705

9

متوسطة

الفقرة
تقدم مقاييس تيار القيمة المعمومات لفريق تيار القيمة
في الوقت المناسب.
تبين مقاييس تيار القيمة الكيفية التي يقوم بيا تيار
القيمة في تحقيق األداء.

36:
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يقيس أداء تيار القيمة أسبوعياً.
23

تعتمد الشركة عمى النقد لدييا من خالل تدفق القيمة.

3.619

1.641

8

متوسطة

24

توضح الشركة أسموب تدفق اإلنتاج والعمميات لدييا.

3.921

0.848

3

مرتفعة

3.937

1.216

2

مرتفعة

25

تعمل خارطة تيار القيمة عمى تطوير العممية
اإلنتاجية وتحقيق األىداف المستقبمية لمشركة.
يعتمد رسم خرائط تيار القيمة عمى معمومات المنتج و

تدفق المعمومات والموارد و المتطمبات اليومية،
26

معمومات عن عمميات داخل تيار القمة ،وقت اإلنتاج 3.794
المتاح ودورة اإلنتاج الكمية ،نسبة الوقت المتاح لمعمل

0.845

5

مرتفعة

ومخزون إنتاج تحت التشغيل.
27

تعتمد الشركة عمى خرائط تيار القيمة كأداة رئيسية 3.683
في التصنيع الرشيق والمؤسسات الرشيقة

1.318

7

مرتفعة

28

يسيم التدفق الحالي لألنشطة في بناء تصور 3.968
مستقبمي لخارطة تيار القيمة.

0.803

1

مرتفعة

3.741

0.937

المقياس العام

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات خرائط تيار القيمة مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام

( )3.741وبانحراف معياري ( .)0.937وقد جاءت الفقرة "يسيم التدفق الحالي لألنشطة في بناء تصور مستقبمي
لخارطة تيار القيمة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.968وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى الصورة الكمفوية
التي ترسميا الشركة في تخطيط إعماليا المستقبمية في حين حمت الفقرة "تتضمن تيارات القيمة فريقاً أو أكثر لمتحسين

المستمر يقيس أداء تيار القيمة أسبوعياً" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.111وبأىمية نسبية متوسطة.
 -2مخطط ربط قياس األداء
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات خرائط تيار القيمة
الرقم
29

30

الفقرة
تحتاج عمميات التصنيع والعمميات الرشيقة إلى
مقاييس أداء مختمفة
تعتبر مقاييس أداء تيار القيمة أحد أنواع مقاييس
مخطط ربط قياس األداء.
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المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

3.857

1.162

4

مرتفعة

3.698

1.186

9

مرتفعة
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تعتبر مقاييس أداء الخمية أحد أنواع مقاييس مخطط
ربط قياس األداء

3.810

0.931

السنة0227/م
7

مرتفعة

تساىم مقاييس أداء الخمية في توفير المعمومات التي

32

33

34

35

36

37

يحتاج إلييا أعضاء الخمية لتأمين احتياجات 3.841

1.347

5

مرتفعة

ومتطمبات العمالء.
يطابق وقت دورة الخمية المشاركة في عممية تصنيع
المنتج معدل طمب الزبائن لممنتجات
يعكس مقياس أول الوقت من خالل ( )FTTطبيعة
عمل الخمية لموىمة األولى.
يحدد مقياس أول الوقت من خالل ( )FTTدورة وقت
إنتاج الخمية
ييدف مقياس أول الوقت من خالل ( )FTTإلى
ضمان أن يكون المنتج قد تم بشكل صحيح وسميم.
يركز مقياس أول الوقت من خالل ( )FTTعمى
عمميات إعادة الصيانة واإلصالح.

المقياس العام

3.730

1.260

8

مرتفعة

4.016

0.871

2

مرتفعة

3.825

1.009

6

مرتفعة

3.857

0.859

4

مرتفعة

4.032

0.861

1

مرتفعة

3.852

0.832

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات مخطط ربط قياس األداء مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط
العام ( )3.852وبانحراف معياري ( .)0.832وقد جاءت الفقرة "يركز مقياس أول الوقت من خالل ( )FTTعمى
عمميات إعادة الصيانة واإلصالح" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.852وبأىمية نسبية مرتفعة،وىذا يدل عمى
اىتمام الشركة بالمقياس الوقتية إلغراض إصالح وصيانة إعماليا الصناعية في الوقت المناسب

في حين حمت الفقرة

"تعتبر مقاييس أداء تيار القيمة أحد أنواع مقاييس مخطط ربط قياس األداء" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي
( ،)3.698وبأىمية نسبية مرتفعة.
 -3التكمفة المستيدفة
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية ،واال نحرافات المعيارية لفقرات خرائط تيار القيمة
الرقم
38

الفقرة
تعتمد الشركة عمى التكمفة المستيدفة في السيطرة عمى
التكاليف والرقابة عمييا.

372

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.159

0.937

الرتبة
1

األىمية
النسبية
مرتفعة
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تتبنى الشركة الخطط واألنشطة الكفيمة بإلغاء التكاليف التي
ال تضيف قيمة لمشركة.
تعتمد الشركة عمى أسموب التكمفة المستيدفة في تخفيض

3.937

1.176

3

مرتفعة

3.968

0.950

2

مرتفعة

1.153

4

مرتفعة

5

مرتفعة

6

مرتفعة

40

التكاليف.

41

تعتمد الشركة عمى التكمفة المستيدفة في إدارة التكمفة.

3.889

42

تعتمد الشركة عمى التكمفة المستيدفة في تحسين ق اررات التسعير.

3.794

1.180

43

تعتمد الشركة عمى التكمفة المستيدفة في التخطيط لمربح.

3.730

0.952

3.913

0.880

المقياس العام

السنة0227/م

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات التكمفة المستيدفة مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام
( )3.913وبانحراف معياري ( .)0.880وقد جاءت الفقرة "تعتمد الشركة عمى التكمفة المستيدفة في السيطرة عمى
التكاليف والرقابة عمييا" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.159وبأىمية نسبية مرتفعة وىذا يدل عمى البعد الكمفوي
المستخدم من فبل الشركات الصناعية في السيطرة ورقابة عمى تكاليفيا المنفقة  ،في حين حمت الفقرة "تعتمد الشركة
عمى التكمفة المستيدفة في التخطيط لمربح" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.730وبأىمية نسبية مرتفعة.
 -4كايزن (التحسين المستمر)
الجدول ( )10المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات كايزن (التحسين المستمر)
الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

تقوم الشركة بتحديث اآلالت والمواد واألدوات
44

45

46

47

واستراتيجيات العمل وطرق اإلنتاج لدييا وبشكل 3.825

1.115

8

مرتفعة

مستمر.
تستخدم الشركة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في
العمل.
تعمل الشركة عمى إجراء التعديالت والتحسينات عمى
عممياتيا اإلنتاجية بشكل تدريجي ومتتالي.
تجري الشركة تحسينات وتطويرات في العممية
التصنيعية.

373

3.954

1.197

3

مرتفعة

3.905

1.292

6

مرتفعة

3.984

0.975

1

مرتفعة
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49

50

51
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تحدد الشركة أىداف التحسين والمنافع المتحققة من
تمك العممية.
تسيم التحسينات التي تقوم بيا الشركة في خفض
التكاليف وتحقيق الجودة في منتجاتيا.
تقوم الشركة بمتابعة ومراجعة العمميات المرتبطة
بالمنتج وتقييميا.
تتبنى الشركة األفكار والمقترحات الجديدة واليادفة
لمتحسين وتقوم بدراستيا ودعميا.

المقياس العام

السنة0227/م

3.968

1.031

2

مرتفعة

3.950

1.023

5

مرتفعة

3.952

1.113

4

مرتفعة

3.841

1.003

7

مرتفعة

3.923

0.833

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات كايزن (التحسين المستمر) مرتفعة ،حيث بمغ
المتوسط العام ( )3.923وبانحراف معياري ( .)0.833وقد جاءت الفقرة "تجري الشركة تحسينات وتطويرات في العممية
التصنيعية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.984وبأىمية نسبية مرتفعة وىذا يدل عمى متابعة الشركات الصناعية
لمتغيرات الصناعية المتطورة المحيطة بيا إلحداث تغيرات شاممة عمى صناعاتيا  ،في حين حمت الفقرة "تقوم الشركة

بتحديث اآلالت والمواد واألدوات واستراتيجيات العمل وطرق اإلنتاج لدييا وبشكل مستمر" بالمرتبة األخيرة ،وبمتوسط

حسابي ( ،)3.825وبأىمية نسبية مرتفعة.
 -5صندوق النقاط
الجدول ( )00المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات صندوق النقاط
الرقم
52

المتوسط

الفقرة
يبين صندوق النقاط نتائج أداء تيار القيمة ،ومخطط
سير عمميا نحو تحقيق األىداف.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرت

األىمية

3.746

1.047

4

مرتفعة

بة

النسبية

يقدم صندوق النقاط المعمومات التشغيمية والمالية
53

54

المستخدمة لمراقبة أداء تيار القيمة وربحيتو واجراءات 3.952

1.069

1

مرتفعة

التحسين.
يربط صندوق النقاط بين مواقع اإلنتاج واعداد القوائم 3.921
المالية في األقسام والوحدة المالية والمحاسبة في

374

1.097

2

مرتفعة
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الشركة.
55

56

57

يمثل صندوق النقاط تقري اًر أسبوعياً يستخدم لقياس
األداء ومقارنتو باألداء المستيدف

تعتمد الشركة عمى صندوق النقاط في قياس مستوى
نشاطيا ومدى تقدميا وتطورىا.
تعتمد الشركة عمى صندوق النقاط في تبني الخطط
المستقبمية لمشركة.

المقياس العام

3.905

1.214

3

مرتفعة

3.603

1.386

5

متوسطة

3.476

1.435

6

متوسطة

3.767

1.060

مرتفعة

نالحظ من الجدول أعاله أن األىمية النسبية لممتوسط العام لفقرات صندوق النقاط مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط العام
( )3.767وبانحراف معياري ( .)1.060وقد جاءت الفقرة "يقدم صندوق النقاط المعمومات التشغيمية والمالية المستخدمة
لمراقبة أداء تيار القيمة وربحيتو واجراءات التحسين" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.952وبأىمية نسبية مرتفعة
وىذا يدل عمى األىمية الفكرية ليذا الصندوق في إحداث تحسينات فعالة يكون ىدفيا النيائي زيادة إرباح الشركة عمى

األمد البعيد  ،في حين حمت الفقرة "تعتمد الشركة عمى صندوق النقاط في تبني الخطط المستقبمية لمشركة" بالمرتبة
األخيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.476وبأىمية نسبية متوسطة .والجدوالن التاليان يعرضان ممخص المقياس العام
لمتغيرات الدراسة ،واألىمية النسبية لكل منيا عمى النحو التالي:
أوالً:مكونات رأس المال الفكري ،وتتضمن
ويمكن مقارنة اتجاىات أفراد العينة حول مكونات رأس المال الفكري في الشركات الصناعية عمى النحو التالي:
الجدول ( ) 05المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات مكونات رأس المال الفكري
المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

1

رأس المال البشري

3.802

1.187

2

مرتفعة

2

رأس المال الييكمي

3.814

1.032

1

مرتفعة

3

رأس المال ألعالئقي

3.800

1.147

3

مرتفعة

3.805

1.077

الرقم الفقرة

رأس المال الفكري

مرتفعة

تشير نتائج الجدول ( ) 12إلى أن المقياس العام لمكونات رأس المال الفكري مرتفع ،إذ بمغ الوسط الحسابي ()3.805
وبانحراف معياري ( ،)1.077وكذلك أظير الجدول إن بعد (رأس المال الييكمي) جاء في المرتبة األولى بمتوسط

( )3.814وبانحراف معياري ( ،)1.032وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى إيمان الشركات الصناعية األردنية
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عمى إحداث تغيرات جذرية ريادية في إعماليا التصنيعية معتمدا عمى تشجع األفراد فييا عمى تقديم أعمال متميز فكريا
في مجال اختصاصيم بيدف الحصول عمى براءة االختراع والمنافسة عمى المستوى المحمي والعالمي  .بينما جاء بعد
(رأس المال ألعالئقي) بالمرتبة األخيرة بمتوسط ( )3.800وبانحراف معياري ( ،)1.147وبأىمية نسبية متوسطة.
ثانياً :أدوات المحاسبة الرشيقة
ويمكن مقارنة اتجاىات أفراد العينة حول تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية عمى النحو التالي:
الجدول ( )03المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدوات المحاسبة الرشيقة
المتوسط

االنحراف

الرت

األىمية

الحسابي

المعياري

بة

النسبية

0.937

5

مرتفعة

3

مرتفعة
مرتفعة

الرقم

الفقرة

1

خرائط تيار القيمة

3.741

2

مخطط ربط قياس األداء

3.852

0.832

3

التكمفة المستيدفة

3.913

0.880

2

4

كايزن (التحسين المستمر)

3.923

0.833

1

مرتفعة

5

صندوق النقاط

3.767

1.060

4

مرتفعة

3.839

0.859

أدوات المحاسبة الرشيقة

مرتفعة

تشير نتائج الجدول ( ) 13إلى أن المقياس العام لألدوات المحاسبة الرشيقة مرتفع ،إذ بمغ الوسط الحسابي ()3.839

وبانحراف معياري ( ،)0.859وكذلك أظير الجدول ان بعد ((كايزن) التحسين المستمر) جاء في المرتبة األولى بمتوسط
( )3.923وبانحراف معياري ( ،)0.833وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى التفكير الصناعي المتقدم المتبع
الشركات الصناعية األردنية والذي يسيم بإدخال التحسينات عمى متوجاتيا بشكل مستمر

في

والذي يؤدي في نياية

المطاف لخفض التكاليف وتحقيق الجودة في منتجاتيا .بينما جاء بعد (خرائط تيار القيمة) بالمرتبة األخيرة بمتوسط
( )3.741وبانحراف معياري ( ،)0.937وبأىمية نسبية مرتفعة.

رابعا:اختبار االرتباط الخطي المتعدد Multicollinearity

وتشير ىذه الظاىرة إلى وجود ارتباط خطي شبو تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل عمى تضخيم قيمة معامل التحديد R2
ويجعمو أكبر من قيمتو الفعمية ،وليذا تم احتساب قيمة معامل تضخم التباين عند كل متغير حسب الفرضية التي يتم

اختبارىا ،وقد كانت النتائج كما يمي:
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جدول ( :)04نتائج اختبار االرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقمة
معامل تضخم التباين VIF

المتغير
رأس المال البشري

2.422

رأس المال الييكمي

2.056

رأس المال العالئقي

2.711

يبين الجدول ( )14أن قيم معامل تضخم التباين كانت جميعيا أكبر من العدد  1وأقل من العدد  ،10مما يشير إلى
عدم وجود مشكمة االرتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة(Gujarati, 2004,p: 253).
ولتأكيد ال نتيجة السابقة تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون بين أبعاد المتغير المستقل لمتأكد من عدم وجود ارتباط
خطي متعدد بين المتغيرات الفرعية في المتغير المستقل.
جدول ( )05مصفوفة االرتباط لممتغيرات المستقمة
 #المتغير

رأس المال البشري رأس المال الييكمي رأس المال العالئقي

 1رأس المال البشري

1.000

 2رأس المال الييكمي

**0.680

1.000
**0.456

 3راس المال العالئقي **0.488

1.000

(**) عند مستوى داللة 0.01
يبين الجدول ( )15أن أعمى ارتباط بين المتغيرات المستقمة ىو ( )0.680بين المتغيرين (رأس المال البشري) و(رأس
المال الييكم ي) في حين أن قيم معامل االرتباط بين المتغيرات المستقمة األخرى كان أقل من ذلك ،وىذا يدل عمى عدم
وجود ظاىرة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقمة ،حيث أنيا كميا جاءت أقل من ) ،(0.80وعميو فإن العينة
تخمو من مشكمة االرتباط الخطي العالي المتعدد ).(Guajarati, 2004, 359

خامسا:اختبار فرضيات الدراسة
في ىذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار الفرضيات ،حيث تم اخضاع فرضيات الدراسة لتحميل االنحدار المتعدد
 ،Multiple linear regressionوكانت النتائج كما يمي:
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الجدول ( )06يبين نتائج اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية المتغير التابع
H01
H02
H03
H04
H05
H0

خرائط تيار القيمة
مخطط ربط قياس
األداء
التكمفة المستيدفة
كايزن

المستمر)

(التحسين

صندوق النقاط
مرتكزات

أسموب

المحاسبة الرشيقة

جدول المعامالت
Coefficients
المال رأس المال رأس

R2
معامل
التحديد

F
المحسوبة

0.892

0.323* 0.000 165.436

Sig F

رأس
البشري

المال

الييكمي

العالئقي

*0.269

*0.233

0.809

84.527

0.012 0.000

*0.387

*0.326

0.664

39.472

0.061 0.000

0.060

*0.633

0.826

94.667

0.060 0.000

*0.477

*0.291

0.795

77.395

0.062 0.000

*0.707

0.135

0.878

0.050 0.000 143.964

*0.380

*0.324

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى  :H01تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال
الفكري مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء خرائط تيار القيمة) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة

ىي ( ،)165.436وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل التحديد =(R2

) 0.892وىي تشير إلى أن ( )%89.2من التباين في (بناء خرائط تيار القيمة) يمكن تفسيره من خالل التباين في
(مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد (رأس المال البشري) قد
بمغت ) (0.323وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.000مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .أما قيمة  Bعند بعد (راس
المال الييكمي) قد بمغت ) (0.269وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.058مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير معنوي.

وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.233وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.059مما يشير إلى أن أثر
ىذا البعد غير معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديمة القائمة:

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء خرائط تيار القيمة في الشركات الصناعية
المساىمة األردنية"
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية  :H02تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال
الفكري مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء مخطط ربط قياس األداء) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة F

المحسوبة ىي ( ،)84.527وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل التحديد
) (R2= 0.809وىي تشير إلى أن ( )%80.9من التباين في (بناء مخطط ربط قياس األداء) يمكن تفسيره من خالل
التباين في (مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد (رأس المال

البشري) قد بمغت ) (0.012وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.874مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير معنوي .أما قيمة
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 Bعند بعد (راس المال الييكمي) قد بمغت ) (0.387وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.022مما يشير إلى أن أثر ىذا
البعد معنوي .وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.326وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.026مما يشير
إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديمة القائمة:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء مخطط ربط قياس األداء في الشركات
الصناعية المساىمة األردنية"

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  :H02تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال
الفكري مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء أسموب التكمفة المستيدفة) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة F

المحسوبة ىي ( ،)39.472وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل التحديد

) (R2= 0.664وىي تشير إلى أن ( )%66.4من التباين في (بناء أسموب التكمفة المستيدفة) يمكن تفسيره من خالل
التباين في (مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد (رأس المال
البشري) قد بمغت ) (0.061وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.578مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير معنوي .أما قيمة
 Bعند بعد (راس المال الييكمي) قد بمغت ) (0.060وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.797مما يشير إلى أن أثر ىذا
البعد غير معنوي .وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.633وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.003مما
يشير إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديمة القائمة:

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء أسموب التكمفة المستيدفة في الشركات

الصناعية المساىمة األردنية"

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال الفكري

مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء أسموب كايزن (التحسين المستمر)) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة F
المحسوبة ىي ( ،)94.667وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل التحديد

) (R2= 0.826وىي تشير إلى أن ( )%82.6من التباين في (بناء أسموب كايزن (التحسين المستمر)) يمكن تفسيره
من خالل التباين في (مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد (رأس

المال البشري) قد بمغت ) (0.060وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.413مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير معنوي .أما
قيمة  Bعند بعد (راس المال الييكمي) قد بمغت ) (0.477وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.003مما يشير إلى أن أثر
ىذا البعد معنوي .وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.291وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.036مما
يشير إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديمة القائمة:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء أسموب كايزن (التحسين المستمر) في
الشركات الصناعية المساىمة األردنية"
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة :تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال الفكري
مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء صندوق النقاط) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة ىي

( ،)77.395وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل التحديد =(R2
) 0.795وىي تشير إلى أن ( )%79.5من التباين في (بناء صندوق النقاط) يمكن تفسيره من خالل التباين في
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(مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد (رأس المال البشري) قد
بمغت ) (0.062وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.541مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير معنوي .أما قيمة  Bعند بعد
(راس المال الييكمي) قد بمغت ) (0.707وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.002مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد معنوي.
وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.135وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.473مما يشير إلى أن أثر
ىذا البعد غير معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الخامسة ونقبل الفرضية البديمة القائمة:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء صندوق النقاط في الشركات الصناعية
المساىمة األردنية"
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية  :H0تشير نتائج الجدول أن أثر المتغيرات المستقمة (مكونات رأس المال الفكري
مجتمعة) عمى المتغير التابع (بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة) ىو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة F

المحسوبة ىي ( ،)143.964وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وىو أقل من  ،0.05حيث ظير أن قيمة معامل
التحديد ) (R2= 0.878وىي تشير إلى أن ( )%87.8من التباين في (بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة) يمكن
تفسيره من خالل التباين في (مكونات رأس المال الفكري) مجتمعة .أما جدول المعامالت فقد أظير أن قيمة  Bعند بعد
(رأس المال البشري) قد بمغت ) (0.050وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.431مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد غير

معنوي .أما قيمة  Bعند بعد (راس المال الييكمي) قد بمغت ) (0.380وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.007مما يشير
إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .وقد بمغت قيمة  Bعند بعد (رأس المال ألعالئقي) ) (0.324وبمستوى داللة = (Sig
) ،0.008مما يشير إلى أن أثر ىذا البعد معنوي .وبناء عمى ما سبق ،نرفض الفرضية الرئيسية ونقبل الفرضية البديمة
القائمة " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة في

الشركات الصناعية المساىمة األردنية"

المحور الرابع
االستنتاجات والتوصٌات
أوال:االستنتاجات :

-1تبين إن بعد (رأس المال الييكمي) جاء في المرتبة األولى بمتوسط ( )3.814وبانحراف معياري ( ،)1.032وبأىمية
نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى إيمان الشركات الصناعية األردنية عمى إحداث تغيرات جذرية ريادية في إعماليا
التصنيعية معتمدا عمى تشجع األفراد فييا عمى تقديم أعمال متميز فكريا في مجال اختصاصيم بيدف الحصول عمى
براءة االختراع والمنافسة عمى المستوى المحمي والعالمي
-2تبين إن بعد ((كايزن) التحسين المستمر) جاء في المرتبة األولى بمتوسط ( )3.923وبانحراف معياري (،)0.833
وبأىمية نسبية مرتفعة ،وىذا يدل عمى التفكير الصناعي المتقدم المتبع
بإدخال التحسينات عمى متوجاتيا بشكل مستمر

في الشركات الصناعية األردنية والذي يسيم

والذي يؤدي في نياية المطاف لخفض التكاليف وتحقيق الجودة في

منتجاتيا.
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-3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني مكونات راس المال الفكري بمختمف أبعادة(رأس المال البشري ،رأس المال
الييكمي ،رأس المال ألعالئقي) في بناء مرتكزات أسموب المحاسبة الرشيقة(خرائط تيار القيمة ،مخطط ربط قياس األداء
،صندوق النقاط ،كايزن (التحسين المستمر) ،التكمفة المستيدفة) في الشركات الصناعية المساىمة األردنية"

ثانيا:التوصيات
 -1ضرورة تركيز الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية عمى تطبيق جميع أدوات المحاسبة الرشيقة
وتكامميا مع إبعاد راس المال الفكري المختمفة  ،لموصول لزيادة مستوى تطبيق المحاسبة الرشيقة ،وما ليا من
أثر عمى تخفيض التكاليف اإلنتاجية.
 -2ضرورة االعتماد عمى خرائط تيار القيمة كأداة رئيسية في التصنيع الرشيق والمؤسسات الرشيقة .تكامميا مع
إبعاد راس المال الفكري لما ليا اثر في في تطوير العممية اإلنتاجية.
 -3االعتماد عمى المعمومات التي يتم جمعيا من خالل مخطط ربط قياس األداء ،واالعتماد بالتقارير اليومية
الخاصة بيا المخطط ،خاصة عند وقوع المشاكل والمعيقات ،والتركيز عمى بطاقة الوقت عمى التدريب عمى
تنبني ابعاد راس المال الفكري لتقييم الزيادة بالرشاقة التصنيعية.
 -4زيادة مستوى االعتماد عمى التكمفة المستيدفة ،كأداة لمسيطرة عمى التكاليف والرقابة عمييا .وتوجيو التكمفة
المستيدفة نحو التصميم الفكري البناء والتخطيط لإلنتاج بما يضمن تحقيق الربح المستيدف ،وبالتالي تحقيق
الميزة التنافسية.
 -5ضرورة أن تعتمد الشركة عمى صندوق النقاط وتكاممو مع إبعاد راس المال الفكري في تبني الخطط المستقبمية
لمشركة  ،وأن تقوم بإعداد برامج التحسين واحداث تحسينات تدريجية والتي تؤثر عمى النتائج المالية
والتشغيمية.
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