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والتطورات التكنولوجیة المتالحقة والمستمرة، واشتداد  التصنیع الحدیثة في ظل بیئة      
المنافسة بین المنشآت الصناعیة، وحرصًا على أن یكون للمنشآت الصناعیة في قطاع غزة دور 
في هذه المنافسة، واالستمراریة في نشاطها، والحفاظ على حصتها السوقیة، جاءت هذه الدارسة 

مدى إمكانیة تطبیق "مشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة، بعنوان التي تتناول مصانع ال
  ".مدخل محاسبة ترشید الفاقد كأحد متطلبات إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات ومعوقات تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد،       
ه في تخفیض التكالیف، والتخلص من الفاقد، وتحقیق واآلثار المترتبة في حال تطبیقه، ودور 

المنافسة، وتلبیة  حاجات ومتطلبات العمالء، وتعظیم قیمة المنتج من وجهة نظر العمالء، 
ولتحقیق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على جمع البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة على 

ى البیانات الثانویة، وتشكیل اإلطار األدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة؛ للحصول عل
النظري للدراسة، أما اإلطار العملي فتم من خالل استبانة تم تصمیمها لهذا الغرض، وقام 

  .الباحث بعمل التحلیالت الالزمة، واختبار فرضیات الدراسة

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمهاو       

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد في مصانع المشروبات الغازیة  الزمةتوفر المقومات الت    
والعصائر في قطاع غزة، وذلك من خالل توفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة، وتوفر 
نظام لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیع، وتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ 

اد األولیة؛ لضمان عدم وجود وتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المو لضمان عدم اإلسراف، 
معوقات أمام مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في تطبیق ال توجد بعض فاقد، كما أنه 

، وتبین سیاسي، وعدم كفاءة الموظفین،الوضع ال: سباب منهاألمحاسبة ترشید الفاقد تعود مدخل 
محاسبة ترشید الفاقد، كتعظیم  مدخل ابیة في حال تطبیقوجود آثار إیجمن خالل الدراسة 

  .الربحیة، وتدعیم المنافسة، وخفض التكالیف، وتعظیم قیمة المنتجات من وجهة نظر العمیل

  :امنهوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات       

، مزایاه المتعددةضرورة التوجه التدریجي لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد، واالستفادة من     
  .وكذا نشر ثقافة ترشید الفاقد؛ لیصبح كل موظف مسؤول عن تخفیض الفاقد، وتحقیق الجودة
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      In the current modern industrial environment and continuous 
technology developments and having a strong competition among 
industrial organizations, and to make a place for industrial organizations 
in the Gaza strip  in this competition and to keep its market share, this 
study is done with a concentration on soft drinks  and juice factories 
titled:  "The possibility of applying lean accounting as one of the 
requirements of re-engineering accounting systems.                           

      The objective of the study is to know the fundamentals of and 
obstacles facing implementations of lean accounting, and the effects of 
such implementation, and its role in cost minimization, reducing lean, 
achieving competition, satisfying customers needs, and maximize the 
value of the products from customers point of view.                            

      To achieve the objectives of the study the researcher collected the 
related data of previous studies and related literature to the theoretical 
framework of the study, while the applied framework was prepared 
based on analyzing of the collected data of a questionnaire designed 
for this purpose. Also the hypotheses of the study were tested.             

The most important results: 

       The study concluded that the fundamentals of implementing lean 
accounting in soft drinks factories in the Gaza strip are available 
through having a system of production control at deferent stages, 
availability of required row material system, availability of internal 
control and follow up system on production operations, availability of 
effectiveness of row material inputs to avoid lean. Also there is some of 
obstacles facing soft drinks factories and juice in implantation of lean 

Abstract 



 د  

accounting due to some reasons such as: political situation and 
employees qualifications. The study indicated that there are positive 
effects of implementing of lean accounting such as: profit maximization, 
having strong competition, costs minimization, and maximization of 
products value from customers point of view.                                   

                        

Recommendations                                  

and accounting gradually  leanhe importance of implementing of T       
get and also spreading the culture of  benefit from its advantages, of 
lean accounting concepts among employees so everyone becomes 
responsible for reducing costs and achieving high quality.                   

                                                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  



 ه  

         

  

  إليك يا حبيبي يا رسول اهللا                 والنھج المستقيم       .... إليك يا صاحب الخلق القويم 

  شهداءنا األبرار            إلى األكرم منا جميعًا على هللا، أعطوا وما بخلوا، فازوا وسعدوا     
  أسرانا األحرار           لعنفوان إلى قاھري األعداء،متحدي القيد والسجان،نستلھم منھم الصبر وا

  أمي الحبيبةلك الوفاء                  يا من ال نستطيع ،يا صانعة الرجال ،إليك يا شالل العطاء

  روح أبي الغالي ا                      نورمن عبقھا وأتلمس ،إلى تلك الروح التي أتنعم بحضورھا

  روح أخي الشهيد إبراهيم          اختارھا لجواره رب البريةإلى تلك الروح الطاھرة النقية التي 

  زوجتي الحبيبة عبير                                          وسر سعادتي وأنسي ، إلى رفيقة دربي

  ورنان  اتي رؤى ورفـاء ورفيف ورياميابني بالل وبن     وأملي في الحياة المتدفق   ،إلى فلذات كبدي

  إخواني وأخواتي الكرام                            وصمام األمان ،بحر العطاء، يإلى سندي وعون
  أصحاب الفضل                                 إلى كل من كان له قبس من نور لتخرج رسالتي للنور

  إىل كل هؤالء خجالً أهدي رسالتي املتواضعة
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   شكر وتقدير

  

  "شكرتم ألزيدنكمولئن  " قال تعالى

  "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس" _ r_ وقال 

فإنني قبل هذا الجهد المتواضع وبعده، أحمده تبارك وتعالى حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه، 
  .وأصلي وأسلم على رسوله األمین، أفضل صالة، وأزكى تسلیم

ي، مكنًا له أجل تقدیر؛ كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان ألستاذي الفاضل مشرف رسالت
ما رأت  - U - لما بذله من جهد مضن في سبیل إنجاح هذا العمل، والذي لواله بعد اهللا

  :رسالتي النور، مفتخرًا بكونه المشرف على رسالتي

 

تقدیم ید العون وهو الذي لم یأل جهدًا في توجیهي ونصحي وٕارشادي، ولم یتوان عن 
  .لي والمساعدة، حیث كان كل ذلك بسعة صدر وطالقة وجه، فإنه نعم األستاذ، ونعم األخ

  كما  وأتقدم بعظیم الشكر والتقدیر لكل من 

 

 

  .متكرمین مناقشة رسالتي؛ ما زادني فخرًا وتكریماً ؛وذلك لقبولهم 

كلیة التجارة، متمثلة في عمیدها وأساتذتها : كما وأتقدم ببالغ االمتنان والعرفان لكلیتي
أولي الفضل والنهى؛ لما بذلوه من جهد عظیم طوال سنوات دراستي في كلتا المرحلتین، 

  .لحبالبكالوریوس والماجستیر، فلهم مني كل العرفان وا

رئیس مجلس أمناء الجامعة، : كما وأتقدم بالشكر الجزیل، والتقدیر العظیم إلى كل من
من جهد ونصب للرقي بهذه الجامعة _ وما زالوا_ ورئیسها حفظهما اهللا ورعاهما؛ لما بذلوه 

  .الغراء



 ز  

والشكر موصول لجمیع أعضاء مجلس األمناء، وكافة العاملین في هذا الصرح العلمي 
  .على ما قدموه من عون ومساعدةالعظیم، 

كما أخص بشكري إخواني العاملین في مجمع الشفاء الطبي؛ لوقوفهم الجاد، فبارك اهللا 
  .فیهم وجزاهم عنا كل خیر

قبول هذا العمل المتواضع، معترفًا بفضل كل من كان له دور في _ U_سائًال المولى
  .جهدهم في میزان حسناتنا یوم القیامةأن یكون جهدي و _ U_إنجاز هذه الرسالة، داعیًا المولى
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  أ  آیة قرآنیة

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  د -ج   ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

  هــــ  اإلهداء

  ز -و   شكر وتقدیر

  ن –ح   قائمة المحتویات

  ع-س  قائمة الجداول

  1  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

  2  مقدمة

  2  مشكلة الدراسة

  3  أهداف الدراسة

  3  أهمیة الدراسة

  4  فرضیات الدراسة

  5  مجتمع وعینة الدراسة

  6  الدراسات السابقة

  13  ما یمیز الدراسة عن سابقتها من الدراسات

  14  الفصل الثاني

  15  التقلیدیة أسالیب المحاسبة اإلداریة: المبحث األول

  15  تعریف المحاسبة اإلداریة

  16  وظائف المحاسبة اإلداریة

 



 ط  

  16  أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة

  16  أسلوب الموازنات التخطیطیة: أوالً 

  16  مفهوم الموازنات التخطیطیة

  17  مزایا الموازنات التخطیطیة

  17  أسلوب التكالیف الفعلیة: ثانیاً 

  17  التكالیف الفعلیةتعریف أسلوب 

  17  أهداف أسلوب التكالیف الفعلیة

  17  سلبیات أسلوب التكالیف الفعلیة

  18  أسلوب التكالیف المعیاریة: ثالثاً 

  18  تعریف أسلوب التكالیف المعیاریة

  18  مزایا أسلوب التكالیف المعیاریة: أوالً 

  18  عیوب أسلوب التكالیف المعیاریة: ثانیاً 

  19  )المتغیرة(أسلوب التكالیف الحدیة : رابعاً 

  19  تعریف أسلوب التكالیف الحدیة

  19  ممیزات أسلوب التكالیف الحدیة

  19 عیوب أسلوب التكالیف الحدیة

  19 أسلوب الموازنات المرنة: خامساً 

  19 مفهوم الموازنة المرنة

  20  تحلیل االنحرافات: سادساً 

  20  مفهوم تحلیل االنحرافات

  20  تحلیل التعادل: سابعاً 

  20  مفهوم تحلیل التعادل



 ي  

  20  االستخدامات اإلداریة لتحلیالت التعادل

  21  التحفظات الموجهة لنقطة التعادل

  21  أسلوب محاسبة المسؤولیة: ثامناً 

  21  تعریف محاسبة المسؤولیة

  22  تقییم أداء مراكز المسؤولیة

  22  أسلوب أسعار التحویل: تاسعاً 

  22  التحویلتعریف سعر 

  22  مزایا طریقة أسعار التحویل

  23  أسلوب تسعیر المنتجات: عاشراً 

  23  أهمیة التسعیر

  23  طرق تسعیر المنتجات

  23  التسعیر على أساس التكلفة الكلیة: أوالً 

  23  التسعیر على أساس التكلفة المتغیرة: ثانیاً 

  24  االنتقادات الموجهة لنظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة

  25  أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة: المبحث الثاني

  ABC 25محاسبة التكالیف على أساس أنشطة : أوالً 

  ABC 25مفهوم محاسبة التكالیف على أساس النشاط 

  ABC 25أهمیة تطبیق نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط 

  TQM 26إدارة الجودة الشاملة : ثانیاً 

  26  الجودة الشاملةمفهوم إدارة 

  26  تعریف الجودة

  27  عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة
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  27  مبادئ إدارة الجودة الشاملة

  28  دواعي استخدام نموذج إدارة الجودة الشاملة

  JIT 28نظام اإلنتاج في الوقت المحدد : ثالثاً 

  JIT 28مفهوم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

  JIT 29خصائص نظام الوقت المحدد 

  JIT 29الشروط الواجب توافرها قبل تطبیق نظام 

  Six Sigma 30االنحرافات المعیاریة : رابعاً 

  Six Sigma 30تعریف 

  30  مبادئ مدخل االنحرافات الستة

  31  التكلفة المستهدفة: خامساً 

  31  مفهوم التكلفة المستهدفة

  31  منهج التكلفة المستهدفة

  31  خصائص التكلفة المستهدفة

  31  أهداف التكلفة المستهدفة

  33  بیئة التصنیع الحدیثة، مدخل محاسبة ترشید الفاقد: الفصل الثالث

  34  بیئة التصنیع الحدیثة: المبحث األول

  34  خصائص بیئة التصنیع الحدیثة

  36  األفكار اإلداریة في بیئة التصنیع الحدیثة

  37  مقاییس األداء الحدیثةدوافع استخدام 

  37  التطورات المطلوبة لنظم المحاسبة اإلداریة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

  38  خصائص وسمات مقاییس األداء الحدیثة

  39  مقاییس األداء المالئمة لبیئة التصنیع الحدیثة
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  40  أهداف مقاییس األداء الحدیثة

  41  محاسبة ترشید الفاقدالمفاهیم الرئیسیة لمدخل : المبحث الثاني

  41  تعریف محاسبة ترشید الفاقد

  42  تعریف الفاقد

  42  أنواع الفاقد

  43  طریقة تدفق القیمة

  43  زمن االستجابة للعمیل في تقدیم المنتج

  44  مفهوم مقاوم األخطاء

  44  تخفیض وقت إعداد اآلالت

  45  نظام الجذب

  45  جدول تسجیل األهداف

  45  الوقائیة المانعةبرامج الصیانة 

  47  التكلفة على أساس الخصائص والصفات

  47  تخطیط المصنع وفقًا لخالیا إنتاجیة

  47  )الخمسة تاء(تنظیم مكان العمل 

  48  مبادئ محاسبة ترشید الفاقد

  51  خطوات تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

  52  الفاقدالنتائج المترتبة في حال التحول إلى مدخل محاسبة ترشید 

  52  آلیات مدخل محاسبة ترشید الفاقد

  55  أهمیة المحاسبة عند اإلنتاج الخالي من الفاقد

إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة في ظل تطبیق مدخل متطلبات : المبحث الثالث
  محاسبة ترشید الفاقد
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  56  مفهوم إعادة الهندسة

  56  خصائص إعادة الهندسة

  57  الهندسة بالمحاسبة اإلداریةعالقة إعادة 

  57  نموذج هندسة قرار

  58  متطلبات إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة

  58  تطویر ثقافة المحاسبین اإلداریین: أوالً 

  58  تطبیق نظم تكالیف تدفق القیمة: ثانیاً 

  61  حساب تكلفة المنتج من منظور تدفق القیمة: ثالثاً 

  61  المخزونمعالجة عنصر : رابعاً 

  62  تكالیف العمالة المباشرة: خامساً 

  62  التكالیف المعیاریة كأداة لتقییم األداء: سادساً 

  63  الموازنة الرأسمالیة التقلیدیة: سابعاً 

  64  الرقابة والقابلیة للمحاسبة: ثامناً 

  66  الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع

  67  الطریقة واإلجراءات: المبحث األول

  67  منهج الدراسة

  68  طریقة جمع البیانات

  68  مجتمع وعینة الدراسة

  74  أداة الدراسة

  75  صدق وثبات االستبانة

  81  ثبات فقرات االستبانة

  82  المعالجات اإلحصائیة



 ن  

  84  تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیات: المبحث الثاني

  84  الدراسة فرضیاتتحلیل 

  112  والتوصیاتالنتائج 

  112  النتائج: أوالً 

  113  التوصیات: ثانیاً 

  114  الدراسات المستقبلیة: ثالثاً 

  115  قائمة المراجع

  123  المالحققائمة 
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  30  المستهدفةمقارنة بین نموذج التكلفة التقلیدیة والتكلفة ) 1(جدول رقم 
  32  مقارنة بین بیئة التصنیع التقلیدیة والحدیثة) 2(جدول رقم 
مقارنة بین بیئة عمل المحاسبة اإلداریة التقلیدیة وبیئة عمل محاسبة ) 3(جدول رقم 
  ترشید الفاقد
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  65  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفي) 4(جدول رقم 
  65  الدراسة حسب متغیر المؤهل العلميتوزیع عینة ) 5(جدول رقم 
  6  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة) 6(جدول رقم 
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إلى  المنشآتمما دفع جمیع  ،شهدت بیئة التصنیع الحدیثة تطورات سریعة ومتتالیة
األخرى  المنشآتجل تحقیق المنافسة بینها وبین أمن  ؛السعي نحو التحسین المستمر والتطویر

  .ءالعمال اوتحقیق أقصى درجة لرض ،من خالل االستخدام األمثل للموارد

ید الفاقد كأحد الحلول التي یمكن أن تساهم ترش محاسبة لظهور مدخل ذلك مهد وقد
ن مدخل محاسبة إحیث  ،الصناعیة المنشآتالمتغیرات المتتالیة في في ظل  بصورة ایجابیة

 المنشآتالفاقد في كافة أنشطة  ضوتخفی ،ترشید الفاقد یهتم بتعظیم القیمة المقدمة للعمالء
لتحقیق استمراریة  ؛العالمیة المنشآتفي  وأصبح هذا النموذج األكثر انتشاراً  ،الصناعیة
  . ودعم قدرتها التنافسیة ،المنشآت

التخلص : هماو ى محورین مترابطین ومتداخلین ترشید الفاقد علمحاسبة یعتمد مدخل و 
من وجهة للمنتج  ال تضیف قیمةمن الفاقد بكافة صوره من منظور أن الفاقد هو أیة أنشطة 

حداث تحسینات مستمرة تتعلق إر للعملیات عن طریق التحسین المستموكذلك  ،نظر العمیل
  .)15، ص2011الجندي،( بتدفق وانسیابیة اإلنتاج

مسئول عن ها حیث یعتبر كل موظف فی ،علیها متابعة موظفیها المنشأةإدارة ال شك أن     
 ،والتحسین المستمر لتحقیق هدف تعظیم القیمة المقدمة للعمالء ،عملیات التخلص من الفاقد

وبالتالي فإن تغیر سمات بیئة األعمال یفرض  ،ترشید الفاقد محاسبة الذي یمثل جوهر مدخل
إعادة النظر في أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة المستخدمة، والتوجه إلى  إدارة المنشآتعلى 

سة إعادة هند یئة التصنیع الحدیثة، والعمل علىأسالیب حدیثة تتناسب مع التطور الحاصل في ب
  .یفید في اتخاذ القراراتإلنتاج تقاریر ذات محتوى معلوماتي  ؛نظم المحاسبة اإلداریة

 

الصناعیة وما ظهر من منافسة شدیدة  المنشآتالتطورات الحدیثة والمتتالیة في  إن
إلى ضرورة إتباع أسالیب علمیة حدیثة ومتقدمة في عملیة اتخاذ  المنشآتدفع بإدارة  هابین

 المنشآتومنافسة  ،وتعظیم األرباح ،وتخفیض التكالیف ،المستهلك رضا على حرصاً  اتالقرار 
  .األخرى
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العالمیة إلى التطور  المنشآتتسعى كغیرها من فلسطین الصناعیة في  والمنشآت
محاسبة ترشید مدخل ومنها  ،حاسبیة اإلداریة الحدیثةوالمنافسة من خالل تطبیق األسالیب الم
على المنافسة في  المنشأةوزیادة قدرة  ،وتعظیم الربحیة ،الفاقد الذي اثبت نجاحه في ترشید الفاقد

  .التي طبق فیها المنشآتبعض 

  :التالي األسئلة سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة فيوبناء على ما 

في مصانع  محاسبة ترشید الفاقد مدخللتطبیق  الالزمةالمقومات توفر تهل  .1
 :التالیة سئلةویتفرع منه األالمشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة، 

 ؟یتوفر نظام لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیعهل   . أ
    ؟هل تتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد  . ب
 ؟اإلنتاج في مراحله المختلفةیتوفر نظام لضبط هل   . ت
  ؟یتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسرافهل   . ث
في  في قطاع غزة مصانع المشروبات الغازیة والعصائرتوجد معوقات أمام هل  .2

 ؟محاسبة ترشید الفاقدمدخل تطبیق 
وتدعیم  ،الربحیةمحاسبة ترشید الفاقد على تعظیم مدخل ثر لتطبیق أیوجد هل  .3

  ؟في مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزةالمنافسة 
بین متوسطات  α ≥ 0.05هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .4

استجابات أفراد عینة الدراسة تعزي لمتغیرات الشكل النظامي للمصنع من حیث 
 ؟)ماله، عدد عمالهالشكل القانوني، مدة ممارسة نشاطه، موقعه، حجم رأس (

 

الدراسة هو تحلیل الجوانب المختلفة إلعادة هندسة ممارسات نظم  من هذهالهدف الرئیس 
وٕاعادة هیكلتها لتعتمد على نظم  ،ترشید الفاقدمحاسبة المحاسبة اإلداریة في ظل تطبیق مدخل 

إلداریة التقلیدیة ومدخل محاسبة وذلك لتحقیق التوافق بین نظم المحاسبة ا ؛تكالیف تدفق القیمة
  .، واهم النتائج المترتبة في حال تطبیقهمعرفة أهم المعوقات لتطبیقهو شید الفاقد، تر 

 

 حدثة؛الصناعیة إلى تطبیق األسالیب المتطورة والمست دفعت البیئة التنافسیة المنشآت
مع التركیز على تحقیق  ،للقضاء على الفاقد في كافة الجوانب عند استخدام مواردها المختلفة
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محاسبة ترشید الفاقد مدخل  دراسة ومن هنا تظهر أهمیة هذه الدراسة من خالل ،رغبات العمالء
 مقابل وجود، والذي یعتبر في الوقت الحالي من أهم المداخل الحدیثة على ساحة البحث عالمیاً 

 ،ندرة في تناول هذا المدخل بالدراسة في أدبیات الفكر المحاسبي على المستوى المحلي والعربي
في نظم المحاسبة  هندستهاإعادة  یتطلببأن هذه الدراسة ستتطرق إلى أهم الجوانب التي  علماً 

  .ترشید الفاقدمحاسبة الصناعیة في ظل مدخل  في المنشآتاإلداریة التقلیدیة 

 

  : لدراسة وهيلفرضیات  أربع تم صیاغة

 

في مصانع المشروبات  محاسبة ترشید الفاقد مدخللتطبیق  الالزمةالمقومات توفر ت
  :ویتفرع منها الفرضیات التالیةالغازیة والعصائر في قطاع غزة، 

  :الفرضیة الفرعیة األولى

      .الالزمة للتصنیعیتوفر نظام لتورید المواد األولیة     

 :الفرضیة الفرعیة الثانیة 

    .تتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد    

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

  .یتوفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة    

  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

    .عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسرافیتوفر نظام للرقابة والمتابعة على     

 

 مدخل في تطبیق  في قطاع غزة مصانع المشروبات الغازیة والعصائرتوجد معوقات أمام
.محاسبة ترشید الفاقد 
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في وتدعیم المنافسة  ،محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم الربحیةمدخل ثر لتطبیق أیوجد     
  .مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة

 

بین متوسطات  α ≥ 0.05عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة       
كأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد استجابات أفراد عینة الدراسة حول

الشكل ( تعزى للمتغیرات التالیة المتعلقة بالمصنع إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة متطلبات
  ). عدد عماله حجم رأسماله، ،موقعه، مدة ممارسة المصنع لنشاطه ،القانوني للمصنع

 

مجتمع وعینة الدراسة والمكون من ،الباحث طریقة المسح الشامل على مجتمع البحث اعتمد، 
وقد تم  ،مصنعاً  "16"والبالغ عددها  ،مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة وهي

بتاریخ  في قطاع غزة وزارة االقتصاد الفلسطینیةب الحصول علیها من اإلدارة العامة للصناعة
 وتم استرداد استبانات لكل مصنع، "4 "بواقع ،ةاستبان "64"توزیع  حیث تم م،05/12/2013

تحقق الشروط عدم ل  ظراً ن تم استبعاد استبانتان؛، وبعد تفحص االستبانات استبانة "25"
"  "50ستبانات الخاضعة للدراسة ، وبذلك یكون عدد االانةلى االستبالمطلوبة لإلجابة ع

.من االستبانات الموزعة "%"78، بنسبة استبانة 
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دور نظم المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات (: بعنوان ):2006(دراسة أحمد  .1
  )اإلداریة في منشآت األعمال الفلسطینیة

الدراسة إلى بیان وتحلیل دور نظم المعلومات المحاسبیة في إنتاج المعلومات  هدفت    
؛ للوفاء باالحتیاجات اإلداریة الالزمة لترشید القرارات اإلداریة والفعالیةالمحاسبیة ذات الكفاءة 

  .في الشركات المساهمة في قطاع غزة

الضعف في مقومات النظام المحاسبي، نتائج هذه الدراسة وجود بعض مظاهر  وكان من
یث وكذا في نظم المعلومات المحاسبیة الموجودة لدى الشركات المساهمة الفلسطینیة من ح

  .التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات

 ة بنظم المعلومات المحاسبیة فيالتوصیات المتعلق مجموعة منإلى وتوصلت الدراسة     
اإلدارة بتوفیر المقومات ضرورة اهتمام  :هاوكان من أهم، شركات المساهمة الفلسطینیة

بتوفیر المعلومات الالزمة ضرورة االهتمام فاعلیة، و النظام المحاسبي ب وتشغیل الالزمة،
االهتمام بالعوامل المحیطة بالشركة عند  وكذلك ،للتخطیط والرقابة واتخاذ القرارات الرشیدة

، مع ة هذه النظمیان تحقیق كفاءة وفعال؛ وذلك لضمیةإعداد وتطویر نظم المعلومات المحاسب
 ،المعلومات المحاسبیة ضرورة االهتمام بمشاركة األفراد في إعداد وتطویر نظمالتأكید على 

  .من تكنولوجیا المعلومات الحدیثة واالستفادة ،وكذلك أهمیة تحدید الهیكل التنظیمي للشركة

واقع استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في (: بعنوان ):2008( صباحدراسة  .2
  )الشركات الصناعیة في قطاع غزة

المحاسبة اإلداریة التقلیدیة والحدیثة في هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبیق أسالیب     
   .الشركات الصناعیة في قطاع غزة وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحلیلي

یتم تطبیق أسالیب المحاسبة أن  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها 
قلها أو  ،التكالیف الفعلیةاإلداریة التقلیدیة في الشركات الصناعیة بنسب متفاوتة أكثرها أسلوب 

یتم تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة بنسب متفاوتة أكثرها ، كما و أسلوب أسعار التحویل
  .أسلوب الجودة الشاملة
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تنمیة الوعي لدى مدراء الشركات  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها 
عقد الدورات التدریبیة الخاصة بأسالیب العمل على و ، حاسبة اإلداریةبأهمیة أسالیب الم

توضیح أهمیة أسالیب المحاسبة اإلداریة وكیفیة  ، وكذلكسبة اإلداریة للمدراء والمسئولینالمحا
  .تطبیقها والمزایا التي تعود على الشركات عند تطبیقها

إعادة هندسة أسالیب المحاسبة اإلداریة في ظل ( : بعنوان ):2010( دراسة توفیق .3
  )في بیئة التصنیع الحدیثة التطور

الدراسة إلى معرفة أهم االنتقادات الموجهة إلى األسالیب التقلیدیة للمحاسبة اإلداریة،  هدفت    
ومعرفة أهم أسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة في الشركات الصناعیة الیمنیة، واقتراح 

  .جیدةمجموعة من األسالیب الحدیثة تتالءم مع البیئة الصناعیة ال

قصور أنظمة المحاسبة اإلداریة المطبقة : وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة    
في الشركات الصناعیة الیمنیة عن تقدیم معلومات مفیدة التخاذ القرارات، وأن األسالیب الحدیثة 

  .ال تتمتع باستخدام واسع النطاق

الحدیثة التي تتالءم مع البیئة الصناعیة  وأوصت الدراسة باستخدام مجموعة من األسالیب    
  .الجیدة

تقییم فاعلیة التكامل بین األسالیب الحدیثة إلدارة ( بعنوان ):2010(دراسة سید  .4
التكلفة وتقییم األداة في ترشید القرارات في اإلدارة االستیراتیجیة في منظمات األعمال 

  )دراسة میدانیة

تكلفة على ال(للتكلفة  اإلستراتیجیة اإلدارة أدواتالدراسة إلى تقییم فاعلیة التكامل بین  تهدف    
 األداءوأسالیب تقییم  )القیمة سلسلة تحلیل أسلوبالنشاط، التكلفة المستهدفة،  أساس

في توفیر المعلومات المالئمة ) القیاس المرجعي أسلوبالمتوازن،  األداءمقاییس ( اإلستراتیجیة
  .وتحسین أدائها ودعم مركزها التنافسي ،للمنشأة اإلستراتیجیةلإلدارة 

 اإلستراتیجیة اإلدارةعلى أهمیة أدوات  إحصائیةوتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة 
وأسالیب ) ل سلسلة القیمةیالتكلفة على أساس النشاط، التكلفة المستهدفة، أسلوب تحل(للتكلفة 
في توفیر ) المتوازن، وأسلوب القیاس المرجعي األداء سمقایی( اإلستراتیجیةداء األتقییم 

  .وتحسین أدائها ودعم مركزها التنافسي ،للمنشأة اإلستراتیجیة لإلدارةالمعلومات المالئمة 
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 اإلداریةالمحاسبة  أسالیببتطبیق النموذج المقترح للتكامل بین  وأوصت الدراسة
د على تدعیم المیزة التنافسیة الصناعیة المصریة بما یساع األعمالفي منظمات  اإلستراتیجیة

  .اله
للتكلفة لتعظیم قیمة المنشأة  االستیراتیجیةاإلدارة ( بعنوان ):2010(دراسة علي  .5

 )وتدعیم المزایا التنافسیة دراسة استطالعیة

 ،راء عینة من محاسبي ومدیري ورؤساء أقسام التكالیفآاستطالع  إلىدراسة الهدفت     
ورؤساء القطاعات المالیة في عدد من الشركات الصناعیة العاملة في مجاالت وقطاعات 
متعددة بمدینة اإلسكندریة ومدینة برج العرب ومنطقة العامریة بشأن مدى تطبیق تلك الشركات 

  .بیقهم ألدوات إدارة التكلفةلمفهوم اإلدارة اإلستراتیجیة للتكلفة، ومدى تط

أن غالبیة الشركات محل الدراسة تطبق مفهوم : وكان من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
أن غالبیة الشركات تعتمد علي أسلوب واحد أو  كما، اإلستراتیجیة للتكلفة بشكل جزئي اإلدارة

  .وهي مطبقة بشكل جزئي ،أسلوبین أو على األكثر ثالثة أسالیب من أسالیب إدارة التكلفة

ضرورة نشر الفكر النظري والتطبیقي لمفهوم اإلدارة اإلستراتیجیة ب صت الدراسةو وقد أ
حتى تتمكن من  ؛خطوات منهجیة واضحة بین الشركات الصناعیة المصریة ىالقائم عل ،للتكلفة

التصدي وحتى تستطیع  ،مواكبة التغیرات السریعة والمتالحقة في بیئة األعمال المعاصرة
 .لموجات المنافسة الشدیدة

دراسة تحلیلیة ألسالیب ومداخل خفض التكلفة في (بعنوان ):2010(دراسة ناصف  .6
  )ظل المتغیرات البیئیة الحدیثة إطار مقترح للتطبیق في بیئة األعمال المصریة

لتحدیـد مـدى كفاءتهـا  ؛هدفت الدراسة إلى تقییم فعالیة تطبیق أسالیب ومداخل خفـض التكلفـة    
لمواجهـــة متغیـــرات البیئـــة الصـــناعیة واالقتصـــادیة الحدیثـــة،  ؛فـــي مجـــال تحقیـــق التكلفـــة التنافســـیة

  .في مصر األعمالحیث طبقت هذه الدراسة على عینة من شركات قطاع 

أن محاسبي التكالیف والمدراء المالیین یـدركون تـأثیر شـدة المنافسـة  :وكان من نتائج الدراسة    
على استخدام أسالیب خفض التكلفة بشكلها التقلیدي، وأن مدخل قیاس التكلفة بشكله التقلیدي ال 
یعكــــس طبیعــــة تكلفــــة المنتجــــات فــــي بیئــــة الصــــناعة الحدیثــــة التــــي تتســــم بتعــــدد منتجاتهــــا، وأن 

ومــدخل  ،األسـالیب الحدیثــة إلدارة التكلفــة متمثلــة فــي مــدخل محاســبة التكلفــة علــى أســاس النشــاط
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ومــدخل دورة تكلفــة المنــتج ال یحــل محــل مــدخل  ،ومــدخل التحســین المســتمر ،كلفــة المســتهدفةالت
   .ولكنها تتكامل معه ،نظام التكالیف التقلیدي

ضــرورة تبنـي أســالیب حدیثــة لخفــض  :وكـان مــن أهــم مـا توصــلت إلیــه الدراســة مـن توصــیات    
للوصول إلى الخفـض الحقیقـي والمسـتمر  ؛التكلفة تواكب تطورات بیئة الصناعة الحدیثة المتقدمة

ممــــا یـــؤدي إلــــى زیـــادة كفــــاءة وفعالیــــة  ؛ق علــــى بیئـــة األعمــــال المصـــریةوذلــــك بـــالتطبی ،للتكلفـــة
 . التي تطبقها المنظمة لخفض التكلفة األسالیب

إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة لتتوافق مع ( بعنوان ):2011(دراسة الجندي  .7
  )اقد دراسة تحلیلیةمدخل محاسبة ترشید الف

تحلیل الجوانب المختلفة إلعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة  هدفت الدراسة إلى    
   .على المنهج االستقرائي التحلیلي ، واعتمدتستخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقدفي ظل ا

وخفض التكالیف أن دعم القدرة التنافسیة : من أهمها الدراسة إلى بعض النتائجوتوصلت 
یتم من خالل ترشید استخدام الموارد والحد من األنشطة غیر المضیفة للقیمة والتخلص من 
الفاقد بجمیع صوره، باإلضافة إلى االرتقاء بمستوى كفاءة اآلالت من خالل تبني مفهوم 

  .الصیانة الوقائیة

وحدات ضرورة توجه جمیع ال: وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها
االقتصادیة إلى تطبیق نظم اإلنتاج في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد وٕاصدار معیار محاسبي 
إللزام الوحدات االقتصادیة به ونشر ثقافة ترشید الفاقد بین موظفي الوحدات االقتصادیة؛ لیكون 

  عن تدنیة جمیع أنواع الفاقد لمسؤو كل فرد 

  )التكلفة في ظل التقنیات الحدیثةإدارة ( : بعنوان ):2011(دراسة مصطفى  .8

الدراسة إلى بیان أثر التقنیات الحدیثة على مدخل إدارة التكلفة بالتطبیق على شركة  هدفت    
  .صناعیة تمارس نشاطها في مدینة العاشر من رمضان

أن تحدید التكلفة بالنسبة لمحرك التكلفة ولیس  :حیث أوضحت نتائج الدراسة التطبیقیة
 ،الحدیثة اإلنتاجلتطبیق مفهوم إدارة التكلفة في ظل تقنیات  األساسیةلوحدة المنتج من األهداف 

كما  ؟هل هي محركات هیكلیة أم محركات تنفیذیة ،مع أهمیة تحدید طبیعة هذه المحركات
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سبة التكالیف على تطویع طرق القیاس والتتبع المستحدثة لمحا األسالیبالنتائج قدرة  وأظهرت
  .اإلنتاجلعناصر التكالیف بما یتمشى مع تقنیات طرق 

التأهیل العلمي لمحاسب التكالیف و  ،اإلستراتیجیةباستخدام أدوات التكلفة  وأوصت الدراسة    
نه من وذلك لتمكی ؛التعلیم المستمر من خالل التدریب وأیضاً  ،األكادیمیةمن خالل الدراسة 

  .حدیثة التقنیة اإلنتاجالمستحدثة في نظم  المشاكلطبیعة المهام المنوط به القیام بها في حل 

دراسة العوامل المؤثرة على تطویر نظم المحاسبة ( : بعنوان): 2013( دراسة زعرب .9
  )اإلداریة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، دراسة میدانیة

مدخل النظریة  االمفاهیم والمبادئ األساسیة التي یقوم علیه هدفت الدراسة إلى تعمیم وتعمیق    
الشرطیة للفكر المحاسبي في الشركات الصناعیة في قطاع غزة؛ وذلك لالستفادة من مزایاه عند 

  .تطویر نظم المحاسبة اإلداریة

ا المحاسبة اإلداریة خاصة الحدیثة منهأن  :مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى     
  .لتطبیق في الشركات الصناعیة في قطاع غزةالم تجد حتى اآلن 

والقدرة على استخدام األسالیب اإلداریة حث بضرورة العمل على تنمیة الوعي أوصى الباو     
عتبارها وتطبیقاتها، والعمل على تفعیل دور أسالیب المحاسبة اإلداریة خاصة الحدیثة منها با

العمل على زیادة إدراك المسئولین في الشركات ألهمیة الدور الذي  نظامًا للمعلومات، وكذلك
تلعبه المحاسبة اإلداریة من خالل أسالیبها المتعددة والمتنوعة نحو توفیر المعلومات المالئمة 

  .التي تساعد المدیرین على القیام بوظائفهم كالتخطیط والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات

 Six Sigmaمدى توافر متطلبات تطبیق مدخل (: بعنوان ):2013(دراسة حمیدة  .10
  )والدور المتوقع منه في تخفیض تكالیف الجودة في الشركات الصناعیة

دوره في و  Six Sigmaهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر متطلبات تطبیق مدخل     
  .غزةتخفیض تكالیف الجودة في الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

تتوفر معاییر مدخل سیجما : وتوصل الباحث من خالل دراسته لمجموعة من النتائج أهمها    
  .ستة لدى الشركات الصناعیة في قطاع غزة

ضرورة تبني معاییر مدخل سیجما ستة كمنهج متكامل : وقدم الباحث عدة توصیات أهمها    
لترشید تكالیف الجودة لدى الشركات الصناعیة؛ لتحقیق مستوى مرتفع من الجودة، وضرورة 
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زیادة اهتمام اإلدارة العلیا في الشركات الصناعیة بتوفیر كافة العناصر والمقومات الالزمة 
   .ة، وتوفیر البیئة المناسبة لنجاح تطبیقهلمدخل سیجما ست

 

 The Process Of Change: (بعنوان): Innes & Mitchelle )1990 دراسة .1
In Management Accounting: Some Field Study Evidence, 

Management Accounting Research( 

التكنولوجیة على نظم التكالیف والمحاسبة هدفت الدراسة إلى عرض تأثیر التغیرات 
اإلداریة ولقد بینت تلك الدراسة أن التغییرات التكنولوجیة الصناعیة كان لها انعكاساتها على 

زیادة المیكنة اآللیة في ظل : نظم التكالیف والمحاسبة اإلداریة في ثالث مجاالت رئیسة هي
داء الصناعي ككل من خالل دراسة البیئة الصناعیة الحدیثة ومن ثم یمكن تطویر األ

مسببات التكلفة، وقصر دورة اإلنتاج، وزیادة تكلفة اآلالت، وزیادة التكالیف الثابتة، وزیادة 
أهمیة معاییر الجودة، وزیادة الحاجة إلى توفیر معلومات عن تكلفة الجودة، ومجاالت 

اآللیة المطبقة في  جدولة اإلنتاج وتصمیم نظم المعلومات بالصورة التي تتسق مع درجة
  .التصنیع

 The impact of ,: (بعنوان): Bruggeman & Slagmulder )1995دراسة  .2
technological change on Management accounting, Management 

accounting research( 

معرفة مدى تمشي أسالیب المحاسبة اإلداریة المطبقة في الشركات إلى الدراسة  هدفت
التطورات في نظم التصنیع الحدیثة،  وتوصلت الدراسة إلى أن أسالیب  الصناعیة مع

المحاسبة اإلداریة المطبقة في معظم الشركات الصناعیة ال تتفق مع أنظمة التصنیع 
الحدیثة، وأنها تمثل عائقًا أمام رفع الكفاءة التنافسیة للشركات، ونتیجة لذلك أوصت الدراسة 

  .اإلداریة لتواكب التغیرات الحادثة في الصناعةبضرورة تطویر أنظمة المحاسبة 
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 Empirical Evidence on ,: (بعنوان): EL-Ebaishi, et. Al )2003دراسة  .3
the Use of Management Accounting Technology in A Sample of 

Saudi Manufacturing Companies( 

إلى تقدیم أدلة عملیة عن أسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة من قبل  هدفت الدراسة
عینة من الشركات الصناعیة السعودیة متوسطة وكبیرة الحجم، وأظهرت نتائج الدارسة أن 
أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة مهمة جدًا ومستخدمة بشكل كبیر من قبل الشركات 

اإلداریة الحدیثة خاصة أسلوب التكلفة على أساس النشاط  السعودیة، بینما أسالیب المحاسبة
)ABC ( استخدم من قبل عدد محدود من الشركات السعودیة، ومن أكثر األسالیب استخدامًا

موازنة اإلنتاج یلیه أسلوب الموازنة النقدیة الموازنة الرئیسیة وموازنة المبیعات وأسلوب 
توجد عالقة طردیة بین حجم الشركة وعدد  ، كماABCالتكلفة المبني على أساس النشاط 

 .األسالیب المطبقة، فكلما كبر حجم الشركة كلما زاد عدد األسالیب اإلداریة المطبقة

 Product development(بعنوان):Ibusuki and Kaminski)2007 دراسة  .4
process with foucus on value engineering and target costing 

: a case study in an automotive company)  

 ،لتطویر المنتج في صناعة السیارات ؛ببناء نموذج Ibusuki and Kaminskiقام كل من 
من خالل تطویر المراحل الثالثة لإلنتاج  ،وذلك من خالل هندسة القیمة والتكلفة المستهدفة

وكما بینت الدراسة أنه في حال تطبیق  وتطبیق هندسة القیمة،) والتصمیم الفكرة والتخطیط(
النموذج فإنه سیؤدي إلى تخفیض تكلفة المنتج ویحقق النوعیة التي تتالءم مع احتیاجات 

  .العمالء وٕاستراتیجیة الشركة

 Change is needed in Accounting( :بعنوان ):Romano)2007 دراسة  .5
systems for advanced manufacturing environment)   

 ،هدفت هذه الدراسة إلى ضرورة توضیح التكامل بین أنظمة المحاسبة اإلداریة اإلستراتیجیة
وركزت على أهمیة التكامل بین نظام التكلفة على أساس النشاط وبین نظام الزمن األمثل 

مة التطورات في الظروف البیئیة ءهذا التكامل لمالنادت الدراسة بضرورة تطویر و  ،للتكلفة
وأكدت الدراسة على أن التكامل المنهجي ألسالیب المحاسبة اإلداریة  ،بالصناعةالمحیطة 

  .اإلستراتیجیة إنما هو من نتاج متطلبات فحص كفاءات وفعالیات أنظمة التكالیف
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 The Institute of Cost and( بعنوان):Thiruvengadam )2008 دراسة .6
Works Accountants of India Hyderabad)  

ترشید الفاقد في  محاسبة أن الوحدات االقتصادیة التي تتبع مدخلوقد توصلت الدراسة إلى  
مجال اإلنتاج قد أدركت أن عملیات وممارسات المحاسبة اإلداریة التقلیدیة أصبحت غیر 

 محاسبة وعادة ما تعطي نتائج مضللة ألي تغییرات إیجابیة مصاحبة إلتباع مدخل ،مالئمة
  .ترشید الفاقد

تضمن نظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة عملیات أنها  :كان من أهم نتائج هذه الدراسةحیث     
كثیرة ومعقدة تتطلب أعماًال غیر مضیفة للقیمة، وتمد بمقاییس مثل كفاءة العمالة تحفز على 

التقلیدیة ال نظم المحاسبة اإلداریة ، كما أن نظام اإلنتاج الكبیر والمستویات العالیة من المخزون
ترشید محاسبة ر وسیلة جیدة لقیاس األثر المالي للتحسینات التي تنتج عن تطبیق مدخل فتو 

، ولكنها غیر اً خاطئ اً التكالیف المعیاریة نظام، كما لم یعتبر سلبیة اً بل تظهر التقاریر آثار  ،الفاقد
لوحدات التي تتبع طرق رغم أنها تعد مناسبة تمامًا ل ،مالئمة لبیئة اإلنتاج في ظل الترشید

  .اإلنتاج الكبیر

 

تناولت الدراسات السابقة محاور مختلفة من موضوع الدراسة الحالیة بعضها تناولت 
 ،الحدیث عن أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة، وأخرى عن أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة

ودراسات أخرى تحدثت عن بیئة التصنیع الحدیثة، وعن مدخل محاسبة ترشید الفاقد، وقد 
وزعرب وناصف دراسة الجندي : توافقت هذه الدراسة مع العدید من الدراسات السابقة، مثل

وغیرها في تخفیض التكالیف، وتحقیق الجودة Thiruvengada و  Romanoو وحمیدة
تخلص من الفاقد، والعمل على إعادة هندسة نظم المحاسبة بالتخلص من الفاقد، وضرورة ال

تمیزت هذه الدراسة بأنها من الدراسات الحدیثة اإلداریة؛ لتتالءم مع بیئة التصنیع الحدیثة، وقد 
عن مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد كأحد متطلبات إعادة  التي تناولت الحدیث

الغازیة والعصائر في قطاع غزة، وعن ي مصانع المشروبات هندسة نظم المحاسبة اإلداریة ف
تطبیقه، ومعوقات تطبیقه، واآلثار المترتبة في حال تطبیقه، وذلك في ظل الواقع  إمكانیة مدى

  .السیاسي واالقتصادي الذي یعیشه قطاع غزة
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  الفصل الثاني

  احملاسبة اإلداريةأساليب 
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  املبحث األول

  أساليب احملاسبة اإلدارية التقليدية

  متهيد

تهدف المحاسبة اإلداریة إلى تحدید تكلفة الوحدة المنتجة المباعة وتحت التشغیل         
للقیام بعملیات التخطیط والرقابة  ؛وذلك من خالل تقدیم البیانات المالئمة لإلدارة ،والرقابة علیها

  .قتصادیة المتاحةالتي تؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد اال ،واتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة

 

هي فرع من فروع المحاسبة مختصة بتحدید وقیاس وتجمیع وتحلیل البیانات؛ للتوصل "
إلى معلومات مالیة وغیر مالیة، تستفید منها اإلدارة؛ الستخدامها في أعمال التخطیط والرقابة 

  .)17، ص2009الرماحي،" (في اتخاذ القرارو 

یانات المحاسبیة المالیة؛ لتتناسب مع تعدیل أو تطویر الب"وقد عرفها السعایدة بأنها    
احتیاجات اإلدارة التخاذ القرار، وتختص بتقدیم بیانات مفیدة عن نشاط المشروع إلدارته 

  .)17- 16ص ،2007السعایدة، ( "الداخلیة؛ وذلك التخاذ القرار

جزء من نظام المعلومات "أما نور ومحرم وشحاتة فقد عرفوا المحاسبة اإلداریة بأنها 
المحاسبي، یهتم بالتعرف على األحداث االقتصادیة، وقیاس وتحلیل تلك األحداث، والتقریر 
عنها للمستویات اإلداریة المختلفة؛ الستخدامها في التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات وتقییم 

  .)9، ص2005نور ومحرم وشحاتة، (" األداء

من خالل التعریفات السابقة نستطیع تعریف المحاسبة اإلداریة على أنها فرع من فروع       
المحاسبة، یهتم بتجمیع وعرض البیانات والمعلومات المحاسبیة بطریقة تساعد اإلدارة على 

  .التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات وتصریف العملیات الیومیة
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)40-41ص، 2003شعبان والفضل، ( للمحاسبة اإلداریة وظائف عدة، من أهمها        

وذلك من خالل  :التوصل إلى التقدیرات المتعلقة بالتخطیط لألنشطة المستقبلیة .1
  .الموازنات التخطیطیة، وما یصاحبها من القوائم المالیة التقدیریة

عن طریق تجمیع وتبویب وتحلیل البیانات، وتوصیلها إلى اإلدارة : المعلوماتتوصیل  .2
  .العلیا في المنشأة

  .ویتمثل في حصر األداء وتجمیع البیانات المتعلقة وتصنیفها وتبویبها: تجمیع البیانات .3
تخضع البیانات الفعلیة التي یتم تجمیعها عن األداء الفعلي للمقارنة : تقییم األداء .4

تمهیدًا التخاذ ومسبباتها؛  نحرافاتاالت األداء المخطط له، ویتم تحدید بمستویا
  .اإلجراءات التصحیحیة إن لزم األمر

وذلك باستخدام التقدم التكنولوجي، من خالل التركیز على تصمیم : تشغیل البیانات .5
  .احتیاجات النظام للبیانات، وتفسیر المعلومات التي خضعت للتشغیل اآللي

  احملاسبة اإلدارية التقليديةأساليب 
 

 

هي ترجمة مالیة لخطة كمیة تغطي جمیع أوجه نشاط المشروع لفترة مستقبلیة في صورة "      
وتتخذ هدفًا یتم على أساسه  شاملة ومنسقة، ویوافق علیها المسئولون والمنفذون ویرتبطون بها،

متابعة نتائج التنفیذ الفعلي والرقابة علیها، وتمكن اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات المصححة 
  .)38، ص2009كحالة وحنان، ( "الكفایة القصوى إلىلمعالجة االنحرافات، والتوصل 

                                      :)27، ص2009الرماحي، (وتعرف أیضًا على أنها  .1
 .أسلوب وضع التقدیرات القیمیة والكمیة لبرامج وأنشطة المشروع لفترة مستقبلیة .2

 .تعبیر كمي ونقدي للخطة الشاملة والمنسقة لعملیات المشروع خالل مدة معینة .3

 . خطة تفصیلیة محددة مقدمًا لما یرغب من األعمال في تنفیذها .4
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آل آدم والرزق، ( تتمیز الموازنات التخطیطیة في عدة مجاالت على النحو التالي      
  :)186-189ص ،2000

التعرف على المشاكل المتوقع حدوثها، والعمل على تفادیها، ب وذلك: في مجال التخطیط .1
  .وغیرهاورفع الكفاءة اإلنتاجیة، والتخلص من اإلسراف في العملیات اإلنتاجیة 

 .وذلك من خالل التأكد من سیر العملیات وفق الخطط المعدة مسبقاً : في مجال الرقابة .2
حیث تقوم اإلدارة بقیاس االنحرافات، واتخاذ القرارات المناسبة  :مجال اتخاذ القرارات في .3

  .للحد من االنحرافات السالبة، وتنمیة االنحرافات الموجبة

 

 

هو عبارة عن أسلوب یتم من خالله تحدید التكالیف الفعلیة للمنتجات عبر المراحل       
إبراهیم (اإلنتاجیة في المنشآت الصناعیة، وتحدید نشاط المنشأة بصورة دقیقة خالل مدة محددة 

  .)7، ص2001وآخرون، 

 

سلوب إلى توفیر البیانات الالزمة للتخطیط واتخاذ القرارات والرقابة على هذا األیهدف     
  .)26-28، ص2008عبد المقصود، (قیاس تكالیف اإلنتاج واألنشطة عناصر التكالیف، و 

 

خطاء یتم ومن سلبیات هذا األسلوب تقدیم البیانات بعد انتهاء الدورة المالیة، أي أن األ      
اكتشافها بعد االنتهاء من العمل، ویعتبر هذا األسلوب غیر مالئم لقرارات التسعیر في المنشآت 
الصناعیة التي تطبق نظام األوامر والطلبیات، وفي شركات المقاوالت، حیث یجب تحدید 

  .التكلفة والسعر أوًال، وكذلك عدم صالحیة هذا األسلوب للرقابة على األداء

جة لهذا القصور وهذه السلبیات في أسلوب التكالیف الفعلیة، اتجهت المنشآت ونتی      
إبراهیم وآخرون، (الذي یتغلب على هذه السلبیات  الصناعیة للتعامل بأسلوب التكالیف المعیاریة

  .)22-24، ص1998كحالة وحنان، (، )8، ص2001
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تلك التكالیف الموجودة مسبقًا، وتتكون من تكالیف العمالة، بأنها تعتبر التكالیف المعیاریة       
  .)264، ص2011ولیفر، أ(وتكالیف المواد الخام، والتكالیف اإلضافیة غیر المباشرة 

لقیاس ( ًا، ولخطة عمل في الفترة القادمةتكالیف یتم تحدیدها مقدم" وتعرف على أنها      
وما یجب أن تكون علیه تكلفة المنتجات أو الخدمات، حیث تقوم اإلدارة في المنشأة ) األداء

، )العمل(المواد واألجور : بوضع المعاییر الكمیة والتكلفة المتعلقة بعناصر التكلفة الثالثة وهي
،  2010یان،الحدرب وود( "والتكالیف اإلضافیة، وتعبر معاییر الكمیة عن مقدار عنصر التكلفة

  .)167ص

     

للتكالیف المعیاریة مجموعة من المزایا، وكذلك مجموعة من العیوب على النحو التالي       
  :)266-268ص ،2011ولیفر،أ(

 

 .النتائج المخطط لها معفي التكالیف من خالل مراقبة النتائج الفعلیة  طریقة للتحكم •
 .تستخدم في وضع الموازنات •
 .تقدم وسیلة بسیطة لتقدیر قیمة المخزون •
 .تحدید معدل ربح المنتج، من خالل مقارنة سعر البیع المتوقع بالتكلفة المعیاریة •
  .ملموس تستخدم لتحفیز الموظفین، فهي تقدم حافزًا لتحقیق هدف •

 

 جراءنادرًا ما یتم إو ، في الغالب یتم إعدادها مرة واحدة في السنة، إلى المرونة افتقارها •
 .أي تغییر علیها

 .فهي ال تعد سهلة االستخدام, تعقد نظم التكالیف المعیاریة •
 .الفعلیة التي تم تحملهاالتكالیف التكالیف المعیاریة ال توضح بالضرورة  •
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حجم النشاط ) تغیر(في التكالیف الكلیة الناتجة عن زیادة ) التغیر(هي عبارة عن الزیادة "      
  .)224ص بدون سنة، عمارة وآخرون،" (بمقدار وحدة النشاط الحدیة

 

یتمیز هذا األسلوب بدرجة عالیة من الثبات؛ لعدم تأثره بالتغیر في حجم النشاط، كما       
ویساعد اإلدارة عند قیامها بعملیة التسعیر في حال الركود باستخدام التكالیف المتغیرة كحد أدنى 

   .)72-73ص ،2002زعرب، (یساهم في عملیة التخطیط وٕاعداد الموازنات  وكذالسعر البیع، 

 

یعاب على هذا األسلوب تجاهل التكالیف الثابتة في التسعیر، واعتماد التكالیف المتغیرة       
في تقییم المخزون، وتكلفة اإلنتاج، كما أنه غیر مناسب لعملیة التسعیر والتخطیط طویل 
األجل؛ الفتراضه ثبات أسعار اإلنتاج والبیع، والذي ال یمكن أن یتحقق إال في المدى القصیر، 

فة إلى عدم سهولة الفصل بین التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة في حال التكالیف باإلضا
  .)73، ص2002زعرب، (و، )229صبدون سنة، عمارة وآخرون، ( المختلطة 

 

       

تمثل الموازنة المرنة اإلیرادات والتكالیف واألرباح المتوقعة في ظل عدة مستویات من       
                ).125، ص2007أبو زید، ( النشاط

وتعتبر الموازنة المرنة أكثر واقعیة من الموازنة الثابتة؛ نظرًا ألن معظم العملیات الجاریة في     
مما یترتب علیه اختالف التكالیف حسب اختالف مستویات  المشروع تتمیز بالحركة والمرونة،

، ولعل من خصائص الموازنة المرنة أنها تغطي أكثر من )49، ص2009كحالة، (  النشاط
  .)49، ص2009الرماحي، (مستوى من النشاط، وتسهل قیاس وتقییم األداء 
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، متحقق فعًال في الواقع العمليهو وجود فارق بین ما هو مخطط له وبین ما االنحراف هو     
، وتنتج في حال كون )في صالح المنشأة(انحرافات إیجابیة : وتنقسم االنحرافات إلى قسمین

سالبة تنتج عندما تكون الفعلیة ت انحرافامن التكالیف المعیاریة المقدرة، و التكالیف الفعلیة أقل 
أكبر من التكالیف المعیاریة، وبغض النظر عن كون االنحراف في صالح المنشأة، أو في غیر 

 ،2003شعبان والفضل، (صالح المنشأة، ال بد من الكشف عن أسبابه، ومحاولة عالجه 
  .)259ص

  :)125، ص2006 ،زعرب( وترجع أسباب االنحرافات بشكل عام إلى ما یلي      

 .عدم دقة المعیار المستخدم .1
 .التغیر في األسعار بشكل مفاجئ .2
 .التغیر في معدالت األجر .3
  .التغیر في السیاسات الحكومیة، مثل السیاسات الجمركیة والضرائب وغیرها .4

 

:                                                

هو كمیة المبیعات التي تتعادل عندها التكالیف الكلیة مع اإلیرادات الكلیة، وبمعنى آخر "      
هي النقطة التي عندها یمكن الربح الحدي من تغطیة التكالیف الثابتة تمامًا، وبمعنى ثالث فإن 

حقق نقطة التعادل هي النقطة التي عندها یكون صافي الربح مساویًا صفر، بمعنى أنه ال یت
  .)120ص ،2003قللي، ( "ربح، أو ال یتحمل أي خسارة

    

یستخدم تحلیل التعادل في تدعیم اتخاذ القرارات، فهو یستخدم في تخطیط الربحیة من       
خالل تحدید قیمة المبیعات التي تحقق ربح معین، وتقلیل الخسائر إلى حد معین، كما ویمكن 
استخدامه في تحسین الربحیة من خالل تخفیض التكالیف الثابتة، أو زیادة سعر بیع الوحدة، أو 

ة الكمیة المنتجة أو المباعة، أو تخفیض نصیب الوحدة من التكالیف المتغیرة، وأخیرًا یمكن زیاد
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، وتستخدم أیضًا للوصول إلى تشكیلة )132-134، ص2003، قللي( المفاضلة بین البدائل
مزیج من (عظیم ربحیة المشروع في حال وجود أكثر من منتج تمن المنتجات المالئمة ل

  .)10، ص1999الحلبي، ) (المنتجات

:   

یجب الحذر عند استخدام نقطة التعادل؛ ألن التحلیالت لیست سهلة وعلى جانب من       
وجد بعض التحفظات علیها، التعقید، ورغم كون نقطة التعادل نافعة ولها إیجابیات إال أنه ی

صعوبة قیاس حجم التعادل عن طریق خریطة التعادل؛ ألنها تطبق على منتج واحد فقط : مثل
في الغالب، أو أنه في حال إعداد خریطة التعادل یتم اعتبار أن الوحدات المنتجة تباع بنفس 

السلعي من  السعر، بغض النظر عن حجم اإلنتاج، أو افتراض عدم وجود تغیر في المخزون
اإلنتاج التام الصنع وتحت التشغیل، وهذا ال یمكن تحقیقه؛ لعدم وجود تطابق محاسبي بین 
مخزون أول المدة وآخرها، أو احتمال عدم صحة العالقات التي تشیر إلیها خریطة التعادل 

اج بالنسبة لجمیع مستویات العمل، كما أن تحلیالت التعادل تمثل عالقة التكالیف بحجم اإلنت
  .)124-126، ص2000آل آدم والرزق، ( تمثیًال قصیر األجل وثابت 

 

:     

عبارة عن نظام "تعرف محاسبة المسؤولیة والتي یطلق علیها أحیانًا محاسبة األنشطة بأنها      
یقوم بتجمیع وٕاعداد تقاریر دوریة عن المعلومات المتعلقة بالتكالیف واإلیرادات الخاصة بكل 
مركز مسؤولیة موجود في المنشأة؛ بهدف تمكین اإلدارة العلیا من القیام بوظیفة التخطیط 

                      .)518، ص2003 ،أبو نصار" (لى أداء هذه المراكزوالرقابة ع

یعتبر أسلوب محاسبة المسؤولیة بمثابة نظام یقیس بشكل مالي الخطط "وفي تعریف آخر    
واإلجراءات في كل مركز مسؤولیة سواًء كان مؤسسة أو مجموعة أو قسم أو منطقة عمل یتم 

  .)154، ص2011، أولیفر" (لیكون مسئوًال عنهافیها تعیین مدیر؛ 
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:      

تتعدد وسائل تقییم مراكز المسؤولیة المختلفة وخصوصًا مراكز األرباح واالستثمار، ومن       
 أبو(أهم هذه المقاییس، قیاس الربحیة، ورضا المستهلكین، والكفاءة والجودة والزمن، واالبتكار 

   .)522، ص2003، نصار

، 2009 ،زعرب( في تحقیق أهدافها فإنه ال بد من ولضمان نجاح محاسبة المسؤولیة
  :)62ص

أن یكون لمراكز المسؤولیة الحریة في اتخاذ القرارات في حدود السلطات الممنوحة لهم،  .1
 .وبما یتناسب مع تحقیق أهداف المنشأة

  .اإلجراءات التصحیحیة لالنحرافات متابعة تطبیق محاسبة المسؤولیة وتقییمها واتخاذ .2

 

 

هو السعر الذي یحمله قطاع ما في الشركة لقطاع آخر، مقابل ما قدمه له من سلع أو "    
خدمات، أو هو القیمة التي یتم على أساسها تحویل أو تبادل السلع والخدمات فیما بین وحدات 
المنشأة الفرعیة، وهو سعر السلع والخدمات التي تحول من قسم أو وحدة إداریة إلى قسم آخر، 

دة إداریة أخرى ضمن المنشأة الواحدة، وتعرف المنتجات المحولة من قسم إلى آخر باسم أو وح
" المنتجات الوسیطة، وتعرف المنتجات التي تباع إلى خارج المجموعة باسم المنتجات النهائیة

  .)267ص ،2012، محمد(

 

أنها تضمن تحقیق مصلحة الشركة ككل عن طریق دفع  ومن مزایا هذه الطریقة      
أبو (األقسام للشراء داخلیًا، إال أنه یؤخذ علیها عدم العدالة أحیانًا في عملیة تقییم األقسام 

 .)560، ص2003نصار، 
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التسعیر هو قیام المنشأة بوضع قیمة نقدیة لمنتجاتها، فالسعر هو مصدر اإلیرادات،       
ویؤثر على كمیة الوحدات أو الخدمات المباعة، وٕاذا لم یتم تحدیده بصورة مالئمة تفقد المنشأة 

ق، فرص مبیعات متوافرة لها، وٕاذا زاد األمر سوءًا فقد تفقد المنشأة عمالئها، وتصبح دون أسوا
  .) 353، ص2004الرجبي، (مما یترتب علیه خروج المنشأة من السوق عاجًال أم آجًال 

من الجدیر بالذكر أن األرباح وحجم األعمال والتكالیف لیست العنصر الوحید في عملیة      
التسعیر، ولكنها تمثل عنصرًا مهمًا، یمكن أن یلعب المحاسبون اإلداریون من خالله دورًا مهمًا 

  .)455، ص2009كاو، (ملیة التسعیر، والذي یعتبر عنصرًا واحدًا من عناصر التسویق في ع

 

  :یتم تسعیر المنتجات وفق طریقتین وهما      

 

، وبناًء على "تكلفة إنتاج أو تصنیع وحدة واحدة من المنتج"تعرف التكلفة الكلیة على أنها       
ذلك فإن التكالیف اإلداریة والبیعیة للمنتج ال تدخل ضمن مفهوم التكلفة الكلیة في منهج التسعیر 

س على أساس التكلفة الكلیة، ولكن هامش الربح الذي یتم تحدیده في منهج التسعیر على أسا
الربح الذي تریده المنشأة التكلفة الكلیة یجب أن یغطي التكالیف اإلداریة والبیعیة، مع تحقیق 

 .)238ص،2008 ،ظاهر(

 

، واعتبار اعة بعناصر التكلفة المتغیرة فقطتقوم طریقة التكلفة المتغیرة بتحمیل الوحدات المب    
  .)372، ص2004الرجبي، ( التكلفة الثابتة مصروفات فترةعناصر 

وقد یكون من المالئم استعمال منهج التسعیر على أساس التكلفة المتغیرة في حال وجود        
طاقة إنتاجیة غیر مستغلة، أو وجود منافسة شدیدة على بعض الطلبیات والعطاءات التي 

ل اقتصادیة سیئة كانخفاض الطلب فجأة على تتطلب التنفیذ بأقل سعر متاح، أو وجود أحوا
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منتجات المنشأة حیث تجبر المنشأة على تخفیض أسعارها؛ حتى تتمكن من االستمرار في 
  .)243-244، ص2008ظاهر، ( نشاطها 

 

، 2010توفیق، (یوجد العدید من االنتقادات لنظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة نذكر منها       
  :)7ص

اهتمام المحاسبة اإلداریة التقلیدیة بالقرارات الروتینیة والهیكلیة على حساب القرارات  .1
 .األخرى، مما أثر على فعالیتها كنظام داعم للقرارات بصفة عامة

دارة من المعلومات بسبب تركیزها على المستوى التشغیلي، وعدم عدم تلبیتها حاجة اإل .2
توزیع التكالیف على األنشطة التي تسبب التكلفة، وتقدیم معلومات غیر دقیقة عن 

 .سلوك التكالیف
عجز نظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة عن توفیر المعلومات المالئمة مع متطلبات بیئة  .3

 .التصنیع
سبة اإلداریة تعتمد على نماذج بحوث العملیات واإلحصاء، والتي العدید من نظم المحا .4

تعتبر بعیدة عن الواقع العملي؛ إلهمالها األهداف العلیا للمنشأة، كالمنافسة والتجدید 
 .وخدمة العمالء

عدم صالحیتها لقیاس األداء في النظم اإلنتاجیة الحدیثة؛ بسبب عدم تطورها بنفس  .5
 .یة الحدیثة؛ مما جعلها تمثل عائقًا أمام االستفادة من البیئةسرعة تطور األنظمة اإلنتاج

تركز على التكالیف خالل مراحل اإلنتاج وما بعدها، وتتجاهل تكالیف التخطیط  .6
 .والتصمیم

سكون عناصر التكالیف في ظل التحلیل التقلیدي، وعدم مواكبتها للتغیرات الدوریة  .7
 .والمستمرة في اإلنتاج

التقلیدیة تقدم معلومات تتعلق بالقرارات قصیرة األجل، في حین أن المحاسبة اإلداریة  .8
 .القرارات المتعلقة بالمنتجات یجب أن تكون قرارات طویلة األجل

ولذلك أصبح من الصعب على المنشآت في ظل بیئة التصنیع الحدیثة االعتماد على نظم       
فعها الستخدام أسالیب أكثر حداثة تتوافق المحاسبة اإلداریة التقلیدیة في اتخاذ القرارات؛ مما د

  .مع بیئة التصنیع الحدیثة
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  املبحث الثاني

  أساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة 

  ABCحماسبة التكاليف على أساس األنشطة : أوالً 

 :ABC 

 یقوم مفهوم نظم محاسبة التكالیف على أساس النشاطABC )Activity Base 
Costing ( تكلفة أو موارد"تتطلب " تقوم بأنشطة"على فكرة أن المنتجات تحتاج إلى منظمات" ،

ال یمكن تخصیصها مباشرة  –مما یعني ضرورة تصمیم النظم بحیث یتم تخصیص أي تكالیف 
على األنشطة المتسببة فیها، ومن ثم یسهل تخصیص تكالیف كل نشاط على المنتج  - للمنتج

)56، ص1998عطیة، (أو المنتجات حسب درجة استفادتها المتوقعة من ذلك النشاط  

 یمكن استعمال نظامكماABC   ،مع نظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة أو األوامر اإلنتاجیة
نتجات بصورة دقیقة؛ بهدف تحدید تكلفة الم هي ABCعلمًا بأن الفائدة األساسیة من نظام 

  .)207ص ،2008 ظاهر،( ومراقبة التكالیف العالیة، والعمل على تخفیضهاالتركیز علیها، 

اط یعتبر إطارًا مستحدثًا في محاسبة شأساس الن وخالصة القول بأن مدخل التكلفة على      
التكالیف، ویركز على قیاس التكلفة بناًء على عالقة عناصر التكالیف بالمدخالت أكثر من 
المخرجات، فهو نظام للمعلومات التكالیفیة عن طریق تجمیع األنشطة كمدخالت تتبع تكالیفها 

هذه التكالیف على المنتجات عن طریق مسببات التكلفة  صیصعن طریق مسبباتها، ومن ثم تخ
  .)286، ص2011العشماوي، (

ABC  

 أبو حشیش،( یق نظام التكلفة على أساس النشاط من االعتبارات التالیةبع أهمیة تطبنت      
  :) 495ص ،2012

المنشآت الصناعیة بالتركیز على الربحیة في ظل مستوى زیادة حدة المنافسة بین  .1
 .األسعار الحالیة

تغیر األهمیة النسبیة لمكونات التكلفة؛ نتیجة تناقص أهمیة عنصر العمل المباشر،  .2
 .مقابل الزیادة غیر العادیة في التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
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یادة االختالفات فیما بینها من فال شك أن تنوع المنتجات وز : زیادة التنوع في المنتجات .3
حیث الحجم والمواصفات ودرجة التعقید في عملیة التصنیع یؤدي إلى اختالف أنواع 

 .األنشطة، ومستوى المجهود المطلوب لخدمة وٕانتاج هذه المنتجات

خاذ أداة لتوجیه االنتباه نحو أماكن وجود الخلل، وال یعتبر أداة الت ABCیعتبر نظام       
، وال بد من دراسة خاصة فائضة غیر مستغلةماكن وجود طاقة كما وأنه یوجه النظر أل القرار،

  .)160 ، ص2005فرحات، (طاقة منتجة أو استبعادها لالتخاذ قرار بشأن تحویل هذه الطاقة 

  )TQM(إدارة اجلودة الشاملة : ثانياً 

 

من المفاهیم Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة  یعتبر مفهوم     
اإلداریة الحدیثة التي بدأت تطبق في بعض المؤسسات التي تسعى لتحسین وتطویر نوعیة 
السلع أو الخدمات التي تقدمها لعمالئها؛ بهدف كسب رضاهم عن تلك السلع أو الخدمات من 

  .) 53-54،ص2000میا ،(من جهة أخرى  جهة، وتحقیق أهدافها في الوقت نفسه

 

  :یمكن تعریف الجودة بتعریفات عدة من أهمها      

المنظمة أفراد ، بمشاركة جمیع ى الجودة، یرتكز علهي مدخل إلدارة المنظمة" •
، وتحقیق منافع للعاملین في طویل األمد ، من خالل رضا العمیلویستهدف النجاح 
  .)28ص ،1998 ،زاهر( "المنظمة والمجتمع

مل الصحیح بشكل صحیح ومن أول القیام بالع" :فها معهد الجودة الفیدرالي بأنهاكما عر  •
القحطاني، (" یل في معرفة مدى تحسن األداء، مع االعتماد على تقییم العممرة

  .) 17،ص1993

ونستنتج من خالل التعریفات السابقة وغیرها مما ال یتسع المجال لذكرها القول بأن هذه       
التعریفات تختلف من حیث الصیاغة اللفظیة، إال أنها جمیعًا تتفق من حیث المضمون، على 
أن إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب إداري متطور، یسعى لتحسین وتطویر مستوى أداء 

االستمرار بتقدیم السلع والخدمات بأعلى جودة وأنسب تكلفة؛ لكسب  نیةادها؛ بالمؤسسة وأفر 
  .رضا العمالء والمستهلكین من جهة؛ وتحقیق األهداف الخاصة بها من جهة أخرى
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  :)657- 656، ص 2012أبو حشیش، ( ة فیما یليتتمثل عناصر نظام إدارة الجودة الشامل   

حیث تمثل رغبات وطلبات العمالء الدافع الرئیسي الذي یقود : التركیز على العمالء •
ویوجه جمیع أنظمة المنشأة، مع األخذ في االعتبار أن تلك الرغبات متجددة ومتطورة، 

 .ویلزم تتبعها ومالحقتها وتلبیتها، وأن لذلك عالقة طردیة مع الربحیة
 .أحد أهم عناصر تحقیق التمیز بالنسبة للمنشأة حیث تعتبر الجودة: تحقیق التمیز •
وذلك من خالل تقلیص األنشطة التي ال تضیف قیمة للمنتج أو : التحسین المستمر •

 .ألنشطة التي تزید من القیمة لهماواستبدالها با ،الخدمة
ویعني ذلك محاولة الوصول إلى مستوى عالي من : محاولة منع أخطاء التشغیل •

 .الشاملة بدون أي عیوب الجودة
التعاون بین كافة المسئولین وكذلك العاملین بمختلف األنشطة ب: العمل بروح الفریق •

 .والتنسیق بین كافة المستویات اإلداریة

  

  :) 25ص ،2005، السید( ادئ إدارة الجودة الشاملة ما یليإن من أهم مب      

 . یشمل التركیز على الموظفین كعمالء داخلیین وخارجیین: على العمیلالتركیز  •
یجب االهتمام بسیر العملیات، والحل المستمر : التركیز على العملیات والنتائج •

للمشكالت، من أجل تحسین نوعیة الخدمات؛ ألن األخطاء دلیل على عدم وجود 
 .الجودة في العملیات ذاتها

ى إیجاد برنامج للوقایة من المشاكل واألخطاء، بمعن: االوقایة من األخطاء قبل وقوعه •
 .وحل هذه المشاكل في أسرع وقت

 .واالستفادة من خبراتهم لتقدیم خدمة جیدة بأقل التكالیف: الموظفین تحفیز •
 .عالیة ذات كفاءةوذلك بناًء على معلومات : اتخاذ القرارات •
وجود االتصاالت  إن نجاح المبادئ الخمسة السابقة یعتمد على: التغذیة العكسیة •

 .الفعالة
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هناك مجموعة من العوامل التي تدفع المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها الصناعیة       
  :) 56، ص2000میا، ( والخدمیة لتبني نموذج إدارة الجودة الشاملة من أهمها ما یلي 

؛ نظرًا للتطورات العلمیة  اواحتدام المنافسة فیما بینه تزاید عدد المؤسسات والشركات .1
والتقنیة السریعة ازداد عدد المشاریع، وتنوعت المؤسسات الصناعیة والخدمیة، مما أدى 
لزیادة حدة المنافسة فیما بینها، فبرزت أهمیة نموذج إدارة الجودة الشاملة في رفع 

لتنافسیة من خالل تقدیمها سلع وخدمات مستوى أداء المؤسسة وأفرادها، وزیادة قدرتها ا
 .تمتاز بمستوى عال من الجودة والكفاءة والفعالیة

جاءت أیضًا أهمیة نموذج إدارة الجودة : ازدیاد مستوى وعي المستهلك وثقافته  .2
وٕادراكه للتمییز بین  ؛الشاملة؛ بسبب ازدیاد وعي المستهلك وارتفاع مستوى ثقافته

.أو رغباته یة والمنتجات الردیئة التي ال تشبع حاجاتهالمنتجات ذات الجودة العال 

  JITنظام اإلنتاج يف الوقت احملدد : ثالثاً 

 )Just In Time( 

 ،إن التطورات االقتصادیة السریعة المتالحقة والتي حدثت خالل العقدین الماضیین      
واشتداد  ،التصدیر بین الدول إجراءاتوالمتمثلة في تنشیط التجارة الدولیة عن طریق تسهیل 

قد عملت على إعادة تفكیر إدارة الشركات في تغییر نمط إدارة وتخطیط  ،المنافسة بین الشركات
  . یث یعرف باإلنتاج أو الشراء عند وقت الطلبواالتجاه نحو أسلوب حد ،المخزون التقلیدیة

والذي كان الرائد في تطویره واستخدامه _ یقوم أسلوب الشراء أو اإلنتاج عند وقت الطلب      
على فكرة عدم شراء أو إنتاج صنف معین طالما لم تستلم المنشأة طلب _ شركة تویوتا الیابانیة

نها،             شراء من العمالء، أي أن الشراء أو اإلنتاج یتم فور تلقي المنشأة أمر تورید من قبل زبائ
ففلسفة هذا النظام تقوم على أن تحقق اإلیراد للمنشأة ال تتم باإلنتاج أو الشراء وتكدیس البضائع 

  .)587، ص2003 ،أبو نصار(  ند إجراء عملیة البیعفي المستودعات، وٕانما تحدث ع
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إنتاج وتسلیم المنتجات التامة الصنع في نفس لحظة بیعها، واالنتهاء : ویقصد باإلنتاج اللحظي
من التجمیعات في نفس لحظة بدء تجمیع المنتج التام، وٕاتمام تصنیع األجزاء في نفس لحظة 
بدء التجمیعات الفرعیة، واستالم المواد المشتراة في نفس لحظة بدء عملیات تحویلها إلى أجزاء 

  .) 387، ص2011العشماوي، ( مصنعة 

JIT 

  :) 138ص ،2000، الشیخ(بعدة خصائص منها  JITیتمتع نظام       

 .حذف جمیع األنشطة التي ال تضیف أیة قیمة سواًء للسلعة أو الخدمة .1
 .التركیز على مستوى عالي من النوعیة .2
 .التركیز على التطویر المستمر .3
 .بهدف تحدید مصادر الهدر والضیاع وٕازالتهاتبسیط األنشطة والعملیات؛  .4
 .زیادة الشعور بالمسؤولیة لدى العاملین .5
 .المحافظة على مستوى معین من اإلنتاج .6

:JIT   

أبو ( لضمان نجاحه ما یليJIT نظام من أهم الشروط الواجب توافرها عند تطبیق      
  :) 589، ص 2003نصار،

الشركات الصناعیة، بما یضمن اإلنتاج في یم طریقة اإلنتاج المستخدمة إعادة تصم .1
 .بكمیة قلیلة وتكالیف مقبولة، حسب طلبات العمالء

 .أي عوامل تسبب تعطل في عملیة اإلنتاجالتخلص من  .2
االعتماد على عمال مهرة قادرین على انجاز العمل في الوقت المناسب وضمن  .3

 .المواصفات المحددة
 .صیانة اآلالت بصورة دوریة؛ لتالفي أي عطل أو خلل فیها .4
التعامل مع موردین ممیزین وموثوق فیهم، قادرین على تورید ما یلزم في الوقت المحدد  .5

 .وبالمواصفات المطلوبة
تغییر النمط اإلداري والتفكیري لدى اإلدارة؛ نظرًا الحتمالیة عدم تقبل اإلدارة لفكرة  .6

  .عدم وجود طلبات من الزبائنالتوقف عن العمل عند 
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  )Six Sigma(االحنرافات املعيارية الستة رابعا

 )Six Sigma    :(  

تقدیم من خالل  ، وذلكمنهجًا لتحسین العملیات لكسب رضا العمیل Six Sigmaتعتبر       
على أنها   Ulmer، وتعتبر كذلك كما عرفهامنتجات ذات جودة عالیة  من وجهة نظر العمیل

لتحسین العملیات من خالل دراسة مسببات العیوب واألخطاء، وخفض تكالیف التشغیل، مدخًال "
  ".وتحسین المنتج؛ لیتوافق مع رغبات العمالء، وكذلك تحقیق أعلى معدل عائد على االستثمار

طاء ویستخدم مدخل االنحرافات الستة في ترشید تكالیف الجودة، من خالل معالجة األخ      
قبل حدوثها، ورفع كفاءة اإلدارة، وتقلیل العیوب بأقل تكلفة ممكنة، وخفض التكالیف، وزیادة 
العائد على االستثمار، والتركیز على العمیل؛ لیصبح المنتج على رغبته ولیس على رغبة اإلدارة 

  .)341- 339، ص2012زعرب، (

 

 21ص ،2013، حمیدة( وهي مبادئ مدخل االنحرافات الستة على عدة عناصر، تشتمل(:  

الحصول على بیانات حیث یساعد المنشأة في : اعتماد اإلدارة على الحقائق والبیانات .1
وكافیة بما یعكس متطلبات العمالء، واحتواء التكالیف، وتخفیض العیوب  دقیقة وواقعیة

 .بصورة واقعیة وملموسة
فإن كل إجراء  Six Sigmaوفقًا لمدخل : على العملیات واألنشطة الداخلیةالتركیز  .2

عملي یشكل عملیة بحد ذاته، سواًء كان تصمیمًا للمنتجات، أو قیاسًا لألداء، أو تحسینًا 
یصنع العملیة، ویعتبرها المحور  Six Sigmaللفاعلیة، أو إرضاًء للعمالء، ولذلك فإن 

 .على تحقیق النجاح المستمرالرئیسي الذي یساعد المنشأة 
یركز على تلبیة احتیاجات  Six Sigmaوذلك ألن مدخل : التركیز على رضا العمالء .3

 .العمالء وتوقعاتهم، باعتبار أن رضا العمالء هو الركیزة األساسیة في تحقیق الجودة
على أهمیة التعاون بین مختلف المستویات  Six Sigmaیركز : التعاون بال حدود .4

 .ة في المنشأة، باعتباره أساسًا للنجاح في المنشأةاإلداری
وهو أسلوب الوقایة من حدوث المشكلة، : اإلدارة الفعالة المبنیة على التخطیط المسبق .5

 .بدًال من معالجتها
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  التكلفة املستهدفة  :خامساً 

 

أي بالتكلفة إلى أدنى حد ممكن لوصول؛ لتكلفة المنتج خالل مراحل إنتاجه تعني تحدید ،
، بحیث ال تحدید تكلفته قبل إنتاجه الفعلي أنها نظام إلدارة تكالیف تصمیم منتج جدید بهدف

تخفیض تكلفة المنتج على جودة المنتج أو خصائصه أو ممیزاته من وجهة نظر یؤثر 
الیف، وفي نفس المستهلك، حیث إن تخفیض التكلفة یأتي من خالل حذف األنشطة التي لها تك

  .)221- 220، ص2003هاشم، (الوقت ال تضیف قیمة للمنتج، وال منفعة للمستهلك 

 

 هو منهج حدیث لتحدید تكلفة المنتج حیث یقوم على أساس تحدید السعر المستهدف الذي
وهو بذلك یسیر باتجاه معاكس  ،ومن ثم یتم تحدید هامش الربح ،یستطیع العمیل دفعه أوالً 

في األسواق جیدة للتسعیر  تبر منهج التكلفة المستهدفة أداة، ویعالتسعیر للمنهج التقلیدي في
  .)244، ص2012زعرب وعودة، (ذات المنافسة العالیة 

 

  :)307، ص2012حلس والحداد، (من خصائص التكلفة المستهدفة ما یلي       

 .التكلفة المستهدفة وسیلة لتخفیض التكالیف ولیست للرقابة .1
یتم تطبیق التكلفة المستهدفة خالل مرحلة التطویر والتصمیم على خالف الطرق  .2

 .التقلیدیة التي تطبق في مرحلة اإلنتاج
 .یعتبر تطبیقها في الصناعات الصغیرة أكثر مناسبة منها في المنتجات الكبیرة .3
  .المنشأة حقیقها ال بد من التنسیق بین جمیع أقسامالتكلفة المستهدفة لت .4

  

المطارنة، ( ة المستهدفة هي على النحو التالينستطیع وباختصار القول بأن أهداف التكلف
  :) 286، ص2008

یق الربح المستهدف العمل على خفض تكلفة المنتج إلى الحد األدنى بما یضمن تحق .1
 .المطلوبللسعر 
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 .الحرص على أن تكون جودة المنتجات منافسة وتفي باحتیاجات العمالء .2
 .تحدید هامش الربح الذي ترغب الشركة في تحقیقه قبل عرض المنتج في السوق .3
 .تحقیق أهداف إدارة الشركة من خالل األرباح والمنافسة على المدى الطویل .4
  .وما بعده، شامًال بذلك دورة حیاة المنتجالمنتج یخضع للرقابة منذ البدایة، وحتى البیع  .5

1 

  

   
  السعر  التكلفة  العامل المتحكم
  حدیثة  تقلیدیة  البیئة الصناعیة
  قصیرة  طویلة  دورة حیاة المنتج

  عالیة  بسیطة  التكنولوجیا
  شدیدة وحادة  ضعیفة  المنافسة

  متكاملة قبل وبعد وأثناء اإلنتاج  داخلیة أثناء اإلنتاج  سلسلة القیمة
  خفض التكلفة في مرحلة التصمیم  عیخفض الفاقد في مرحلة التصن  مراحل خفض التكلفة

  رغبات المستهلك
ال تراعي عند محاولة تخفیض 

  التكلفة
  تراعي عند محاولة تخفیض التكلفة

قیاس ورقابة التكلفة وترشید القرارات   الهدف
  في مرحلة التشغیل

  إدارة التكلفة من المنظور اإلستراتیجي

العالقة بالموردین 
  والعمالء

  رئیسیة وأساسیة  ثانویة وهامشیة

  األدوات المساعدة
تحلیل التعادل والتحلیل التفاضلي 

  ومراكز التكلفةللتكلفة 

تحلیل المیزة التنافسیة، هندسة القیمة، 
تحلیل تكالیف الوظائف، جداول 

  .التكلفة، تحلیل العوامل المحركة للتكلفة
  

  مداخل القیمة

مدخل القیمة المضافة الذي یركز 
على مقابلة القیمة المحصلة من 
المستهلكین بالقیمة المدفوعة 

 "value added "للموردین 

ة القیمة الذي یركز على مدخل سلسل
مجموعة األنشطة المحقة للقیمة داخل 

 " " Value Chainوخارج المنظمة 

  .)348- 347ص، 2011 ،عشماوي( :المصدر
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  الفصل الثالث
بيئة التصنيع احلديثة، ومدخل حماسبة 

  ترشيد الفاقد
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  املبحث األول

  بيئة التصنيع احلديثة
 

واستثمار ضخم  یشهد العالم تطورًا كبیرًا في البیئة الصناعیة التي تمتاز بالمنافسة الدولیة،    
لألموال في تكنولوجیا الصناعات والمعلومات والذي أدى إلى فلسفة اإلنتاج بالجذب، وقد 
صاحب ذلك ظهور العدید من الوسائل واألسالیب اإلنتاجیة الجدیدة، من بینها اإلنتاج في الوقت  

الجودة، والرقابة الشاملة على ) ABC(التكالیف على أساس األنشطة  نظامو  ،)JIT( المحدد
الجلیالتي  ( لحدیثةوالتحسین المستمر في العملیات اإلنتاجیة وغیرها من األسالیب ا

   .)498- 497، ص2006وفخر،

ویحتاج األمر من الباحثین التركیز على دراسة مشاكل تطبیق هذه األسالیب وحلها؛ حتى     
اء، واتخاذ القرارات اإلداریة م األدیمنها في مجاالت إدارة التكلفة، وتقی استفادةیتم تحقیق أقصى 

  .)453، ص2006بشادي، (

 

 أهمها  تتصف بیئة التصنیع الحدیثة بخصائص تمیزها عن بیئة األعمال التقلیدیة، من
  :)8، ص2010، توفیق(

حاجات ورغبات المستهلكین؛ لزیادة وعیهم بخصائص المنتجات؛ مما أوجب على  غییرت .1
 .المنشآت العمل على تحقیق رغباتهم واحتیاجاتهم

 .تطویر العملیات الصناعیة خاصة في مرحلة التصمیم والتخطیط والرقابة .2
 .تحدید األنشطة التي ال تضیف قیمة للمنتج والتخلص منها .3
 .وحدة المنافسة الخارجیة ازدیاد .4
تخفیض مدة دورة حیاة المنتج من لحظة استالم المواد الخام حتى تسلیمهم المنتج،  .5

 .بالتخلص من األنشطة غیر الضروریة،وجعل وقت التصنیع مساویًا لوقت التشغیل فقط

لیة ومن المالحظ أن الخصائص السابقة تؤثر على قیاس تكلفة اإلنتاج  والرقابة التشغی      
  .وقیاس وتقییم األداء
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2 

 

  
انعدام أو ضعف المنافسة مع اتسامها بالطابع 
المحلي واإلقلیمي، أو منافسة من شركات تملك 
ظروف إنتاجیة وٕامكانیات متماثلة، كما أن هناك 

  .حمایة جمركیة للمنتجات الوطنیة

المنافسة أصبحت عالمیة أو تكاد تكون عالمیة، 
حیث انفتحت األسواق وتقلصت الحمایة 
الجمركیة، وأصبح المشروع في البلد الواحد یعمل 

  .في ظل منافسة شدیدة محلیة وٕاقلیمیة ودولیة
تبني فلسفة اإلنتاج على دفعات، والعمل على 

والطاقة المتاحة دون ربط استغالل اإلمكانیات 
  .ذلك بحاجة السوق

تبني فلسفة اإلنتاج بالجذب، التي تقوم على تدفق 
اإلنتاج بشكل مستمر، من خالل تصنیع منتجات 
ذات تصامیم مختلفة یتم تنفیذها وفق نظام 
إنتاجي؛ تلبیة لحاجات العمالء المتغیرة والمتنوعة 

  .على الدوام
بوجود مراكز إتباع نظام ترتیب داخلي یسمح 

وأقسام إنتاجیة متسلسلة، وبالتالي أنظمة تحریك 
ومناولة للمستلزمات واإلنتاج غیر التام، وتخزینها 

  .واالنتظار والفحص والرقابة عند نقاط محددة

التصنیع المتكامل بالحاسوب، حیث یتم تنظیم 
منطقي للوظائف الفردیة والهندسیة واإلنتاج 

عن طریق نظام  والمبیعات واألعمال المساعدة
واحد للتنسیق بالكمبیوتر، وتكامل الوظائف من 
خارج المصنع مع األنشطة والعملیات داخل 

  .المصنع
تبني فلسفة الشراء بكمیات كبیرة، واإلنتاج 
والتخزین بأحجام كبیرة، بما یضمن استمرار 

  .العملیة اإلنتاجیة والتسویق بصورة مستمرة

محدد والتي تبني فلسفة اإلنتاج في الوقت ال
تتطلب شراكة مع الموردین، تخفیض المخزون 
وصوًال إلى الصفر، وٕالغاء وقت االنتظار 

  .واألخطاء والمسموحات
استخدام عمالة مكثفة ومتخصصة في تشغیل 
اآلالت والمكائن  والمعدات، مع أهمیة الحفاظ 
على ثبات واستقرار خصائص الفن اإلنتاجي 

  .السائد والمنتجات المصنعة

خفاض حجم العمالة بشكل كبیر وشمولیة ان
معرفتها مما أدى إلى انخفاض تكلفة العمل 

  .الیدوي وزیادة تكلفة العمل اآللي

  .)500-499، ص2006وفخر،  يیالتلالج(: المصدر

 

 

 



 36 

 

یوجد مجموعة من المفاهیم اإلداریة المتطورة التي یجب أن یعمل المدیرون على تنفیذها،     
  :) 10، ص2010توفیق، (وأهمها 

حیث یعتبر التحسین أساسًا للنجاح في السوق التنافسیة؛ ولذلك : التحسین المستمر .1
والموارد على المنشأة اختبار مجاالت التحسین التي ستكرس لها الوقت، والطاقة، 

 .المختلفة
المنشآت الیوم تسعى جاهدة لتحقیق رضا العمالء؛ للحفاظ : األولویة إلرضاء العمیل .2

 .على وضع منافس جید
رغم تركیز النظم التقلیدیة على استخدام المقاییس : التركیز المزدوج الداخلي والخارجي .3

فائدة، إال أنه یجب أن  الداخلیة في قیاس األداء، وٕاجراء المقارنات الداخلیة وما لها من
 .یمتد التركیز إلى البیئة الخارجیة؛ لالستفادة من مزایا التغیرات الخارجیة

حیث تتنافس الشركات في الوقت الحاضر على تحقیق أربعة : عوامل النجاح األساسیة .4
 .عوامل رئیسیة، الجودة  والوقت واالبتكار والتكلفة

من األنشطة اإلنتاجیة التي تعمل على وهي نظام مترابط ومتكامل : سلسلة القیمة .5
إنتاج السلع والخدمات، ویجب على المنشأة أن توفق بین هذه األنشطة بالطریقة 

 .األمثل؛ لتحقیق میزتها التنافسیة

 غیر كافیة لعملیة اتخاذ القرار المناسب خاصةأن النظم التقلیدیة أصبحت مما سبق یتبین 
مع التطور المتسارع في بیئة التصنیع الحدیثة، خاصة في ظل الفوائد التي توفر من النظم 
المتقدمة، كزیادة حجم المبیعات بتقدیم منتجات ممیزة في المواصفات والجودة، وتخفیض 
المخزون وتكالیف التشغیل، والمنتجات تحت التشغیل، وتخفیض تكلفة المنتجات من خالل 

  .تخفیض الفاقد
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  في ظل بیئة التصنیع الحدیثة أصبح من الضروري إیجاد مقاییس جدیدة لألداء، وذلك
  :)119ص، 2001أبو خشبة، (لألسباب التالیة 

سرعة التغیر، وكثرة الحركة في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة، والتي تؤدي إلى  .1
قدیمة، وظهور مشاكل وقرارات جدیدة، تحتاج إلى معلومات اختفاء مشاكل وقرارات 

 .جدیدة سلیمة
صعوبة استخدام مقاییس األداء التقلیدیة لتقییم أهداف المنشأة االستیراتیجیة؛ بسبب  .2

التطور والتحسین المستمر علیها، مما یدفع إلى وجود مقاییس أخرى لتقییم أهداف 
 .رالمنشأة االستیراتیجیة المتطورة باستمرا

في ظل بیئة التصنیع الحدیثة لم یعد مقبوًال وجود عامل بمواصفات تقلیدیة تخصص له  .3
عمل محدود فقط، بل أصبح من الضروري العمل بروح الفریق في شكل مجموعات، 

 .كتبادل الخبرات في العملیة اإلنتاجیة، والتطور والتحسین المستمر
فترات زمنیة، أما في بیئة التصنیع إن مقاییس األداء التقلیدیة تكون على مدار عدة  .4

الحدیثة فتكون أقل فترة، وبصفة دوریة؛ لمواكبة التطورات السریعة والمتالحقة، والتي 
 .تتطلب تطویر وتحسین مستمر في المنشأة 

 

  :) 29، ص2003حسین، (النقاط  التالیة  یمكن تلخیص أهم التطورات المطلوبة في  

حیث إن بیئة التصنیع الحدیثة تفرض على العامل التطویر من : العمل بروح الفریق .1
المواصفات التقلیدیة، وتنقله من العمل بصورة منفردة وشبه مبرمجة إلى العمل بصورة 

 .وقوعهاجماعیة وبروح الفریق في شكل مجموعات صغیرة؛ للتغلب على المشاكل حال 
بحیث ال یقتصر نظام : معلومات تركز على توجیه السلوك، أو التحفیز على العمل .2

المحاسبة اإلداریة على تقدیم المعلومات التقلیدیة فقط، بل یتجاوز ذلك لتقدیم معلومات 
 .تؤثر على سلوك األفراد، وتحفزهم لتحقیق األهداف المرغوب فیها

بحیث یتم تصمیم المنتج بعنایة؛ : فحص الجودةالتركیز على تصمیم الجودة بدًال من  .3
 .لمنع األخطاء والمشاكل أثناء عملیات اإلنتاج
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بمعنى تركیز االنتباه على توقعات : التوجیه بالسوق بدًال من التوجیه بالتكنولوجیا .4
 .وطلبات العمالء، بغض النظر عن القیود التكنولوجیة المفروضة على المنشأة

حیث یتم حدیثًا االهتمام : غیر مالیة في تقییم األداءاستخدام مقاییس مالیة و  .5
بالمقاییس غیر المالیة في تقییم األداء، مثل الجودة، ومستویات المخزون، وجدولة 

  .اإلنتاج وغیرها

 

، أبو خشبة(مقاییس األداء الحدیثة تتمیز بمجموعة من الخصائص والسمات من أهمها   
  :)120ص ،2001

ضرورة االرتباط مباشرة باستیراتیجیة التصنیع الحدیثة التي تركز على تحسین الجودة،  .1
وتخفیض أوقات تجهیز وٕاعداد اآلالت، وتخفیض زمن اإلنتاج، وزیادة المرونة في 

 .العملیة اإلنتاجیة
ضرورة استخدام مقاییس غیر مالیة تركز على مسببات النتائج في األجل الطویل،  .2

تالءم مع المتغیرات البیئیة المعاصرة؛ ألن المقاییس المالیة ال یمكن االعتماد علیها وت
 .في ظل التطورات الحدیثة

تنوع وتغیر مقاییس األداء المستخدمة بما یتالءم مع التطورات الحدیثة؛ ألن المقیاس  .3
 .الواحد یغطي جانب فقط لألداء، ویغفل بقیة الجوانب

 .التحسین المستمر التوازن والمرونة لتدعیم .4
الشمول والوضوح والمالئمة بحیث تتمیز مقاییس األداء بالشمول لجمیع العناصر  .5

المؤثرة في األداء، سواًء كانت مالیة أو غیر مالیة، أو كان التأثیر مباشرًا أو غیر 
مثًال مشمول النطاق، : مباشر، داخلیًا أو خارجیًا، ویتمثل الشمول في ثالثة أنواع، وهي

الشمول الرأسي واألفقي، وشمول المقاییس، باستخدام عدة مقاییس لألداء، وشمول في 
األبعاد، بحیث تشمل المقاییس عدة أبعاد مثل المخرجات والمدخالت والعملیات 

  .التشغیلیة

 

 

 



 39 

 

نظام الجدید؛ لقیاس مدخل یمكن أن یقوم علیه ال" Norton" Kaplan andاقترح   
وتقییم األداء، ویشتمل هذا المدخل على أربعة مجاالت أو اتجاهات؛ لقیاس وتقییم  األداء، وهي 

  :)103، ص2004عبد الرحمن، (

لتحقیق الدقة في مواعید التسلیم، وزیادة الجودة، وتحسین الخدمة، : مقاییس العمالء .1
 .وتخفیض التكلفة

لتقصیر زمن دورة اإلنتاج، وتنمیة مهارات العاملین، وزیادة : مقاییس العملیات الداخلیة .2
 .اإلنتاجیة، وتحسین الجودة

لتحقیق سرعة تقدیم منتجات جدیدة، وتطویر األداء، وزیادة : مقاییس االبتكار والتعلم .3
 .كفاءة العملیات

لتحقیق استمرار المنشأة، وزیادة نصیبها في السوق، وزیادة المبیعات، : مقاییس مالیة .4
 .واألرباح التشغیلیة

ونظرًا للتطور التكنولوجي في بیئة التصنیع الحدیثة فقد أصبح المتحكم والمؤثر في األداء       
؛ مما دفع المنشأة إلى كافیةهو العنصر اآللي ولیس البشري، وأصبحت المقاییس المالیة غیر 

األجل الطویل، وأهم هذه ضرورة االستعانة بمقاییس أخرى غیر مالیة؛ لقیاس أداء المنشآت في 
  :) 110- 104، ص2004عبد الرحمن، (، )131-124، ص2001أبو خشبة، ( المقاییس 

تعتبر الجودة من أهم أهداف استیراتیجیة التصنیع الحدیثة؛ لتدعیمها : مقاییس الجودة .1
الموقف التنافسي للمنشأة، وتطبیق برنامج تحسین الجودة یتطلب العمل في اتجاه 
مقاییس جودة المواد واألجزاء، واتجاه مقاییس جودة العملیات اإلنتاجیة، ومقاییس رضا 

تكالیف التقییم، وتكالیف الوقایة والمنع،  العمالء، كما وتنقسم تكالیف الجودة إلى
 . وتكالیف الفشل الداخلي والخارجي

حیث یعتبر تخفیض المخزون من األهداف االستیراتیجیة : مقاییس تخفیض المخزون .2
 . للمنشآت الصناعیة في الوقت الحاضر

ویقصد بالمرونة سرعة تغییر المنتجات، وتقصیر زمن  :مقاییس المرونة واالبتكار .3
القدرة على : نتاج، مما یحقق استجابة سریعة الحتیاجات العمالء، ویقصد باالبتكاراإل
عدد أكبر من المنتجات الجدیدة، وبزیادة أكبر، مما یحقق زیادة حصة المنشأة من  دیمتق

 .السوق
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وینقسم هذا المقیاس إلى مقیاس كفاءة دورة : مقاییس األداء المرتبطة بزمن التشغیل .4
زمن توقف ومقیاس زمن التجهیز، وٕاعداد اآلالت لإلنتاج، ومقیاس ) التصنیع(التشغیل 

 . اآلالت غیر المخطط له
حیث إن بیئة التصنیع الحدیثة تتجه نحو التحول من التركیز على : مقاییس التكلفة .5

رقابة التكالیف، في األجل القصیر، إلى إدارة التكلفة في األجل الطویل، وٕاعطاء دور 
المالیة، ویرجع السبب في ذلك إلى التركیز على رقابة التكلفة أكبر للمقاییس غیر 

والتحكم فیها أثناء التخطیط، واستخدام مدخل تحدید التكلفة على أساس النشاط، 
 .واستخدام مدخل التكلفة المستهدفة

في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تسعى المنشأة : مقاییس األداء المرتبطة بالتورید .6
على المواد الخام من الموردین في الوقت المناسب والسرعة  الصناعیة إلى الحصول

 . المطلوبة وبمستوى جودة مرتفعة، وخال من العیوب
وهو یعتبر من المقاییس الهامة في كل نظم التصنیع الحدیثة، : مقاییس خطیة اإلنتاج .7

وهو یعني اإلنتاج بوحدات موحدة ومتماثلة مع تحقیق الثبات في معدالت اإلنتاج في 
 . خلیة التصنیع والمصنع ككل

8 ویتمثل في تسلیم العمیل البضاعة والسلعة بدرجة عالیة من : مقاییس أداء التسلیم
ممكن، ویتوقف ذلك على زمن دورة التسلیم، وهي الفترة من  الجودة، وفي أسرع وقت

لحظة استالم طلب العمیل، إلى لحظة  تسلیم البضاعة، وزمن اإلنتاج، ویقصد به الفترة 
. الزمنیة لتحویل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع 

 

  :)125-124، ص2001أبو خشبة، (یة تتمثل أهداف مقاییس األداء في النقاط التال  

ارتباط مقاییس األداء الجدیدة باألهداف االستیراتیجیة بالمنشأة، متمثلة في رضا  .1
العمالء، وجودة المنتجات وتطورها، وتخفیض تكالیف اإلنتاج، وأسعار البیع، وسرعة 

 .تقدیم المنتجات للعمالء
  .المنشآت، والتي بموجبها تتحقق األهدافالتركیز على العملیات واألنشطة الرئیسیة في  .2
توفیر المعلومات التي تساعد على التحسین المستمر من خالل المرونة والحركة  .3

 .والتغییر المستمر، خصوصًا في البیئة المعاصرة
  .المساعدة على تقییم أداء العاملین، ومنح المكافئات لهم .4
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  املبحث الثاني

  شيد الفاقداملفاهيم الرئيسية ملدخل حماسبة تر
 

ب تعریف مدخل محاسبة ترشید الفاقد، والذي یعبر عن عملیة تفكیر اتناول العدید من الكت      
یمكن تطبیقها في المنشآت بأنواعها المختلفة صناعیة أو هندسیة أو غیرها، ومن أهم هذه 

  :التعریفات ما یلي

عن إطار شامل من العمل الجماعي الذي یوجه إلى ترشید الفاقد محاسبة یعبر مدخل " .1
        "التحسین المستمر من خالل التخلص من الفاقد، في ضوء احتیاجات العمالء

(Swank, 2003, p.124). 
_ تصمیم المنتجات( هو نظام عمل یسعى إلى تنظیم وٕادارة كل مجاالت اإلنتاج" .2

من خالل التخلص من الفاقد، ..) والعمالءالعالقات مع الموردین _ العملیات التشغیلیة
وتقلیل الوقت والجهد البشري؛ بهدف االستجابة السریعة لطلبات العمالء، وتقدیم 

 .)ـــــــــ,,P.1 Lean Production ,2010("منتجات عالیة الجودة بأفضل كفاءة ممكنة
العمیل، ترشید الفاقد إلى فلسفة تخفیض الوقت بین طلب محاسبة یشیر مدخل " .3

 "وتسلیمه المنتج، وكذلك التخلص من المخزون الذي یحمل المنشأة موارد إضافیة
Bachamada and Sacre, 2005, p.3), (Womack and Jones,2005, 

p.60).. 
ترشید الفاقد عن جهد منظم یهدف إلى خلق قیمة للعمیل، من محاسبة یعبر مدخل " .4

 Lean,…)"االنسیابي للعمل خالل خفض كل أنواع الفاقد، وتحقیق التدفق
Manufacturing, 2010, p.2). 

أنه حیث تتضمن عملیات أي وحدة اقتصادیة وجود فاقد، فإن  Grossoقد ذكر و       
العمل على تخفیض الفاقد یضمن أن یتسلم العمیل نفس القیمة المقدمة له عند تكلفة 

الفاقد یعد نظام  في هذا الصدد أن مدخل محاسبة ترشید Grossoمنخفضة، ویؤكد 
التصنیع األمثل في القرن الحادي والعشرین، حیث ال یبحث عن حالة كاملة من صفریة 
الفاقد، ولكنها رحلة لیس لها نهایة نحو التفوق، من خالل التحسین المستمر؛ سعیًا لتقلیل 

 .(Grasso,2005,pp. 12-18)الفاقد في جمیع العملیات المؤداة 
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ت السابقة یستطیع الباحث القول بأن مدخل محاسبة ترشید الفاقد من خالل التعریفا      
نظام یعمل على تعظیم قیمة المنتجات من وجهة نظر العمالء، بما یخدم تلبیة رغباتهم، "هو

وتحقیق متطلباتهم واحتیاجاتهم من خالل تخفیض الفاقد في دورة حیاة المنتج، سواًء في 
اریة، مما یؤدي إلى تخفیض التكالیف، وزیادة التدفق األنشطة اإلنتاجیة التسویقیة أو اإلد

  ".االنسیابي للعمل في المنشآت الصناعیة

 

لمنتج، ولكنه ال یضیف قیمة له من وجهة أي نشاط یضیف تكلفة أو وقت ل" أنهیعرف ب      
  .)Grasso, 2005,P.15" (العمیل ال یرغب في دفع مقابل هذا النشاطف علیهنظر العمیل، و 

 

  :)20، ص2011الجندي، ( كالتاليینقسم الفاقد لعدة أنواع، وذلك حسب سبب الفاقد        

ینشأ هذا النوع من الفاقد بسبب قیام الشركة باإلنتاج : الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد .1
إضافیة، أو انتهاء بكمیات أكبر من حاجة السوق؛ مما یترتب علیه تكالیف تخزین 

 .صالحیة المنتج قبل استخدامه
وهو ناتج بسبب انتظار اآلالت في حال االنتهاء من مرحلة : الفاقد بسبب االنتظار .2

 .واالنتقال إلى مرحلة جدیدة، أو االنتقال من منتج إلى آخر جدید
ات وینشأ بسبب الحركات غیر الضروریة للمواد الخام، أو المنتج: الفاقد بسبب النقل .3

 .الت بما یناسب كل منتجبسبب عدم وضعها في المكان المناسب، أو عدم ترتیب اآل
وهو ناتج بسبب عملیات تشغیل إضافیة، وفي نفس الوقت : الفاقد بسبب التشغیل .4

 .تضیف تكلفة، وال تضیف قیمة للمنتج
وینشأ بسبب شراء مواد خام بكمیات كبیرة، أو إنتاج كمیات : الفاقد بسبب المخزون .5

كبر من حاجة السوق، والذي یتسبب بوجود مخزون بكمیة أكبر من الحد األدنى الالزم أ
 .لتدفق وانسیاب عملیات اإلنتاج من مرحلة إلى أخرى

ویتمثل في أي حركة أو سلوك غیر ضروري سواًء ارتبط ذلك : الفاقد بسبب الحركة .6
 .باألفراد أو اآلالت

التالف إلى مسموح به وغیر مسموح به، وینشأ وینقسم المعیب أو : الفاقد بسبب المعیب .7
  .بسبب سوء استخدام المواد األولیة، أو عدم كفاءة اآلالت
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  : وهناك أنواع أخرى من الفاقد یمكن إضافتها إلى األنواع السبعة السابقة وهي

، یاهالفاقد في الطاقة والم، و الفاقد بسبب النظم غیر المالئمة، و الفاقد في الطاقة البشریة       
 العمالء، و الفاقد في وقت العمیل، و الفاقد في الخدمات واألعمال المكتبیة، و الفاقد في الخاماتو 
 .)1، ص2007مركز اإلدارة والتنمیة، (

إن عملیة تخفیض الفاقد بأنواعه المختلفة من خالل التخلص من العملیات واألنشطة غیر       
بصورة كبیرة على إنتاج منتجات ممیزة ذات  الضروریة، والتي ال تضیف قیمة للمنتج یساعد

یمثل تقدیم القیمة من وجهة نظر العمیل و جودة عالیة، وفي الوقت المحدد وبالسعر المناسب، 
البعد االستراتیجي لمدخل محاسبة ترشید الفاقد، بینما یمثل التخلص من الفاقد أو تخفیضه إلى 

  .)21، ص2011، الجندي(  ترشید الفاقدأدنى المستویات البعد التشغیلي لمدخل محاسبة 

   

طریقة تدفق القیمة توضح كیفیة تدفق القیمة سواًء من المواد أو المعلومات في جمیع       
المراحل اإلنتاجیة المختلفة والتي من خاللها یتم التعرف على مدى مساهمة كل مرحلة من 

یمة، وتستخدم طریقة تدفق القیمة لتحدید األماكن الرئیسیة مراحل اإلنتاج في خلق تلك الق
لتخفیض الفاقد، ومعرفة أولویات التحسین بما یتناسب مع رغبات العمالء، وعادة ما یتم تصویر 
طریقة متكاملة لتوضیح جمیع األنشطة التي تتعلق بالوضع الحالي للمنتج، وطریقة أخرى 

مع وضع األهداف العملیة من خالل القدرات  تعكس صورة عن الوضع المستقبلي للمنتج،
  .)583، ص2010الجندي، (والموارد الفعلیة المتاحة 

:  

زمن االستجابة للعمیل هو عبارة عن الزمن الذي یتم فیه االنتهاء من تصنیع الوحدات       
التامة الصنع، والتي تغطي حاجة السوق وتقابل احتیاجات العمالء، علمًا بأن ذلك الزمن ال 
یتوقف على العملیات اإلنتاجیة فقط، بل یشمل جمیع العملیات المساندة األخرى، مثل 

  .)Anderson, 2010, p3(اإلمداد والتورید والعملیات الهندسیة وغیرها المشتریات و 

وبصفة عامة فإن زمن االستجابة للعمالء غیر ثابت، ویخضع إلى معدالت شراء       
ة التخطیط والجدولة العمالء، ویتم تعدیله بناًء على هذه التغیرات، ومن هنا تظهر أهمی

   .)Pereira, 2009, P.18(شأة مع التغیرات السوقیة توافق كمیة منتجات المناإلنتاجیة؛ لت
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من خالل توضیح مفهوم زمن االستجابة للعمیل یرى الباحث أنه یجب على مدخل       
محاسبة ترشید الفاقد دراسة هذا الزمن بصورة دقیقة، وتعدیله بناًء على التغیرات التي تستجد 

  .على حاجات العمالء  ومتطلباتهم

  

مفهوم مقاوم األخطاء یعمل على وقایة المنتج من األخطاء والعیوب إلى أن یتم الوصول        
إلى صفر من األخطاء والعیوب في المنتج، حتى یتم تسلیمه للعمالء؛ وبناًء على ذلك فإن هذا 
المفهوم یتضمن جمیع العملیات التي یمر بها المنتج خالل دورة حیاته، بدایة من مرحلة 

یم، وحتى تسلیمه للعمالء، ولذلك ال بد من التخطیط للمنتج في جمیع مراحل اإلنتاج التصم
 Bralla, Lean( بطریقة جیدة وصحیحة وآمنة، بحیث یصعب تنفیذها إذا تمت بطریقة خاطئة

Vocabulary, 2007, P.2(.   

   

المقصود بتقلیل وقت إعداد اآلالت هو العمل على خفض وتقلیل وقت التوقف الناتج عن       
تغییر أي عملیة من منتج آلخر، علمًا بأن وقت اإلعداد الكلي یتم قیاسه من لحظة االنتهاء من 

  .آخر وحدة من المنتج األول، إلى أن یتم البدء في تشغیل أول وحدة من المنتج الثاني

   :)2، ص2010الصوص، (وقت اإلعداد إلى نوعین وهما  وینقسم 

وهو عبارة عن الزمن الذي تستغرقه األعمال أثناء : وقت إعداد األعمال الخارجیة •
 .تشغیل اآللة، وال یتطلب توقف اآللة عن العمل، مثل تحضیر األدوات وغیرها

مال التي ال وهو عبارة عن الزمن الذي تستغرقه األع: وقت إعداد األعمال الداخلیة •
یمكن تنفیذها إال عند توقف اآللة عن العمل، وهذا النوع یبرز فیه الفاقد بصورة أكبر 
من النوع األول؛ ألنه یتطلب توقف اآللة عن العمل، وتجنبًا لهذا الفاقد فإنه یتوجب 
على إدارة المنشأة العمل على تحویل األعمال الداخلیة إلى أعمال خارجیة، بحیث ال 

وقت المخصص لها، وبإمكان إدارة المنشأة تخفیض وقت األعمال الداخلیة تتعدى ال
باستخدام وسائل تسرع من عملیات التثبیت والفك والتركیب؛ لتقلیل عملیات تغییر 

 .وتداخل األدوات أو األفراد
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:  

یقصد به الجدولة العكسیة لحركة المواد من النهایة إلى البدایة، أي أنه یبدأ من المرحلة       
النهائیة للمنتجات التامة، وتسلیمها للعمالء ثم الرجوع إلى العملیة التشغیلیة التي قبلها ثم التي 

لموردین قبلها وهكذا، حتى یتم الوصول إلى أول عملیة تشغیلیة على المواد الخام، ثم ا
الخارجیین، أما في النظم التقلیدیة فیتم نظام الدفع القائم على قیام مراكز اإلنتاج بدفع مخرجاتها 
إلى المراكز التالیة لها، بغض النظر عن حاجتها لها؛ مما یسبب زیادة مخزون الخامات 

  .) 42، ص2011عشماوي، (واإلنتاج تحت التشغیل 

لى قیام المرحلة األخیرة من اإلنتاج بإرسال إشارة إلى نقطة إن فكرة نظام الجذب تعتمد ع      
اإلنتاج السابقة لها موضحة من خاللها كمیة المواد الالزم توفیرها في وقت قصیر، وبالمثل یتم 
إرسال نفس اإلشارة لكل نقطة إنتاج سابقة بما یحافظ على انسیاب وتدفق الموارد، وبصورة 

اإلنتاج مع نظام الجذب الناتج عن المرحلة األخیرة من  متتالیة بحیث تتجاوب جمیع نقاط
  .) 584، ص2010الجندي، (مراحل اإلنتاج والتي تنتج بناًء على احتیاجات وطلبات العمالء 

 

جدول تسجیل األهداف بصورة كبیرة؛ بهدف عرض  تخدم مدخل محاسبة ترشید الفاقدیس      
تقاریر موجزة ألداء تدفق القیمة، ویتم إعدادها بصورة دوریة أسبوعیة أو شهریة، وتحدیثها كل 
فترة بأحدث المعلومات التشغیلیة والمالیة، وتتضمن هذه الجداول ثالثة محاور، األول یتعلق 

الثالث و م الطاقة وكیفیة أداء الموارد المتاحة، بالعناصر التشغیلیة، والثاني یوضح مدى استخدا
عن األداء المالي للمنشأة، كما ویساعد هذا الجدول المدیرین في الرقابة على العملیات،  یعبر

وتقییم فعالیة تدفقات القیمة، وابتكار وتخطیط وتقییم نتائج التحسینات الناتجة من مدخل محاسبة 
یط واتخاذ القرارات الخاصة بالتغیرات االستیراتیجیة ترشید الفاقد، وتساهم أیضًا في تخط

  .)Maskell and Baggley, 2004, p.147-149(كاالستثمار في رأس المال 

 

تقوم المنشآت الصناعیة باستخدام طرق منظمة إلدارة اآلالت طوال عمرها اإلنتاجي فیما
، ویعمل على یسعى لتعظیم األداء الكلي للنظامیسمى ببرامج الصیانة الوقائیة المانعة، والذي 

تخفیض المخاطرة المتوقعة في حال التوقف غیر المتوقع للطاقة اآللیة بسبب وجود مشاكل 
عد من عملیة المحافظة ى المنشآت في هذا الجانب إلى ما هو أبوأعطال في اآلالت، وتسع
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بل تعمل على تحسین اآلالت والعملیات  ،، وٕاجراء اإلصالحات الالزمة لهاعلى اآلالت
بسجل  االحتفاظمن خالل أوامر تشغیل ألعمال الصیانة المجدولة مع  ،والمصنع ككل

Muda and Hendry, 2002, p.356(( لإلصالحات التي تقوم بها لكل آلة بصورة مستقلة 

وبناًء على ذلك فإن تطبیق مدخل ترشید الفاقد في المنشآت الصناعیة یتطلب وجود آالت       
  :)25، ص 2011الجندي،(في المنشأة یتوفر فیها كل من 

وهو یعني أن اآلالت یجب أن تكون ذات مواصفات عالیة، وفي نفس : الكفاءة العالیة •
یسمح بوجود أي عطل الوقت لها جداول زمنیة محددة، وبصورة دوریة للصیانة، بما ال 

تسبب في لمتوقعة والمفاجئة لآلالت ت؛ ألن األعطال غیر ااآلالت أو خلل في عمل
م المنتجات للعمالء في الوقت حدوث خلل في المواعید، وعدم التزام المنشأة بتسلی
 .المحدد، وهذا یتعارض مع مدخل محاسبة ترشید الفاقد

المقصود بالمرونة هو القدرة على استخدام اآلالت في إنجاز مهام متعددة بدًال : المرونة •
من استخدامها في عملیة واحدة فقط، وبالتالي یكون في الخط اإلنتاجي أكثر من منتج 

 .وهذا یتطلب آالت تتمیز بدرجة عالیة من المرونةبدًال من منتج واحد، 

فإن الصیانة الوقائیة هي تلك األنشطة الخاصة باإلدراك المسبق ألعطال آخر وبمعنى       
اآلالت، والتفكیر في الحلول المناسبة لها، مثل إحالل أجزاء من اآللة بعد تشغیلها مدة معینة، 

لها، وذلك من خالل معرفة مكان األعطال بسرعة،  أو تصمیم اآلالت بما یسهل عملیة الصیانة
  .وكذلك تدریب العامل في المنشأة بصورة جیدة على الصیانة

ومراعاة التحمیل والتشغیل وتتم إجراءات الصیانة الوقائیة بالكشف الدوري على اآلالت،     
وعها، وتدریب وٕاصدار التعلیمات للمنفذین بسرعة اإلبالغ عن األعطال قبل وقاالقتصادي لها، 

تهدف الصیانة الوقائیة إلى منع حدوث األعطال، وتخفیض عمال على التشغیل األمثل لها، و ال
وقت العملیة اإلنتاجیة، والمحافظة على الكفاءة اإلنتاجیة لآلالت، وترشید قرارات شراء اآلالت 

  .)414، ص2011عشماوي،( تكالیف صیانة عالیةلي تحتاج والمعدات باستئجار اآلالت الت

ن مدخل محاسبة ترشید الفاقد یحرص على تجنب أعطال اآلالت، ورفع أالباحث  یرى      
ات لها؛ للوصول إلى األداء األمثل ، كما ینعلى درجة ممكنة، وٕاجراء ما یلزم من تحسألكفاءتها 

على  والذي یعملدنى درجة ممكنة، ألیعمل على تخفیض نسبة األخطاء المحتمل حدوثها 
  .، وبجودة عالیةطلبات العمالء في الوقت المناسبتكالیف، وتحقیق االستجابة لتخفیض ال
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في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد ورغم قیام المنشأة بترتیب اآلالت في المصنع في       
أحیانًا تستخدم فق القیمة لهذه التشكیلة، إال أنها خالیا إنتاجیة، وقیاس التكالیف على أساس تد

ها التكلفة على أساس الخصائص والصفات؛ للتعرف على التكالیف داخل تدفق القیمة باعتبار 
  .)Maskell, 2003, p.8( لحساب التكلفة على أساس كل منتجوسریعة طریقة سهلة 

 

هناك الكثیر من الجهد والوقت والتكلفة الضائعة؛ بسبب عدم ترتیب اآلالت في المنشأة بما      
یخدم كل منتج، أو المنتجات المتشابهة؛ ولذلك فإن مفهوم تقسیم المصنع إلى خالیا إنتاجیة 
الهدف منه تنظیم المصنع في مجموعات إنتاجیة مكونة من عدة آالت یتوفر فیها اإلمكانیات 

 ابهة، كما أن المنشأة یجب أن تتبعالزمة لتصنیع منتج واحد أو مجموعة من المنتجات المتشال
سیاسیة المراكز اإلنتاجیة متعددة المهام بحیث یستطیع المركز اإلنتاجي الواحد إتمام عملیات 

استخدام مجموعة من اآلالت متنوعة التخصص، مرتبة بطریقة معینة، بما ال بمختلفة ومتنوعة 
ح بتحرك الوحدات غیر تامة الصنع من مكان آلخر في المنشأة، ویترتب على ذلك تخفیض یسم

التكلفة والوقت والجهد الناتج عن التنقل من مكان آلخر، وكذلك یتیح للعاملین في المنشأة تركیز 
  .) 23، ص2011 الجندي،( جهودهم على المنتج من البدایة إلى النهایة 

الل تطبیق هذا المفهوم، وترتیب اآلالت وفق خالیا إنتاجیة في ظل یرى الباحث أنه من خ      
مدخل محاسبة ترشید الفاقد، تستطیع المنشأة تخفیض التكالیف والوقت والجهد الناتج عن 

  .االنتقال من مكان آلخر في المصنع؛ إلتمام إجراءات العمل

:   

نظام إنتاج  إلىهو أسلوب یقوم على فكرة تحدید معاییر أداء العمل؛ من أجل الوصول       
جید یتمثل في بیئة آمنة ومنظمة ونظیفة، ونشأ هذا األسلوب في الیابان، وهو یهدف إلى تبسیط 

ویتكون هذا األسلوب من خمسة معاییر تبدأ في اللغة اإلنجلیزیة وتنظیم ونظافة بیئة العمل، 
 ,Bozdogan, 2010( وهي" التاء"بینما تبدأ في اللغة العربیة بحرف " "Sلیابانیة بحرف وا

p.1-2( ،)Bralla, Lean,Vocabulary, 2007, p1-2(:   
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ویقصد به ترتیب مكان العمل بصورة كاملة، بحیث یشمل كل عنصر حسب : ترتیب .1
تحتاج إلى تنفیذ، استخدامه، وتوضع عالمة ممیزة حمراء مثًال على األشیاء التي ال 

 .وبعد ذلك یتم التخلص من األشیاء التي لیس لها فائدة وغیر مرغوب فیها
وهي وضع كل شيء في مكانه الصحیح بعد استخدامه، مع ضرورة وضع : تسویة .2

إشارات إرشادیة أو الفتات صغیرة على هذه األماكن؛ لكي یتم الوصول إلیها بسهولة 
 .ویسر

لمكان العمل بصورة دقیقة؛ لیتم مالحظة أي أشیاء غریبة في عملیة تنظیف هو : تلمیع .3
مكان العمل قد تتسبب في مشاكل أو أعطال مستقبلیة، أو أن تكون ناتجة عن أعطال 

 .وٕاشكالیات في اآلالت، كتسرب الزیوت والسوائل والغازات في مكان العمل
لعمل، حیث یتم هو العمل على تنمیط واستخدام أفضل الممارسات في مواقع ا: تنمیط .4

كتابة وتوثیق جمیع الخطوات الالزمة إلنجاز أي نشاط بكفاءة وفاعلیة مع أهمیة إتاحة 
الفرصة للعاملین؛ للمشاركة في تطبیق وٕارساء هذه الممارسات، حیث إنهم یمتلكون 
مصدر مهم للمعلومات یجب االهتمام به وعدم تجاهله كما یحدث في كثیر من 

 .األحیان
ت هو االستمرار والثبات في تطبیق فكر الترشید حتى إتمام جمیع خطوات التثبی: تثبیت .5

العمل، وعدم الرجوع للطرق التقلیدیة؛ مما یدفع بفریق العمل لاللتزام الذاتي، وبصورة 
تبر مفهوم مستمرة للتخلص من أي خطوة غیر ضروریة، وال تضیف قیمة للمنتج، ویع

ذ؛ نظرًا لمقاومة اإلدارة والموظفین على مستوى التنفی التثبیت من أصعب األسس
  .للتغییر

 

  :حاسبة ترشید الفاقد مبادئ أساسیة وهي على النحو التاليدخل ملم      

1.  

للعمالء، من خالل تحقیق  في ظل بیئة التصنیع الحدیثة یهدف هذا المبدأ إلى خلق قیمة      
، حیث إن فحص القیمة من وجهة نظر مواصفات واألسعار التي تناسبهملل اً ، ووفقرغباتهم

  .)7، ص2010مقلد،(أفضلالعمالء یعتبر أساسًا لتصمیم المنتجات؛ حتى یتم تسلیمها بصورة 
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وبناًء على هذا المبدأ تعتبر قیمة المنتج من وجهة نظر العمالء هي الموجه األساسي      
لجمیع عملیات التحسین والتطویر في المنشأة، فعلى هذا األساس یتم تحدید جمیع الخصائص 
والمواصفات واألنشطة والعملیات الخاصة بالمنتج؛ حتى یتم التمكن من توصیله في الوقت 

  .دة التي یرغبها العمالءوالسعر والجو 

2.  

عبارة عن كل األنشطة التي تقوم بها المنشأة؛ إلنتاج وتسلیم المنتج أو : "تدفق القیمة      
  .)7، ص2010 مقلد،( "الخدمة، بدایة من استالم أمر العمیل، وحتى تسلیم المنتج إلى العمیل

هذه األنشطة والعملیات مقابل حیازة المنتج، فإنه  وألن العمیل هو الذي یقوم بدفع قیمة      
یجب على المنشأة أن تهتم بهذه األنشطة والعملیات، والتعرف على القیمة التي یضیفها كل 
 نشاط للمنتج، وكذلك التعرف على مواطن الفاقد الموجودة في أي نشاط والتخلص منها

    .)581-580، ص2010الجندي، (

3.   

یعتمد نظام الجذب على سیاسة انسیاب العمل حسب حاجات ورغبات العمالء الفعلیة،       
بدًال من دفع المنتجات إلیهم، وبناًء على هذا األساس فإن عملیة اإلنتاج في أي مرحلة من 

وكمیة المراحل تتم بناًء على بالغ من المرحلة التي تلیها، حیث یتم في هذا البالغ تحدید نوع 
المنتجات المطلوبة، ویترتب على ذلك انخفاض ملموس في وقت إعداد اآلالت، وانخفاض حجم 
الدفعة اإلنتاجیة، وحجم المخزون وزمن االنتظار، ومن جانب آخر یعمل على زیادة استجابة 

نها بما یحقق زیادة رضا العمالء، المنشأة للتغیرات السوقیة، وتقلیل عیوب المنتجات وتحسی
ًء على ذلك فإن تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یدعم مفهوم المشاركة في القیام بعملیات وبنا

التخطیط والجدولة اإلنتاجیة في ظل فلسفة قیام العمالء بجذب المنتجات وفقًا الحتیاجاتهم بدًال 
من دفعها لهم؛ مما یؤدي إلى تخفیض الدفعة اإلنتاجیة، والبحث عن طرق أفضل للحصول 

لموارد، وانخفاض وقت تجهیز اآلالت وٕاعدادها، وتخفیض أوقات االنتظار ومستویات على ا
المخزون، ویؤثر ذلك على سرعة استجابة المنشأة للتغیرات السوقیة، وزیادة رضا العمالء عن 

 ,Aruheiter and Maleyeff(النظام اإلنتاجي بصورة عامة، وعن المنتجات بصورة خاصة 
2005,pp.5-12 (.  
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4.   

یركز مدخل محاسبة ترشید الفاقد على إحداث تحسینات مستمرة في العملیات اإلنتاجیة،       
تؤدي إلى تطورات وتعدیالت إیجابیة تحقق المنشأة من خاللها الجودة والكمال، بحیث تتخلص 

المطابقة لرغبات العمالء  من جمیع أنواع الفاقد، وتقدم منتجات متمیزة في الشكل والمواصفات
  .)582، ص2010الجندي، ( في الوقت المحدد، وبجودة عالیة، وسعر مناسب

ولتحقیق ما سبق فال بد من التدفق االنسیابي المستمر لإلنتاج، وٕازاحة أیة قیود أو       
معوقات قد تحدث أثناء العملیات اإلنتاجیة المختلفة، والتخلي عن األعمال واألنشطة غیر 

  :لضروریة والتي ال تضیف قیمة للمنتج، وتقلیص زمن اإلنتاج وفقًا للمعادلة التالیةا

  زمن االنتظار+ زمن النقل + زمن التفتيش + زمن التشغيل = زمن اإلنتاج

ومن الجدیر بالذكر أن تحقیق هذا المبدأ یفرض وجود تالزمًا مشتركًا بین مدخل محاسبة       
الشاملة، فكالهما یعمل على تدعیم اآلخر، فمدخل محاسبة ترشید  ترشید الفاقد وٕادارة الجودة

الفاقد یهدف إلى تحقیق رغبات العمالء، ولتحقیق هذا الهدف یجب الوصول إلى منتجات ذات 
  .)Bralla, Bottleneck Management, 2007, pp.1-2( مستویات عالیة من الجودة

5.    

تسعى المنشآت الحدیثة للحصول على إنتاج خالي من الفاقد، وهذا یتطلب وجود حوافز       
للعاملین بالمنشأة؛ للتخلص من الفاقد خالل تدفق القیمة، وال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل 
تزوید العاملین بالمعلومات الصحیحة عن الفاقد والضائع وفي الوقت المناسب، وال بد من 

فیة التعامل مع المشاكل التي تتسبب في الفاقد، وحلها أوًال بأول، وال یتم انتظار تدریبهم على كی
  .)7، ص2010مقلد، (اإلدارة واالعتماد علیها لوحدها في حل هذه المشاكل 

ولتحقیق األهداف المرجوة من مدخل محاسبة ترشید الفاقد ال بد من التكامل والتداخل في       
شید الفاقد، وٕان تطبیق أحد المبادئ دون اآلخر ال یحقق الهدف تطبیق المبادئ الخمسة لتر 

المطلوب من ترشید الفاقد، وكذلك فإنه یوجد تكامل وتالزم بین المبادئ الخمسة لترشید الفاقد 
والمفاهیم المرتبطة به، فعلى سبیل المثال فإن التخلص من الفاقد، وتحقیق التدفق االنسیابي 

یانة الوقائیة هي عوامل أساسیة ومترابطة من أجل تقدیم القیمة لإلنتاج، وتطبیق برامج الص
  .)37، ص2011الجندي، (المطلوبة من وجهة نظر العمیل 
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6.  

من خالل تحدید نقاط االختناق المتوقعة، والعمل على تذلیلها، وتحقیق التدفق االنسیابي       
: بأنها أبطأ عملیة تتم خالل إنتاج المنتج، فعلى سبیل المثاللألنشطة، وتعرف نقطة االختناق 

لو امتلكت المنشأة خمسة آالت، وتبین أن اآللة الثالثة تستهلك وقتًا ضعف اآلالت األخرى 
وتتطلب العملیة اإلنتاجیة مرور جمیع وحدات المنتج علیها، فإن ما تقوم به هذه اآللة یعتبر 

حیث إذا تم نشأة، وغالبًا ما تكون نقاط االختناق غیر ثابتة، بأبطأ عملیة أو نقطة اختناق للم
عندها یجب على المنشأة تشكیل فریق جدید لحلها، وتحقیق انسیابیة  عالج نقطة ظهرت أخرى،

اإلنتاج، وبالتالي فإنه یتوجب على المنشأة عدم قبول أي نوع من أنواع األعطال التي تؤثر على 
 Bralla, Bottleneck(الصیانة اإلنتاجیة الشاملة حركة اإلنتاج من خالل مفهوم 
Management, 2007, pp.1-2(.  

 

  شید الفاقد بأربع مراحل أساسیة هيلمدخل تر تمر الخطوات التنفیذیة       

Hedin, 2005, pp. 29-31) Carnes and(:  

بالمنشأة، وتحدید كیفیة البدء بتطبیق مدخل محاسبة التعرف على نظام اإلنتاج الحالي  .1
 .ترشید الفاقد، وما هي األهداف المرجوة من تطبیقه

عمل هیكل تنظیمي للمنشأة یتم من خالله توضیح تدفقات القیمة داخل النظام  .2
 .اإلنتاجي، وعمل قائمة تفصیلیة بتشكیلة المنتجات واستیراتیجیة النمو

ض الفاقد في جمیع المراحل اإلنتاجیة للمنتج، وتحسین تكوین نظام یعتمد على تخفی .3
 . تدفق وانسیاب العمل، وأن یكون اإلنتاج حسب حاجة السوق، وحاجات العمالء

تعزیز الثقة والعالقات بین المنشأة وموردیها وعمالئها، وأن یكون لدى أفراد المنشأة  .4
في جمیع أنشطة إحساس مستمر بوجود حاجة للتحسین عن طریق التخلص من الفاقد 

 .المنشأة، وكذلك التطویر الملموس في جودة المنتجات بما یحقق رغبات العمالء
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ال شك أنه في حال تحول المنشأة للعمل وفق مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیكون له آثارًا       
  :)Swank, 2003, p. 125( المنشأة، ومن هذه اآلثارإیجابیة على 

تضاعف اإلنتاجیة من لحظة استالم العمال للمواد الخام، حتى االنتهاء من جمیع  .1
 .العملیات اإلنتاجیة

ترشید الموارد المستخدمة في اإلنتاج، وتخفیض الوقت والجهد المبذولین في العملیة  .2
 .اإلنتاجیة

 .ملیة اإلنتاجیةانخفاض حجم األخطاء أثناء الع .3
 .انخفاض حجم العمالة الالزمة للتشغیل .4
  .انخفاض زمن تقدیم المنتجات الجدیدة إلى السوق .5

 

إلى " اإلنتاج االقتصادي"قبل بدء أي رحلة تحول من أن تملك خریطة واقعیة  من الجید       
 مبادئ لرسم خریطة أهداف هذه الرحلة، یوجد ثالث "اإلنتاج المحدد وترشید الفاقد"

Stenzel,2007, P26)(:  

؛ وذلك أن معظم المدراء والتنفیذیین والمهندسین وهو األهم "خلفیة المستهلك" :األولالمبدأ 
ترشید مدخل محاسبة ، ولیس لدیهم فهمًا لمبادئ "التشغیل االقتصادي"معتادون على بیئة عمل

قبل مسك أدوات هذه السیاسة لتطبیقها؛ ألنهم یركزون على الفاقد، وتلبیة رغبات المستهلك 
جودة بأقل تكلفة، في حین أن مؤسسة ترشید الفاقد تركز على تلبیة حاجة المستهلك بما یرید، 

  .وفي الوقت الذي یرید

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه كنتیجة لعدم قراءة هذا فإن هناك حاجة لمزید من الفهم        
صمیم السلیم لمؤسسة ترشید الفاقد التي تسعى حقیقة إلنجاز التصمیم المناسب المعمق عن الت

للنظام الكامل لتزوید المستهلك بما یرید في الوقت المناسب، مع المحافظة على أعلى جودة 
وأدنى سعر، مع التأكید أنه في سیاسة ترشید الفاقد، فإن السعر األدنى هو السعر المقبول من 

  .ق، ویترك هامش ربح معقول بعد التكلفةالمستهلك في السو 
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ن یمثل عملیة تحسین في النظم الحالیة، إال أویراعى أنه مع اعتبار إزالة التالف دائمًا        
النظام الكلي للمؤسسة یحتاج إلى إعادة تصمیم؛ لیصبح قادرًا على تلبیة قیمة المستهلك على 

  .المستوى األكبر، وعلى المدى البعید

المساعدة في تحدید مسافات رحلة ترشید الفاقد، وهو أن كل األجزاء تكلف نفس : ثانيالمبدأ ال
التوفیر الفوري في المنظمة، كما ) JIT(التكلفة عند جمیع مستویات اإلنتاج بالتوازن مع سیاسة 

أن الهدف األمثل للتخلص من سیاسة الحجم االقتصادي للتشغیل هي أن تكون التكلفة واحدة 
دات عند جمیع مستویات اإلنتاج، كما أن سعي مؤسسات ترشید الفاقد نحو هذا لجمیع الوح

الهدف في تكلفة اإلنتاج، والتصمیم الصحیح، والحجم الصحیح یدفعها لتحقیق تقدم یومي في 
  .هذا المجال

هو المخزون الصفري، وهذا یعني أن اإلنتاج سیستمر بدون مخزون وبسهولة، ما : المبدأ الثالث
نظام اإلنتاج سیكون بال مخزون، حیث تتحرك  وحدات اإلنتاج الواحدة تلو األخرى في یعني أن 

  .كل إجراء بشكل مستمر
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3 

 

 
 

 

تعظیم كفاءة األرباح وبالتالي تعظیم   الهدف
  الربحیة 

التحسین المستمر ویتم االعتماد في ذلك 
على فرق العمل للوصول إلى تدنیة 
الفاقد إلى أدنى صوره، وتحقیق قیمة 

  . مضافة من وجهة نظر العمیل
یتم إنتاج المنتج قبل تلقي متطلبات   وقت بدء اإلنتاج

وكل منتج له  Make to stockالعمالء 
عملیة محددة ومنفصلة عن باقي 

  .المنتجات

یتم إنتاج المنتج بناًء على رغبات 
 Make to Ordersومتطلبات العمالء 

وجمیع المنتجات تمر بنفس العملیات 
  .اإلنتاجیة

ركز غالبًا على یتم اإلنتاج بكمیات كبیرة تت  حجم اإلنتاج 
منتج وحید ، ویركز بصفة أساسیة على 

  .اقتصادیات الحجم 

یتم اإلنتاج بكمیات صغیرة، ویتم إنتاج 
منتجات مختلفة لحد كبیر في ضوء 

  .احتیاجات العمالء 
المخزون بكمیات كبیرة ومتذبذبة وفقًا   المخزون 

للحاجة ، مما یتطلب نظم معقدة لتقویم 
  .المخزون 

أدنى مستوى له، مع  المخزون عند
استقرار نسبي في حجمه، وبالتالي یعتمد 

  .تقویمه على إدارة بسیطة ومرئیة 
تعمل هذه النظم في ظل عدد كبیر من   الموردین

الموردین وفي حاالت كثیرة یوجد أكثر من 
  .مورد لنفس المنتج

یهدف إلى تقلیل عدد الموردین، وفي 
معظم الحاالت یوجد مورد واحد لكل 

  .منتج
متغیرة ومتذبذبة ویعتمد العمیل على فحص   الجودة 

  .البضاعة القادمة
مرتفعة وتعتمد على فحص الجودة في 
المنبع، وتستخدم أسالیب الرقابة 

  .اإلحصائیة على الجودة
األسعار محددة، ووجود أي فاقد یضاف   األسعار/التكلفة 

  .إلى تكالیف المنتجات 
األسعار تفاوضیة، وتحقیق وفورات 
تكالیفیة من خالل التخلص من الفاقد 
والتحسین المستمر في األعمال لدى 

  .العمیل والمورد
)41-40ص ، 2011الجندي،(: المصدر 
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ص  ،2010مقلد، ( لخالي من الفاقد والضائع في أنهاتنبع أهمیة المحاسبة عن اإلنتاج ا      
8 -9(:  

 .توفر معلومات التخاذ قرارات أفضل، وتؤدي هذه القرارات لتحسین اإلیرادات والربحیة •
تخفیض الوقت والتكلفة، والتخلص من الفاقد عن طریق التخلص من العملیات غیر  •

 .الضروریة
تحدید المنافع المالیة المتوقعة من تطبیق فكر اإلنتاج الخالي من الفاقد والضائع  •

 .راتیجیات التي تحقق هذه المنافع،والتركیز على االست
 .حصائیاتاإلمعلومات و التشجع التحسینات طویلة األجل عن طریق تقدیم  •
التركیز على قیمة العمیل عن طریق الربط بین قیاس األداء وبین مسببات خلق القیمة  •

 .؛ وذلك لتعظیم قیمة العمیل

ر على جمیع الوظائف التي مما سبق یتضح أن نظم اإلنتاج الخالي من الفاقد والضائع تؤث
تتم داخل الشركة وعلى رأسها المحاسبة المالیة، مما یستدعي تطبیق مبادئ المحاسبة عن 

  .اإلنتاج الخالي من الفاقد والضائع
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  الثالثاملبحث 

مدخل متطلبات إعادة هندسة نظم احملاسبة اإلدارية يف ظل تطبيق 
  ترشيد الفاقدحماسبة 

  

من الحقائق اإلداریة التي أصبحت معروفة للجمیع أن المنظمات تعمل في بیئات متغیرة       
ضمن نظام مفتوح، وأن الهندسة تمثل تغیرًا في أدلة وٕارشادات األنشطة اإلداریة واختیار 

جات أفضلها، فهي تهتم بتحسین النوعیة واإلنتاجیة، أي أنها تحرص على تحقیق أعلى در 
النجاح وأفضل استثمار بأقل وقت وجهد ونفقات، حیث أنها تركز على الداخل والعملیات 
اإلنتاجیة أكثر من تركیزها على اإلدارة والتراكیب، كما أنها تعمل على استبعاد األنشطة غیر 
الضروریة، والتي ال تضیف قیمة للمنتج، واستحداث أمور جدیدة في بیئة العمل بما یضمن 

التطورات الحدیثة، وعمل نموذج جدید یحتوي على الوسائل واألسالیب التي تعمل على مواكبة 
وجدیر بالذكر أن إعادة الهندسة لیست مجرد نظریة إداریة وأسلوب  ،تجاوز اإلخفاقات القدیمة

جدید في أداء العمل، وٕانما تمثل تحوًال هدفه األساسي تقلیص الدورة الزمنیة الالزمة لتطویر 
  .)10، ص2010، توفیق(العمالء رضاتحسینه، و العمل، و 

   

)183-182ص ،1999 البرواري،( بالخصائص التالیةتتمیز إعادة الهندسة      

 .االعتماد على فریق العمل بدمج مجموعة من الوظائف في وظیفة واحدة .1
العاملین من اتخاذ تركز على األعمال اإلداریة، وال تركز على األنشطة، وتمكن  .2

 .القرارات
 .ترتیب العملیات حسب التزامن ولیس حسب التتابع .3
تختلف عن أسالیب التطویر اإلداري التقلیدي، فمثًال نجد أنها تهتم بجانب اإلصالح  .4

 .والتجدید
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 التغیرات، والتي كان لها انعكاساتها على شهدت بیئة التصنیع الحدیثة مجموعة كبیرة من
)21، ص2010توفیق، ( نظم التكالیف والمحاسبة اإلداریة في مجاالت رئیسیة وهي 

في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، ومن ثم العمل ) التقدم والتكنولوجیا(زیادة المیكنة اآللیة  •
 .على تطویر األداء الصناعي بصورة شاملة من خالل مسببات التكلفة

زیادة التكالیف الثابتة، واالعتماد على اآلالت، وبالتالي زیادة تكلفتها، والعمل على  •
 .تخفیض مدة دورة اإلنتاج لتصبح قصیرة

االهتمام بمعاییر الجودة، وزیادة أهمیتها في المنشأة، وبالتالي زیادة الحاجة إلى توفیر  •
تصمیم نظم المعلومات معلومات عن تكلفة الجودة، وطرق ومجاالت جدولة اإلنتاج، و 
 .بالصورة التي تتوافق مع درجة اآللیة المطبقة في عملیة التصنیع

ویتوجب على المنشآت تبني نظم التصنیع الحدیثة؛ لتبقى في مركزها التنافسي، مما       
أن تطور أهدافها _ باعتبارها المصدر األساسي للمعلومات_یفرض على نظم المحاسبة اإلداریة 

لتقلیدیة؛ لكي تواكب التطورات الحاصلة في بیئة التصنیع الحدیثة؛ للمحافظة على وأدواتها ا
دورها كمصدر رئیسي للمعلومات التي تحتاجها اإلدارة في اتخاذ القرارات، وٕان إعادة هندسة 
أسالیب المحاسبة اإلداریة یتطلب دراسة النظم وتطویرها؛ لكي تفي بمتطلبات حل المشاكل 

 . ر أسالیب جدیدة للعمل، تتناسب مع التغیرات الجدیدةالموجودة، وابتكا

 

 إن عملیة هندسة القرار ما هي إال عملیة اختیار بین البدائل المختلفة، بناًء على ما تقدمه
المعلومات المحاسبیة من تغذیة أمامیة وتغذیة عكسیة، وتتم عملیة هندسة القرار من خالل 

  :)101-99، ص2003قللي، ( التالیةالخطوات 

 .أي تحدید الهدف الذي من أجله یتم إعداد نموذج القرار: تحدید مشكلة القرار .1
 .سواًء تكالیف أو غیرها: تحدید مدخالت المعلومات .2
من خالل التغذیة األمامیة، وتقدیر االحتماالت، : أسلوب التنبؤ بالحاالت المستقبلیة .3

 .ت لنموذج هندسة القراروالتنبؤ، والتي تستخدم كمدخال
ویتم بإعداد البدیل الذي یحقق الهدف المطلوب من خالل : إعداد نموذج هندسة القرار .4

 .التركیز على االختیار، والمفاضلة بین مسارات النشاط في المستقبل
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 .حیث یقوم المدیر بتنفیذ القرار الذي یتم اختیاره ):التطبیق(إجراء تنفیذ القرار  .5
وذلك من خالل المقارنة بین األداء المقدر واألداء الفعلي، وما ینتج عنه : تقییم األداء .6

 .من تغذیة عكسیة، تساعد على دعم القرار، أو إعادة النظر فیه

فهو یحتوي " هندسة القرار" إن هذه الخطوات والتي تمثل نظامًا متكامًال یمكن تسمیته ب      
ي المعلومات، ومخرجاته هي القرار، وتغذیته على كل ما یتعلق بعملیات القرار، فمدخالته ه

  . العكسیة هي دعم القرار

وبهذه الخطوات واآللیة یمكن التعامل مع ما یتعلق بإعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة       
 .التقلیدیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، وبما یتوافق مع مدخل محاسبة ترشید الفاقد

   :احملاسبة اإلداريةمتطلبات إعادة هندسة نظم 

ت األساسیة تحتاج عملیة إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة إلى مجموعة من المتطلبا      
  :على النحو التالي وهي

 

إن طرق  وآلیات العمل بنظم معلومات المحاسبة اإلداریة في ظل مدخل محاسبة ترشید       
الفاقد یتطلب ترسیخ مفهوم ثقافة التطویر المستمر للمحاسبین اإلداریین بالطرق والوسائل 
المختلفة، مثل البرامج التعلیمیة والتدریبیة التي تساهم في دعم مستوى المعرفة والقدرات 

بتكاریة فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع المشاكل المتوقعة وغیر المتوقعة، والعمل اإلبداعیة واإل
على تحقیق األهداف العامة للمنشأة بما یدعم القدرة التنافسیة للمنشاة في ظل التطورات 
المتالحقة في بیئة التصنیع الحدیثة، حیث یساعد ذلك في تحقیق االنسجام والتوافق والتالزم بین 

عمل بأسالیب المحاسبة اإلداریة في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد، وتطویر ثقافة آلیات ال
وفكر المنشأة، وأن تكون سالسل القیمة وسالسل التورید مرنة وقابلة للتطویر؛ لخدمة أهداف 

  .) Kroll, 2004, p.5(المنشأة في إشباع رغبات عمالئها، وتحقیق رضاهم عن منتجاتها 

 

لمشكلة  الفاقدإن تطبیق نظام تكلفة تدفق القیمة هو الحل المقدم من محاسبة ترشید        
  .التكالیف المعیاریة والتالف
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تناول الحدیث عن األثر المعقد لطریقة التكالیف المعیاریة للمؤسسات التي تسیر نحو یو       
الفاقد، حیث ما زالت المؤسسات التقلیدیة تستمر في استخدام ترشید محاسبة  مدخل التحول إلى

هذه الممارسات المتقادمة منذ منتصف القرن العشرین، وفي الحقیقة إن طرق التكلفة المعیاریة 
؛ ألنها تدعم طبیعة المشتقات المالیة الفاقدتمثل عائقًا جوهریًا عن التحول إلى محاسبة ترشید 

  .ذات القیمة للزبون والموظف الفاقدناسب مع سیاسة ترشید التقلیدیة، وبالتالي ال تت

بعد تحلیل الطرق ذات العالقة بقیام نظام التكالیف المعیاریة بإعاقة التحول نحو محاسبة        
هو منهج محاسبة تكلفة تدفق  فاقدمن وجهة نظر محاسبة ترشید ال، فإن الحل الفاقدترشید 

عن كل األنشطة الالزمة لتصمیم وطلب وتصنیع المنتج أو  القیمة، حیث إن تدفق القیمة یعبر
أهم  من وغیرها، وتعتبر...الخدمة من المواد الخام وحتى الزبون، باإلضافة إلى خالیا العمل

أن یكون على  الفاقدوعلى مدیر ترشید ، ، وتصمیم انسیاب العملالفاقدمحددات إجراءات ترشید 
طة محوریة في كل ممارسات التكلفة اإلداریة فیما یتعلق علم بكیفیة استخدام تدفق القیمة كنق

 باستخدام معلومات التكلفة إلدارة تدفق القیمة، وتكلفة اإلنتاج، وتطبیق نظام تكلفة تدفق القیمة
Stenzel,2007, P26)(.  

 ن فرق عمل لها تتوجه المنشآت الحدیثة في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد إلى تكویو
عملیة صنع واتخاذ القرار، ولذلك یجب أن یتم مشاركة وتواجد أفراد من  إیجابیة فيمشاركة 

وذلك من أجل ربط اإلدارة المحاسبیة  ؛العمالء ضمن فرق العمل لمختلف مراحل اإلنتاج
بالعمالء، بحیث یتم الحصول على المعلومات، والتعامل معها بصورة سریعة ومباشرة، وٕاعدادها 

 ،من خالل ربط التنفیذ مباشرة باألهداف ،لعمل التخاذ القرار األنسبوعرضها على فریق ا
)43- 42، ص 2011الجندي، ( وسرعة تعدیل البیانات وفقًا ألي مستجدات 

 ,Maskell,2001,p15( ،)Bagby and Freauff( ویحقق ذلك للمحاسبین ما یلي
1999,p.27)  

 .تدفق القیمةاشتراك المحاسبین في تنفیذ األعمال، وفهم نماذج  .1
 .التعرف بصورة مستمرة على رغبات العمالء؛ مما یساعد على حل المشاكل بسرعة .2
تحول المحاسبین اإلداریین ضمن الخلیة اإلنتاجیة؛ لقیامهم بأنشطة مضیفة للقیمة،  .3

وبذلك یقف المحاسبین على أي تغیرات فور حدوثها، وتوفیر المعلومات بالسرعة 
لوقتیة واالرتباط برغبات العمالء، وسرعة إجراء التعدیالت، والوضوح والدقة والشمول وا

  .وخفض زمن االستجابة للعمالء والتكلفة
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إن حصول المحاسبین على المعلومات ذات السرعة والشمول والموضوعیة والكفاءة       
وغیرها، یجعل المحاسبین على اطالع أوًال بأول بكل جدید، ومن ثم عمل ما یلزم من إجراءات 

ن تطبیق المنشأة أ ، كماعدیالت؛ بهدف تخفیض التكالیف وتلبیة طلبات العمالء ورغباتهموت
لنظم تكالیف تدفق القیمة یعمل على تخفیض التكالیف في المنشأة من عدة جوانب، كما هو 

 ,Jones,2000,p54-55( ،)Baggaley and Maskell,2003(  موضح في النقاط التالیة
partI,p23(:  

إن اعتماد المنشأة على فرق العمل في اتخاذ : االتصاالت واألعمال الورقیةخفض تكلفة  .1
القرارات، ومحدودیة أفراد تدفق القیمة، ومعرفتهم التامة بالقرارات التي شاركوا في صنعها، 

 .التكالیف الخاصة بكثرة االتصاالت والمراسالت واألعمال الورقیةیخفض ومعرفة أبعادها 
تعامل المنشأة في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد مع موردین  إن: خفض تكالیف الفحص .2

ممیزین وموثوق بهم، وآالت ذات كفاءة عالیة، یعمل على تخفیض التكالیف الناشئة عن قیام 
 .المنشأة بفحص منتجاتها؛ للتأكد من جودتها وسالمتها من العیوب

طبیق مفهوم تدفق القیمة القائم في ظل قیام المنشأة بت: خفض تكالیف التخزین والنقل والمناولة .3
على فكرة عدم التخزین واالستالم مباشرة من الموردین، واإلنتاج حسب حاجة السوق؛ فإنه یعمل 

 .على خفض التكالیف الناشئة عن كل من التخزین والنقل والمناولة والتلف بسبب التخزین
یمة تصبح تكلفة اإلنتاج في ظل تطبیق مفهوم تدفق الق: انخفاض تكلفة تتبع تكالیف اإلنتاج .4

محدودة بتكلفة كل تدفق قیمة ینتج عن أي نشاط یضیف قیمة للمنتج، فتكالیف اآلالت، وفرق 
وغیرها، تكالیف مباشرة وفقًا لنظام تدفق القیمة، وبالتالي فإن مشكلة تتبع ..... العمل، والمعدات

 .عناصر التكالیف غیر المباشرة تصبح بسیطة ومحدودة

ًال مما سبق فإنه في ظل تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد تتغیر نظرة المنشأة إلى وٕاجما      
المحاسبین اإلداریین؛ المتالكهم إلمامًا وفهمًا كامًال لمفهوم الخالیا اإلنتاجیة، بما یساعدهم في 

في عملیة الربط بین األهداف اإلستراتیجیة والتشغیلیة، كما وأنهم یتمیزون بمشاركتهم الفاعلة 
صنع القرار، وٕایجاد حلول غیر تقلیدیة ألیة مشكالت في العملیة  اإلنتاجیة، ویساعدون في 

كما إن قیام المنشأة بإتاحة جمیع ، تقدیم اقتراحات بناءة؛ لزیادة الحصة السوقیة والمنافسین
كة المعلومات ألفراد فریق العمل یدلل على الوضوح والشفافیة في المنشأة، ودعم مفهوم المشار 

وتحفیز وٕاثراء الدافعیة عند فریق العمل، وتعمل على التخلص من األنشطة التي ال تضیف قیمة 
  .)45، ص2011 ،الجندي(قیق رضا العمالء للمنشأة، أو الحد منها، وبالتالي تح
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في بیئة التصنیع الحدیثة ال بد للمنشأة من حساب تكلفة المنتج من منظور تدفق القیمة،       
وذلك من خالل استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المنشأة ككل؛ ألنه ال یمكن االعتماد 

ید على أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة في بیئة إنتاجیة تعتمد على فكرة مدخل محاسبة ترش
، وهي )اإلدارة بالنتائج(الفاقد؛ ألن المحاسبة اإلداریة التقلیدیة تنظر للمنشأة نظرة خلفیة 

تتعارض مع فكر مدخل محاسبة ترشید الفاقد الذي ینظر للمنشأة نظرة أمامیة تقدمیة تتوافق مع 
سائل رغبات العمالء، وبالتالي یجب إدارة التكالیف من منظور جدید یطلق علیه اإلدارة بالو 

)Maskell and Baggaleym2004,p157-158(.  

إن تدفق القیمة للوحدة تعادل إجمالي تكلفة تشغیل العملیات واألنشطة التي تمت عبر       
التدفق، مقسومة على عدد الوحدات التي تم تسلیمها للعمالء مع تجاهل المخزون تحت 

مال اإلنتاج، وتكالیف األنشطة التشغیل، وتشمل تكلفة الوحدة إجمالي التكالیف من أجور ع
الداعمة والمساندة لإلنتاج، والدعم الهندسي، والعدد واآلالت، والمواد المستخدمة، وتكالیف 
الصیانة، والتسهیالت المختلفة، وكذلك فإن تكالیف العمالة المحملة یجب أن تكون محددة بأفراد 

وبذلك ال یتم تحمیل للتكالیف فریق العمل، الذین یعملون عبر تدفق القیمة معظم الوقت، 
  .)Baggaley,2007,p.2(الصناعیة غیر المباشرة باعتبار جمیع التكالیف تكالیف مباشرة 

 

  المخزون في المحاسبة التقلیدیة یعتبر أصل من القوائم المالیة، ویحمل المنشأة تكالیف
تخفیض التدفقات النقدیة، أما من وجهة نظر  یؤدي إلىهلك مساحة تخزینیة؛ مما إضافیة، ویست

محاسبة ترشید الفاقد فإن المخزون ال تعتبر أصًال من األصول حیث یكون اإلنتاج حسب 
الطلب وحاجة السوق؛ مما یؤدي إلى تخفیض المخزون إلى أدنى مستوى؛ حتى یصل إلى نقطة 

  .)Kroll,2004,p.4( الصفر

التكنولوجیة والمنافسة الكبیرة، قامت الكثیر من المنشآت بوضع وبناًء على التطورات       
حیث یعتبر تخفیض ) JIT(برامج للتحسین والتطویر المستمر عن طریق اإلنتاج بدون مخزون 

، 2001أبو خشبة، ( المخزون من األهداف االستیراتیجیة للمنشأة في الوقت الحاضر
  .)131ص
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  تعرف تكلفة العمالة المباشرة في محاسبة التكالیف التقلیدیة بأنها تلك التكلفة التي اشتركت
بصفة مباشرة بتصنیع المنتج، أما تكالیف العمل األخرى فإنها تصنف على أنها تكالیف عمل 
غیر مباشرة تدرج ضمن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة، أما في مدخل محاسبة ترشید الفاقد 

تلف المعادلة تمامًا، حیث یتم التركیز على كل المهارات واألنشطة العاملة عبر تدفق القیمة فتخ
، ونتیجة النخفاض قیمتها ال یمكن االعتماد من جمیع تصنیفات العمالة واعتبارها عمالة مباشرة

  .علیها كأساس للتحمیل؛ ألنها تعطي نتائج غیر دقیقة

كیف تأثرت العمالة في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد، وبناًء على ما سبق فإننا نرى       
ساس للتحمیل؛ بسبب حیث أصبحت تكالیف العمالة مباشرة، وال یمكن االعتماد علیها كأ

  )Deluzio, 2006, p.4( ،)Deluzio, 2008, p.2. (انخفاض قیمتها

 

المعیاریة أنها تستخدم كأداة لتقییم األداء من خالل قیاس االنحرافات من وظائف التكالیف     
بین التكالیف الفعلیة وما هو مخطط له، والتي تكون إما إیجابیة في صالح المنشأة، أو سلبیة 
لغیر صالحها،كما وتعتبر معاییر الكمیة والزمن وحدات ثابتة للقیاس وتقییم كفاءة العاملین، 

ف المعیاریة في تقییم أداء المشرفین على العمال أثناء استخدامهم المواد وكذلك تفید التكالی
واألجزاء الالزمة للتشغیل، واستخدامهم ألوقات العمل واآلالت، هذا باإلضافة إلى أنها تفید في 
تقییم أداء موظفي إدارة المشتریات من خالل حصولهم على أحسن األسعار، والطرق المناسبة 

تقییم أداء إدارة المبیعات ومعرفة مدى تحقیقهم حجم مناسب من المبیعات؛ للتسلیم، وأیضًا 
ومن خالل استخدام اإلدارة للتكالیف ، لالستفادة من الطاقة اإلنتاجیة في المنشأة أقصى استفادة

المعیاریة یتولد لدیها وعیًا تكالیفیًا یجعلها تقف على أسباب اإلسراف أو الضیاع، ومن المسئول 
  )67-66ص ، 2012،أبو حشیش. (لة من مراحل اإلنتاجر، وتقییم األداء لكل مرحعن التقصی

رغم اإلیجابیات في استخدام التكالیف المعیاریة كأداة لتقییم األداء إال أنها تتعارض مع فكر   
مدخل محاسبة ترشید الفاقد في حال استخدامها بطریقة غیر صحیحة، كأن تقوم المنشأة بالشراء 
بكمیات كبیرة لتفادي انحراف سعر الشراء غیر المرغوب فیه، وللحصول على خصم كمیة 

تكلفة الوحدة لكل عنصر من المواد المشتراة، إال أنه یترتب على ذلك فكرة الزیادة في وتخفیض 
حجم المخزون التي یرفضها مدخل محاسبة ترشید الفاقد تمامًا، وأن تقوم المنشأة بشراء المواد 
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من الموردین األقل سعرًا دون النظر إلى مواصفات المواد المشتراة؛ مما یتسبب بإنتاج منتجات 
ت جودة منخفضة تتعارض مع الوفاء باحتیاجات العمالء، وتحقیق رغباتهم إلرضائهم وهذا ذا

  .)Cunningham and Fiume,2010,p.3( یتعارض مع مدخل محاسبة ترشید الفاقد

وفي نفس السیاق فإن استخدام انحراف الحجم كمقیاس لألداء التصنیعي والذي هدفه تحقیق   
للوحدة من خالل استخدام الطاقة القصوى لآلالت واألفراد؛ مما  اقتصادیات الحجم مع أقل تكلفة

یترتب علیه زیادة حجم الوحدات المنتجة؛ مما یؤثر سلبًا على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة 
للعمالء، وارتفاع حجم المخزون، وهذا یتعارض مع مدخل محاسبة ترشید الفاقد الذي یهدف إلى 

الجندي، (الفعلي من العمالء، وخفض المخزون إلى حده األدنىأن یكون اإلنتاج حسب الطلب 
  .)51- 50، ص2011

 

  تهتم المنشأة بقرارات االستثمار في األصول طویلة األجل وكیفیة تمویلها؛ لما لها من أهمیة
القرارات مبنیة على  بالغة على المنشأة، وتأثیرها علیها لفترة طویلة؛ ولذلك یجب أن تكون هذه

أساس متین وقوي؛ ألن ضعف القرارات االستثماریة طویلة األجل قد یؤدي إلى عدم استقرار 
أعمال المنشأة في المستقبل؛ لصعوبة استعادة األموال المرتبطة باالستثمارات غیر الجیدة، أما 

عائد على االستثمار، طریقة ال: بالنسبة لمراكز االستثمار فیقاس انجازها بعدة طرق، من أهمها
والذي یأخذ باالعتبار كل من الربح التشغیلي ومبلغ االستثمار الذي أدى إلى تحقیق هذا الربح

)149،276،287، ص  2008ظاهر،( التشغیلي 

الرغم من أهمیة االعتبارات المالیة والتي یجب عدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات وعلى   
یة، أو الموازنة الرأسمالیة، إال أنه في مدخل محاسبة ترشید الفاقد المتعلقة باالستثمارات الرأسمال

ال بد من أخذها بعین االعتبار وهي مستحدثة على المفاهیم التقلیدیة یوجد اعتبارات 
)Deluzio, 2006, p.6( ،)Thiruvengadam, 2008, p.5(:  

 .الجودةمدى توفر اإلمكانات المطلوبة في اآلالت المتاحة لمقابلة معاییر  •
 .قابلیة اآلالت لتعدیل سرعتها؛ لتالئم الزیادة في حجم الطلب مستقبالً  •
أن تكون اآلالت والمعدات الجدیدة صغیرة الحجم ومرنة ویسهل توافقها مع تصمیم  •

الخلیة اإلنتاجیة الموجودة حالیًا، حیث ال تكون عائقًا یؤدي إلى اختناقات في العملیات 
 .اإلنتاجیة
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 .لمعدات على تحقیق زمن االستجابة للعمالء، ومتطلباتهم المستقبلیةقدرة اآلالت وا •
التأكد أن فریق العمل داخل الخلیة اإلنتاجیة قادر على تشغیل اآلالت والمعدات بكفاءة  •

 .أو أنهم بحاجة إلى تدریب متخصص للقیام بذلك
 .مدى إمكانیة تحسین اآلالت القدیمة لتالئم االحتیاجات الجدیدة •

 

 تكمن الفكرة األساسیة لتدفق القیمة في مفهوم الرقابة والقابلیة للمحاسبة، حیث تقع مسؤولیة
  .دفق القیمة على مدیر تدفق القیمةجمیع األنشطة التي تمر بت

ومن هنا أصبح من الضروري توجیه ثقافة المحاسبین نحو المحاسبة والرقابة؛ لتتالءم مع       
هذا التوجه، وباعتبار تدفقات القیمة مراكز مسؤولیة؛ ألن كل تدفق قیمة له أرباحه وخسائره 

لة ومركزه المالي بصورة مستقلة، وبالتالي یجب أن یتحمل مدیري تدفقات القیمة المسؤولیة الكام
 ,Fullerton and Kennedy(ألنشطة تدفقات القیمة، والربط بینها وبین خلق قیمة للعمیل 

2008, p.4(.  

إن الرقابة على تدفق القیمة یدفع المدیرین إلى تعظیم أداء تدفق القیمة، ولیس فقط       
وظائف أو أقسام معینة، ویتم تطویر مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة؛ لتعزیز الرقابة  
والقابلیة للمحاسبة، وتحقیق التكامل بین مقاییس األداء ومعلومات التكالیف وعملیات التحسین 

  .)Maskell, 2000, p2(المستمر؛ لیكون كل فرد في تدفق القیمة مسئوًال عن ذلك 

فقد ربط بین مقاییس األداء باستخدام نظم التكالیف المعیاریة والمقاییس  Baggaleyأما      
المستخدمة في ظل مدخل محاسبة ترشید الفاقد بقوله أنه إذا كانت مقاییس التكالیف المعیاریة 

ة العمالة، واستخدام اآلالت، والتركیز على الموازنات لكل قسم، واستنتاج االنحرافات تتعلق بكفاء
بین التكالیف الفعلیة والمعیاریة، فإن المنشأة ستتجه نحو اإلنتاج بحجم كبیر، وزیادة حجم 

  .)Baggaley, 2007, p2(المخزون، ورفع كفاءة األقسام، وتتبع العمالة المباشرة 

نا لمدخل محاسبة ترشید الفاقد نجد أنه یختلف عن المفاهیم السابقة، حیث ومن خالل فهم     
إن المقاییس المستخدمة فیه هي محاسبة اإلنجاز، وزمن دورة اإلنتاج، ومعدل دوران المخزون، 
وتحقیق الجودة، وتحقیق التدفق االنسیابي لإلنتاج، والتركیز على  تدفقات القیمة، والتخلص من 

  .المخزون أو العملیات اإلنتاجیة الفاقد سواًء في
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فإنه وفي ظل بیئة التصنیع الحدیثة، والتطورات المتالحقة فإنه یجب على نظم  اً وختام      
المحاسبة اإلداریة التقلیدیة أن تطور نفسها، لیس ألنها نظم خاطئة ولكن؛ ألنها أصبحت ال 

لى التخلص من الفاقد بكل صوره تتالءم مع التطورات الحدیثة في بیئة التصنیع التي تعتمد ع
وأشكاله، وتحقیق الجودة، والتحسین المستمر، وتحقیق رغبات ومتطلبات العمالء، وتعظیم القیمة 

  . المقدمة لهم وفقًا لمدخل محاسبة ترشید الفاقد
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  الفصل الرابع

  الدراسة  امليدانية
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  املبحث األول

  الطريقة واإلجراءات
 

، وكـــذلك أداة وألفـــراد مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا ،وصـــفًا لمـــنهج الدراســـة المبحـــثل هـــذا یتنـــاو     
 وصـــــفاً  المبحـــــث، كمـــــا یتضـــــمن هـــــذا ، وصـــــدقها وثباتهـــــامســـــتخدمة وطـــــرق إعـــــدادهاالدراســـــة ال

المعالجات اإلحصـائیة  ، وأخیراً في تقنین أدوات الدراسة وتطبیقهاالباحث  الإلجراءات التي قام به
  .د الباحث علیها في تحلیل الدراسةالتي اعتم

 

لیصل في النهایة إلى  ؛تبع الباحث خطاهامنهج البحث بأنه الطریقة التي ی یمكن اعتبار      
نتائج تتعلق بموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة 

ن الباحث یعرف مسبقًا جوانب إحیث و  ،إلى أنه العلم الذي یعني بكیفیة إجراء البحوث العلمیة
متعلقة بموضوع وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على الدراسات السابقة ال

 مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد دراسةویسعى الباحث للوصول إلى البحث، 
دراسة تطبیقیة على مصانع المشروبات " إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة متطلباتكأحد 

لى وهذا یتوافق مع المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف إ ،"الغازیة والعصائر في قطاع غزة
لتفسیرها والوقوف على دالالتها، وحیث  ؛توفیر البیانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث

ن المنهج الوصفي التحلیلي یتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت إ
، فإن الباحث للوصول إلى أهداف البحث ؛تحلیلها وغیرها من المواد التي یثبت صدقها بهدف

منهج للوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة حول مشكلة البحث، ولتحقیق هذا العتمد على سی
في اختیاره  المسح الشامل ستخدم أسلوباالدراسة، كما أنه  للظاهرة موضعتصور أفضل وأدق 

  .ستبانة في جمع البیانات األولیةستخدم االالعینة الدراسة، و 
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  الباحث على نوعین من البیانات اعتمد

  :بیانات األولیةال_ 1

وحصر  ،لدراسة بعض مفردات البحث توذلك بالبحث في الجانب المیداني بتوزیع استبانا      
ومـــن ثـــم تفریغهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام برنـــامج  ،وتجمیـــع المعلومـــات الالزمـــة فـــي موضـــوع البحـــث

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  اإلحصــائي واســتخدام االختبــارات
  .قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 

 :لبیانات الثانویةا_2

وذلك من خالل االطالع على الكتب والمراجع واألبحاث والدراسات السابقة والدوریات       
مدى بدراسة تتعلق  والتي المواقع اإللكترونیة المختلفة، المتعلقة بموضوع الدراسة، باإلضافة إلى

  .إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة متطلباتكأحد  إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

 
مجتمع وعینة  والمكون منالباحث طریقة المسح الشامل على مجتمع البحث  اعتمد

، مصنعاً  "16"والبالغ عددها  ،مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة وهيالدراسة 
 في قطاع غزة وزارة االقتصاد الفلسطینیةب تم الحصول علیها من اإلدارة العامة للصناعة وقد

وتم  استبانات لكل مصنع، "4"بواقع  ،ةاستبان ""64توزیع  حیث تم ،م05/12/2013بتاریخ 
تحقق الشروط عدم ل ظراً ن تم استبعاد استبانتان؛، وبعد تفحص االستبانات استبانة52" "استرداد 

، استبانة ""50ستبانات الخاضعة للدراسة ، وبذلك یكون عدد االةلى االستبانالمطلوبة لإلجابة ع
  .من االستبانات الموزعة% 78بنسبة 

  :والجداول التالیة تبین خصائص وسمات عینة الدراسة  كما یلي

  :المسمى الوظیفي_ 1

"  مدیر المصنع"المسمى الوظیفي لهم من عینة الدراسة % 12.0 أن) 4(یبین جدول رقم       
من عینة الدراسة % 22.0، و"مدیر مالي"المسمى الوظیفي لهم من عینة الدراسة % 14.0

 "إداري"المسمى الوظیفي لهم من عینة الدراسة % 20.0، و" رئیس قسم"لهم المسمى الوظیفي 
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من عینة الدراسة % 8.0، و"محاسب" المسمى الوظیفي لهممن عینة الدراسة % 24.0و
  ".مسمیات أخرى"المسمى الوظیفي لهم 

4 
 

  النسبة المئویة  التكرار  المسمى الوظیفي

 12.0 6  مدیر المصنع   

 14.0  7  مدیر مالي    

 22.0 11  رئیس قسم    

 20.0     10  إداري    

 24.0 12  محاسب   

 8.0  4  غیر ذلك

 100.0 50  المجموع

  :المؤهل العلمي_ 2

% 86.0، و"دبلوم فأقل"مؤهلهم العلميمن عینة الدراسة % 14.0 أن) 5(یبین جدول رقم      
  ".بكالوریوس" مؤهلهم العلميمن عینة الدراسة 

5 

  

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي

 14.0 7  دبلوم فأقل

 86.0 43  بكالوریوس

 0.0  0  دراسات علیا

 100.0 50  المجموع
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  :عدد سنوات الخبرة_ 3

 5أقل من "تراوحت سنوات خبرتهم من عینة الدراسة % 36.0 أن) 6(یبین جدول رقم        
، "سنوات10 إلى أقل من   5من"تراوحت سنوات خبرتهم من عینة الدراسة % 34.0، و"سنوات

، "اتسنو  15إلى أقل من 10 من " تراوحت سنوات خبرتهممن عینة الدراسة % 16.0و
  ". سنة فأكثر 15" تراوحت سنوات خبرتهم من عینة الدراسة % 14.0و

6 
 

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  36.0  18  سنوات 5أقل من 

  34.0  17سنوات    10 إلى أقل من   5من

  16.0  8  سنوات 15إلى أقل من 10من 

  14.0  7  سنة فأكثر 15

 100.0  50  المجموع

 

  :معرفة بأسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفةال_ 4

الیب المحاسبة بأس لهم معرفةمن عینة الدراسة % 18.0" أن) 7(جدول رقم یبین        
یب بأسال لهم معرفةمن عینة الدراسة  "%46.0" ، و%"30"بنسبة أقل من  "اإلداریة المختلفة

لهم من عینة الدراسة % 30.0، و%"60إلى % 30بنسبة من "المحاسبة اإلداریة المختلفة 
من عینة الدراسة  "%6.0"، و%"60بنسبة أكبر من "بأسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفة  معرفة

  .بأسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفة لیس لهم معرفة

7 
 

  النسبة المئویة  التكرار  معرفة بأسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفةال

  18.0  9  %30نعم بنسبة أقل من 
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  46.0  23  %60إلى % 30نعم بنسبة من 

  30.0  15  %60نعم بنسبة أكبر من 

  6.0  3  ال یوجد معرفة

 100.0  50  المجموع

  

  :معرفة بمحاسبة ترشید الفاقدال_ 5

 م معرفة بمحاسبة ترشید الفاقدهلدی من عینة الدراسة "%38.0" أن) 8(یبین جدول رقم        
م معرفة بمحاسبة ترشید الفاقد بنسبة هلدی من عینة الدراسة "%30.0"، و"%30"بنسبة أقل من 

م معرفة بمحاسبة ترشید الفاقد  هلدی من عینة الدراسة "%26.0"، و%"60"إلى  "%"30من 
   .م معرفة بمحاسبة ترشید الفاقدهلدی لیس من عینة الدراسة "%6.0"، و%""60بنسبة أكبر من 

8 
 

  النسبة المئویة  التكرار  معرفة بمحاسبة ترشید الفاقدال

  38.0  19  %30نعم بنسبة أقل من 

  30.0  15  %60إلى % 30نعم بنسبة من 

  26.0  13  %60نعم بنسبة أكبر من 

  6.0  3  ال یوجد معرفة

 100.0  50  المجموع

  

  :القانوني للمصنع الشكل_ 1

، )"أشخاص(شركة تضامن "المصانع شكلها القانونيمن  "%26.0" أن) 9(یبین جدول رقم     
المصانع  من  "%4.0"، و"شركة مساهمة خاصة"شكلها القانوني  المصانعمن  "%28.0"و

   ."أخرى"المصانع  شكلها القانونيمن  "%12.0"، و "شركة مساهمة عامة"ي شكلها القانون
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9 
 

  النسبة المئویة  التكرار  الشكل القانوني للمصنع

  26.0  13  )أشخاص(شركة تضامن 

  58.0  29شركة مساهمة خاصة        

  4.0  2شركة مساهمة عامة           

  12.0  6  أخرى

 100.0  50  المجموع

  

  :ممارسة المصنع لنشاطه مدة_ 2

، "سنوات 5أقل من "ممارسة نشاطها  المصانع مدةمن  "%18.0" أن) 10( جدول رقمیبین     
 "%8.0" ، و"سنوات 10إلى أقل من  5من "ممارسة نشاطها  المصانع مدةمن  "%34.0" و

المصانع من  "%40.0"، و "سنة 15إلى أقل من  10من "ممارسة نشاطها  المصانع مدةمن 
   ". سنة فأكثر 15"ممارسة نشاطها مدة 

10 
 

  النسبة المئویة  التكرار  مدة  ممارسة المصنع لنشاطه

  18.0  9سنوات                               5أقل من 

  34.0  17سنوات   10إلى أقل من  5من 

  8.0  4  سنة 15إلى أقل من  10من 

  40.0  20  سنة فأكثر 15

 100.0  50  المجموع
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  :موقع المصنع_ 3

 "%28.0"، و"محافظة غزة"المصانع تقع في من  "%62.0"أن ) 11(یبین جدول رقم 
  ". محافظة الوسطى"المصانع تقع في من  "%10.0"، و"محافظة الشمال"المصانع تقع في من 

11 
 

  النسبة المئویة  التكرار  موقع المصنع

  62.0  31  محافظة غزة

  28.0  14  الشمالمحافظة 

  10.0  5محافظة الوسطى  

 100.0  50  المجموع

    

  :حجم رأسمال المصنع_ 4

أقل من "المصانع بلغ حجم رأسمالها من  "%52.0" أن) 12(یبین جدول رقم        
 ، و"$750000_  500000من "المصانع بلغ حجم رأسمالها من  "%4.0"، و "500000$

من  "%36.0"، و"$ 1000000_ 750000من "المصانع بلغ حجم رأسمالها من  "8.0%"
  ".$1000000أكثر من "المصانع بلغ حجم رأسمالها 

12 
 

  النسبة المئویة  التكرار  حجم رأسمال المصنع

  52.0  26  $500000أقل من 

  4.0  2  $750000_  500000من 

  8.0  4$   1000000_  750000من 

  36.0  18  $1000000أكثر من 

 100.0  50  المجموع
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  :عدد عمال المصنع_ 5

 10أقل من "عدد العمال فیها  المصانع بلغمن  "%38.0"أن ) 13(یبین جدول رقم       
  ، "عامل 20إلى أقل من  10من "عدد العمال فیها المصانع بلغ من  "%8.0" ، و"عمال

 "%42.0"، و "عامل 30إلى أقل من  20من "العمال فیها عدد  المصانع بلغمن  "%12.0"و 
  ".عامل فأكثر 30"عدد العمال فیها  المصانع بلغ من 

13 
 

  النسبة المئویة  التكرار  عدد عمال المصنع

  38.0  19  عمال 10أقل من 

  8.0  4  عامل 20إلى أقل من  10من 

  12.0  6  عامل 30إلى أقل من  20من 

  42.0  21  عامل فأكثر 30

 100.0  50  المجموع

  
 

  :على النحو التاليوتقسیمها إلى ثالثة أقسام تم إعداد االستبانة     

 .فقرات 5الدراسة ویتكون من  ةیتكون من البیانات الشخصیة لعین: القسم األول**

 .فقرات 5ویتكون من  معلومات عن المصنع یتكون من: القسم الثاني**

إعادة  متطلباتكأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقدیتناول : القسم الثالث** 
  :محاور فرعیة كما یلي ثالثة وتم تقسمه إلى هندسة نظم المحاسبة اإلداریة

ویتكون  لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع زمةاللالمقومات ا: المحور األول**
   .ةفقر  46من 
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  :شتمل على المحاور الفرعیة التالیةیو 

 .یتوفر نظام لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیع .1
 .تتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد .2
 .یتوفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة .3
 .عدم اإلسرافیتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان  .4

 المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد: المحور الثاني**
 ةفقر  14ویتكون من 

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة : المحور الثالث**
  ةفقر  17ویتكون من  في المصانع

  
كما ھو موضح  وفق مقیاس لیكارت الخماسيعلى فقرات المحاور  وقد كانت اإلجابات      

  )14(في جدول رقم 

14 
 

  قلیلة جداً   قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جداً   التصنیف

  1  2 3 4 5  الموافقة درجة

  

 

، )429 ص ،1995العساف، (لقیاسه  صدق االستبانة یعني التأكد من أنها تقیس ما أعدت    
شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة، "كما یقصد بالصدق 

عبیدات "(ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها
  :كما یلي ، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة)179ص، 2001وآخرون 

v بطریقتین تم التأكد من صدق فقرات االستبانة: نةصدق فقرات االستبا. 

1 _ 

) 8(عــرض أداة الدراســة فــي صــورتها األولیــة علــى مجموعــة مــن المحكمــین تألفــت مــن تــم       
أسماء المحكمین الذین ) 2(ویوضح الملحق رقم . متخصصین في المحاسبة واإلدارة  واإلحصاء
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إلـــــى المالحظـــــات والتوجیهـــــات التـــــي أبـــــداها االســـــتبانة، واســـــتنادًا قـــــاموا مشـــــكورین بتحكـــــیم أداة 
ین، حیــث تــم تعـــدیل مـــالمحكمــون قــام الباحــث بـــإجراء التعــدیالت التــي اتفـــق علیهــا معظــم المحك

  .وحذف أو إضافة البعض اآلخر منهاصیاغة العبارات 

2_ 
علـــى عینـــة الدراســـة االســـتطالعیة البـــالغ  ةتـــم حســـاب االتســـاق الـــداخلي لفقـــرات االســـتبان      

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة للمحـور التابعـة  25حجمها 
حیـث  ،)0.05(أن معـامالت االرتبـاط دالـة عنـد مسـتوى داللـة  )17-15(رقـم الجداول وتبین له 

الجدولیة والتي  rكبر من قیمة أالمحسوبة  rوقیمة ، 0.05قل من ألكل فقرة  إن القیمة االحتمالیة
  .صادقة لما وضعت لقیاسهاالستبانة فقرات  وبذلك تعتبر ،0.396تساوي 

15 
 

  الفقرة   .م
معامل 
  االرتباط

القیمة 
  االحتمالیة

    توفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة 

إدارة المصنع تعتمد على نظام التغذیة الراجعة لتحسین وتطویر منتجاتها بناًء  1
  .على وجهة نظر عمالئها

0.877 0.000 

 0.000 0.737  .العمالء ایقدم المصنع منتجات متمیزة من حیث الشكل والنوعیة التي یرغب به 2
 0.000 0.735  .أسعار منتجات المصنع تتناسب مع رغبات العمالء 3
 0.000 0.707  .تهتم إدارة المصنع بإجراء تحسینات مستمرة على  المنتج 4
 0.003 0.572  .المستمر في العمل على أنه جزء من الجودةتنظر إدارة المصنع إلى التحسین  5
 0.034 0.425  .تعتمد إدارة المصنع على برامج ضبط الجودة؛ لغرض تحسین جودة المنتجات 6

7 
تحرص إدارة المصنع على معرفة اقتراحات العمالء؛ لالستفادة منها في تحسین 

  .جودة المنتجات
0.595 0.002 

8 
على تدریب رؤساء األقسام على تشكیل فرق عمل لعملیة تحرص إدارة المصنع 

 0.000 0.675  .التحسین

 0.000 0.791  .تهتم إدارة المصنع بتحقیق الرضا عن المنتجات التي تقدمها 9

10 
تقوم إدارة المصنع بتصمیم العملیات اإلنتاجیة والصناعیة بطریقة تجعلها قادرة 

  .على تقدیم منتجات متمیزة للعمالء
0.478 0.016 

11 
تقوم إدارة المصنع بمراجعة تصمیم المنتج بشكل مستمر؛ للقضاء على احتماالت 

  .حدوث األخطاء
0.721 0.000 

 0.006 0.534  .تعمل إدارة المصنع على مراجعة المنتجات الجدیدة؛ للتأكد من جودتها 12
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 0.000 0.819  .المنتجتتابع إدارة المصنع العملیات المنفذة؛ لتجنب حدوث عیوب في  13
 0.000 0.835  .تعتمد إدارة المصنع عملیة الفحص المیداني قبل التسلیم النهائي للمنتج 14
 0.000 0.943  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج أثناء التشغیل 15
 0.000 0.810  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج النهائي التام 16
    لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیعیتوفر نظام  

نظام اإلنتاج في المصنع یعتمد على الحصة السوقیة؛ للتخلص من تكالیف  17
  .التخزین

0.652 0.000 

18 
تعتمد إدارة المصنع نظام الجذب أي اإلنتاج حسب حاجات العمالء ورغباتهم 

  .الفعلیة بدًال من دفع المنتجات إلیهم
0.662 0.000 

19 
یتوفر إلدارة المصنع مجموعة من الموردین الممیزین والموثوق بهم في عملیة 

  .الشراء
0.802 0.000 

 0.000 0.745  .یوجد عالقة قویة بین إدارة المصنع والموردین 20
 0.003 0.577  .عمال المصنع لدیهم خبرة وقدرة على فحص جودة المواد األولیة 21
 0.000 0.705  .االنتظار ووقت إعداد اآلالتیتم العمل على تخفیض فترة  22

تتبع إدارة المصنع سیاسة نقل األجزاء والمنتجات تحت التشغیل من مرحلة  23
  .ألخرى بدون عیوب أو تالف فیها

0.604 0.001 

 0.017 0.472  .تهتم إدارة المصنع بفحص المواد الواردة والتأكد من صالحیتها 24
    والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسرافتوفر نظام للرقابة  

25 
برامج إدارة المصنع تقوم على التخلص من األنشطة التي ال تضیف قیمة للمنتج 

 0.014 0.487  .كتكالیف التخزین والمناولة

 0.000 0.778  .إدارة المصنع لدیها خطط لتحسین الجودة واألداء 26
 0.000 0.653  .لمعرفة مدى رضا الزبائن عن منتجاتها یتوفر إلدارة المصنع مقاییس 27
 0.000 0.749  .یوجد في المصنع نظام لخفض الوقت الالزم للتحول من منتج آلخر 28
 0.000 0.685  .یتوفر في المصنع مقومات الرقابة الداخلیة 29
 0.000 0.672  .تتبع إدارة المصنع نظام الرقابة المانعة؛ لتجنب األخطاء قبل حدوثها 30
 0.000 0.679  .تقوم إدارة المصنع بالرقابة على األعمال اإلداریة في المصنع 31
 0.000 0.704  .تقوم اإلدارة بالرقابة المالیة على عمل الجهاز التنفیذي 32
 0.001 0.634  .تقوم إدارة المصنع بالرقابة الفنیة على المنتج كاألعمال الهندسیة والتصمیم 33

34 
المصنع بالرقابة على اآلالت من حیث ساعات التشغیل وكمیة  تقوم إدارة

  .اإلنتاج
0.737 0.000 

تقوم إدارة المصنع بالرقابة على العمال؛ لمعرفة مدى إنجازهم لواجباتهم خالل  35
  .الوقت المقرر

0.769 0.000 

 0.000 0.694  .تقوم إدارة المصنع بمتابعة النتائج الیومیة لألنشطة 36
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37 
اإلدارة أسلوب إعداد الموازنات لمقارنتها بالتكالیف الفعلیة، ومعرفة مدى تعتمد 

  .االنحراف
0.738 0.000 

 0.005 0.541  .تقوم اإلدارة بفحص عینات من المنتجات للحكم على جودتها 38

لدى إدارة المصنع أسالیب وٕاجراءات یتم من خاللها الكشف عن االنحرافات أثناء  39
  .تنفیذ األنشطة

0.891 0.000 

    توفر عناصر الكفاءة في مدخالت  المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد 
 0.000 0.792  .عمال المصنع لدیهم القدرة على التعامل مع اآلالت الحدیثة 40

41 
عمال المصنع قادرین على إجراء اإلصالحات البسیطة والصیانة الروتینیة 

 0.000 0.776  .لآلالت

42 
ترتیب اآلالت في المصنع على هیئة مجموعات متناسقة، بما یتناسب مع یتم 

  .تصنیع كل منتج، أو المنتجات المتشابهة
0.769 0.000 

43 
نظام إدارة المصنع یقوم على تخفیض الوقت من خالل إلغاء العملیات غیر 

  .الضروریة
0.748 0.000 

 0.005 0.541  .ومنظم للموظفینلدى إدارة المصنع برامج تدریبیة بشكل اعتیادي  44
 0.044 0.407  .إدارة المصنع لدیها برامج رقابیة على تطویر أداء الموظفین بعد تدریبهم 45

46 
سیاسة إدارة المصنع تهتم بالوسائل الحدیثة في اإلنتاج للمنافسة في ظل بیئة 

 0.000 0.749  .التصنیع الحدیثة

  0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

16 
 

  الفقرة  .م
معامل 
  االرتباط

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.748  . ال تتوفر قناعة حالیًا إلدارة المصنع بتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد 1
 0.016 0.478  .مقاومة اإلدارة للتغییر من النظم التقلیدیة إلى الحدیثة 2
 0.001 0.631  . عدم وضوح اإلجراءات والخطوات الالزمة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  3
 0.002 0.596  .تطبیق مدخل محاسبة  ترشید الفاقدارتفاع تكالیف  4
 0.001 0.618  . عدم توفر المعلومات التفصیلیة الالزمة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد 5
 0.012 0.495  .عدم اطالع إدارة المصنع على البرامج الحدیثة 6
 0.000 0.826  .عدم اهتمام إدارة المصنع بالتقدم التكنولوجي في المصنع 7
 0.000 0.773  .النظم السائدة في المصنع نظم تقلیدیة ال تتماشى مع التطورات الحدیثة 8
قلة المعرفة لدى إدارة المصنع بمزایا وٕایجابیات استخدام مدخل محاسبة ترشید  9

  .الفاقد
0.764 0.000 
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 0.000 0.750  .عدم رغبة اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیها؛ لقناعتها ورضاها بها 10
عدم توفر الخبرات والكفاءات العلمیة والعملیة القادرة على تطبیق مدخل محاسبة  11

  .ترشید الفاقد
0.776 0.000 

الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة تشكل عائقًا أمام تطبیق  12
  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد

0.780 0.000 

والتشجیع الكافیین من قبل اإلدارة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید عدم وجود الدعم   13
  .الفاقد

0.755 0.000 

عدم وجود هیكل تنظیمي معتمد یحكم العالقات بین اإلدارات المختلفة في  14
  .المصنع

0.651 0.000 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

  

17 


 

  الفقرة  .م
معامل 
  االرتباط

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.751  .تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالیة 1
 0.000 0.736  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد یعمل على خفض التكالیفتطبیق  2
مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى خفض التكالیف من خالل خفض الوحدات  3

  .التالفة
0.917 0.000 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یعمل على تخفیض تكالیف الصیانة الروتینیة لآلالت  4
  .واألجهزة

0.824 0.000 

محاسبة ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض تكالیف المخزون؛ ألن اإلنتاج یتم مدخل  5
  .حسب حاجة السوق

0.939 0.000 

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي إلى تخفیض شكاوي   6
  .العمالء

0.920 0.000 

تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى زیادة األرباح بسبب االستخدام  7
  .لعناصر اإلنتاج األمثل

0.843 0.000 

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي إلى زیادة المبیعات بسبب  8
  .انخفاض سعر البیع مع المحافظة على هامش الربح

0.787 0.000 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي لزیادة اإلقبال على منتجات المصنع  9
 0.000 0.723  .لهابسبب الجودة العالیة 
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استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى زیادة القدرة التنافسیة للمصنع في  10
  .ظل بیئة التصنیع الحدیثة

0.759 0.000 

 0.000 0.797  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى وقایة المنتج من األخطاء والعیوب 11
مدخل محاسبة ترشید الفاقد یساعد على خفض التكالیف من خالل برامج الصیانة  12

  . الوقائیة
0.532 0.006 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض الوقت المستخدم في  13
  .اإلنتاج

0.620 0.001 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض الجهد المبذول في  14
  .اإلنتاج

0.719 0.000 

 0.000 0.746  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى ترشید المواد المستخدمة في اإلنتاج 15
استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض حجم األخطاء في المنتجات  16

 0.000 0.932  .الجدیدة المقدمة للعمالء

الفاقد سیؤدي إلى تخفیض زمن تقدیم في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید  17
  .المنتجات الجدیدة للعمالء

0.595 0.002 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
 معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة مــعیبــین معــامالت االرتبــاط بــین ) 18(رقــم  جــدول      

المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي یبین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 
 rكبر من قیمة أالمحسوبة  rوقیمة  ،0.05قل من ألكل فقرة  ، حیث إن القیمة االحتمالیة 0.05

  0.396الجدولیة والتي تساوي 

18 

 

معامل   عنوان المحور  المحور
  االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 0.645 ة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانعالزمالمقومات ال  األول

 0.000 0.646 المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الثاني

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة   الثالث
 التنافسیة في المصانع

0.613 0.001 

 0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 
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  Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

لــو تكــرر تطبیقهــا  اإلجابــة ســتكون واحــدة تقریبــاً أمــا ثبــات أداة الدراســة فیعنــي التأكــد مــن أن     
وقــــد أجــــرى الباحــــث ). 430، ص1995العســــاف، (مختلفــــةعلــــى األشــــخاص ذاتهــــم فــــي أوقــــات 

همـا طریقـة التجزئـة النصـفیة ومعامـل  نخطوات الثبات علـى العینـة االسـتطالعیة نفسـها بطـریقتی
  .ألفا كرونباخ

تم إیجاد معامل ارتبـاط بیرسـون بـین : Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  -1
معدل األسئلة الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة  الرتبة لكـل بعـد وقـد  تـم تصـحیح معـامالت 

 Spearman-Brown(بـــــراون للتصـــــحیح  باســـــتخدام معامـــــل ارتبـــــاط ســـــبیرمان  االرتبـــــاط

Coefficient (التالیة حسب المعادلة :  

أن هناك معامل ثبات ) 19(حیث ر معامل االرتباط وقد بین جدول رقم        = معامل الثبات 
یطمئن الباحث على تحقیق االستبانة للهدف الذي صممت من كبیر نسبیا لفقرات االستبیان مما 

  .أجله

19 

 

  عنوان المحور  المحور

  التجزئة النصفیة

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

القیمة 
 االحتمالیة

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  لالزمةالمقومات ا  األول
 في المصانع

0.7544 0.8600 0.0000 

المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل   الثاني
 محاسبة ترشید الفاقد

0.8169 0.8992 0.0000 

محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم أثر تطبیق مدخل   الثالث
 الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

0.7968 0.8869 0.0000 

 0.0000 0.9095 0.8340  جمیع المحاور  

    0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 
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  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ   -2

وقد بین  ،كطریقة ثانیة لقیاس الثبات فا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانةطریقة ألت استخدم      
  .ما یعزز ثقة الباحث بتحقیق االستبانة لهدفهاأن معامالت الثبات مرتفعة ) 20(جدول رقم 

20 
 

عدد   عنوان المحور  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.8857 46 لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع لالزمةالمقومات ا  األول

 0.9247 14 المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الثاني

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة   الثالث
 التنافسیة في المصانع

17 0.9065 

 0.9198 77  جمیع المحاور  

  

 

لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة وتحلیـــل البیانـــات التـــي تـــم تجمیعهـــا، فقـــد تـــم اســـتخدام العدیـــد مـــن       
 Statisticalاألســـالیب اإلحصـــائیة المناســـبة باســـتخدام الحـــزم اإلحصـــائیة للعلـــوم االجتماعیـــة

Package for Social Science ( SPSS)   وفیمـا یلــي مجموعــة مــن األســالیب اإلحصــائیة
  :المستخدمة في تحلیل البیانات

تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب المئویـــة للتعـــرف علـــى الصـــفات الشخصـــیة لمفـــردات الدراســـة -1
 .وتحدید استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة   Meanالمتوســط الحســابي -2
  .)89ص، 1996، كشك(  بارات متغیرات الدراسة األساسیةعن كل عبارة من ع
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للتعــرف علــى مــدى انحــراف  ؛(Standard Deviation)تــم اســتخدام االنحــراف المعیــاري  -3
ة ولكـــل محـــور مـــن المحـــاور اســـتجابات أفـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغیـــرات الدراســـ

  .الرئیسیة عن متوسطها الحسابي

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .4

  .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .5

 .معادلة سبیرمان براون للثبات .6

 -1( سـمرنوف لمعرفـة نـوع البیانـات هـل تتبـع التوزیـع الطبیعـي أم ال  -اختبار كولومجروف .7

Sample K-S (.  
لمعرفــة الفــرق بــین متوســط الفقــرة  One sample T testلمتوســط عینــة واحــدة   tاختبـار  .8

  ."3"والمتوسط الحیادي 

 .للفروق بین متوسطي عینتین مستقلتین tاختبار  .9

  .تحلیل التباین األحادي للفروق بین ثالث متوسطات فأكثر. 10
  .اختبار شفیه للفروق المتعددة بین المتوسطات. 11
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  املبحث الثاني

  نتائج الدراسة امليدانية  وتفسريها
1- Sample K-S) 

 ،لتوزیع الطبیعـي أم اللمعرفة هل البیانات تتبع ا ؛سمرنوف -سنعرض اختبار كولمجروف      
االختبــارات المعلمیــة تشــترط أن ن معظــم أل ؛ضــروري فــي حالــة اختبــار الفرضــیات وهــو اختبــار

القیمــــة ن إنتــــائج االختبــــار حیــــث ) 21(ویوضــــح الجــــدول رقــــم . یكــــون توزیــــع البیانــــات طبیعیــــاً 
.05.0(  0.05كبــر مــن ألكــل محــور  االحتمالیــة >sig(،  وهــذا یــدل علــى أن البیانــات تتبــع

  .ویجب استخدام االختبارات المعلمیةالتوزیع الطبیعي 

21 

1-Sample Kolmogorov-Smirnov 

  عنوان المحور  المحور
عدد 
 الفقرات

 القیمة االحتمالیة Zقیمة 

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید  الالزمةالمقومات   األول
 الفاقد في المصانع

46 0.860 0.450 

المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل   الثاني
 .ترشید الفاقد محاسبة

14 0.653 0.787 

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على   الثالث
 .لمصانعلتعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة 

17 0.781 0.575 

 0.953 0.516 77 جمیع المحاور  

  

تحلیل فرضیات الدراسة 

، لتحلیل فقرات االستبانة) One Sample T test( للعینة الواحدة  Tتم استخدام اختبار       
المحسوبة  tوتكون الفقرة ایجابیة بمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواها إذا كانت قیمة 

والوزن النسبي  0.05قل من أ القیمة االحتمالیةأو  2.01والتي تساوي  الجدولیة tكبر من قیمة أ
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افقون على محتواها إذا كانت العینة ال یو  ، وتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفراد)%60أكبر من 
 من كبرأأو القیمة االحتمالیة (2.01الجدولیة والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قیمة  t قیمة

إذا كان القیمة  متوسطة، وتكون آراء العینة في الفقرة )%60قل من أوالوزن النسبي  0.05
  .0.05كبر من أاالحتمالیة لها 

 

  الفرضیة األولى

فـي مصـانع المشـروبات الغازیـة  محاسبة ترشید الفاقد مدخللتطبیق  الالزمةالمقومات توفر ت      
    α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة  والعصائر في قطاع غزة

 

  :األولىالفرضیة الفرعیة 

  . a ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائیة یتوفر نظام لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیع    

یبین آراء أفراد والذي  ،)22(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tاستخدام اختبار تم 
الالزمة توفر نظام لتورید المواد األولیة (المحور الفرعي الثاني فقرات  عینة الدراسة في

  :كما یلي لهاحسب الوزن النسبي  ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً وتبین النتائج أن أعلى ، )للتصنیع

والقیمـــة  ،0.788بـــانحراف معیـــاري  ،%"89.20"بلـــغ الـــوزن النســـبي  "24"فـــي الفقـــرة رقـــم  .1
إدارة المصـــنع تهـــتم "ممـــا یــدل علـــى أن  0.05وهـــي أقــل مـــن  ،"0.000"االحتمالیــة تســـاوي 

 ".بفحص المواد الواردة والتأكد من صالحیتها
والقیمــــة  ،0.808بــــانحراف معیــــاري  ،%"84.00"بلــــغ الــــوزن النســــبي" 19"الفقــــرة رقــــم فــــي  .2

یتـوفر إلدارة المصـنع "ممـا یـدل علـى أنـه  0.05وهي أقـل مـن  ،"0.000"االحتمالیة تساوي 
 ".مجموعة من الموردین الممیزین والموثوق بهم في عملیة الشراء

والقیمـــة  ،0.896بـــانحراف معیـــاري  ،%"83.60"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 20"فـــي الفقـــرة رقـــم  .3
قـة قویـة بـین یوجـد عال"مما یدل على أنـه  0.05وهي أقل من  ،"0.000"االحتمالیة تساوي 

 ".إدارة المصنع والموردین
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  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً قل أكما تبین النتائج أن       

والقیمــــة  0.918، بــــانحراف معیــــاري %"77.60"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 18"فــــي الفقــــرة رقــــم  .1
إدارة المصــنع تعتمــد "ن أممــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"االحتمالیــة تســاوي 

 ".همإلی هنظام الجذب أي اإلنتاج حسب حاجات العمالء ورغباتهم الفعلیة بدًال من دفع
والقیمــــة  ،0.948بــــانحراف معیــــاري  ،%"77.20"بلــــغ الــــوزن النســــبي" 22"فــــي الفقــــرة رقــــم  .2

یـــتم العمـــل علـــى "ممـــا یـــدل علـــى أنـــه  0.05وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.000"االحتمالیـــة تســـاوي 
 ".تخفیض فترة االنتظار ووقت إعداد اآلالت

والقیمـــة  ،1.123بـــانحراف معیـــاري  ،%"72.40"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 21"فـــي الفقـــرة رقـــم  .3
عمـال المصـنع لـدیهم "ن أممـا یـدل علـى  0.05وهـي أقـل مـن  ،"0.000"االحتمالیة تسـاوي 
 ".حص جودة المواد األولیةخبرة وقدرة على ف

توفر نظام (األولالمحور الفرعي وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات       
الوزن النسبي و  ،0.596 بانحراف معیاري ،4.03تساوي) لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیع

المحسوبة تساوي  tوقیمة  ،%"60"وهي أكبر من الوزن النسبي المحاید  ،%80.50یساوي
، والقیمة االحتمالیة 2.01الجدولیة والتي تساوي tوهي أكبر من قیمة ، 12.161

نه یتوفر نظام لتورید المواد األولیة الالزمة أمما یدل على  0.05وهي أقل من  ،0.000تساوي
  .ول الفرضیةما یعني قببدرجة كبیرة جدًا  .α≥05.0للتصنیع عند مستوى داللة إحصائیة 

22 
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نظام اإلنتاج في المصنع یعتمد على الحصة السوقیة؛  17
  .تكالیف التخزینللتخلص من 

4.08 0.966 81.60 7.909 0.000 

تعتمد إدارة المصنع نظام الجذب أي اإلنتاج حسب  18
حاجات العمالء ورغباتهم الفعلیة بدًال من دفع المنتجات 

  .إلیهم
3.88 0.918 77.60 6.779 0.000 

یتوفر إلدارة المصنع مجموعة من الموردین الممیزین  19
  .الشراء والموثوق بهم في عملیة

4.20 0.808 84.00 10.500 0.000 
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 0.000 9.307 83.60 0.896 4.18  .یوجد عالقة قویة بین إدارة المصنع والموردین 20
عمال المصنع لدیهم خبرة وقدرة على فحص جودة المواد  21

  .األولیة
3.62 1.123 72.40 3.904 0.000 

 0.000 6.416 77.20 0.948 3.86  .اآلالتیتم العمل على تخفیض فترة االنتظار ووقت إعداد  22
تتبع إدارة المصنع سیاسة نقل األجزاء والمنتجات تحت  23

  .التشغیل من مرحلة ألخرى بدون عیوب أو تالف فیها
3.92 1.007 78.40 6.461 0.000 

تهتم إدارة المصنع بفحص المواد الواردة والتأكد من  24
 0.000 13.103 89.20 0.788 4.46  .صالحیتها

 0.000 12.161 80.50 0.596 4.03  ألولجمیع فقرات المحور الفرعي ا 

  2.01تساوي " 49"درجة حریة و " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 

 :الثانیةالفرضیة الفرعیة 

عند مستوى داللة  تتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد   
  .α≥05.0إحصائیة 

، والـذي یبـین آراء )23(للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبـار       
المـواد  تـوفر عناصـر الكفـاءة فـي مـدخالت(الثـانيأفراد عینة الدراسـة فـي  فقـرات المحـور الفرعـي 

   )األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد

  :فقرات مرتبة تنازلیًا حسب الوزن النسبي هي كما یلي وتبین النتائج أن أعلى ثالث

والقیمــــة  ،""0.903، بــــانحراف معیــــاري%"80.80"بلــــغ الــــوزن النســــبي "42"فــــي الفقــــرة رقــــم  .1
یــــتم ترتیــــب اآلالت "مــــا یــــدل علــــى أنــــه 0.05وهــــي أقــــل مــــن  ،"0.000"االحتمالیــــة تســــاوي

 ".كل منتج، أو المنتجات المتشابهة مجموعات متناسقة، بما یتناسب مع تصنیعك المصنع ب
والقیمـــة  ،1.082بـــانحراف معیـــاري  ،%"76.40"بلـــغ الـــوزن النســـبي  "43" رقـــم فـــي الفقـــرة .2

نظ  ام إدارة المص  نع " أنممــا یــدل علــى  0.05مــن  أقــلوهــي " 0.000" االحتمالیــة تســاوي
 ."یقوم على تخفیض الوقت من خالل إلغاء العملیات غیر الضروریة

القیمـــة و  ،"1.282"، بـــانحراف معیـــاري %"69.60" بلـــغ الـــوزن النســـبي" 46" رقـــم فـــي الفقـــرة .3
سیاس ة إدارة المص نع " أنمما یـدل علـى  "0.05"من أقلوهي  ،"0.011" االحتمالیة تساوي

 ."تھتم بالوسائل الحدیثة في اإلنتاج للمنافسة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
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  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي مرتبة تنازلیاً ثالث فقرات قل أكما تبین النتائج أن 

، والقیمــــة 1.171""، بــــانحراف معیــــاري%"66.80"بلــــغ الــــوزن النســــبي" 40"الفقــــرة رقــــم فــــي  .1
عمـال المصـنع لـدیهم "ممـا یـدل علـى أن  0.05، وهـي أقـل مـن "0.045"االحتمالیة تسـاوي 

 ".القدرة على التعامل مع اآلالت الحدیثة
، والقیمـــة "1.278"، بـــانحراف معیـــاري %"54.40"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 45"فـــي الفقـــرة رقـــم  .2

لــیس إدارة المصـنع "ممـا یــدل علـى أن  ،0.05وهـي أكبــر مـن  ،"0.128"االحتمالیـة تسـاوي 
 ".تطویر أداء الموظفین بعد تدریبهملدیها برامج رقابیة على 

، والقیمـــة 1.147""، بـــانحراف معیـــاري %"49.20"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 44"فـــي الفقـــرة رقـــم  .3
لــدى إدارة المصــنع "ممــا یــدل علــى أنــه  ،0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.002"االحتمالیــة تســاوي 

  ".برامج تدریبیة بشكل اعتیادي ومنظم للموظفین
توفر (الثانيوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الفرعي        

، وبانحراف 3.33"" تساوي )لضمان عدم وجود فاقد عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولیة؛
" المتوسط الوزن النسبي  وهي أكبر من ،"%"66.51، والوزن النسبي یساوي""0.749معیاري 

 "الجدولیة والتي تساوي tوهي أكبر من قیمة  ،"3.074"المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60
نه یتوفر أمما یدل على  ،0.05وهي أقل من  ،"0.003"، والقیمة االحتمالیة تساوي "2.01

نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف عند مستوى داللة إحصائیة 
05.0≤α   

   ما یعني قبول الفرضیة  

23 
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عمال المصنع لدیهم القدرة على التعامل مع اآلالت  40
  .الحدیثة

3.34 1.171 66.80 2.053 0.045 

قادرین على إجراء اإلصالحات البسیطة عمال المصنع  41
  .والصیانة الروتینیة لآلالت

3.42 1.341 68.40 2.214 0.032 

 0.000 8.147 80.80 0.903 4.04یتم ترتیب اآلالت في المصنع على هیئة مجموعات  42
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متناسقة، بما یتناسب مع تصنیع كل منتج، أو المنتجات 
  .المتشابهة

على تخفیض الوقت من خالل نظام إدارة المصنع یقوم  43
  .إلغاء العملیات غیر الضروریة

3.82 1.082 76.40 5.358 0.000 

لدى إدارة المصنع برامج تدریبیة بشكل اعتیادي ومنظم  44
  .للموظفین

2.46 1.147 49.20 -3.330 0.002 

إدارة المصنع لدیها برامج رقابیة على تطویر أداء  45
  .الموظفین بعد تدریبهم

2.72 1.278 54.40 -1.549 0.128 

سیاسة إدارة المصنع تهتم بالوسائل الحدیثة في اإلنتاج   46
  .للمنافسة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

3.48 1.282 69.60 2.648 0.011 

 0.003 3.074 66.51 0.749 3.33  الثانيتحلیل فقرات المحور الفرعي  

  2.01تساوي " 49"درجة حریة و " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 

الثالثةالفرضیة الفرعیة  

   α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة  یتوفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة   

یبــین آراء أفــراد والــذي ) 24(للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم  tاســتخدام اختبــار تــم 
وتبــین  )تــوفر نظــام لضــبط اإلنتــاج فــي مراحلــه المختلفــة( المحــور الفرعــي األول عینــة الدراســة فــي
  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً النتائج أن أعلى 

والقیمــــة  ،0.646بــــانحراف معیــــاري  ،%"90.40"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 16" رقــــم فــــي الفقــــرة .1
إدارة المصـــنع تعتمـــد " نأممـــا یـــدل علـــى  0.05مـــن  أقـــلوهـــي " 0.000"االحتمالیـــة تســـاوي 

 ".عملیة فحص المنتج النهائي التام
القیمــــة و  ،0.646بــــانحراف معیــــاري %" 89.20"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 15" رقــــم الفقــــرةفــــي  .2

إدارة المص  نع تعتم  د " نأممــا یــدل علــى  0.05مــن  أقــلوهــي " 0.000"االحتمالیــة تســاوي 
 ."التشغیلعملیة فحص المنتج أثناء 

القیمـــــة و  ،0.722بـــــانحراف معیـــــاري  %"87.20"بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي " 3" رقـــــم فـــــي الفقـــــرة .3
أسعار منتجات المص نع " نأمما یدل علـى  0.05من  أقلوهي " 0.000" االحتمالیة تساوي 

 ."تتناسب مع رغبات العمالء
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  :كما یلي لهاحسب الوزن النسبي  ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً قل أكما تبین النتائج أن 

والقیمـــــة  ،1.37بـــــانحراف معیـــــاري  ،%"79.60"بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي " 1"الفقـــــرة رقـــــم فـــــي  .1
إدارة المصــنع تعتمــد "ن أممــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.000" تســاوي االحتمالیــة

 ."على نظام التغذیة الراجعة لتحسین وتطویر منتجاتها بناًء على وجهة نظر عمالئها
والقیمـــــة  ،1.61بـــــانحراف معیـــــاري  ،%"74.40"بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي "  6"فـــــي الفقـــــرة رقـــــم  .2

إدارة المصـــنع تعتمـــد علـــى "ن أممـــا یـــدل علـــى  0.05وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.000" االحتمالیـــة
 ".برامج ضبط الجودة؛ لغرض تحسین جودة المنتجات

والقیمة  1.359بانحراف معیاري  %"66.00"بلغ الوزن النسبي " 8"في الفقرة رقم  .3
إدارة المصنع تحرص " أنمما یدل على  0.05وهي أكبر من " 0.125"تساوي   االحتمالیة

  ".على تدریب رؤساء األقسام على تشكیل فرق عمل لعملیة التحسین بدرجة متوسطة
توفر نظام ( الثالثوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الفرعي       

 والوزن النسبي ،0.517بانحراف معیاري ، 4.18تساوي  )لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة
 المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60"توسطالوزن النسبي الم من وهي أكبر ،%83.53یساوي 

القیمة االحتمالیة تساوي ، و 2.01الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة ، 16.091
نه یتوفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة أمما یدل على  0.05وهي أقل من  ،0.000

   بدرجة كبیرة جداً . α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة 

  ما یعني قبول الفرضیة

24 
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إدارة المصنع تعتمد على نظام التغذیة الراجعة لتحسین  1
  .وتطویر منتجاتها بناًء على وجهة نظر عمالئها

3.98 1.237 79.60 5.602 0.000 

والنوعیة یقدم المصنع منتجات متمیزة من حیث الشكل  2
  .التي یرغب به العمالء

4.34 0.745 86.80 12.713 0.000 
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 0.000 13.325 87.20 0.722 4.36  .أسعار منتجات المصنع تتناسب مع رغبات العمالء 3
تهتم إدارة المصنع بإجراء تحسینات مستمرة على   4

  .المنتج
4.06 1.202 81.20 6.235 0.000 

المستمر في العمل  تنظر إدارة المصنع إلى التحسین 5
  .على أنه جزء من الجودة

4.30 1.015 86.00 9.055 0.000 

تعتمد إدارة المصنع على برامج ضبط الجودة؛ لغرض  6
  .تحسین جودة المنتجات

3.72 1.161 74.40 4.384 0.000 

تحرص إدارة المصنع على معرفة اقتراحات العمالء؛  7
  .لالستفادة منها في تحسین جودة المنتجات

4.14 0.969 82.80 8.318 0.000 

تحرص إدارة المصنع على تدریب رؤساء األقسام على  8
  .تشكیل فرق عمل لعملیة التحسین

3.30 1.359 66.00 1.561 0.125 

تهتم إدارة المصنع بتحقیق الرضا عن المنتجات التي  9
  .تقدمها

4.26 0.803 85.20 11.091 0.000 

العملیات اإلنتاجیة تقوم إدارة المصنع بتصمیم  10
والصناعیة بطریقة تجعلها قادرة على تقدیم منتجات 

  .متمیزة للعمالء
4.12 0.872 82.40 9.080 0.000 

تقوم إدارة المصنع بمراجعة تصمیم المنتج بشكل  11
  .مستمر؛ للقضاء على احتماالت حدوث األخطاء

4.32 0.844 86.40 11.063 0.000 

مراجعة المنتجات الجدیدة؛ تعمل إدارة المصنع على  12
  .للتأكد من جودتها

4.32 0.741 86.40 12.602 0.000 

تتابع إدارة المصنع العملیات المنفذة؛ لتجنب حدوث  13
  .عیوب في المنتج

4.30 0.735 86.00 12.500 0.000 

تعتمد إدارة المصنع عملیة الفحص المیداني قبل التسلیم  14
 0.000 10.759 86.40 0.868 4.32  .النهائي للمنتج

 0.000 15.992 89.20 0.646 4.46  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج أثناء التشغیل 15
 0.000 16.625 90.40 0.646 4.52  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج النهائي التام 16
 0.000 16.091 83.53 0.517 4.18   لثالثجمیع فقرات المحور الفرعي ا 

  2.01تساوي " 49"درجة حریة و " 0.05"دولیة عند مستوى داللة الج  tقیمة 
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 :لرابعةالفرضیة الفرعیة ا

عند مستوى داللة  یتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف    
α≥05.0إحصائیة  .  

یبـین آراء والـذي  ،)52(للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبـار       
تـوفر نظـام للرقابـة والمتابعـة علـى عملیــات ( الرابـعفقـرات المحـور الفرعـي  أفـراد عینـة الدراسـة فـي

حسـب الـوزن  وتبـین النتـائج أن أعلـى ثـالث فقـرات مرتبـة تنازلیـاً ) اإلنتاج؛ لضـمان عـدم اإلسـراف
  :يالنسبي هي كما یل

القیمـة و  ،0.725، بـانحراف معیـاري %"87.60"بلـغ الـوزن النسـبي " 29"في الفقـرة رقـم  .1
یتوفر في المصـنع "مما یدل على أنه  0.05وهي أقل من  ،"0.000"االحتمالیة تساوي 

 ".مقومات الرقابة الداخلیة
القیمـة و ، 0.688، بـانحراف معیـاري %"86.80"بلـغ الـوزن النسـبي " 35"في الفقـرة رقـم  .2

إدارة المصـنع تقـوم "ممـا یـدل علـى إن  0.05وهي أقل مـن " 0.000"االحتمالیة تساوي 
 ".بالرقابة على العمال؛ لمعرفة مدى إنجازهم لواجباتهم خالل الوقت المقرر

و القیمـة  ،0.730، بانحراف معیاري %"85.60"بلغ الوزن النسبي " 36"في الفقرة رقم  .3
إدارة المصـنع تقـوم "مما یدل على أن  0.05من وهي أقل  ،"0.000"االحتمالیة تساوي 

  ".بمتابعة النتائج الیومیة لألنشطة
  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ة تنازلیاً كما تبین النتائج أن أقل ثالث فقرات مرتب

و  ،"1.144"، بـــانحراف معیــــاري %"74.40"بلـــغ الـــوزن النســــبي " 26"فـــي الفقـــرة رقــــم  .1
إدارة المصنع " مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  ،"0.000"القیمة االحتمالیة تساوي

 ".لدیها خطط لتحسین الجودة واألداء
والقیمـة  ،"1.015"، بانحراف معیاري %"74.00"بلغ الوزن النسبي " 33"في الفقرة رقم  .2

إدارة المصـنع تقـوم "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  ،"0.000"االحتمالیة تساوي 
 ".بالرقابة الفنیة على المنتج كاألعمال الهندسیة والتصمیم

القیمـة و  ،"1.212"، بانحراف معیاري %"72.00"بلغ الوزن النسبي " 28"في الفقرة رقم  .3
نع یوجـد فـي المصـ"مما یدل على أنه  0.05وهي أقل من  ،"0.001"االحتمالیة تساوي 

  ."من منتج آلخر نظام لخفض الوقت الالزم للتحول
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توفر نظام (الرابع یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الفرعي وبصفة عامة       
بانحراف معیاري ، ""4.01تساوي ) للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف

 ،%"60"متوسط وهي أكبر من الوزن النسبي ال ،%80.13 والوزن النسبي یساوي، ""0.559
، "2.01" الجدولیة والتي تساوي tوهي أكبر من قیمة  12.731المحسوبة تساوي  tوقیمة 

مما یدل على أنه یتوفر نظام للرقابة  ،0.05وهي أقل من 0.000 والقیمة االحتمالیة تساوي 
 α≥05.0توى داللة إحصائیة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف عند مس

  .ما یعني قبول الفرضیة  بدرجة كبیرة جداً 

25 
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برامج إدارة المصنع تقوم على التخلص من األنشطة  25
  .التي ال تضیف قیمة للمنتج كتكالیف التخزین والمناولة

3.92 1.047 78.40 6.215 0.000 

 0.000 4.452 74.40 1.144 3.72  .إدارة المصنع لدیها خطط لتحسین الجودة واألداء 26
المصنع مقاییس لمعرفة مدى رضا الزبائن یتوفر إلدارة   27

  .عن منتجاتها
3.84 0.976 76.80 6.083 0.000 

یوجد في المصنع نظام لخفض الوقت الالزم للتحول من   28
  .منتج آلخر

3.60 1.212 72.00 3.500 0.001 

 0.000 13.453 87.60 0.725 4.38  .یتوفر في المصنع مقومات الرقابة الداخلیة 29
إدارة المصنع نظام الرقابة المانعة؛ لتجنب األخطاء تتبع  30

  .قبل حدوثها
4.00 0.948 80.00 7.462 0.000 

تقوم إدارة المصنع بالرقابة على األعمال اإلداریة في  31
 0.000 9.610 82.40 0.824 4.12  .المصنع

 0.000 9.151 82.80 0.881 4.14  .تقوم اإلدارة بالرقابة المالیة على عمل الجهاز التنفیذي 32
تقوم إدارة المصنع بالرقابة الفنیة على المنتج كاألعمال  33

  .الهندسیة والتصمیم
3.70 1.015 74.00 4.876 0.000 

تقوم إدارة المصنع بالرقابة على اآلالت من حیث  34
  .ساعات التشغیل وكمیة اإلنتاج

3.92 1.104 78.40 5.895 0.000 

 0.000 13.764 86.80 0.688 4.34تقوم إدارة المصنع بالرقابة على العمال؛ لمعرفة مدى  35
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  .إنجازهم لواجباتهم خالل الوقت المقرر
 0.000 12.406 85.60 0.730 4.28  .تقوم إدارة المصنع بمتابعة النتائج الیومیة لألنشطة 36
بالتكالیف تعتمد اإلدارة أسلوب إعداد الموازنات لمقارنتها  37

  .الفعلیة، ومعرفة مدى االنحراف
4.00 0.904 80.00 7.826 0.000 

تقوم اإلدارة بفحص عینات من المنتجات للحكم على  38
  .جودتها

4.26 0.664 85.20 13.413 0.000 

لدى إدارة المصنع أسالیب وٕاجراءات یتم من خاللها  39
 0.000 7.550 77.60 0.824 3.88  .الكشف عن االنحرافات أثناء تنفیذ األنشطة

 0.000 12.731 80.13 0.559 4.01  رابعفقرات المحور الفرعي الجمیع  

  2.01تساوي " 49"درجة حریة و " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 

  :الفرضیة األولىتحلیل 

فـي مصـانع المشـروبات الغازیـة  محاسبة ترشید الفاقد مدخللتطبیق  الالزمةالمقومات توفر ت      
   α≥05.0عند مستوى داللة إحصائیة  والعصائر في قطاع غزة

یبــین آراء والــذي  ،)26(للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم  tاســتخدام اختبــار تــم       
محاســبة ترشــید  مــدخللتطبیــق  الزمــةالمقومــات ال( فق  رات المح  ور األول أفــراد عینــة الدراســة فــي

  .)في مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة الفاقد

، و ""3.97وبصفة عامة یتبـین أن المتوسـط الحسـابي لجمیـع فقـرات المحـور األول تسـاوي        
 tوقیمــــة  ،%"60" توســــطوهــــي أكبــــر مــــن الــــوزن النســــبي الم ،"%79.30" یســــاوي الــــوزن النســــبي

، والقیمـــة "2.01" الجدولیـــة والتـــي تســـاوي tوهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة ، 14.107""المحســـوبة تســـاوي 
 الزمــةنــه تتــوفر المقومــات الأممــا یــدل علــى  ،0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.000"االحتمالیــة تســاوي 

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد في مصانع المشـروبات الغازیـة والعصـائر فـي قطـاع غـزة عنـد 
    α≥05.0مستوى داللة إحصائیة 

  ما یعني قبول الفرضیة  
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 0.000 12.161 80.50 0.596 4.03 .یتوفر نظام لتورید المواد األولیة الالزمة للتصنیع 1

تتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت  المواد األولیة؛   2
 .لضمان عدم وجود فاقد

3.33 0.749 66.51 3.074 0.003 

 0.000 16.091 83.53 0.517 4.18 .المختلفةیتوفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله   3

یتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عملیات اإلنتاج؛  4
 .لضمان عدم اإلسراف

4.01 0.559 80.13 12.731 0.000 

 0.000 14.107 79.30 0.484 3.97  جمیع المحاور الفرعیة 
  2.01تساوي " 49"ودرجة حریة " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 

   :الفرضیة الثانیةتحلیل 

توجـد معوقــات أمــام مصــانع المشــروبات الغازیــة والعصـائر فــي تطبیــق محاســبة ترشــید الفاقــد       
   α≥05.0عند مستوى داللة إحصائیة 

یبــین آراء والــذي ) 27(للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم  tاســتخدام اختبــار تــم       
المعوقـات التـي تواجـه المصـانع فـي تطبیـق مـدخل ( الثـاني فقـرات المحـور أفراد عینـة الدراسـة فـي

  .)محاسبة ترشید الفاقد

  :حسب الوزن النسبي هي كما یليثالث فقرات مرتبة تنازلیًا وتبین النتائج أن أعلى  

والقیمــة  ،"0.756" ، وبــانحراف معیــاري%"88.00" بلــغ الــوزن النســبي" 12"الفقــرة رقــم فــي  .1
الظــروف السیاســیة "ممــا یــدل علــى أن  ،0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.000"االحتمالیــة تســاوي 

 ".واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة تشكل عائقًا أمام تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد
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والقیمـــة  ،"1.156"، بـــانحراف معیـــاري %"67.20"الـــوزن النســـبي بلـــغ "  5"فـــي الفقـــرة رقـــم  .2
عــدم تــوفر المعلومــات "ممــا یــدل علــى  ،0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.032"االحتمالیــة تســاوي 

 ".التفصیلیة الالزمة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد
یمـــة والق ،"1.147"، بـــانحراف معیـــاري %"66.00"بلـــغ الـــوزن النســـبي "  1"فـــي الفقـــرة رقـــم  .3

تتـوفر قناعـة حالیـًا "مما یدل علـى أنـه  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.071"االحتمالیة تساوي 
 ".إلدارة المصنع بتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد بدرجة متوسطة

  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً قل أكما تبین النتائج أن 

والقیمــــة  ،1.498""، بــــانحراف معیــــاري %"57.20"النســــبي بلــــغ الــــوزن " 8"فــــي الفقــــرة رقــــم  .1
الــنظم الســائدة فــي "ن ممــا یــدل علــى أ ،0.05وهــي أكبــر مــن  ،"0.512"االحتمالیــة تســاوي 

 ".المصنع نظم تقلیدیة تتماشى مع التطورات الحدیثة بدرجة متوسطة
والقیمـــة  ،"1.536"، بـــانحراف معیـــاري %"54.80"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 11"فـــي الفقـــرة رقـــم  .2

تـــوفر الخبـــرات " ممـــا یـــدل علـــى أن  ،0.05وهـــي أكبـــر مـــن  ،"0.237" االحتمالیـــة تســـاوي 
 ".بدرجة متوسطةوالكفاءات العلمیة والعملیة القادرة على تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد 

والقیمــــة  ،""1.553، بــــانحراف معیــــاري %"51.60"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 7"فــــي الفقــــرة رقــــم  .3
اهتمــام إدارة المصــنع "ممــا یــدل علــى  ،0.05وهــي أكبــر مــن  ،"0.062"االحتمالیــة تســاوي 

  ".بالتقدم التكنولوجي في المصنع بدرجة متوسطة
المعوقـــات التـــي (وبصـــفة عامـــة یتبـــین أن المتوســـط الحســـابي لجمیـــع فقـــرات المحـــور الثـــاني       

وبـــانحراف معیـــاري ، ""3.13 تســـاوي)  الفاقـــددخل محاســـبة ترشـــید تواجـــه المصـــانع فـــي تطبیـــق مـــ
 ،%"60" المتوســطوهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي  ،"%"62.54یســاوي  الــوزن النســبيو ، ""0.904

، والقیمة "2.01"الجدولیة والتي تساوي  tوهي أقل من قیمة ، "0.995 "المحسوبة تساوي  tوقیمة 
أمـــام  وجــود معوقــاتعــدم ممـــا یــدل علــى  ،"0.05"وهــي أكبــر مــن  ،"0.325"االحتمالیــة تســاوي 

محاســبة ترشــید الفاقــد عنــد مســتوى داللــة  مــدخل مصــانع المشــروبات الغازیــة والعصــائر فــي تطبیــق
   .، وفي حال وجودها تكون بدرجة متوسطةα≥05.0إحصائیة 

  الفرضیة رفضما یعني     
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ال تتوفر قناعة حالیًا إلدارة المصنع بتطبیق مدخل  1
 0.071 1.849 66.00 1.147 3.30  . محاسبة ترشید الفاقد

مقاومة اإلدارة للتغییر من النظم التقلیدیة إلى  2
  .الحدیثة

3.04 1.293 60.80 0.219 0.828 

عدم وضوح اإلجراءات والخطوات الالزمة لتطبیق   3
  . مدخل محاسبة ترشید الفاقد

3.16 1.330 63.20 0.850 0.399 

 0.351 0.942 63.20 1.201 3.16  .ارتفاع تكالیف تطبیق مدخل محاسبة  ترشید الفاقد 4

عدم توفر المعلومات التفصیلیة الالزمة لتطبیق  5
  . مدخل محاسبة ترشید الفاقد

3.36 1.156 67.20 2.201 0.032 

 0.762 0.305 61.20 1.391 3.06  .عدم اطالع إدارة المصنع على البرامج الحدیثة 6

عدم اهتمام إدارة المصنع بالتقدم التكنولوجي في  7
  .المصنع

2.58 1.553 51.60 -1.912 0.062 

النظم السائدة في المصنع نظم تقلیدیة ال تتماشى  8
  .مع التطورات الحدیثة

2.86 1.498 57.20 -0.661 0.512 

قلة المعرفة لدى إدارة المصنع بمزایا وٕایجابیات  9
  .استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد

2.96 1.245 59.20 -0.227 0.821 

اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیها؛ عدم رغبة  10
  .لقناعتها ورضاها بها

2.92 1.291 58.40 -0.438 0.663 

عدم توفر الخبرات والكفاءات العلمیة والعملیة  11
  .القادرة على تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

2.74 1.536 54.80 -1.197 0.237 
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قطاع الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في  12
غزة تشكل عائقًا أمام تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

  .الفاقد
4.40 0.756 88.00 13.096 0.000 

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین من قبل اإلدارة   13
  .لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

3.06 1.361 61.20 0.312 0.757 

عدم وجود هیكل تنظیمي معتمد یحكم العالقات  14
  .اإلدارات المختلفة في المصنعبین 

3.18 1.289 63.60 0.988 0.328 

 0.325 0.995 62.54 0.904 3.13  جمیع الفقرات 

  2.01تساوي " 49"ودرجة حریة " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 

  :الفرضیة الثالثة

فــي محاســبة ترشــید الفاقــد علــى تعظــیم الربحیــة وتــدعیم المنافســة  مــدخل ثــر لتطبیــقأیوجــد       
    α≥05.0عند مستوى داللة إحصائیة  مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع  غزة

والــذي یبــین آراء  ،)28(للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم  tاســتخدام اختبــار تــم     
أثــر تطبیــق مــدخل محاســبة ترشــید الفاقــد علــى ( الثالــث أفــراد عینــة الدراســة فــي  فقــرات المحــور

   .)تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً وتبین النتائج أن أعلى 

والقیمــــة  ،""0.896، بــــانحراف معیــــاري %"83.60"النســــبي بلــــغ الــــوزن " 1"فــــي الفقــــرة رقــــم  .1
تطبیـــق مـــدخل " ممـــا یـــدل علـــى أن  ،"0.05"وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.000"االحتمالیـــة تســـاوي 

 ".محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالیة 
والقیمــــة  ،""0.979، بــــانحراف معیــــاري %"80.40"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 5"فــــي الفقــــرة رقــــم  .2

مـــدخل محاســـبة "ن ممـــا یـــدل علـــى أ ،"0.05"وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.000"االحتمالیـــة تســـاوي 
 ".ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض تكالیف المخزون؛ ألن اإلنتاج یتم حسب حاجة السوق
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والقیمـــة  ،""1.069، بـــانحراف معیـــاري %"80.00"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 10"فـــي الفقـــرة رقـــم  .3
اســـتخدام مـــدخل "ممـــا یـــدل علـــى أن  ،"0.05"وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.000"االحتمالیـــة تســـاوي 

محاســـبة ترشــــید الفاقــــد یــــؤدي إلــــى زیــــادة القـــدرة التنافســــیة للمصــــنع فــــي ظــــل بیئــــة التصــــنیع 
 ".الحدیثة

  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثالث فقرات مرتبة تنازلیاً قل أكما تبین النتائج أن 

القیمـــة ، و "1.074"بـــانحراف معیـــاري  ،%"70.40"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 13"قـــرة رقـــم فـــي الف .1
اســـتخدام مـــدخل "ممـــا یـــدل علـــى أن  ،"0.05"وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.001"االحتمالیـــة تســـاوي 

 ".محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض الوقت المستخدم في اإلنتاج
القیمـــة و  ،"1.074"، بـــانحراف معیـــاري %"70.40"بلـــغ الـــوزن النســـبي " 14"فـــي الفقـــرة رقـــم  .2

اســـتخدام مـــدخل "ممـــا یـــدل علـــى أن  ،"0.05"وهـــي أقـــل مـــن  ،"0.001"االحتمالیـــة تســـاوي 
 ".محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض الجهد المبذول في اإلنتاج

القیمــــة و  ،""1.181، بــــانحراف معیــــاري %"68.80"بلــــغ الــــوزن النســــبي " 6"فــــي الفقــــرة رقــــم  .3
فــي حــال اســتخدام "ن أممــا یــدل علــى  "0.05"وهــي أقــل مــن  ،"0.011"االحتمالیــة تســاوي 

  ".مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي إلى تخفیض شكاوي العمالء
أثــر تطبیــق مــدخل (وبصــفة عامــة یتبــین أن المتوســط الحســابي لجمیــع فقــرات المحــور الثالــث     

، "3.78"تســــاوي )  درة التنافســــیة فــــي المصــــانعمحاســــبة ترشــــید الفاقــــد علــــى تعظــــیم الربحیــــة والقــــ
وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي  ،"%75.67"والــوزن النســبي  یســاوي ، "0.779"بــانحراف معیــاري 

الجدولیـــة والتـــي  tوهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة  ""7.111المحســـوبة تســـاوي  tوقیمـــة  ،%"60" توســـطالم
ممــا یــدل علــى أنــه ، "0.05"وهــي أقــل مــن  ،"0.000"القیمــة االحتمالیــة تســاوي ، و 2.01""تســاوي 

محاســبة ترشــید الفاقــد علــى تعظــیم الربحیــة وتــدعیم المنافســة فــي مصــانع مــدخل یوجــد أثــر لتطبیــق 
  .α≥05.0عند مستوى داللة إحصائیة  كبیرةالمشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة بدرجة 

    مما یعني قبول الفرضیة  
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تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى إنتاج  1
  .ذات جودة عالیة منتجات

4.18 0.896 83.60 9.307 0.000 

تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یعمل على  2
  .خفض التكالیف

3.96 0.832 79.20 8.159 0.000 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى خفض  3
  .التكالیف من خالل خفض الوحدات التالفة

3.98 0.820 79.60 8.447 0.000 

ترشید الفاقد یعمل على تخفیض مدخل محاسبة  4
  .تكالیف الصیانة الروتینیة لآلالت واألجهزة

3.62 0.987 72.40 4.440 0.000 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض تكالیف  5
  .المخزون؛ ألن اإلنتاج یتم حسب حاجة السوق

4.02 0.979 80.40 7.366 0.000 

الفاقد في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید   6
 0.011 2.635 68.80 1.181 3.44  .سیؤدي إلى تخفیض شكاوي العمالء

تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى زیادة  7
  .األرباح بسبب االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج

3.92 0.877 78.40 7.418 0.000 

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد  8
المبیعات بسبب انخفاض سعر سیؤدي إلى زیادة 

  .البیع مع المحافظة على هامش الربح
3.80 1.195 76.00 4.733 0.000 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي لزیادة  9
اإلقبال على منتجات المصنع بسبب الجودة العالیة 

  .لها
3.76 1.188 75.20 4.525 0.000 
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یؤدي إلى استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد  10
زیادة القدرة التنافسیة للمصنع في ظل بیئة التصنیع 

  .الحدیثة
4.00 1.069 80.00 6.614 0.000 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى وقایة المنتج  11
  .من األخطاء والعیوب

3.88 1.081 77.60 5.755 0.000 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یساعد على خفض  12
  . التكالیف من خالل برامج الصیانة الوقائیة

3.78 0.975 75.60 5.657 0.000 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى  13
  .تخفیض الوقت المستخدم في اإلنتاج

3.52 1.074 70.40 3.425 0.001 

یؤدي إلى استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد  14
  .تخفیض الجهد المبذول في اإلنتاج

3.52 1.074 70.40 3.425 0.001 

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى ترشید المواد  15
  .المستخدمة في اإلنتاج

3.58 1.090 71.60 3.764 0.000 

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي  16
لتخفیض حجم األخطاء في المنتجات الجدیدة 

  .المقدمة للعمالء
3.76 1.098 75.20 4.892 0.000 

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد  17
سیؤدي إلى تخفیض زمن تقدیم المنتجات الجدیدة 

  .للعمالء
3.60 1.107 72.00 3.834 0.000 

 0.000 7.111 75.67 0.779 3.78  جمیع الفقرات 

  2.01تساوي " 49"درجة حریة و " 0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   tقیمة 
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  :الفرضیة الرابعة
بین متوسطات  α≥05.0عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة       

كأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد استجابات أفراد عینة الدراسة حول
الشكل ( تعزى للمتغیرات التالیة المتعلقة بالمصنع أسالیب إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة

  ). عدد عماله حجم رأسماله، ،هموقع ،مدة ممارسة المصنع لنشاطه ،القانوني للمصنع

  :ویتفرع من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة اآلتیة

بین متوسطات  α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .1
 مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد استجابات أفراد عینة الدراسة حول

  .الشكل القانوني للمصنعتعزى إلى  إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة متطلباتكأحد 

 أفرادمتوسط استجابات بین الفروق تحلیل التباین األحادي الختبار  تم استخدام اختبار      
إعادة هندسة  متطلباتكأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقدعینة الدراسة حول 

 )29(والنتائج مبینة في جدول رقم  الشكل القانوني للمصنعتعزى إلى  نظم المحاسبة اإلداریة
  :كما یلي

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الزمةالمقومات ال" المحسوبة لفقرات المحور األول Fقیمة - 
كما أن  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة ، 0.534""تساوي " في المصانع

مما یدل على عدم وجود فروق بین  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.661"القیمة االحتمالیة تساوي 
لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الزمةنة الدراسة حول المقومات المتوسط استجابات أفراد عی

  .0.05 عند مستوى داللة في المصانع تعزى إلى الشكل القانوني للمصنع

المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل " لفقرات المحور الثانيالمحسوبة  Fقیمة - 
  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أكبر من قیمة  ،"3.969"محاسبة ترشید الفاقد تساوي

مما یدل على وجود فروق  ،"0.05"وهي أقل من  ،"0.013"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 
بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق 

، ویبین 0.05مدخل محاسبة ترشید الفاقد تعزى إلى الشكل القانوني للمصنع عند مستوى داللة 
" شركات أخرى"و " شركة مساهمة خاصة"أن الفروق بین فئتي ) 30(بار شفیه جدول رقم اخت

  ".الشركات المساهمة الخاصة"والفروق لصالح الفئة 
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أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم "المحسوبة لفقرات المحور الثالث  Fقیمة _ 
الجدولیة والتي  Fوهي أكبر من قیمة  "8.166"تساوي " الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

مما یدل على   ،"0.05"وهي أقل من  ،"0.000"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي  "2.81"تساوي
وجود فروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

نع تعزى إلى الشكل القانوني للمصنع عند الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة في المصا
شركة مساهمة " إن الفروق بین فئتي) 30(ویبین اختبار شفیه جدول رقم  "0.05"مستوى داللة 

  ".خرىاألح الفئة والفروق لصال"  شركات أخرى" و" خاصة

وهي  ،"0.880"المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  Fوبصفة عامة یتبین أن قیمة       
كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي Fأقل من قیمة 

مما یدل على عدم وجود فروق بین متوسط استجابات  ،"0.05"وهي أكبر من  "0.459"تساوي
إعادة  متطلباتمحاسبة ترشید الفاقد كأحد  أفراد عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل

  . 0.05 ظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى الشكل القانوني للمصنع عند مستوى داللةهندسة ن

  ما یدل على قبول الفرضیة

29 
( One Way ANOVA)


 

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

لتطبیق  الزمةالمقومات ال: المحور األول
 مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع

 0.129 3 0.386 بین المجموعات
0.534 

 

0.661 

 
داخل 

 المجموعات
11.083 46 0.241 

  49 11.469 المجموع

المعوقات التي تواجه : المحور الثاني
المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

 الفاقد

 2.744 3 8.231 بین المجموعات
3.969 

 

0.013 

 
داخل 

 المجموعات
31.802 46 0.691 

  49 40.034 المجموع

 0.000 8.166 3.446 3 10.337 بین المجموعاتأثر تطبیق مدخل محاسبة : المحور الثالث
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 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة 
  التنافسیة في المصانع

داخل 
   0.422 46 19.410 المجموعات

  49 29.747 المجموع

 جمیع محاور االستبانة

 0.119 3 0.357 بین المجموعات
0.880 

 

0.459 

 
داخل 

 المجموعات
6.216 46 0.135 

  49 6.573 المجموع
  2.81 تساوي  0.05ومستوى داللة " 46, 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

30 
 

  

  الفقرة
الفرق بین 
  المتوسطات

تضامن شركة 
  )أشخاص(

شركة 
مساهمة 

  خاصة

شركة 
مساهمة 

  عامة
  أخرى

المعوقات التي تواجه 
المصانع في تطبیق مدخل 

  محاسبة ترشید الفاقد

شركة تضامن 
  )أشخاص(

 0.354 -0.541 
-

0.851 

شركة مساهمة 
  خاصة

-0.354  -0.895 
-

1.205* 

شركة مساهمة 
  عامة

0.541 0.895  
-

0.310 

  0.310 *1.205 0.851  أخرى

أثر تطبیق مدخل محاسبة 
ترشید الفاقد على تعظیم 

الربحیة والقدرة التنافسیة في 
  المصانع

شركة تضامن 
  )أشخاص(

 -0.110 -0.097 1.314 

شركة مساهمة 
  خاصة

0.110  0.013 1.425* 

شركة مساهمة 
  عامة

0.097 -0.013  1.412 

  1.412- *1.425- 1.314-  أخرى
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بین متوسطات  α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   .2
استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد 

ممارسة المصنع  مدةإعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى  متطلباتكأحد 
  .لنشاطه

 أفرادمتوسط استجابات بین تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق       
كأحد أسالیب إعادة هندسة  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقدعینة الدراسة حول 

والنتائج مبینة في جدول رقم  ،ممارسة المصنع لنشاطه مدةتعزى إلى  ،نظم المحاسبة اإلداریة
  :ا یليكم )31(

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الزمةالمقومات ال"األول لفقرات المحورالمحسوبة  Fقیمة - 
كما أن   ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة  ،"0.505"تساوي " في المصانع

على عدم وجود فروق بین  مما یدل ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.680" القیمة االحتمالیة تساوي
ة لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد لالزممتوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول المقومات ا

  0.05ممارسة المصنع لنشاطه عند مستوى داللة   مدةتعزى إلى  ،في المصانع

مدخل المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق "لفقرات المحور الثاني المحسوبة  Fمة قی - 
  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة  ،"1.735"تساوي  محاسبة ترشید الفاقد

عدم وجود  على مما یدل ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.173"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 
المعوقات التي تواجه المصانع في مدى عینة الدراسة حول  أفرادمتوسط استجابات بین فروق 
عند مستوى داللة  ممارسة المصنع لنشاطه مدةتعزى إلى  مدخل محاسبة ترشید الفاقد تطبیق
0.05  

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم " المحسوبة لفقرات المحور الثالث  Fقیمة _ 
الجدولیة والتي  Fوهي أقل من قیمة  ،"2.642"تساوي " الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

مما یدل  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.060"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي  ،"2.81" تساوي
على عدم وجود فروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول أثر تطبیق مدخل محاسبة 

رسة المصنع مما مدةترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع تعزى إلى 
  0.05 عند مستوى داللة لنشاطه

وهي  ،"1.039"المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  Fوبصفة عامة یتبین أن قیمة       
 كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي Fأقل من قیمة 
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مما یدل على عدم وجود فروق بین متوسط استجابات أفراد  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.384"
إعادة هندسة  متطلباتمحاسبة ترشید الفاقد كأحد  عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل

   0.05ممارسة المصنع لنشاطه عند مستوى داللة   مدةنظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى 

  ما یدل على قبول الفرضیة

31 
( One Way ANOVA)


 

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

ة لتطبیق لالزمالمقومات ا: المحور األول
 مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع

 0.122 3 0.366 بین المجموعات
0.505 

 

0.680 

 
داخل 

 المجموعات
11.103 46 0.241 

  49 11.469 المجموع

المعوقات التي تواجه : المحور الثاني
المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

 الفاقد

 1.356 3 4.069 بین المجموعات
1.735 

 

0.173 

 
داخل 

 المجموعات
35.964 46 0.782 

  49 40.034 المجموع

أثر تطبیق مدخل محاسبة : المحور الثالث
ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة 

  التنافسیة في المصانع

 1.457 3 4.372 بین المجموعات
2.642 

 

0.060 

 
داخل 

 المجموعات
25.375 46 0.552 

  49 29.747 المجموع

 جمیع محاور االستبانة

 0.139 3 0.417 بین المجموعات
1.039 

 

0.384 

 
داخل 

 المجموعات
6.156 46 0.134 

  49 6.573 المجموع
  2.81 تساوي  0.05ومستوى داللة " 46, 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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بین متوسطات  α=  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   .3
محاسبة ترشید الفاقد  استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل

  .ى إلى حجم رأسمال المصنعإعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة تعز  متطلباتكأحد 

عینة  أفرادمتوسط استجابات بین تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق      
إعادة هندسة نظم  متطلباتكأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقدالدراسة حول 

  :كما یلي )32(والنتائج مبینة في جدول رقم  ،حجم رأسمال المصنعتعزى إلى  المحاسبة اإلداریة

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  لالزمةالمقومات ا"المحسوبة لفقرات المحور األول  Fقیمة - 
كما أن   ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة ، 0.067""تساوي " في المصانع

مما یدل على عدم وجود فروق بین  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.977"القیمة االحتمالیة تساوي 
لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد  الزمةنة الدراسة حول المقومات المتوسط استجابات أفراد عی

  0.05في المصانع تعزى إلى حجم رأسمال المصنع عند مستوى داللة  

المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخل "المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقیمة  - 
   " 2.81" الجدولیة والتي تساوي Fوهي أقل من قیمة  ،"1.928"تساوي  محاسبة ترشید الفاقد

مما یدل على عدم وجود  "0.05"وهي أكبر من  ،"0.138"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 
جابات أفراد عینة الدراسة حول مدى المعوقات التي تواجه المصانع في فروق بین متوسط است

  0.05تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد تعزى إلى حجم رأسمال المصنع عند مستوى داللة  

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم " المحسوبة لفقرات المحور الثالث  Fقیمة _ 
الجدولیة والتي  Fوهي أقل من قیمة  ،"0.157"تساوي " الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

 مما یدل ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.925"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي  2.81تساوي 
فروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول أثر تطبیق مدخل محاسبة عدم وجود  على

ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع تعزى إلى حجم رأسمال المصنع 
  0.05عند مستوى داللة  

 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة Fأن قیمة ) 32(من جدول رقموبصفة عامة یتبین       
كما أن القیمة االحتمالیة  "2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fمن قیمة  قلأوهي  ،"0.368" تساوي

مما یدل على عدم وجود فروق بین  ،"0.05"من  كبرأوهي  "0.777"لجمیع المحاور تساوي
متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد 



 108 

إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى حجم رأسمال المصنع عند  متطلباتكأحد 
  0.05مستوى داللة  

ما یعني قبول الفرضیة      

32 
( One Way ANOVA)


 

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

لتطبیق  الزمةالمقومات ال: المحور األول
 مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع

 0.017 3 0.050 بین المجموعات
0.067 

 

0.977 

 
داخل 

 0.248 46 11.419 المجموعات

  49 11.469 المجموع

المعوقات التي تواجه : المحور الثاني
المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

 الفاقد

 1.490 3 4.471 بین المجموعات
1.928 

 

0.138 

 
داخل 

 0.773 46 35.562 المجموعات

  49 40.034 المجموع

أثر تطبیق مدخل محاسبة : المحور الثالث
ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة 

  التنافسیة في المصانع

 0.101 3 0.302 بین المجموعات
0.157 

 

0.925 

 
داخل 

 المجموعات
29.445 46 0.640 

  49 29.747 المجموع

 جمیع محاور االستبانة

 0.051 3 0.154 بین المجموعات
0.368 

 

0.777 

 
داخل 

 المجموعات
6.419 46 0.140 

  49 6.573 المجموع
  2.81 تساوي  0.05ومستوى داللة " 46, 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

بین متوسطات  α=  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة       
استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد كأحد 

  .إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى عدد عمال المصنع متطلبات
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 أفرادمتوسط استجابات بین تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق       
إعادة هندسة  متطلباتكأحد  مدى إمكانیة تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقدعینة الدراسة حول 

كما  )33(والنتائج مبینة في جدول رقم  عدد عمال المصنعتعزى إلى  نظم المحاسبة اإلداریة
  :یلي

لتطبیق مدخل محاسبة ترشید  الزمةالمقومات ال"المحسوبة لفقرات المحور األول  Fقیمة  - 
  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة  ،1.484""تساوي " الفاقد في المصانع

مما یدل على عدم وجود  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.231"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 
لتطبیق مدخل محاسبة  لالزمةنة الدراسة حول المقومات افروق بین متوسط استجابات أفراد عی

  0.05ترشید الفاقد في المصانع تعزى إلى عدد عمال المصنع عند مستوى داللة  

ل المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق مدخ"المحسوبة لفقرات المحور الثاني  Fقیمة  - 
  ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أكبر من قیمة  ،"4.255"تساوي " محاسبة ترشید الفاقد

مما یدل على وجود فروق  ،"0.05"وهي أقل من  ،"0.010" كما أن القیمة االحتمالیة تساوي
بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى المعوقات التي تواجه المصانع في تطبیق 

  0.05محاسبة ترشید الفاقد تعزى إلى عدد عمال المصنع عند مستوى داللة مدخل 

"  عامل 30إلى أقل من  20من "أن الفروق بین فئتي ) 34(ویبین اختبار شفیه جدول رقم      
  ".عمال 10والفروق لصالح الفئة أقل من  "عمال 10أقل من "و 

أثر تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد على تعظیم "المحسوبة لفقرات المحور الثالث  Fقیمة _ 
الجدولیة والتي  Fوهي أقل من قیمة  ،" "0.921تساوي الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع

 مما یدل ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.438"كما أن القیمة االحتمالیة تساوي  ،"2.81" تساوي
عدم وجود فروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول أثر تطبیق مدخل محاسبة  على

ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة التنافسیة في المصانع تعزى إلى عدد عمال المصنع 
  0.05عند مستوى داللة  

وهي  ،"0.453" المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fوبصفة عامة یتبین أن قیمة       
 كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي ،"2.81"الجدولیة والتي تساوي Fأقل من قیمة 

مما یدل على عدم وجود فروق بین متوسط استجابات أفراد  ،"0.05"وهي أكبر من  ،"0.716"
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إعادة هندسة  متطلباتمحاسبة ترشید الفاقد كأحد  عینة الدراسة حول مدى إمكانیة تطبیق مدخل
   0.05 عند مستوى داللة نظم المحاسبة اإلداریة تعزى إلى عدد عمال المصنع

  ما یعني قبول الفرضیة  

33 
( One Way ANOVA)


 

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

لتطبیق  الزمةالمقومات ال: المحور األول
 مدخل محاسبة ترشید الفاقد في المصانع

 0.337 3 1.012 بین المجموعات
1.484 

 

0.231 

 
داخل 

 0.227 46 10.457 المجموعات

  49 11.469 المجموع

المعوقات التي تواجه : المحور الثاني
المصانع في تطبیق مدخل محاسبة ترشید 

 الفاقد

 2.899 3 8.696 بین المجموعات
4.255 

 

0.010 

 
داخل 

 0.681 46 31.337 المجموعات

  49 40.034 المجموع

أثر تطبیق مدخل محاسبة : المحور الثالث
ترشید الفاقد على تعظیم الربحیة والقدرة 

  التنافسیة في المصانع

 0.562 3 1.686 بین المجموعات
0.921 

 

0.438 

 
داخل 

 المجموعات
28.061 46 0.610 

  49 29.747 المجموع

 جمیع محاور االستبانة

 0.063 3 0.189 بین المجموعات
0.453 

 

0.716 

 
داخل 

 المجموعات
6.384 46 0.139 

  49 6.573 المجموع
  2.81 تساوي  0.05ومستوى داللة " 46, 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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34 
 

  الفرق بین المتوسطات
الفرق بین 
  المتوسطات

أقل من 
إلى أقل  10من   عمال 10

  عامل 20من 

 20من 
إلى أقل 

 30من 
  عامل

عامل  30
  فأكثر

المعوقات التي تواجه المصانع في 
  تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

 10أقل من 
  عمال

 0.568 1.080* 0.802 

إلى  10من 
 20أقل من 

  عامل
-0.568  0.512 0.235 

إلى  20من 
 30أقل من 

  عامل

-
1.080* 

-0.512  -0.277 

عامل  30
  فأكثر

-0.802 -0.235 0.277  
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النظریة، فقد توصل التي أجراها الباحث، وتحلیل الجوانب المیدانیة  بناًء على الدراسة
  : النتائج التالیةإلى  الباحث

لتطورات الحدیثة والمتالحقة في بیئة غیر كافیة مع انظم المحاسبة اإلداریة التقلیدیة  نإ. 1
التصنیع الحدیثة التي تعتمد على الجودة العالیة والتحسین المستمر وتدفق القیمة وتعظیم القیمة 

 .من  وجهة نظر العمالء

المحاسبة اإلداریة التقلیدیة بما یتالءم مع التطورات التكنولوجیة  نظم إلى تطویرالحاجة . 2
 .مالیةالداء األمقاییس  بجانبمالیة غیر مقاییس أداء  ستخدامالحدیثة، وا

المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة لتطبیق  لدى مصانعالالزمة مقومات ال فرتو ت. 3
  .إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة محاسبة ترشید الفاقد كأحد متطلبات مدخل

یتوفر نظام لدى مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة لضبط اإلنتاج في . 4
  .مراحله المختلفة

یتوفر نظام لدى مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة لتورید المواد األولیة . 5
  ة للتصنیعالالزم

یتوفر نظام لدى مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة للرقابة والمتابعة على . 6
  .عملیات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف

تتوفر لدى مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في قطاع غزة عناصر الكفاءة في . 7
 .مدخالت المواد األولیة؛ لضمان عدم وجود فاقد

وجد معوقات أمام مصانع المشروبات الغازیة والعصائر في تطبیق مدخل محاسبة ترشید تال . 8
الوضع بعضها یتعلق بوتعود إلى أسباب  متوسطة وان وجدت فهي بصورة بصورة الفاقد

 .ظفینالسیاسي، أو الظروف االقتصادیة، أو كفاءة المو 
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الفاقد في مصانع المشروبات توجد آثار إیجابیة في حال تطبیق مدخل محاسبة ترشید . 9
الغازیة والعصائر، كرفع جودة المنتجات، وتعظیم قیمتها من وجهة نظر العمیل، وتخفیض 

 .التكلفة، والتخلص من الفائض، وتحقیق المنافسة

إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلداریة أصبحت واجبة وضروریة في ظل التنافس الشدید في . 10
  . بیئة التصنیع الحدیثة

11. ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات المبحوثین تعزى للمتغیرات المتعلقة
بالمصنع، الشكل القانوني للمصنع، مدة ممارسة المصنع لنشاطه، موقعه، حجم رأس ماله، 

.وعدد عماله 

 

في ضوء النتائج التي توصل إلیها الباحث من خالل الدراسة النظریة والمیدانیة، فإنه     
  :یوصي بما یلي

رفع كفاءة المحاسبین اإلداریین من خالل دورات تدریبیة دوریة؛ لتطویر ضرورة  .1
مهاراتهم وخبراتهم واالستفادة منها في تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد، وكیفیة 

 .تكالیف تدفق القیمةممارسة نظم 
نشر ثقافة مدخل محاسبة ترشید الفاقد عند الموظفین؛ لیكون كل موظف مسؤول عن  .2

 .تخفیض الفاقد، وتحقیق الجودة المطلوبة بتعظیم قیمة المنتجات المقدمة للعمالء
یتوجب على المنشآت الخدمیة والصناعیة التوجه نحو تطبیق نظم اإلنتاج في ظل  .3

الفاقد بصورة تدریجیة، واالستفادة من المزایا التي یحققها هذا مدخل محاسبة ترشید 
 .المدخل في حال تطبیقه

االستفادة من تطویر أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة، واستخدام األسالیب الحدیثة؛  .4
 .لمواجهة المنافسة الشدیدة في السوق

سیة، واالستفادة من إدخال أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة ضمن المناهج  الدرا .5
التطورات الحدیثة في علم المحاسبة، من خالل الندوات والمؤتمرات والنشرات والمجالت 

 .العلمیة
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توجیه المنشآت الستخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة ذات البعد االستراتیجي في  .6
شآت المماثلة تقییم األداء، وٕاجراء مقارنة بین أداء المنشأة مع أفضل منشأة من المن

 .والمنافسة في السوق

 

  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد، ودوره في تطویر المنشآت الصناعیة والخدمیة. 1

  .مدى التوافق بین مدخل محاسبة ترشید الفاقد، واألسالیب المحاسبیة اإلداریة األخرى. 2
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 غـــــــــــزة- الجـامعـــة اإلسـالمیـــة

                                                   عمــــادة الدراســــــات العلیـــــــــــــــــا

  كلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  والتمویـــــــــل قســــــم المحاسبـــــة

 

 

، إن بخالص الشكر والتقدیر واالحترام، متمنین لكم التوفیق والنجاح بدایة نتقدم لكم
، دراسة التي تهتم بالقطاع الصناعيهذه ال إنجاححسن تعاونكم معنا لهو من أهم عوامل 

، والتي تعد استكماًال لمتطلبات ت الغازیة والعصائر في قطاع غزةوخاصة مصانع المشروبا
  بعنوان لماجستیر في المحاسبة والتمویل،الحصول على درجة ا

 

 

 

خالل تعبئة هذه  نأمل من سیادتكم التكرم بالمشاركة الفاعلة والبناءة وتعاونكم من
؛ من أجل الوصول إلى نتائج أمام اإلجابة الصحیحة) √ (، وذلك بوضع إشارة االستبانة كاملة
التي سیتم ، علمًا بأن جمیع البیانات والمعلومات قة یمكن االعتماد علیها وتعمیمهاصحیحة ودقی

حث العلمي فقط، وستعرض ، وستستخدم ألغراض البحصول علیها ستحاط بالسریة التامةال
  .كة في اإلجابة على هذه االستبانة، ولن یشار إلى أي اسم من األسماء المشار بشكل عام

 

  وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
 



 126 

) √ ( 

  ).........................اختیاري (اسم المصنع 

 

  :المسمى الوظیفي_ 1

    مدیر المصنع    مدیر مالي      رئیس قسم     إداري    محاسبغیر ذلك  

  :المؤهل العلمي_ 2

                           دبلوم فأقل                        بكالوریوس           دراسات علیا  

  :عدد سنوات الخبرة_ 3

  سنوات                                        5أقل من سنوات    10 إلى أقل من   5من

  سنوات                            15إلى أقل من 10من 15 سنة فأكثر  

  :هل لدیكم معرفة بأسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفة_ 4

  30نعم بنسبة أقل من                     %  60إلى % 30نعم بنسبة من%  

  60نعم بنسبة أكبر من                    %  ال یوجد معرفة  

  :بمحاسبة ترشید الفاقدهل لدیكم معرفة _ 5

  30نعم بنسبة أقل من                     %  60إلى % 30نعم بنسبة من%  

  60نعم بنسبة أكبر من                   %  ال یوجد معرفة  
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  :الشكل القانوني للمصنع_ 1

  أشخاص(شركة تضامن      (        شركة مساهمة خاصة            شركة مساهمة عامة

 أخرى ، حدد.................  

  :مدة  ممارسة المصنع لنشاطه_ 2

  سنوات                                        5أقل من  سنوات   10إلى أقل من  5من  

  سنة                             15إلى أقل من  10من  15 سنة فأكثر  

  :موقع المصنع_ 3

                      محافظة غزة                 محافظة الشمال   محافظة الوسطى  

                 محافظة خان یونس  محافظة رفح  

  :حجم رأسمال المصنع_ 4

  500000أقل من                          $  750000_  500000من      $  

   1000000_  750000أكثر من   $      1000000أكثر من$  

  :عدد عمال المصنع_ 5

  عمال                                       10أقل من  عامل      20إلى أقل من  10من

  عامل                            30إلى أقل من  20من 30 عامل فأكثر  
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إدارة المصنع تعتمد على نظام التغذیة الراجعة لتحسین  1

  .وتطویر منتجاتها بناًء على وجهة نظر عمالئها
     

والنوعیة الشكل  من حیث منتجات متمیزةیقدم المصنع  2
  .التي یرغب به العمالء

     

  .أسعار منتجات المصنع تتناسب مع رغبات العمالء 3     
تهتم إدارة المصنع بإجراء تحسینات مستمرة على   4

  .المنتج
     

تنظر إدارة المصنع إلى التحسین المستمر في العمل  5
  .على أنه جزء من الجودة

     

على برامج ضبط الجودة؛ لغرض  تعتمد إدارة المصنع 6
  .تحسین جودة المنتجات

     

تحرص إدارة المصنع على معرفة اقتراحات العمالء؛  7
  .لالستفادة منها في تحسین جودة المنتجات

     

تحرص إدارة المصنع على تدریب رؤساء األقسام على  8
  .تشكیل فرق عمل لعملیة التحسین

     

  .بتحقیق الرضا عن منتجاتهاتهتم إدارة المصنع  9     
تقوم إدارة المصنع بتصمیم العملیات اإلنتاجیة  10

والصناعیة بطریقة تجعلها قادرة على تقدیم منتجات 
  .متمیزة للعمالء

     

تقوم إدارة المصنع بمراجعة تصمیم المنتج بشكل  11
  .مستمر؛ للقضاء على احتماالت حدوث األخطاء

     

المصنع على مراجعة المنتجات الجدیدة؛ تعمل إدارة  12
  .للتأكد من جودتها

     

تتابع إدارة المصنع العملیات المنفذة؛ لتجنب حدوث  13
  .عیوب في المنتج
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تعتمد إدارة المصنع عملیة الفحص المیداني قبل التسلیم  14
  .النهائي للمنتج

     

  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج أثناء التشغیل 15     
  .تعتمد إدارة المصنع عملیة فحص المنتج النهائي التام 16     
؛ الحصة السوقیةنظام اإلنتاج في المصنع یعتمد على   17

  .للتخلص من تكالیف التخزین
     

حسب  اإلنتاج أينظام الجذب  إدارة المصنعتعتمد  18
الفعلیة بدًال من دفع هم ورغبات العمالء حاجات

  .المنتجات إلیهم

     

الممیزین مجموعة من الموردین  یتوفر إلدارة المصنع 19
  .والموثوق بهم في عملیة الشراء

     

  .یوجد عالقة قویة بین إدارة المصنع والموردین 20     
خبرة وقدرة على فحص جودة عمال المصنع لدیهم  21

  .المواد األولیة
     

یتم العمل على تخفیض فترة االنتظار ووقت إعداد  22
  .اآلالت

     

تتبع إدارة المصنع سیاسة نقل األجزاء والمنتجات تحت  23
  .التشغیل من مرحلة ألخرى بدون عیوب أو تالف فیها

     

  والتأكد من صالحیتهاتهتم اإلدارة بفحص المواد الواردة  24     
من األنشطة  التخلصعلى تقوم  إدارة المصنع برامج 25

  .التي ال تضیف قیمة للمنتج كتكالیف التخزین والمناولة
     

  .لتحسین الجودة واألداءإدارة المصنع لدیها خطط  26     
مقاییس لمعرفة مدى رضا الزبائن  إلدارة المصنع یتوفر  27

  .عن منتجاتها
     

یوجد في المصنع نظام لخفض الوقت الالزم للتحول   28
  .من منتج آلخر
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  .یتوفر في المصنع مقومات الرقابة الداخلیة 29     
تتبع إدارة المصنع نظام الرقابة المانعة؛ لتجنب  30

  .حدوثهااألخطاء قبل 
     

تقوم إدارة المصنع بالرقابة على األعمال اإلداریة في  31
  .المصنع

     

  .تقوم اإلدارة بالرقابة المالیة على عمل الجهاز التنفیذي 32     
تقوم إدارة المصنع بالرقابة الفنیة على المنتج كاألعمال  33

  .الهندسیة والتصمیم
     

بالرقابة على اآلالت من حیث تقوم إدارة المصنع  34
  .ساعات التشغیل وكمیة اإلنتاج

     

تقوم إدارة المصنع بالرقابة على العمال؛ لمعرفة مدى  35
  .إنجازهم لواجباتهم خالل الوقت المقرر

     

  .الحدیثة على التعامل مع اآلالت القدرةعمال لدى ال 36     
البسیطة  اإلصالحات عمال المصنع قادرین على إجراء 37

  .لآلالت والصیانة الروتینیة
     

یتم ترتیب اآلالت في المصنع على هیئة مجموعات  38
متناسقة، بما یتناسب مع تصنیع كل منتج، أو 

  .المنتجات المتشابهة

     

من خالل على تخفیض الوقت یقوم  نظام إدارة المصنع 39
  .إلغاء العملیات غیر الضروریة

     

إدارة المصنع برامج تدریبیة بشكل اعتیادي ومنظم  لدى 40
  .للموظفین

     

إدارة المصنع لدیها برامج رقابیة على تطویر أداء  41
  .الموظفین بعد تدریبهم

     

سیاسة إدارة المصنع تهتم بالوسائل الحدیثة في اإلنتاج  42
  .للمنافسة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
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  .تقوم إدارة المصنع بمتابعة النتائج الیومیة لألنشطة 43     
تعتمد اإلدارة أسلوب إعداد الموازنات لمقارنتها  44

  .بالتكالیف الفعلیة، ومعرفة مدى االنحراف
     

على تقوم اإلدارة بفحص عینات من المنتجات للحكم  45
  .جودتها

     

لدى إدارة المصنع أسالیب وٕاجراءات یتم من خاللها  46
  .الكشف عن االنحرافات أثناء تنفیذ األنشطة

     

 
مدخل  بتطبیق المصنعال تتوفر قناعة حالیًا إلدارة  1

   .الفاقدمحاسبة ترشید 
     

  .من النظم التقلیدیة إلى الحدیثةمقاومة اإلدارة للتغییر  2     
 الالزمة لتطبیق عدم وضوح اإلجراءات والخطوات  3

   .محاسبة ترشید الفاقد مدخل
     

  .محاسبة  ترشید الفاقدمدخل ارتفاع تكالیف تطبیق  4     
مدخل التفصیلیة الالزمة لتطبیق  عدم توفر المعلومات 5

   .محاسبة ترشید الفاقد
     

  .عدم اطالع إدارة المصنع على البرامج الحدیثة 6     
  .عدم اهتمام اإلدارة بالتقدم التكنولوجي في المصنع 7     
النظم السائدة في المصنع نظم تقلیدیة ال تتماشى مع  8

  .التطورات الحدیثة
     

لدى إدارة المصنع بمزایا وٕایجابیات استخدام قلة المعرفة  9
  .مدخل محاسبة ترشید الفاقد

     

عدم رغبة اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیها؛  10
  .لقناعتها ورضاها بها

     

عدم توفر الخبرات والكفاءات العلمیة والعملیة القادرة  11
  .على تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد
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الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة  12

  .تشكل عائقًا أمام تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد
     

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین من قبل اإلدارة   13
  .لتطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد

     

عدم وجود هیكل تنظیمي معتمد یحكم العالقات بین  14
  .اإلدارات المختلفة في المصنع

     


 

تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى إنتاج  1
  .عالیةمنتجات ذات جودة 

     

  تطبیق محاسبة ترشید الفاقد یعمل على خفض التكالیف 2     
مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى خفض التكالیف  3

  .من خالل خفض الوحدات التالفة
     

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یعمل على تخفیض تكالیف  4
  .الصیانة الروتینیة لآلالت واألجهزة

     

ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض تكالیف  مدخل محاسبة 5
  .المخزون؛ ألن اإلنتاج یتم حسب حاجة السوق

     

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي   6
  .إلى تخفیض شكاوي العمالء

     

تطبیق مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى زیادة  7
  .األرباح بسبب االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج

     

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي  8
إلى زیادة المبیعات بسبب انخفاض سعر البیع مع 

  .المحافظة على هامش الربح

     

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي لزیادة  9
  .اإلقبال على منتجات المصنع بسبب الجودة العالیة لها
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استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى زیادة  10

  .القدرة التنافسیة للمصنع في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
     

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى وقایة المنتج من  11
  .األخطاء والعیوب

     

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یساعد على خفض  12
  . التكالیف من خالل برامج الصیانة الوقائیة

     

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض  13
  .الوقت المستخدم في اإلنتاج

     

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى تخفیض  14
  .الجهد المبذول في اإلنتاج

     

مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي إلى ترشید المواد  15
  .المستخدمة في اإلنتاج

     

استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد یؤدي لتخفیض  16
  .حجم األخطاء في المنتجات الجدیدة المقدمة للعمالء

     

في حال استخدام مدخل محاسبة ترشید الفاقد سیؤدي  17
  .الجدیدة للعمالء إلى تخفیض زمن تقدیم المنتجات

     

 

أهداف قد أنها ضروریة وتساهم في تحقیق إذا كان لدیك أیة معلومات أو اقتراحات تعت** 
  :محاسبة ترشید الفاقد أرجو التكرم بذكرها

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................  
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  غزة - الجامعة اإلسالمیة   سالم حلس .د.أ
  غزة - اإلسالمیة الجامعة   علي شاهین.د.أ     
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   عصام البحیصي. د

  غزة -الجامعة اإلسالمیة  ماهر درغام. د
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  محمد األعرج. د
  الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة  حسني عابدین. د

  غزة –الجامعة اإلسالمیة   نافذ بركات. د
  غزة -اإلسالمیةالجامعة   سمیر صافي. د

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 



 135 

 

  

 

  
  محافظة غزة  شراب األمراء
  غزةمحافظة   شراب حمود

  بیت الهیا  شركة آدم للتجارة
  غزةمحافظة   شركة المدینة للمشروبات الخفیفة

ماركة توب فروت (شركة بانیاس للمشروبات والعصائر 
  )فالنسیا

  غزة محافظة 

  جبالیا  )شراب جوسي(شركة جوسي 
  بیت الهیا  شركة سمسم

  غزة محافظة   )ماركة فریش(فلسطین للصناعات الغذائیة شركة 
  المغازي - الوسطى   شركة كرمیال

شركة مجموعة الیازجي للمشروبات الغازیة والخفیفة 
  )1ماركة بیبسي ، میرندا، سوبر(

  غزةمحافظة 

  غزةمحافظة  starشركة مرتجى لتعبئة المیاه الغازیة 
  غزةمحافظة   مصنع الندى

  جبالیا  )شراب الصفا( مصنع أمیر للشراب 
  جبالیا  )1فروت(مصنع روتانا فروت 
  غزةمحافظة   )شراب تاج أب(مصنع سرایو للمرطبات 

  جبالیا  )شراب الهنا(مصنع شادي للمرطبات 
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