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  شكر و تقدير
والصالة والسالم على خاتم النبيـين وسـيد الـشاكرين    . .هللا الذي فرض الشكر وأوجبه     الحمد

  .المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

. . بعونه وتوفيقه على إنجاز هذه الرسـالة      ني بالحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي أمد       اتوجه
الـذي   سالم عبداهللا حلس  / الدكتور :عرفان إلى سعادة األستاذ الفاضل    سجل بكل الفضل وال   اثم  

حيـث  . .ومنحني كل العون والمساعدة اإلنسانية   . .تفضل مشكوراً باإلشراف على هذه الرسالة     
كانت لتوجيهات سعادته السديدة ومالحظاته القيمة أكبر األثر في إتمـام البحـث علـى هـذه                 

  .ويجزيه عنّي خير الجزاء. .وأن يبارك اهللا في علمه وخلقهفله مني خالص الدعاء . .الصورة

  :يفوتني أيضاً تقديم الشكر والتقدير للسادة األساتذة وال

  .علي عبد اهللا شاهين./سعادة الدكتور

  حمدي شحدة زعرب/سعادة الدكتور

وإثـراء البحـث    . . في لجنة المناقشة والحكم علـى الرسـالة        االشتراكعلى تفضلهما بقبول    
  .ائحهم وإرشاداتهم الثمينةبنص

  

  ........ويطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجميع أساتذتي بقـسم المحاسـبة فـي الكليـة                ويطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجميع أساتذتي بقـسم المحاسـبة فـي الكليـة                
  ..فجزاهم اهللا عنّي خير الجزاءفجزاهم اهللا عنّي خير الجزاءوزمالئي في العمل وزمالئي في العمل 

  

أسأل اهللا العلي القـدير أن يكـون   . .وأسدى إلي جميالً. .إلى كل من قدم إلي معروفاً . .وأخيراً
  .وأن يجعل عملي هذا مقبوالً ونافعاً. . وخدماتهم في ميزان حسناتهمجهود هؤالء

  

 والفضل والمنّة هللا من قبل ومن بعد،،،
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  ملخص الدراسة
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات بيئة المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات بيئة إمكانية تطبيق مدخل إمكانية تطبيق مدخل مدى مدى 

  التصنيع الحديثةالتصنيع الحديثة
  "دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزةدراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة""

تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز في ضـوء  إمكانية   واستكشافبياندفت هذه الدراسة إلى  ه
المستجدات الحديثة في بيئة التصنيع كأداة لتوفير المعلومات المالئمـة لمـساعدة االدارة فـي               
ترشيد القرارات وتقييم االداء في المنشات الصناعية العاملة في قطاع غزة والوقوف على أهم              

  .  التطبيق وتحليلهامعوقات

وزعت على مجتمع الدراسة والمكون مـن       و استبانةولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد صممت       
 شركة وقد توصلت الدراسة الـى  60الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها        

  :مجموعة من النتائج
 . بصورة متوسطة الصناعية على أنظمة وتقنيات التصنيع المتقدمةالشركاتاعتماد  •

لديها مقومات تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز ولكـن ال            الشركات الصناعية  ان غالبية  •
 الحوافز الناجمة من تطبيق هذا      و  في تحقيق العديد من األهداف     رغم رغبتها تقوم بتطبيقه   

 وتحقيـق الجـودة     ، مثل زيادة هامش الربح، التطوير والتحسين المستمر لـألداء         المدخل
ويعـزى ذلـك    ،د القرارات اإلدارية إلى غير ذلك وترشي األداءملة للتصميم واإلنتاج و   الشا
 قوائم التكاليف فـي     إعداد وسهولة   تغييرال عديدة منها عدم رغبة الشركات في        أسباب إلى
   . حاليا المحاسبية التي تعتمد عليهاالمداخل ظل

 دون تطبيـق مـدخل      معوقات وصـعوبات تحـول    عكست الدراسة الميدانية ايضا وجود       •
 الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطـاع غـزة         تتمثل في    المحاسبة عن االنجاز  

 في تغيير األنظمة القائمة لديها لقناعتها ورضاها بما تقـدم لهـا مـن               اإلدارةعدم رغبة   و
 .عدم وجود الدعم والتشجيع الكافي لتطبيق هذا األسلوب .معلومات

 بضرورة االهتمام بتطبيق مدخل المحاسبة على  بضرورة االهتمام بتطبيق مدخل المحاسبة على فقد أوصت الدراسةفقد أوصت الدراسةالنتائج النتائج  تلك  تلك وبناء علىوبناء على
  األداءاألداءوتقييم وتقييم قياسقياسوو  ترشيد القراراتترشيد القراراتتساعد في تساعد في توفير معلومات تكاليفية توفير معلومات تكاليفية بغرض بغرض اإلنجاز اإلنجاز 

تحسين تحسين لغرض لغرض  وكذلك تصميم المنتجات  وكذلك تصميم المنتجات اإلنتاجيةاإلنتاجيةوتحديد المعوقات الرئيسية التي تمنع تقدم وتحديد المعوقات الرئيسية التي تمنع تقدم 
    .. في بيئة التصنيع في بيئة التصنيع الحديثة الحديثة المستجدات المستجداتفي ظلفي ظلفسية فسية االداء بطريقة تتناسب مع البيئة التنااالداء بطريقة تتناسب مع البيئة التنا
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Abstract 
 
Extent of applying throughput accounting in the light of 
developments in the advanced  manufacturing environment: A field 
study on industrial companies operating in the Gaza Strip 
This study aimed to show the extent of applying throughput accounting in 
the light of modern developments in the advanced manufacturing 
environment as a tool to provide appropriate information to assist 
management in rationalization of decisions and assessing performance in 
the industrial companies operating in Gaza strip and to identify the main 
obstacles to the application and analysis.    
To achieve the objectives of this study questionnaire was designed and 
distributed to the study population which was composed of 60 industrial 
companies operating in the Gaza Strip and the study findings were as 
follow: 

• The dependency of those companies in applying advanced 
manufacturing technologies in medium. 

• Most of those companies have the elements of adoption of 
throughput accounting approach but doesn’t adopt it in spite of 
there desire to achieve many goals and incentives resulting from 
this approach application such as increasing profit margin, 
performance improvement and development, achievement of 
design,  production, and performance quality, and rationalization of 
administrative decisions. 

• Existence of obstacles and difficulties that impede the application 
of this approach such as political and economical conditions 
prevailing in Gaza strip, also un willingness of management to 
change due to there satisfaction with the offered information of the 
existing systems, and lack of enough support and encouragement to 
apply this approach. 

According to the above reflected results, the researcher suggests various 
recommendations as follow: 

• Applying throughput accounting approach for providing 
information that help in decisions rationalization, performance 
evaluation, exploring and identifying the major constraints that 
prevent productivity progress. 

• Designing products and improve performance to match the 
competitive environment.      
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  لفصل األولا
  العام للبحث                        اإلطار  

  قدمة البحثم. 1.1 
يتميز العصر الحديث بالتطور الكبير في مجال الصناعة وظهور العديد من المتغيـرات التـي             

والتطـوير فـي     اآللية في اإلنتاجإلىالتوجه  حيث من   اإلنتاجية واألساليبشملت كل المفاهيم    
 حدة المنافسة وظهور بدائل كثيرة أمام        وازدياد لعنصر البشري  وتقليل دور ا   تكنولوجيا التصنيع 

 تطوير أنظمة التكاليف التقليديـة كأسـاس لتطـوير          األمر الذي استلزم ضرورة    ،المستهلكين
التغيرات من ناحيـة، ولمواجهـة المنافـسة    تلك أساليب تخطيط الربحية واإلنتاج حتى تواكب   

واسـتغالل المـوارد المتاحـة      قليص المخزون   ضرورة ت  حيثمن  المتزايدة من ناحية أخرى     
والتغلب   في المنشاة،  على دراسة وتحليل القيود المختلفة     كذلك التركيز  و ، استخدام ممكن  أفضل
ومن ثم تعظيم الربحيـة الكليـة   فعالية العمليات التشغيلية بها      بما يؤدى إلى رفع كفاءة و      ،عليها

  .للمنشأة
 مع تقنيـة اإلنتـاج    من حيث توافقه   ،هم هذه التطورات  مدخل المحاسبة عن اإلنجاز من أ      ويعد

. الحديثة والتي يقل فيها االعتماد على العنصر البشري واالعتماد بشكل كبير جدا على الميكنة             
 على أنها تكاليف ثابتـة سـيتكبدها   ألخرى عدا المواد المباشرة تعامل  وان جميع المصروفات ا   

الث ث أي مشروع على     ألداء في تقييمه    عتمدي هنإ ف  وعليه ،المشروع في حالة اإلنتاج من عدمه     
 وكميـة   ،)المخـزون (مية األمـوال المجمـدة    كو ،)االنجاز( كمية ألموال المتولدة   :هيمقاييس  

  ).2004مؤمنة، (، )نفقات التشغيل(األموال التي تم إنفاقها لتشغيل المشروع
وتخفيض المحورين الثاني   األول  بضرورة التركيز على زيادة المحور       هذا المفهوم    نادىولقد  

ورغم ما وجده هذا المفهـوم مـن        ،  والثالث كأساس لنجاح المنشأة وبقاءها على حيز الوجود       
ة المعاصـر  تناولته الكتابات ، من خالل مااألكاديميين والمهنيين على حد سواءاهتمام كبير من   

 دراسـة مـدى     و ،مدى تطبيقه في الواقع العملـي     و ، أهميته وإمكانية تطويره من ناحية     حول
ال يزال غامضا لدى    نه  أال  إ ،المحاسبة االدارية المداخل األخرى البديلة في     بين   ه و التكامل بين 

الـذي   ، ونجاحـه  الكثيرين، ومحل شد وجذب من قبل األكاديميين حول مدى إمكانية تطبيقـه           
قارنـة  م  لتعظيم إنجازهـا   إتباعهايتطلب توافر مجموعة من العناصر التي يجب على المنشأة          

 من خـالل    ة والعملية  قد نوقشت تفصيالً في الفكر المحاسبي من الناحية النظري         أخرىبمداخل  
 المشروعات وفـشلها  وأثبتت نجاحها في بعض     الدراسات التطبيقية في البيئة العربية والغربية       
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 . ومدخل اإلنتاج في الوقـت المناسـب   النشاطأساسمدخل حساب التكلفة على  مثل   في أخرى 
  ).2005ي، بخار(

 المحاسبة عن االنجاز باعتباره مفهوم يتعلـق        مدخل الضوء على    إللقاء هذه الدراسة    أتتلذلك  
 لـإلدارة ، وترشيد القرارات التشغيلية وتقـديم المعلومـات الالزمـة         لألداءبالتحسين المستمر   

يهـا   واالفتراضات التي بني عل    األسس إلىتم التطرق   يبالشكل الذي يساعدها في ذلك، كذلك س      
 حال تطبيقها لهذا المفهوم خاصة في مجال الرقابـة  اإلدارةهذا المفهوم والمميزات التي تحققها      

وبيان المحددات التي تعيـق تطبيـق     المختلفة، اإلدارية والقرارات   األداءعلى التكاليف وتقويم    
  وذلـك ، دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في قطاع غـزة    إجراءالمدخل من خالل    هذا  

 على تساؤالت البحث حول     اإلجابة على عينة مختارة من تلك الشركات بهدف         استبانهبتوزيع  
 تطبيقه خاصة فـي ظـل   إمكانيةمن هذا المدخل وما مدى  قطاع غزةموقف بيئة الصناعة في  

  .في الوقت الحاضر الفلسطينيةالتي تشهدها الصناعة  الصعبة الظروف البيئية
 مشكلة البحث . 2.1

 لتقييمالمحاسبة عن اإلنجاز كأداة     مدخل   مدى إمكانية تطبيق      استكشاف فيكلة البحث   تتمثل مش 
   الـصناعية  بالشركات توفير المعلومات المالئمة لمساعدة االدارة في ترشيد القرارات       توفير المعلومات المالئمة لمساعدة االدارة في ترشيد القرارات       وو ،األداء

 مـن خـالل     ،والوقوف على أهم معوقات التطبيق وتحليلها والعمل على حلها          في قطاع غزة  في قطاع غزة  
  :ئلة التاليةاالجابة على األس

 ؟لتقنيات ونظم التصنيع الحديثةما مدى استخدام الشركات  •

 ؟لتحقيقهامعظم الشركات سعى ت التي اإلستراتيجية ما أهم األهداف •

 ؟ الصناعية لمدخل المحاسبة عن اإلنجازالمنشآتما مدى تطبيق  •

 ؟مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ما هي حوافز تطبيق •

 ؟دون تطبيق هذا المدخل تحول تيما أهم المعوقات الال •

 ؟المطبقة ان وجدت المداخل البديلة هيما  •

  أهداف البحث  3.1
  :يهدف البحث إلى ما يلي

  . أهم المستجدات في بيئة التصنيع الحديثة وأثرها على هيكل التكاليفبيان •
توضيح مفهوم المحاسبة عن اإلنجاز، وتقييم مدى فاعليته في توفير المعلومـات المالئمـة        •

 .األداءة اإلدارة في ترشيد القرارات وتقييم لمساعد
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 الـصناعية   المنـشآت  ب األداءاستكشاف إمكانية تطبيق المحاسبة عن اإلنجاز كأداة لتقيـيم           •
 .والوقوف على أهم معوقات التطبيق وتحليلها

  أهمية البحـث .4.1
لوجيا اإلنتاج  شهدت بيئة التصنيع في الفترة األخيرة تطوراً ملحوظاً وجذرياً في أساليب وتكنو           

فة إلـى  باإلضـا ،  وتحسين إمكانية التنسيق بين وحدات النظام اإلنتاجي       ،وزيادة درجة المرونة  
األمر الذي استلزم معه ضرورة تطوير وتحديث بعض الفلـسفات          تغيير شكل ونمط المنافسة،     

جي علـى    قدرة النظام اإلنتـا    و خاصة تلك المتبعة في تحديد التكلفة     واإلستراتيجيات التشغيلية   
، كفاءة  ب استغالل الموارد المتاحة  ، و مواعيد التسليم ك ،تلبية احتياجات وطلبات العمالء المتعددة    

ونظراً لجمود نظم محاسـبة     ،  وبالتالي تعظيم ربحية المنشأة وقدرتها على المنافسة واالستمرار       
لمـستويات   علـى ا   عبئامثل  ت النظم   ت هذه  فقد أصبح  اتلتطورتها لتلك ا  التكاليف وعدم مجارا  

، وال يقدم المساعدة الكافية لها خاصة فيما يتعلق بتقديم معلومات أكثر دقة عن تكلفـة                اإلدارية
األمر الذي تطلب ضرورة التفكير في التأثير بشكل جاد علـى مـا يحكـم محاسـبة                 اإلنتاج،  

التكاليف من فروض ومبادئ ومعتقدات حتى تستطيع توفير معلومات أكثر مالئمة الحتياجـات       
وبناء على ذلك بدأت تلوح في األفق الدعوة إلى ضرورة الخروج من عـالم التكلفـة                ،  اإلدارة

الضيق وباالنطالق سريعاً إلى عالم اإلنجاز الفسيح لتحقيق أفضل مستويات األداء األمر الذي              
تطلب ضرورة تبني أسلوب أو نموذج محاسبي جديد يعني باحتياجات اإلدارة من المعلومـات              

والالزمة للتعرف على اإلنجاز الممكن تحقيقه في ضوء الخطط والبرامج الموضوعة           المناسبة  
 وإلى أي مدى تتمشى الخطط والـسياسات الموضـوعة مـع    ، على زيادة الربحية الكلية وأثره

سواء كان كمدخل بديل أو مكمل لبعض مـداخل المحاسـبة            ،  تحقيق الهدف األساسي للمنشأة   
على أساس النشاط أو اإلنتاج في الوقت المناسب كمـا وترجـع            االدارية مثل مدخل المحاسبة     

أهمية الدراسة إلى حاجة الشركات الصناعية في قطاع غزة إلى تطبيق هذا المدخل الهتمامـه               
بتوفير معلومات أكثر دقة خاصة عند تحديد تكلفة المنتج وبالتالي تقـديم معلومـات صـحيحة           

  تساعد في اتخاذ القرارات السليم
  رات الدراسة متغي5.1

   :التابعالمتغير  •
  .ات الصناعية العاملة في قطاع غزة المحاسبة عن االنجاز في الشرك تطبيق مدخلإمكانية

  :المتغيرات المستقلة •
 .اجراءات وانظمة محاسبية تتميز بالمرونة -
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 .الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا -

والتـي  ط ورقابة التكاليف     الرقابية المتبعة القادرة على ضب     الضوابط واإلجراءات  -
 .قد تساعد في تطبيق مثل هذا لمدخل

 .الحديثة المستجدات الصناعية أهم -

  .المدخلالمخاطر والمعوقات التي تحول دون تطبيق هذا  -
  منهج البحـث 6.1

  :حتى يتمكن الباحث من تحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد علي أسلوبين

  النظريسلوب األ :األول

على ما أمكن التوصل إليه من معلومات سواء فـي المراجـع أو الكتـب أو            االعتماد تمحيث  
   . التي تناولت مدخل المحاسبة عن اإلنجاز المحكمةالدوريات العربية واألجنبية

  التطبيقية أسلوب الدراسة :الثاني
 تحليـل  وتم ابهدف اإلجابة على تساؤالت البحث السابق ذكره    استبانة صممت  من خالل وذلك  
 كأحد األسـاليب    SPSSحصائي  ت باستخدام الحاسب اآللي باستخدام برنامج التحليل اإل       البيانا

  .اإلحصائية المناسبة التي تحقق الهدف من البحث
 مجتمع الدراسة 7.1

  .يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة
  :  الدراسات السابقة8.1

  .)Olli-Pekka and Lattila, 2008(دراسة .1
ذات الهـامش    محاسبة االنجاز والسلوك العشوائي للنظام المحاسـبي وأهميـة المنتجـات          

  .المنخفض
اسـتخدام التبـاين   مع  محاكاة مشاكل المزيج األصلي لمحاسبة االنجاز       إلىهدفت هذه الدراسة    

وأوضـحت    نهاية الطلب على المنتجـات     وحتىالعشوائي في جميع مراحل العملية اإلنتاجية       
 زادت بـصورة كبيـرة وهـذا    النظام إرباح أننتائج بان تلك االنحرافات خلقت حالة مفادها  ال

 المصادر المقيدة لديها دورات وقت اقل من حين ألخر وال تحبذ إنتاج المنتجـات          أنبباالعتقاد  
 على هـذه    ءذات الهامش القليل بسبب عدم وجود ارتفاع في الطلب ومن ثم ارتفاع العائد وبنا             

وان االنحرافات في بعض الحاالت ومع المنتجات       ) المحاسبة عن االنجاز  ( ينصح بتعديل  النتائج
  .ذات العائد القليل هو العامل الرئيسي في ربحية عالية
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  .)Olli-Pekka, 2007(دراسة. 2
الـشركة   ( حالة دراسة :األسعارانتعاش  واإلنتاجية و  المحاسبة عن اإلنجاز  : تصور مقترح  

   ).تالمصنعة لإللكترونيا
 بيان مدى جدوى استخدام مدخل المحاسبة عن االنجـاز فـي المـدى    إلىهدفت هذه الدراسة   

تم استخدام المعلومات الخاصة بشركة تصنيع االلكترونيات وتحليلها        القصير، ففي هذه الدراسة     
وخلـصت  ، )باستخدام نموذج تحـسين األسـعار واإلنتاجيـة   (في المركز األمريكي لإلنتاجية     

وأداء أفـضل بكثيـر مـن      يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثلى تقريبا    األسلوبلى ان هذا    الدراسة إ 
وأشارت النتـائج    ،)المعيارية(غيره من األساليب المحاسبية مقارنة مع أساليب التحسين الثابتة          

 ولكن  ،إلى انه وعلى مستوى الشركة فان اإلنتاج يتحسن في نفس المرحلة من انتعاش األسعار             
 دورة   الختالف هذا في الغالب  يرجع  رى لمنتجات مختلفة فان الحال يختلف و      في مجموعات أخ  

 الشركة نفسها قادرة على     أن كذلك أشارت الدراسة إلى      ،حياة المنتج ومدى استخدام البرمجيات    
فأسعار المواد المباشرة تتغير يتغير أسعار البيع ولكـن سـرعة            االستفادة من انتعاش األسعار   

تعاشا في األسعار في جميع الحاالت تقريبا وبالتالي تحسين الربحيـة فـي             التنفيذ هذه تخلق ان   
 هذه النتائج تؤكد أهمية إدارة العائدات ومرحلة دورة حياة المنتج واستخدام            أنو ،نهاية المطاف 

التكنولوجيا لمجموعة من المنتجات تبدو أنها قادرة على إنتاج أنماط مختلفـة فـي اإلنتاجيـة                
  .واألسعار

  ).2004مؤمنة، (ةدراس. 3

 التصنيع الحديثة فـي المملكـة     بيئة  مدى فعالية المحاسبة عن االنجاز في ضوء مستجدات         
  .دراسة ميدانية: العربية السعودية

وأثرها على  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز وتشخيص أهم المستجدات في بيئة التصنيع الحديثة             
علومات المالئمة لمساعدة اإلدارة فـي ترشـيد   نظام التكاليف، وتقييم مدى فاعليته في توفير الم 

 األداء واستكشاف إمكانية تطبيق المحاسبة عن اإلنجاز كـأداة لتقيـيم            ،األداءالقرارات وتقييم   
  . والوقوف على أهم معوقات التطبيق وتحليلها، الصناعية بالمملكةالمنشآتب

يق نظم التـصنيع المتقدمـة      ولقد عكست الدراسة الميدانية اعتماد المنشآت الصناعية على تطب        
ووجود العديد من االنعكاسات للتغيرات التكنولوجية على نظام التكاليف بهذه المنـشآت، كمـا              

وكان أيـضا   ،  لمدخل المحاسبة عن اإلنجاز   %) 66.7(أوضحت الدراسة تبني بعض المنشآت      
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التي تـؤثر   ، و تاجية الدراسة الميدانية وجود العديد من القيود التي تعوق العمليات اإلن          من نتائج 
 الباحثـة بـضرورة االهتمـام    وعليه أوصت ،على معدل اإلنجاز الكلى في المنشآت السعودية   

ترشيد القـرارات    بهدف   ةبتطبيق مدخل المحاسبة على اإلنجاز كمدخل لتوفير معلومات تكاليفي        
  .سة العالميةلحديثة وتزايد المناف في ظل بيئة التصنيع ااألداءتقييم اإلدارية وألغراض قياس و

 )Chwen, et. al, 2003(دراسة. 4

استخدام المؤسسة لكل من مفهوم المحاسبة عن االنجاز ونظام التكاليف المبنية على أساس             
  .النشاط التخاذ أفضل قرارات التصنيع

 بين كل من مفهوم المحاسبة عن االنجاز ومفهـوم التكـاليف            إلى المقارنة   هذه الدراسة  هدفت
ث تحقيق التكامل بين النظريتين وذلك لجعل االدارة قـادرة علـى اتخـاذ              بحلحسب األنشطة   

 فأوال تـم مناقـشة      ،قرارات تشغيلية أفضل في ظل وجود أنشطة متنوعة وتكاليف تم ارتكابها          
افتراضات كل من النظريتين مقارنة مع محاسبة التكاليف التقليدية وثانيا واستنادا إلـى أمثلـة               

، إلدارية لكل من النظريتين على قرارات مختلفة مثل قرارات التسعير         ا عددية تم مناقشة اآلثار   
  :مزج المنتجات وكانت النتائج كالتالي، والتصنيع والشراء

 كـن م يمكن ان ي   مفهوم المحاسبة عن االنجاز ومفهوم التكاليف حسب األنشطة       ان كل من     •
 التـي  التكـاليف  خاصـة وان  اإلدارة من قياس أفضل لألداء لمختلف األنشطة اإلنتاجيـة  

  .ارتكبت تشكل عامال هاما وعليه فان االقتراحات كانت توصي بدمج النظريتين
الشركة بحيث يمكن اإلفـصاح عـن        التجديدات سمات البيئة الصناعية الحديثة في مصانع       •

بعض المعلومات التكاليفية الهامة مثل المعلومات الضرورية للرقابة على الجودة والوقـت            
 .الالزم للتشغيل

   ).2001، أبو شناف(دراسة. 5

للكـشف  لمفهوم المحاسبة عن االنجاز     ضرورة التأصيل العلمي    إبراز  إلى  دراسة  ال هدفت هذه 
عما إذا كان هذا المصطلح يمثل إضافة حقيقية ألدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية والتكـاليف              

دراسة على اقتراح بعـض     ذلك ركزت هذه ال   ك ،أم أنه فقط مجرد تغيير للمسميات القائمة فعال       
أن الدراسات المتعلقة بذلك لم تصل بعد إلى مفهـوم واضـح            و   ممجاالت التطوير لهذا المفهو   

 اسـتجابة  جـاء خاصة انه  له  أنها لم تتطرق إلى تقييم شامل وموضوعي  وعن هذا المصطلح    
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 اإلدارية  سفات ومن ثم التطورات في بعض الفل      ،للتطورات المتسارعة في بيئة التصنيع الحديثة     
  :دراسة إلى ما يليالوقد خلصت مثل نظرية القيود، 

 المحاسبة عن اإلنجاز كان بمثابة اسـتجابة للتطـورات فـي     مدخلأنه على الرغم من أن  •
نظرية القيود كنتيجة للتطورات في معطيات التصنيع الحديثة إال أن اإلطار المنهجي لهـذا              

فـي الدراسـات   (ن التطـوير المقتـرح    المصطلح هو أمر وارد في دراسات التكاليف وأ       
ال يعدوا أن يكون مجرد إطالق مسميات جديدة على مفاهيم قديمة، وأن التطـور              ) السابقة

  .أقتصر على معدل اإلنجاز كقياس غير مالي لألداء

أن مصطلح المحاسبة عن اإلنجاز كأداة لتقييم األداء غير المالي يقدم رؤية شـاملة عـن                  •
ذي يشجع على تحقيق الترابط بين األقسام المختلفة والتنـسيق بـين            المنشأة ككل، األمر ال   

  .عمليات التشغيل
  ).).20012001  ،،فهميفهمي((دراسةدراسة. . 66

وهي عبارة عن رسالة ماجستير تناولت أسلوب المحاسبة عن اإلنجاز مع دراسة تطبيقيـة         
ض مـشكالت قيـاس     ااسـتعر تم  حيث   ،لهذا األسلوب على إحدى شركات األلبان بمصر      

المتغيرات الجديدة في بيئة التصنيع الحديثة وعجـز        ل بيئة التصنيع الحديثة، و    كلفة في ظ  الت
األساليب التقليدية في متابعة هذا التطور، وبالتالي ظهور مداخل أو أساليب جديدة لمواكبة             

عرض نموذجا لتـسعير    تم  كما  ،  هذه التغيرات ومنها نظرية القيود والمحاسبة عن اإلنجاز       
 كمـا   الـشركة ب المحاسبة عن اإلنجاز مع محاولة تطبيق ذلك على          المنتجات وفقاَ ألسلو  

 التكلفة وترتيب الربحية و إعداد نموذج السعر لتسعة عشر          قياس تم  سبقت اإلشارة، حيث    
  . منتجا من منتجات المصنع، مع مقارنة ذلك بنموذج التسعير المطبق فعال بالمصنع

 علـى   مـن المحاسـبة عـن اإلنجـاز        مدى تأثير المعلومات المتولدة    ضااستعر كذلك تم 
القرارات اإلدارية ومن أمثلة تلك القرارات ما يتعلق بالجودة واإلنتاج والشراء وتخطـيط             

 إلى أن من أهم المعلومات المتولدة عن نظام المحاسـبة عـن             الدراسة توخلص. الربحية
  :ما يليكالعديد من النتائج و ، أو القيوداالختناقاتاإلنجاز هو تحديد نقاط 

 للمتغيرات الناشئة في بيئة التـصنيع   مالئمتهتقادم األسلوب التقليدي في قياس التكلفة وعدم         •
  .الحديثة
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أن االعتماد على المحاسبة عن اإلنجاز في تخطيط ربحية المنشأة يوفر لها مجموعة مـن                •
 .المعلومات تساعدها في ترشيد القرارات

كاليف ومن ثم تخفيض األسعار مع زيادة        المحاسبة عن اإلنجاز إلى تخفيض الت      إتباعيؤدي   •
 .المبيعات والربحية

 .أنه ال يوجد نظام مثالي لقياس التكلفة وأن لكل نظام مميزاته وعيوبه •

  ).1992الزامل، (دراسة . 7
جمود مفاهيم التكلفة المستخدمة في الواقع العملي وعدم أخـذها          إلى مناقشة    هذه الدراسة  هدفت

 قد حان الوقت لتبني مفاهيم جديدة لفهـم وعـالج           وانهيع الحديثة،   في االعتبار معطيات التصن   
 يمكـن تبنـي     وانـه  ،بحمشكلة العالقات الحقيقية بين وقت التصنيع والمخزون والجودة والر        

أسلوب المحاسبة عن اإلنجاز كلغة جديدة للتعامل مع مشاكل األعباء اإلضافية وتخطيط اإلنتاج             
 أن المحاسبة عن اإلنجاز تساعد علـى        الدراسة إلى  تد خلص لق، و والرقابة على تكاليف العمل   

 تلك األعباء وتوزيعها بشكل      على تخفيض  المسئولين تشجيع   من حيث توجيه األعباء اإلضافية    
 كما تساعد المحاسبة عن اإلنجاز في تخطيط اإلنتاج من خالل تحديد العائد لكل سـاعة                ،عادل

 مـن   مستنفذة من خالل مبيعات المنتج لكل ساعة        وهو األموال المكتسبة  ( في المصنع    مستنفذة
وهو األمـوال التـي     ( بالمصنع   مستنفذةباإلضافة إلى تحديد التكلفة لكل ساعة       ) ساعات العمل 

  ). من ساعات العملمستنفذةتنفق لكل ساعة 
  .)Howell, and Soucy, 1987(دراسة. 8

لـصناعية الحديثـة علـى نظـم         محاولة تحديد اتجاهات تأثير البيئة ا      إلى الدراسة   هدفت هذه 
  : النتائج التاليةوخلصت إلى، التكاليف والمحاسبة اإلدارية

جودة عالية، مخزون أقل، مرونـة      : تتسم البيئة الصناعية الحديثة بستة سمات رئيسية هي        •
القـدرة    وبالتالي ،االستخدام الفعال للمعلومات  وفي خطوط اإلنتاج، درجة آلية عالية،        أكثر

ـ    بة أفضل على العمليات في أماكن حدوث التكلفة       على تحقيق رقا   إحالل نظـام   ، وذلـك ب
  .التكاليف التقليدي بقاعدة بيانات تتيح إمكانية استخدام نظم تكاليفية متعددة

أدت التغييرات التكنولوجية إلى زيادة االهتمام بضرورة االعتماد علـى المقـاييس غيـر               •
جب التخلي عن المقياس التقليـدي لإلنتاجيـة        إنه ي و األداء،المالية في مجال قياس و تقييم       

  ومن هذه المقاييس غير المالية أسلوب المحاسبة علـى اإلنجـاز           ،)إنتاجية العمل المباشر  (
 اآللـي المـرتبط     األداءالجودة، التسليم، المخزون، تكلفـة التـالف،        ويجب التركيز على    

القـدرة  وبالتـالي   ي وهى    الصناع األداء عند قياس وتقييم     وى التكنولوجي المطبق،  بالمست



 21

  .مواجهة المنافسة العالميةعلى 
إن االستثمارات الكبيرة الالزمة لتبنى التكنولوجيا الصناعية الحديثة تحتـاج إلـى قيـاس               •

للمنافع التي يمكن للشركة الصناعية الحصول عليها من جراء تطبيق هذه التكنولوجيا ومن             
  .لخاص باإلنفاق على هذه االستثماراتثم مساعدة اإلدارة على تبرير اتخاذ القرار ا

تقارير المحاسبة اإلدارية في ظل البيئة الصناعية الحديثة يجب أن تحتوى على معلومـات               •
  . إلى جانب المعلومات المالية،تشغيلية أكثر تفصيال

  .)(Tiselius & Chaos, 1986دراسة. 9
جب أن يقترن ويتـزامن     أوضحت الدراسة كيف أن تطبيق أساليب تكنولوجية صناعية حديثة ي         

معه تصميم وتطبيق أساليب جديدة لنظم التكاليف والمحاسبة اإلداريـة، بحيـث تعكـس هـذه              
األساليب التركيز على تقليص األجور المباشرة والتركيز المتزايد على التكاليف غير المباشرة            

بطـة   واقترح الباحثان أن يحتفظ النظام الجديد بـبعض الخـصائص المرت   ،وطرق تخصيصها 
 إلـى جانـب     )Borg-Wanner  التقليدي في الشركة موضع الدراسة شـركة       التكاليفبنظام  

التجديـدات    بحيث تعكس تلـك    ، التقليدي التكاليفيضرورة إحداث بعض التجديدات في النظام       
سمات البيئة الصناعية الحديثة في مصانع الشركة بحيث يمكن اإلفصاح عن بعض المعلومات             

  .مثل المعلومات الضرورية للرقابة على الجودة والوقت الالزم للتشغيلالتكاليفية الهامة 
 الدراسةمميزات  .9.1

 فحرصـت    االنجاز من عدة جوانب مختلفـة       عن محاسبةالتناولت الدراسات السابقة موضوع     
 غيـر المـالي وتقـديم        لتقييم االداء  كأداةمعظمها على بيان مدى فعالية المحاسبة عن االنجاز         

لمنشاة ككل والتشجيع على تحقيق الترابط بين األقسام المختلفة والتنسيق بين           رؤية شاملة عن ا   
المعلومات علـى   هذه  مدى تأثير   وبيان   االدارة بالمعلومات الدقيقة     إمدادعمليات التشغيل كذلك    

 فـي ضـوء     وتحديد تكلفـة المنتجـات     ، والتأكيد على أهمية إدارة العائدات     القرارات اإلدارية 
   .ثة لبيئة التصنيعالمستجدات الحدي

 الشركات الصناعية في قطاع غـزة        تطبيق إمكانية  هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى      واتت
 المهمة لتعظيم االنجاز وتزويـد   األساليب كأحدمدخل المحاسبة عن االنجاز     لعلى وجه التحديد    
 ومنتجـات   تحديد تكلفـة ال   اإلدارة في    دقة تساعد    أكثرومعلومات صحيحة   والشركات ببيانات   

 حسب واقع الحال والظـروف المختلفـة التـي تعيـشها األراضـي           ،اتخاذ القرارات السليمة  
   . من نوعها في هذه البيئةاألولى وقد تكون هذه الدراسة الفلسطينية
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  الفصل الثاني
   االنجاز عنمحاسبةال

  
v مقدمة 

v مفهوم المحاسبة عن االنجاز. 

v المحاسبة عن االنجازأسس . 

v يقوم عليها مدخل المحاسبة عن االنجازاالفتراضات التي .  

v النظام التقليدي للتكاليف ومحاسبة االنجاز . 

v  النشاط ومحاسبة االنجازأساسمحاسبة التكاليف على . 

v  في الوقت المناسب ومحاسبة االنجازاإلنتاجفلسفة . 

v محاسبة االنجاز واتخاذ القرارات االدارية. 

v قرارات التسعير. 

v وتحديد تشكيلة المنتجاتقرارات تخطيط الربحية . 

v  الشراءأمقرارات الصنع . 

v  تحسينات على المراحلوإجراءقرارات االستثمار في اآلالت . 

v قرارات توفير المعلومات الالزمة لقياس التكلفة بهدف تطوير التقارير الداخلية. 
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  الفصل الثاني  
  المحاسبة عن االنجاز

  مقدمة. 2.1
تطـورات جذريـة فـى أسـاليب        تطـورات جذريـة فـى أسـاليب         من    من   بيئة الصناعية فى الفترة األخيرة    بيئة الصناعية فى الفترة األخيرة    للنظرا لما لقد شهدته ا    نظرا لما لقد شهدته ا    
و المحاسـبة   و المحاسـبة    التكاليف    التكاليف   نظمنظم ما تستخدمه     ما تستخدمه    انان و  و تغيير شكل ونمط المنافسة،   تغيير شكل ونمط المنافسة،   وووتكنولوجيا اإلنتاج،   وتكنولوجيا اإلنتاج،   

قدمـه مـن معلومـات عـن     قدمـه مـن معلومـات عـن     تت وما  وما ,, ألغرض قياس و تقييم األداء    ألغرض قياس و تقييم األداء   من مقاييس من مقاييس االدارية التقليدية   االدارية التقليدية   
 ضـرورة   ضـرورة  إلىإلى أدى  أدى الذيالذي األمر  األمر بيئة التصنيع الحديثة بيئة التصنيع الحديثة لبات لبات  مع متط مع متطتتناسب تتناسب تكاليف المنتجات ال    تكاليف المنتجات ال    

 وما انبثق    وما انبثق    نظرية القيود   نظرية القيود   مثل  مثل  أو التشغيلية   أو التشغيلية  االداريةاالداريةتطوير وتحديث بعض الفلسفات أو األساليب       تطوير وتحديث بعض الفلسفات أو األساليب       
 الـسعي وراء تعظـيم    الـسعي وراء تعظـيم   إلـى إلـى و التى تؤسـس  و التى تؤسـس    مدخل المحاسبة عن االنجاز مدخل المحاسبة عن االنجاز تطورات ك تطورات ك عنها من   عنها من   

االسـتخدام  االسـتخدام   وتحقيق  وتحقيق   ية للمنشأةية للمنشأةعمليات التشغيلعمليات التشغيلالالببم  م  الربحية الكلية للمنشأة وذلك من خالل االهتما      الربحية الكلية للمنشأة وذلك من خالل االهتما      
 فيها بصفة خاصة وفي هذا الفصل        فيها بصفة خاصة وفي هذا الفصل       المقيدةالمقيدةالمنشأة بصفة عامة والموارد     المنشأة بصفة عامة والموارد     الكفء والفعال لموارد    الكفء والفعال لموارد    

  اسـتعراض اسـتعراض  الباحث بتوضيح مفهوم نظرية القيود واالفتراضات التي بنيت عليها ومن ثـم               الباحث بتوضيح مفهوم نظرية القيود واالفتراضات التي بنيت عليها ومن ثـم              قامقام
توفير المعلومـات الالزمـة     توفير المعلومـات الالزمـة     للمدخل  مدخل  كك  ههستخدامستخدامااوو  وأبعادهوأبعادهلمدخل المحاسبة عن االنجاز مفهومه      لمدخل المحاسبة عن االنجاز مفهومه      
  : : على النحو التاليعلى النحو التالي  لقياس التكلفة وترشيد القرارات اإلداريةلقياس التكلفة وترشيد القرارات اإلدارية

  ::مفهوم نظرية القيود مفهوم نظرية القيود 
 نظرية القيود هي  منهجية نظم متعددة األوجه تم تطويرها تـدريجيا لمـساعدة األفـراد                

ها وتنفيذ هذه الحلـول      حلول مناسبة ل   إيجاد العمل على    ووالمنظمات للتفكير في المشاكل     
علي بعض األفكـار  حيث أسست   وقد ظهرت نظرية القيود في منتصف السبعينات        . بنجاح

 الواردة في أساليب إدارية مطبقة فعالً منها تخطيط االحتياجات من المواد والوقت المناسب

 تطويرها في ضوء ما ظهر من مشاكل وصـعوبات عنـد   وتم.  . وجدولة اإلنتاج األمثل
يق العملي، وتدريجياً تحول االهتمام من مجال اإلنتاج إلي مختلف مجـاالت النـشاط         التطب

  ((VViiccttoorriiaa  &&SStteevveenn,,22000033).  )2006، الكاشف. (بالوحدة االقتصادية
أي نظام يجب ان يحتوي     إضافة إلى فرضين أساسيين بنيت عليهما هذه النظرية أولهما ان           

  يعني التسليم بالقدرة الالنهائيـة للوحـدة         علي قيد واحد علي األقل وعدم االعتراف بهذا       
ويعرف القيد بأنه أي شئ يحـد مـن          ،االقتصادية علي اإلنتاج والتسويق وتحقيق اإلرباح     

وجود القيـد يحفـز     وثانيهما ان    ،قدرة الوحدة كنظام علي تحقيق هدفها وهو توليد النقود        
ل حفز الفكر للبحث عن     إدارة الوحدة االقتصادية علي إجراء تحسينات غير عادية من خال         
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وبناء عليه  تمثل القيود عنصراً إيجابياً وليس سـلبياً، نظـراً  لتحفزيهـا    , حلول مبتكرة 
        ..(SShhaammss--uurr  RRaahhmmaann, 2002)  لإلدارة علي التقييم المستمر لألداء بهدف تحسينه

   (Hamilton Pozo, etal .2009) :كالتالي مراحل ثالثعلى نظرية القيود  تطورت و
 :لمرحلة األولي ا .1

استمدت مقوماتها من أساليب تخطيط االحتياجات من المواد أو الموارد ، وجدولـة اإلنتـاج       
وتمثلت محصلتها النهائية في إطار فلسفي بنـي علـي خمـس            . األمثل ، والوقت المناسب   

ى  تقرير كيفية التغلب على القيود، تبعية أي عوامل اخر         ،تحديد قيود النظام  (خطوات أساسية 
 إلجـراء   وذلـك   )لقرارات التغلب على القيود، تنشيط قيد النظام، العودة للخطـوة االولـى           

ويعتمد علي فكرة تحقيق االنسيابية في األداء       . تحسينات مستمرة في النشاط في ضوء قيوده      
  .من خالل التوافق الزمني بين سرعة الموارد المقيدة والمخزون

 :المرحلة الثانية .2

إلي محدودية استجابة المحاسبة والفلـسفة اإلداريـة المرتبطـة بهـا          التطوير هذا   يرجعو
 مجموعتين من مقـاييس األداء،       وتتمثل في وجود   للتطور التكنولوجي في مجال الصناعة،    

األولي مقاييس تشغيلية ممثلة في اإلنجاز والمخزون ونفقات التشغيل، والثانيـة مقـاييس             
علي االستثمار والتدفق النقـدي وهـذه وإن        عامة مرتبطة بها وهي صافي الربح والعائد        

كانت تتشابه مع مسميات معروفة في الفكر المحاسبي إال أنها تختلف عنهـا مـن حيـث                 
  .المضمون

  :المرحلة الثالثة  .3
واالستفادة من   وضع إطار لعملية تفكير منطقي       تتضمنهي مرحلة التعمق والتطوير في النظرية،       ف

  .تطبيق السابق لهاالمشاكل والصعوبات التي واجهت ال
  مفهوم محاسبة اإلنجاز. 2.2

م  المعلومات الالزمـة لـدع     منظهر مدخل المحاسبة عن اإلنجاز لمواجهة احتياجات اإلدارة         
 في تقييم أداء المنشآت بما يتمـشى      والمساعدة داء التشغيلي وتطبيق مفاهيم التطوير المستمر لأل    
كيز على نقاط االختنـاق وتخفـيض وقـت          من خالل التر   مع مستجدات بيئة األعمال الحديثة    

 الدعوة إلى تطوير مقاييس األداء وتبني مفاهيم جديدة تركز على قياس األداء عنـد              و ،اإلنجاز
البيع بدال من القياس عند االنتهاء من إتمام اإلنتاج، وذلك لتحفيز المنشأة نحـو العمـل علـى                  

  اإلنجاز الـذي يمكـن للمنـشأة        هامش تعظيم اإلنجاز المحقق و اإلفصاح في نفس الوقت عن        
وذلك من خالل زيادة كمية اإلنتاج التـام المبـاع           ة األساسي فهااهدأ كأحدتحقيقه من المبيعات    
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بأكبر قدر ممكن أي تعظيم اإلنجاز، تخفيض مستويات المخزون من اإلنتاج التـام أو اإلنتـاج      
ن طريق محاولـة  ذلك عتخفيض ومراقبة تكاليف التشغيل ووتحت التشغيل إلى أقل حد ممكن،      

  ).2005بخاري، (تخفيض وقت التصنيع
يفتـرض   في الوقت المناسـب      اإلنتاج متجانس مع فلسفة     محاسبيمنهج  " بأنها   ويرى آخرون 

 ) والعمالـة ، والمعـدات ،المباني ،رأس المال( مجموعة من الموارد المتاحة تشتمل على       وجود
 يـتم بيعـه لتوليـد إيـراد      منتج تـام إلىها د يتم شراء الخامات وتحويل  روباستخدام تلك الموا  

 يـساوى المبيعـات   الذياز  ـاإلنج هامش    هو تعظيم  مالي فإن أنسب هدف     وبالتالي ،المبيعات
ولقـد   ،رى تكاليف ثابتة  ـ العناصر األخ  باقي حيث تعتبر    ،مطروحا منها تكلفة المواد المباشرة    

ـ     ـلمحاسل فاوضع معهد المحاسبين اإلداريين القانونين تعري      طريقـة   "هاـبة اإلنجاز علـى أن
 تؤسس على بناء عالقات بين اإلنتاج والتكاليف والقدرة على اإلنجـاز وتؤسـس          األداءلقياس  

لمـوارد  واتكلفة المنتجات وفقا للمحاسبة عن اإلنجاز علـى اسـتخدام كـل مـن المنتجـات            
  . )2004 مؤمنة،(الرئيسية

  أسس محاسبة االنجاز . 2.3
 و فمحاسبة عن اإلنجاز فيما بعد ليتم استخدامه في مجال قياس التكـالي           لقد تم تطوير مفهوم ال    

الحصول على المال اآلن وفي المستقبل        وتحقيق هدف المنشاة وهو    ترشيد القرارات اإلدارية،  
ثالث مقـاييس لـألداء      وذلك من خالل  مع تحقيق األمان ورضا العاملين وإشباع المستهلكين        

   .)2005 بخاري،(:كالتالي
  اإلنجاز. 2.3.1

عالتـي  الخـدمات    أومعدل حصول المنشأة على المال عن طريق المبيعات          بأنهف االنجاز   ر 
ولحساب  يقدمها المشروع وليس اإلنتاج ويقاس بطرح تكلفة المواد المباشرة من إيراد المبيعات           

  يـتم  أخـرى  تحقق بواسطة المنشاة ومبـالغ       أو لم تولد    التي األموالالناتج يجب طرح جميع     
  :المبيعات عند حساب االنجاز مثل إيراداتخصمها من 

 .تكاليف التعاقد مع الباطن •

  . المدفوعة لمندوبي المبيعاتالمكافآت •

  .الرسوم الجمركية •

  . كانت الشركة ال تمتلك وسائل نقل خاصة بهاإذامصاريف النقل وخاصة  •
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المتحقـق خـالل فتـرة    وحيث أن المحاسبة عن اإلنجاز تعتمد على الربط بين مقدار اإلنجاز            
زمنية معينة والموارد التي استنفذت في سبيل تحقيق ذلك اإلنجاز فأصـبح مـن الـضروري                

  :اإلنجاز المتحقق والذي يمكن قياسه من خاللباالهتمام 

 هامش اإلنجاز : أوال

 أن هامش اإلنجاز الفعلي للمنشأة ينتج من سلسلة القيمة التي أضافتها للمواد المباشرة بتحويلهـا    
 وذلـك   ، ومن ثم يتم حسابه بالفرق بين قيمة المبيعات وتكلفة هذه المواد فقـط             ،إلى منتج مباع  

بافتراض أن المواد المباشرة هي عنصر التكلفة المتغير الوحيـد وبـاقي عناصـر التكـاليف            
المحاسبة عـن   مفهوم   ويركز   ،األخرى بما فيها األجور تمثل عناصر ثابتة في األجل القصير         

 ممـا   ، هامش اإلنجاز  ى المبيعات باعتبارها المصدر الوحيد الذي يتحقق من خالله        عل االنجاز
 ،يتطلب عدم التركيز على كميات اإلنتاج فقط بغض النظر عما إذا كان قـد تـم بيعهـا أم ال                   

 حتـى ال  ،وتحويل االهتمام إلى المبيعات كأساس لقياس الكفاءة والفعالية الحقيقية إلدارة المنشاة 
  ).2005، غوث( :كما يلي ن في الحسبان عند تحديد وحساب هامش اإلنجازيؤخذ المخزو

  
  هامش اإلنجاز لكل ساعة تشغيل في المورد 

  =نسبة هامش اإلنجاز ألي منتج 
  التكلفة لكل ساعة تشغيل في المورد 

  

   تكلفة المواد الخام–سعر البيع 
  =هامش اإلنجاز لكل ساعة تشغيل في المورد 

  منتج في المورد وقت تشغيل ال
  

  إجمالي تكلفة التصنيع للمنتج
  =التكلفة لكل ساعة تشغيل في المورد 

  وقت التشغيل المنتج في المورد 
وللتعرف على كفاءة عمليات التشغيل التي تقوم بها المنشأة والحكم على مـدى ربحيتهـا مـن       

 الكلي للمنـشأة وبـين      عدمه تم استحداث نسبة عامة لإلفصاح عن العالقة بين هامش اإلنجاز          
   : وتحسب كما يلي،إجمالي تكلفة التصنيع

  هامش اإلنجاز الكلي
  =نسبة هامش اإلنجاز العامة 

  إجمالي تكلفة التصنيع
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مع مالحظة أنه إذا كانت هذه النسبة أكبر من واحد الصحيح فإنها تشير إلـى جـدوى القيـام                   
 صحيح في حالة انخفاض هذه النسبة عن         والعكس ،بعمليات اإلنتاج والقدرة على تحقيق أرباح     

 بـأن زيـادة     مع األخذ في االعتبار    ،فإنها تنذر بعدم الجدوى وتحقيق خسائر      ،الواحد الصحيح 
حجم المبيعات البد أن يتضمنها تحسين في الجودة وتعدد في المنتجـات واسـتغالل المـوارد                

ت التصنيع وتخفـيض     تخفيض التكاليف عن طريق تخفيض وق      بهدف  وذلك والطاقات المتاحة 
  .المخزون وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعظيم هامش اإلنجاز

  نموذج معدل اإلنجاز: ثانيا
 غير المالية التي تساعد علـى اسـتمرار عمليـة           األداء يعتبر معدل اإلنجاز أحد أهم مقاييس       

ـ تقييم أداء كثير مـن       وترشيد القرارات التشغيلية و يالئم       التحسين المستمر لألداء    و  شآتالمن
 المالي وال يركز على النتائج المالية فقط كمـا فـي            األداءالذي يركز في الواقع على مسببات       

 فـي    بشكل عـام   ويؤدي تطبيقه إلى زيادة فعالية دور المحاسبة اإلدارية         المالية األداءمقاييس  
 فـي  مقياس لـسرعة دوران األمـوال  فهو يعتبر  ،المناسبة واتخاذ القرارات األداءمجال تقييم  

 أي منذ بداية عملية اإلنتاج      ،المنشأة أو كمية المبيعات في وحدة الزمن من وقت التصنيع الكلي          
 سواء كان هذا الوقت يـضيف قيمـة للمنـتج أو ال             ،وحتى االنتهاء من تصنيع وإتمام المنتج     

عالقـة  واالهتمام بال  ، كالً من اإلنتاج الجيد والتالف      فأنشطة اإلنتاج المختلفة تخدم    ،يضيف قيمة 
بين كمية اإلنتاج المباعة وبين وقت التصنيع الكلي تؤدي باإلدارة إلى التعرف على األنـشطة               

 بـدالً مـن     ،التي قد تعوق التدفق الطبيعي لإلنتـاج      و ،التي تستغرق أوقات أطول وتكلفة أكبر     
االقتصار فقط على معدالت التشغيل الفعلية التي قد تخفي أو تحجب كفـاءة اسـتغالل الوقـت     

  .)2004 مؤمنة،(اإلنتاجية في العملية األداء ومستوى جودة ،لكلي كأحد الموارد الهامةا
   :ويحسب معدل اإلنجاز كما يلي

   نسبة الناتج الجيد المباع× كفاءة دورة التصنيع ×معدل التشغيل الفعلي = معدل اإلنجاز 

 باعةعدد الوحدات اجليدة امل وقت التشغيل الفعلي عدد الوحدات املنتجة
 عدد الوحدات املنتجة × وقت التصنيع الكلي × وقت التشغيل الفعلي

  :ومن ثم فان
  عدد الوحدات الجيدة المباعة

  =معدل اإلنجاز 
  وقت التصنيع الكلي
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   المخزون. 2.3.2
 والمعدات والمستلزمات، فكل تلـك تـسمى        اآلالتشمل األصول التي تمتلكها المنشأة مثل       وي 

جميع االسـتثمارات   و ،نتاج تحت التشغيل واإلنتاج التام     كما تشمل اإل   مخزون ولـيس أصول،  
ـ  مـن    ما سبق    إلى تقوم بها الشركة باإلضافة      يالت اني والمعـدات الرأسـمالية     األدوات والمب

  ).2004 ،بخاري( واألثاث
لقد كان المفهوم التقليدي ينادي باالحتفاظ بالمخزون كنوع من األمان بـين العمليـات لتعظـيم     

 ومخزون أمـان بـين      ،مخزون تحت التشغيل ومخزون المواد الخام     ك ،ية استخدام الموارد  كفا
 وأدى ذلك إلـى ارتفـاع التكلفـة      ،السوق والمصنع حتى نستطيع مواجهة تأثير تقلبات السوق       

 وإلى احتساب أرباح غير فعلية نتيجة تأجيل تحميـل          ،نتيجة االحتفاظ بهذا المخزون من ناحية     
وطبقاً لمـدخل المحاسـبة    ،ىوهو المتعلق بتكاليف المخزون من ناحية أخر جزء من التكاليف    

 ويقـف   ،المخزون يعتبر إنتاج غير متزامن تم تصنيعه في وقت غير مناسب           عن اإلنجاز فإن  
 وزيـادة    يمثل دالة عكسية في وقت التـصنيع       نظراً ألن الربح   عائقاً في سبيل تعظيم الربحية    

 ، فكأن الربح يتناسب عكسياً مـع مـستوى المخـزون          ،وقتالمخزون تؤدي إلى زيادة هذا ال     
 وهذا يتناسـب مـع التطـور التكنولـوجي        ،وبالتالي يجب تخفيض المخزون إلى أدنى حد له       

 تحديد الطلب على المنتجات بدرجـة   علىالقدرة حيث منواالعتماد على نظم التصنيع الحديثة   
األمر الذي يمنع تكدس المخـزون مـن        ،عالية من الدقة وأصبح اإلنتاج على قدر الحاجة فقط        

غـوث،  ( :إضـافة إلـى    ، في التكلفـة   توفوراتحقيق  وبالتالي   )تحت التشغيل التام و تاج  اإلن
2005(،  

سد الثغرة التي ينفذ منها بعض المديرين للتحايل على زيادة الربحية بهدف تعظيم المنفعـة                •
رة تؤدي إلى تـراكم المخـزون       من خالل اإلنتاج بكميات كبي     الذاتية لهم وتعظيم مكافأتهم   

 ألن تقييم المخزون بتكلفة المواد فقط سوف يؤدي إلى اسـتبعاد تـأثيره              ،بأنواعه المختلفة 
وأيضاً إلغاء عملية التالعب في األرباح عند زيـادة حجـم اإلنتـاج عـن               , على األرباح 

  .المبيعات الفعلية طبقاً الحتياجات العمالء
تحقيق الترابط والتناسق بين سلـسلة عمليـات التـشغيل          تحسين التدفق المستمر لإلنتاج و     •

 بل يؤدي إلى إعاقة تدفق اإلنتاج ومـن         ثل تعطيالً للموارد المتاحة فحسب    فالمخزون ال يم  
 تحمل المنشاة لتكـاليف االحتفـاظ       إلى يؤدي وجود المخزون بكميات كبيرة       أخرىناحية  

 .بالمخزون
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 ليف التشغيلتكا. 2.3.3

 المتعلقـة بتحقيـق    تلـك أو الزمة لتحويل المواد الخام إلى منتجات مباعة       كافة التكاليف ال   هي
 ، والتكاليف الصناعية غيـر المباشـرة      ، وتتضمن األجور المباشرة   ،اإلنجاز خالل فترة معينة   

ولكن من منظور المحاسبة عن اإلنجاز هو اعتبار كل تكاليف التشغيل فيما عدا تكلفة المـواد                
  ).2004مؤمنة، (:للمبررات التالية طبقاالقصير بتة ومحددة في األجل المباشرة بمثابة تكلفة ثا

غالباً ما تمثل تكلفة المواد المباشرة النسبة الكبرى من إجمالي تكلفة اإلنتاج حيث تتـراوح                •
وتتغير % 80وقد تصل في بعض األحيان إلى       % 75إلى  % 70في بعض الصناعات بين     

 أما تكاليف التـشغيل األخـرى كالعمـل         اج، اإلنت هذه التكلفة مع التغير في مزيج أو حجم       
والخدمات األخرى فإنها ترتبط بالطاقات المتاحة للموارد المختلفة التـي تـم اسـتثمارها              

 ويؤدي افتراض ثبات هذه الطاقات نسبياً في األجل القصير إلى ثبـات التكـاليف               ،بالفعل
  .المرتبطة بها بغض النظر عن حجم وتشكيلة اإلنتاج

 الحديثة إلى الثبات أكثر منه للتغير نظراً لالعتمـاد          بيئة التصنيع لفة العمل في ظل     تميل تك  •
 بـدالً مـن   ،على العمالة متعددة المهارات التي يمكنها القيام بأنشطة متعددة إنتاجية وخدمية  

 فالعامل أصـبح    ،االعتماد على العمالة المتخصصة المرتبطة بأداء نشاط معين دون سواه         
 باآللة منه بالنسبة للمنتج وانحصر دوره في قيامه بمراقبة عـدد كبيـر مـن             أكثر ارتباطاً 

بإعمـال   إلى إمكانية قيامه     إضافة ، أكثر من قيامه بتحويل المواد الخام إلى منتجات        اآلالت
 . ورقابة الجودة أثناء التشغيل، وصيانتهااآلالتتجهيز وإعداد  كال ترتبط بحجم اإلنتاج

 وتتحمل أجورهم   ، المعاصرة إلى االحتفاظ بالقوة العاملة المدربة      تالمنشآتتجه اإلدارة في     •
في فترات انخفاض الطلب على المنتجات المنشأة بدالً من إقالتهم ثـم إعـادة تعييـنهم أو                 

 .تعيين عمال جدد فيما بعد

لم تعد األجور المباشرة تدفع على أساس القطعة وال ترتبط مباشرة مع تغير حجم اإلنتـاج            •
 .ي ظل نظم التصنيع المتقدمةخصوصاً ف

يساعد ارتفاع درجة مرونة العمل نتيجة لتعدد مهاراتهم إلى تحويل العـاملين مـن قـسم                 •
 كما أن هـذه     ،ينخفض فيه الطلب على العمل إلى قسم آخر لتدعيم التدفق المستمر لإلنتاج           

تغناء عـن  مما يعني عدم االس ،المرونة تمكن من مقابلة التغيرات في الطلب على المنتجات 
 والحالة الوحيدة التي يمكـن أن يحـدث   ،العاملين كنتيجة لتأثير التغير في المزيج اإلنتاجي    

 . فيها زيادة الطاقة العاطلة للعاملين هي حالة نقص الطلب الفعلي على منتجات المنشأة
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 االفتراضات التي بنيت عليها المحاسبة عن االنجاز .2.4

مستحدثة من المفاهيم للربط بـين اإلنجـاز المتحقـق    أن المحاسبة عن اإلنجاز تبنت مجموعة  
  .)2005، غوث( :وتكلفة هذا اإلنجاز في ضوء االفتراضات التالية

 ولذا يجب أن يحتل المرتبـة  ،تعظيم هامش اإلنجاز يؤدي إلى تعظيم األرباح الكلية للمنشأة     •
خزون ثم يأتي    يليه في ذلك تخفيض حجم الم      ، بالنسبة لإلدارة  التفضيالتاألولى في سلسلة    

  .تخفيض التكاليف في المرتبة األخيرة
جميع عناصر التكاليف عدا المواد المباشرة ويطلق عليها تكلفة التشغيل تعامل على أنهـا                •

 ألنها ال تتأثر بحجم اإلنتاج وال بتغير واختالف المزيج اإلنتاجي في األجل             وتكاليف ثابتة   
 فالمنتجـات  ،خصص أو توزع بين المنتجـات  لذا تحمل على الفترة الزمنية وال ت       ،القصير

 .داخل المزيج ال تختلف فيما بينها على الطلب على األنشطة الرئيسية أو المساعدة

الذي يتأثر باختالف مزيج اإلنتاج،     تكلفة المواد المباشرة هي عنصر التكلفة المتغير الوحيد          •
ز الذي يتخـذ كـأداة      ولذلك تطرح هي فقط من إيراد المبيعات للوصول إلى هامش اإلنجا          

د قرارات المزيج األمثـل     لتطوير المعلومات المحاسبية في مجال التقارير الداخلية وترشي       
  .للمنتجات
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  زم المتعلقة بالمحاسبة عن االنجاأهم االفتراضات والمفاهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)2005، غوث(:المصدر

  

 (Input)مدخالت  تخفيض التكلفة  تكالیف تشغیل   و  مواد خام 

 )3(أفضلية 

 عمليات التصنيع (Processing)تشغيل 

 إنتاج تام مخزون

 إنتاج تام

 مبيعات مخزون

 (Output)مخرجات 

  معدل اإلنجاز  كمية المبيعات في وحدة الزمن
Throughput Rate 

  هامش اإلنجاز  )لمواد تكلفة ا–قيمة المبيعات (
Throughput   

  هامش اإلنجاز

  الوقت المتاح في المورد 

          × ×       هامش اإلنجاز

  ×   التكاليف األخرى عدا المواد المباشرة-

  ××      صافي الربح   

  تخفيض المخزون

 )2(أفضلية 

  زيادة االنجاز

 )1(أفضلية 

تحديد المزيج 
  األمثل للمنتجات

Margin   
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   االنجازلتكاليف ومحاسبةلمحاسبة اتقليدي النظام ال .2.5
 :لمحاسبة التكاليف النظام التقليدي. 2.5.1

هو نظام فرعي للمعلومات يقوم بمعالجة وتشغيل بيانات التكاليف وفقا لمجموعة من المبادئ 
والطرق والنظريات بهدف إنتاج معلومات تكاليفية تساعد إدارة الشركة في الرقابة على االداء 

 األسلوب هو  التقليدي للتكاليفالنظاملقد ظل ، ووتحديد تكلفة المنتجات واتخاذ القرارات
تخصيص التكاليف غير   يقوم على أساس حيث انهلعدة سنوات  والمدخل األكثر شيوعااألمثل

واحد  يعاد تحميلها على المنتجات كرقم، وانه مباشرة بحيث تصب كلها في مراكز اإلنتاجال
عدد كل أساس تحميل معين يحتسب بموجب معد فقط بموجب معدل تحميل واحد للمركز

عدد ساعات العمل المباشرة وان كان األساس األخير األكثر شيوعا  وأتشغيل اآلالت  ساعات
 ).2008 شنب، أبو(اإلطالق ومن المعروف أن هذه األسس مرتبطة جميعا بحجم اإلنتاج على

 
ــات. 2.5.2  ــات    المعلوم ــة المنتج ــد تكلف ــة لتحدي ــالطرق التقليدي ــة ب  المرتبط

للنظام التقليدي لمحاسبة التكاليف هو توفير المعلومات التكاليفية التي تخدم           األساسيهدف  ان ال 
 من تخطيط ورقابـة وتنظـيم واتخـاذ         األساسية وتساعدها في اداء وظائفها      باألساساالدارة  

وعلى هذا األسـاس تُقـسم       لموارد المنشاة وزيادة ربحيتها      األمثلالقرارات وكذلك االستغالل    
 وتُعـالَج   ،مباشرة وتكاليف صناعية غيـر مباشـرة       التكلفة إلى مواد مباشرة وأجور     عناصر

فتُقـسم  ) المتغيرة(أما في التكاليف الحدية  ،قائمة الدخل المصاريف اإلدارية والمالية البيعية في
لفة من حيث مخرجات المعلومات في النُظُم التقليدية لتحديد التك أما ،وثابتة التكاليف إلى متغيرة

تحديـد   ،الدورة تكلفة إنتاجتحديد  ،تقويم المخزون السلعي، ائم الماليةوإلعداد القاستخدامها  فيتم
 وذلك على األساس    ،إعداد الموازنات التشغيلية الجارية   و ، تكلفة المبيعات  ،تكلفة الوحدة المنتجِة  

موازنـة  ، موازنة المبيعات مثل ،أو أحياناً باالستناد إلى المعلومات الفعلية التاريخية المعياري
 .النقدية المتوقَّعة  قائمة التدفقات،قائمة الدخل(الموازنات المالية ،  موازنة المخزون،المشتريات

 وحيث ،حيث ال تتعدد المنتَجات ،مالياً وإدارياً بنجاح وبالتالي فإن نُظُم التكاليف التقليدية تُطبق
وحيـث ال تـستخدم   ) صناعية وغيـر صـناعية  (ياً المباشرة ضئيلة نسب تكون التكاليف غير
 وهذه كلها ظروف سادت سابقاً حتى الربع األخير مـن  ،في تقديم الخدمات التكنولوجيا الحديثة

  .)2006الزطمة، (وهي اآلن في طريقها إلى التالشي ببطء القرن العشرين
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  التقليدي للتكاليف جوهر ومصدر وأثار الخلل في المدخل . 2.5.3

العالقة بين عنـصر التكلفـة وسـبب     نه يطمساَفي المدخل التقليدي للتكاليف في  ل الخليكمن
 عدد الوحدات أو سـاعات  أوأساس ساعات العمل   إذ أن القول بتحميل التكاليف على،هاحدوث

 كلمـا زادت   وحـدات األسـاس  أو عدد الساعات  ينطوي على القول بأنه كلما زادتاآلالت
  ).2008أبو شنب،  (مباشرةال غيركبير من التكاليف  ح بالنسبة لعددالتكاليف وهذا غير صحي

 :لأما مصدر الخل •

 مسبباتها ثم تحميلها علـى      أوالتكاليف غير المتماثلة من حيث سلوكها       ر  فهو الجمع بين عناص   
 يكـون هنـاك   إن كمن يقول ،كان األمر كذلك فالبد وان هناك قدرا ما خطأ  فإذا ،أساس واحد 

 شجع على حدوث هذا الخلل هـو فكـرة اتخـاذ    الذي ولعل السبب ،المشاكل حل واحد لجميع 
 .كمركز لتجميع عناصر التكاليف اإلنتاجمراكز 

 :أما اآلثار فهي •

  .االعتماد عليها  معلومات تكاليف ال يمكن-أ 
وهـذا   من تلـك التكـاليف   االستفادة أو توحيد ومساواة التكاليف بغض النظر عن السببية -ب

 فـي للبعض األخر والمحصلة   إلى زيادة التحميل لبعض المنتجات ونقص التحميليؤدى بدوره
 وبالتالي ،الرقابة واتخاذ القرارات  مما يؤثر على،النهاية هو حدوث أخطاء في بيانات التكاليف

 توقف إنتـاج بعـض   أوتخفيض قدرتها التنافسية   ومن ثم،المغاالة في تسعير بعض المنتجات
 وعلى الجانب األخر فان نقص التحميـل  ،مربحة الممكن أن تكون منتجاتالمنتجات التي من 

 النهايـة علـى   في مما يؤثر ،إنتاج منتجات خاسرة لبعض المنتجات يؤدى إلى االستمرار في
  .استمرارية المؤسسة

  نظم التكاليف التقليدية) مشاكل(أوجه القصور . 2.5.4
 عـن    التقليديـة  ى تخلف محاسبة التكاليف    مجموعة من العوامل الرئيسية في إبراز مد       تتسبب

مسايرة التطورات اإلنتاجية الحديثة التي كان من الواجب ان تعكسها تقارير التكاليف ولعل من              
  .)2006، الزطمة( :أسباب ذلك ما يلي

 اعتـادوا عليهـا فـي     التيان كثيرا من المحاسبين لديهم خلفية كبيرة في المحاسبة المالية            •
 الجديدة ولذا فان احتمال حدوث أخطـاء نتيجـة السـتخدام      أعمالهمي  وظائفهم وطبقوها ف  

  خاصـة وان   بيانات التقارير المبنية على أساس التكلفة في اتخاذ القرارات ال يتضح لهـم            
 وانقواعد المحاسبة المالية صممت لتعكس نتائج التشغيل والمركز المالي للمنـشاة ككـل              
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يف التخاذ العديد من القرارات بشان مراكز التكلفـة         إدارة المنشاة تحتاج إلى بيانات التكال     
 .المختلفة ووحدات التنظيم الفرعية

حدوث تطور في األهمية النسبية لعناصر التكاليف نتيجة انخفاض حجم العمالة المباشـرة              •
 إلـى  أدى اإلنتـاج  العالقة القائمة بين العامل ووحدة     وضعفالناتج عن التطور الصناعي     

  .اإلضافية معدالت التحميل للتكاليف إلعدادت العمل المباشر  ساعاأهميةانخفاض 

 األنـشطة ازدياد  نتيجة   تكلفة المباشرة  وانخفاض حجم ال   زيادة التكاليف الصناعية اإلضافية    •
  .تطور اإلنتاجينتيجة لل اإلنتاجية األنشطة من زيادة أكثر الخدمي والنشاط لإلنتاجالمدعمة 

 دورية عن فترات طويلـة نـسبيا       تقارير  توفير أساس على   نظم التكاليف التقليدية مصممة    •
 تحتاج إلى معلومات دقيقة التخاذ قرارات       ي الت المنشآتيعتبر عائقا كبيرا أمام إدارة      وهذا  
مواجهة درجات المنافسة الشديدة في السوق لتقوية و        ك المستجدات الحديثة   في ضوء  فورية

 األمر الـذي اسـتدعى       رضا المستهلك العمل على كسب    وزيادة مستوى جودة المنتجات     
 .التحول السريع إلى أنظمة التكاليف المدعمة للنشاط اإلداري

 لتحميل التكاليف غير المباشرة وعادة مـا        أساس من   أكثرنظام التكلفة التقليدية يعتمد على       •
بنـود التكـاليف غيـر     ان هناك العديد منو هو ساعات العمل المباشر  األساسيكون هذا   

ربحيتهـا   تحريف لتكلفة المنتجات وتحريـف  إلى أدى مما األساسة ال ترتبط بهذا   المباشر
 . خاطئةإدارية اتخاذ قرارات إلى أحياناكبر ربما يؤدي أوبدرجة 

 المستخدمةنظام التكاليف التقليدي ال يراعي وجود عالقة سببية بين تكلفة المنتج والموارد              •
  .عنها والتكاليف التي تنتج األنشطةفهم  وذلك بسبب فشل هذا النظام في تإنتاجهفي 

 أدواتاهتمام محاسبة التكاليف بأولويات اهتمامات اإلدارة ففي معظم الشركات ان معظـم              •
 قياس على مستوى مـنخفض مـن االدارة باسـتثناء ربمـا             أدواتالقياس السائدة ليست    
   ).Arther Anderson, 1999( :المستوى التنفيذي فمثال

 .طرة المباشرةي معروفة وتحت السألنهادار بشكل وثيق نفقات التشغيل ت  - أ

 األسـواق  يعتمـد علـى      ألنـه على النقيض فانه يبدوا اقل سيطرة عليه وذلك           الدخل أما  -  ب
 . من الصعب السيطرة عليهاوالتيوالمستهلكين 

من اهتمامـات االدارة وذلـك الن   ) في الدرجة الثالثة( المخزون فانه يبدوا بعيد نسبيا  وأما  -  ت
 حال فان المخزون من الناحيـة  أية عكسي وسلبي على تقارير الدخل وعلى        تأثيره له   تقليل

 في المنافسة ورغـم ان الـدخل تحـت          المنشآت كبير نوعا ما على قدرة       تأثيرالفعلية له   
  .المخزون ونفقات التشغيلك) الدخل والمخزون( غير مرتبطان أنهماالسيطرة المباشرة اال 
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  فهـي  جميع هذه المشاكل وذلك من خالل طرق قياس مختلفة النهج             محاسبة االنجاز تعالج   إن
 من شانها زيادة المخـزون      التيال تستخدم تكاليف المنتجات ولكن تعمل على استبعاد العوامل          

بديال   حال فان تقارير محاسبة االنجاز ليست      أيةوعلى  ،  وتعيق االهتمامات االدارية النموذجية   
ية وذلك الن الشركات التجارية العامة يجب ان تعد تقاريرها حـسب        عن التقارير المالية التقليد   

رغم ان محاسبة االنجاز منهج مختلـف عـن منـاهج           ومبادئ المحاسبة والمقبولة قبوال عاما      
 محاسبة االنجاز والتقارير المحاسـبية     تقارير فانه يمكن التوفيق بين   المحاسبة االدارية التقليدية    

 بـثالث  تبـدأ كما لوحظ ان محاسـبة االنجـاز   ف ،ولة قبوال عاما  مبادئ المحاسبة والمقب  حسب  
 كـذلك ال تـستخدم تكـاليف        وأنها ، مصاريف التشغيل  ، المخزون ،مقاييس مالية هي االنجاز   

العمالة لتخفيض نفقات التشغيل فحسب بل ان ساعات العمل المباشرة نفسها لم يـتم معالجتهـا                
لم تضبط قوة العمل الخاصة بها باختالف الطلـب       المنشآت تكاليف متغيرة وذلك الن      أنهاعلى  

واحتياجاتها للعمال وان القرار النموذجي هو زيادة هامش االنجاز وتقليل المخزون ومصاريف     
 معدل دوران   أو اإلنتاجية زيادة صافى الربح والعائد على االستثمار وزيادة         وبالتالي ،التشغيل

 تلك المقـاييس    بدال من ) مقاييس القيود  (لألداءيس  مقاينه ال بد من استخدام      إ وعليه ف  ،المخزون
  : مثال،المالية المستخدمة

  مصاريف التشغيل –المبيعات  = صافي الربح •
Net profit(NP) = Throughput(T) – Operating Expenses(OE) 

 المخزون/ صافي الربح = العائد على االستثمار •
Return on investment(ROI) = Net profit(NP) / Inventory(Investment)(I) 

 مصاريف التشغيل/ المبيعات =  اإلنتاجية •
Productivity = Throughput(T) /  Operating Expenses(OE)  

 المخزون / المبيعات  = معدل دوران المخزون •
Velocity of material flow = Throughput(T) / Inventory(Investment)(I) 

  :مقاييس القيود
  ) التكاليف المتغيرة للوحدةماليإج – الدخل إجمالي(وحدة قيد االنجاز لكل  •

 =Throughput (T) – Cost Variable/Unit (CV/U)  
•   

  الوقت المستنفذ في التصنيع
  مدى المنفعة من القيد

  الوقت المتاح للتصنيع
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  فمـثال اسـتغالل المـورد المقيـد قـدر      ،هو تعظيم هذه المقاييس    الطريق لتعظيم االنجاز     إن
المستطاع مهم جدا الن كل ساعة خسارة ناتجة عن القيد تعتبر ساعة خـسارة للمنـشاة ككـل        

وبالتـالي    من شانه زيادة المخزونألنهوالعكس فان استغالل المورد غير المقيد ال يتم اعتباره   
  Arther Anderson, 1999 ).( اآلتيك على تلك المقاييس المبنيةفان القرارات 

 .األفضل نتاجياإل الموارد المقيدة مثال اختيار المزيج  الستخداماألولوية •

 ؟ الأم) االستثمار(تقرير هل نعمل على زيادة الطاقة للمورد المقيد غير المخزون  •

 .إلغاؤها أواختيار المنتجات لتقديمها  •

 .تسعير المنتجات مبني على تكلفة الفرصة البديلة الستخدام الموارد المقيدة •

أهـم المفـاهيم المتعلقـة بالمحاسـبة عـن اإلنجـاز        )1جدول رقم  (يعرض الجدول التالي و
  .واالختالفات الرئيسية بينها وبين محاسبة التكاليف
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  )1جدول رقم ( 
  أهم االختالفات الرئيسية بين المحاسبة عن اإلنجاز وبين محاسبة التكاليف 

  جازالمحاسبة عن اإلن  محاسبة التكالیف  بیانال  الرقم

  الھدف  1

تحديد تكلفة الوحدات المنتجة ألغراض     
 ،تقييم المخزون وتحديد نتائج األعمـال     

  .ولالستخدامات اإلدارية المختلفة

تحدی   د ھ   امش اإلنج   از ال   ذي حققت   ھ 
 م    ع  ،المن    شأة م    ن عملی    ات البی    ع   

التركی     ز عل     ى ترش     ید الق     رارات   
  .التشغیلیة

2  

تبویب عناص ر   
التكالیف حسب  
العالق                      ة 
بموض               وع 

  .لتكلفةا

یتطل    ب تحدی    د تكلف    ة المنتج    ات تتب    ع      
عناصر التكالیف المختلفة ومحاولة الربط 

وم ن ث م   , بینھما وبین موضوعات التكلف ة  
تق  سیم ھ  ذه العناص  ر إل  ى مباش  رة وغی  ر    

  .مباشرة

یتطلب تحدید ھامش اإلنجاز التركیز      
مما , على المبیعات وتكلفة المواد فقط

ن تنتف  ي مع  ھ الحاج  ة إل  ى التفرق  ة ب  ی  
  .العناصر المباشرة وغیر المباشرة

3  
تبویب عناص ر   
التكالیف حسب  

  .درجة التغیر

تعتمد على حج م الن شاط كأس اس لتبوی ب         
عناص  ر التك  الیف إل  ى عناص  ر متغی   رة     

  .وأخرى ثابتة

تفترض ثبات الطاقة المتاحة للموارد    
وع     دم ) اآلالت, العمال     ة(المختلف     ة

تغیرھا ف ي األج ل الق صیر أی ًا كان ت          
 وم   ن ث   م تك   ون   ،لة المنتج   اتت   شكی

الم  واد ھ  ي العن  صر المتغی  ر الوحی  د  
وب   اقي العناص   ر األخ   رى بم   ا فیھ   ا  

  .العمل المباشر ثابتة

4  
تخ               صیص 
التك   الیف غی   ر  

  .المباشرة

للوصول إلى تكلفة كل منتج من المنتجات 
یتطل  ب األم  ر تخ  صیص التك  الیف غی  ر     

  .المباشرة وتوزیعھا على ھذه المنتجات

ك    الیف ع    دا الم    واد   تعتب    ر ك    ل الت 
المباش  رة بمثاب  ة تكلف  ة دوری  ة تحم  ل   

ول ذا ال تھ تم بتخ صیص    , على الفت رة  
التك      الیف غی      ر المباش      رة عل      ى   

  .المنتجات

5  
قی                          اس 
المخرج           ات  

  )اإلنتاج(

یتم قیاس المخرجات عند إتمام المنتج ات     
 م  ن عملی  ة اإلنت  اج االنتھ  اءن أب افتراض  

ی  ؤدي إل  ى إض  افة قیم  ة للمن  شأة وتنمی  ة     
  .والھاأم

یتم قیاس المخرجات عند نقط ة البی ع       
ب افتراض أن  , وتسلیم اإلنتاج للعمالء  

عملیة البیع فقط ھ ي الت ي ت ؤدي إل ى      
إض   افة القیم   ة للمن   شأة وإل   ى تنمی   ة   

  .أمولھا

6  
تقی   یم مخ   زون   
اإلنت     اج الت     ام  
  وتحت التشغیل

وعملیات الت شغیل  , المخزون یعتبر أصل 
بالتك الیف  ولذا ی تم تقییم ھ    , تزید من قیمتھ  

  .الصناعیة المباشرة وغیر المباشرة

المخ  زون یعتب  ر إنت  اج غی  ر مت  زامن  
م   ع االحتیاج   ات المطلوب   ة وتعطی   ل  

وم  ن ث  م ف  إن    , للم  وارد ال مب  رر ل  ھ   
قیمتھ ال تتعدى تكلفة المواد المباشرة       

ولذا ال یحمل بأي , الداخلة في تركیبھ
ن   صیب م    ن تكلف    ة التحوی    ل ویق    یم  

  .بتكلفة المواد فقط

ن  سبة اس   تغالل    7
  الطاقة

تحسب بقسمة الطاقة الفعلیة عل ى الطاق ة       
, المتاح  ة لك  ل مرك  ز أو ق  سم عل  ى ح  ده     

 ب ین م ا ی تم إنتاج ھ ح سب            التفرقةوب دون   
  وما یتم إنتاجھ لمجرد استغالل, الطلب

تح  سب بق  سمة الطاق  ة الفعلی  ة عل  ى      
الطاق     ة المطلوب     ة للت     شغیل طبق     ًا   
لمتطلبات العمالء مع ضرورة الربط     
والتن    سیق ب    ین المراك    ز واألق    سام    

  .المختلفة

  ).2004 ،مؤمنة(:المصدر
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   النشاط ومحاسبة االنجازأساسمحاسبة التكاليف على  .2.6
   :على أساس النشاطنظام التكاليف  .2.6.1

 ،هـا بيئة التصنيع إلى ضرورة تطوير نظم التكاليف بما يتناسب مع أدت التطورات الحديثة في
التكـاليف   نظام جديد لتخصيص  في نظم التكاليف تطويرت التطويروكانت من نتيجة محاوال

أنشطة الخـدمات    كل منتج أو أمر إنتاج مناستفادةالصناعية على المنتجات على أساس مدى 
علـى  ويقـوم هـذا النظـام        )نظام تكاليف األنشطة  (ة وهو ما يطلق عليه    اإلنتاجية في الشرك  

ي التي تسبب التكـاليف، وأن المنتجـات   المتاحة ه  أن األنشطة التي تستهلك المواردافتراض
 ولـذلك  ،تحتاج لعمليات التصميم والتصنيع والتـسويق  تحدث التكاليف من خالل األنشطة التي

 :لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة حيث يتم فـي  يقوم نظام التكاليف على مرحلتين
  ).2005بخاري، (

  على األنشطة المسببة لوجود هذه التكـاليف المباشرة ككل  تخصيص التكاليف:المرحلة األولى
 يتم في ثم كلفة كل نشاطتوذلك لتحديد 

 النـشاط   كل منتج مناستفادة تخصيص األنشطة على المنتجات بحسب درجة :المرحلة الثانية
ان يتحمـل بـأي     بمعنى أنه إذا لم يستخدم المنتج أو أمر اإلنتاج نشاطا معينا فال يجب،المعين

 . بهذا النشاطتكاليف مرتبطة

 ،أو عملية أو إجراء يتسبب في نشأة أو وجود تكاليف في النظام  بأنه أي حدثيعرف النشاطو
  :في الشركات الصناعية المسببة لوجود التكاليف ومن أمثلة األنشطة

 ،إصالح اإلنتاج المعيب ،الصيانة ،جدولة اإلنتاج ،فحص الجودة ، للتشغيلاآلالت إعدادة أنشط
  .الخ .....قوى المحركة الاستهالك

 فكلمـا كانـت   ى درجة تعقيد العمليات اإلنتاجيـة المعنية عل ويتوقف عدد األنشطة في الشركة
  .تعقيداً كلما زاد عدد األنشطة المسببة لوجود التكاليف عمليات التصنيع أكثر

سبة المحامدخل النشاط وبين  على أساس  التكلفة تحديداالرتباط والتكامل بين مدخل. 2.6.2
  .عن االنجاز

 النـشاط ومحاسـبة     أسـاس لقد ناقش العديد من الباحثين االختالفات بين حساب التكلفة على           
ولقـد   ،االنجاز من حيث جدوى االستفادة منها في صنع القرارات في المدى القصير والطويل            

 من حيث   األسلوبينفي دراسته حول الموضوع ليس فقط على الفرق بين هذين            تبيكورركز  
 لهذين المفهومين من حيث     األساسية ركز على االقتراحات     بل ، للقرارات األجل قصر   أول  طو
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 بالـضبط ممـا جعـل       األخرى لكل منها متضادة أي الواحدة عكس        األساسيةان االفتراضات   
  .)Corbett, 2000(بالكامل مع أي منهاالمحاسبين ال يتفقون 

د التكلفة على أساس النشاط التركيـز علـى         فمن المبادئ األساسية التي يقوم عليها مدخل تحدي       
 حيـث يحـاول   ،قياس استهالك الموارد أكثر من التركيز على قياس اإلنفاق على هذه الموارد       

هذا المدخل قياس مقدار ما استخدم من موارد على مستوى المنشأة ككل وتجزئة ذلـك علـى                 
 أسـاس النـشاط يحـاول    تحديد التكلفة على    بمعنى أن مدخل   ،مستوى كل نشاط داخل المنشأة    

 كما يقوم بالتنبؤ باستخدام المـوارد المتوقعـة         ،قياس الموارد الكلية الالزمة إلنتاج منتج معين      
 وهذا يوضح أنه في األجل الطويل غالبا ما يتجه عنصر اإلنفاق إلى             ،للتنبؤ باإلنفاق المستقبلي  

القصير، ولذلك فإن التغير في     التغير مع تغير استخدام الموارد األمر الذي ال ينطبق في األجل            
 ،حجم اإلنتاج يعتبر أحد عناصر التغيير في استخدام بعض عناصر الموارد في األجل القصير             

أن مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط يوفر بيانات ومعلومـات تـساعد              آخرونويضيف  
 تـصميم المنتجـات   اإلدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحقيق األرباح في األجل الطويل مثل     

  .)2005 ،بخاري(والمستهلكين والعالقات بين الموردين البيعيوتحديد المزيج 

 الطويل وكذلك   المدى الستخدامه التخاذ القرارات على      األفضل النهج   هي ف محاسبة االنجاز  أما
  .)Corbett, 2000(للقرارات على المدى القصير خاصة تلك المتعلقة بالربحية

تختلف اختالفا جـذريا     محاسبة التكاليف بناء على النشاط     مدخل واالنجاز   محاسبة   مدخل إن
زل سعى لع محاسبة االنجاز ي  مدخل   الشركة وان    أنشطة تهدف إلى تحسين كافة      األخيرةفي ان   

ان الشركة نظام يحتوي على قيد      انه يقوم على أساس     خاصة و  ،وتحسين تلك النشاطات المقيدة   
يعيق تحقق االنجاز وبالتالي التحسين المستمر ما لم يتم إزالة هذا           نه ان   أواحد على األقل من ش    

ال بقدر قوة اضعف حلقاتها وانه يجب التركيز على         إال تكون قوية    ) الشركة(ان النظام   و ،القيد
محاسـبة   بعكـس مـدخل      ن اجل التحسين المستمر والتطـوير      الحلقة الضعيفة م   أوهذا القيد   

لـى   يركز على تحديد وتعريف محركات التكلفـة ويعمـل ع          يالنشاط والذ التكاليف بناء على    
وفي الواقع ان تحسين حلقة واحدة من حلقات النظـام دون   ،)الوصالت(تحسين جميع الحلقات    

 وان  بأكملهـا  وتـدمر السلـسلة      أخرىضر في نهاية المطاف بحلقات      ي قد   األخرىالنظر إلى   
 تحـسين   أو منفردة دون تطوير     أجزاء قد يحسن عدة  النشاط  محاسبة التكاليف بناء على     مدخل  

 .النظام ككل

 ،االنجاز، مـصاريف التـشغيل     (ثالثة مقاييس أساسية   يستخدم    محاسبة االنجاز  مدخل ان •
  :بدورها تستخدم لتحليل صافى الربح والعائد على االستثمار ،)والمخزون
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   مصاريف التشغيل–اإلنتاجية = صافي الربح 
  المخزون/ ربح صافي ال= العائد على االستثمار

  :ان المديرين بحاجة لإلجابة على ثالثة أسئلة التخاذ القرارات السليمة وهي كالتاليو
 ؟ما هي كمية األموال المتولدة لدي الشركة  - أ

 ؟ما هي كمية األموال التي تتحصل عليها الشركة  -  ب

  ؟ما هي كمية األموال التي بحوزة الشركة للحفاظ على حيويتها وبقائها قائمة  -  ت
 االسـتثمارات ولـيس     أو األصولقصود بالمخزون في المعادلة السابقة يمثل مجموع        ان الم و

 أية سيكون   )ان االستثمار فقط مخزون منتجات    ( ولو تم التفكير باعتبار ذلك       ،مخزون منتجات 
وال داعـي    ، بعين االعتبار  أخذه ويجب   ، ايجابي على العائد على االستثمار مفيد      تأثيرقرار له   

  .رلقياس صافى الربح والعائد على االستثما تنتجالحساب تكلفة الم
محاسـبة االنجـاز    مـدخل  هو الفرق الكبير بـين  لألنشطة تحميل تكاليف الموارد    إن وأخيرا

علـى تخـصيص التكـاليف    يعمل  األخيرحيث ان  محاسبة التكاليف بناء على النشاط مدخلو
يثبط وبـشدة كـل المحـاوالت     محاسبة االنجاز  مدخلأماللحصول على تكلفة المنتج بالضبط  

ومع ذلك فان كالهما مهتم على حد سواء بالقدرات غير المـستغلة         ،الرامية لتحديد تكلفة المنتج   
 فعندما يكون القيد داخليا فان محاسبة االنجاز تكفى لدعم صنع القـرارات علـى               األنشطةمن  

جاز غير كافيـة لـدعم       في حالة القيد الخارجي فان معلومات محاسبة االن        أما ،المدى القصير 
 .)(Baxendale, et. al, 2004 متخذي القرارات التسويقية

كما أن اعتماد المنشأة على نظام واحد للتكاليف قد يجعلها تستفيد من مزايا هذا النظام ولكنهـا                 
وبالتالي فاألنسب هو تبني عدة نظم للتكاليف بصورة متوازية وذلـك    ،أيضا ستعاني من عيوبه   

 فمن الممكن أن تستخدم المنشأة مدخل تحديد التكلفة على          ،فادة من مزايا كل نظام    لمحاولة االست 
  و إلدارة نقاط االختناقـات   محاسبة االنجاز    مدخلأساس النشاط لقياس التكاليف بينما تستخدم       

 مـدخل و يتم استخدام مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط في التخطـيط لألجـل الطويـل             
  ).2005 ،غوث(رارات األجل القصير في قاالنجازمحاسبة 

 المتعلقـة بالتنميـة والتـرويج       اإلستراتيجيةالمطلوب عمله التخاذ القرارات     فوبناء على ذلك    
مدخل تحديد التكلفة    لمعلومات   باإلضافةلمنتجات جديدة هو استخدام معلومات محاسبة االنجاز        

رها ستعمل على خلق تـوازن       بدو والتيرغم الطبيعة المتضادة لكل منهما      على أساس النشاط    
 يعي وعلى المدير ان     ، عند اتخاذ القرارات   األجل قصر   أوفعلى بين القرارات من حيث طول       

  .Corbett, 2000)( من وجود نتائج بديلةوالتأكد كل منهما على القرارات المتخذة لتأثير
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  محاسبة االنجازو فلسفة اإلنتاج في الوقت المناسب. 2.7

   :اج في الوقت المناسبمفهوم اإلنت .2.7.1
 للفكر المحاسـبي المتعـارف      العكسي االتجاه   في في الوقت المناسب نقلة      اإلنتاجتعتبر فلسفة   

 خامات ومنتجات نصف مصنعة ومنتجـات تامـة   ( شأن رقابة المخزون بمختلف أنواعه    عليه ب 
  ).2008 الصغير،()الصنع

ل عليها من المـورد فـي الوقـت         أن اإلنتاج في الوقت المناسب يعني أن المواد الخام نحص         
 وتحويلها إلى إنتاج لتسلم إلى العمـالء فـي   تصنيعها ويتم ،لمناسب لتدخل إلى اإلنتاج مباشرة ا

 وبذلك فليس هناك حاجة لوجود مخازن نظـراً لعـدم وجـود مخـزون أو         ،المواعيد المحددة 
  .النخفاض حجم المخزون إلى أدنى حد ممكن

اسب بأنه ذلك النظام الذي في جوهره وفلسفته يعتمد على إنتاج           وعرف اإلنتاج في الوقت المن     
 ،الء وفقاً للكم والوقت المالئمـين كميات صغيرة في وقت الطلب على اإلنتاج حسب حاجة العم 
 وبعبارة أخرى فإن هذا النظـام       ،مع العمل على تخفيض أوقات التأخير إلى أقصر وقت ممكن         

بأنـه ذلـك    أيـضا  رفوع ،اع الناتجين عن المخزونيهدف أساساً إلى تخفيض التكلفة والضي  
النظام الذي يحقق من خالل سياسات الشراء واإلنتاج والتوزيع استمرار تـدفق المنتجـات أو               
الخدمات ذات الجودة العالية بالكميات التي تفي باحتياجات العمالء في الوقت المناسب وبـأدنى        

   ).2005 غوث،(مكنالمخزون إلى أدنى حد موتخفيض قدر من التكلفة 

ن بمختلف أنواعه إلى أدنـى حـد ممكـن    و أن الهدف من تلك الفلسفة هو الوصول بالمخز      أي
 من خـالل القـضاء علـى        ،الصفريبهدف تخفيض تكلفة االحتفاظ بالمخزون إلى المستوى        

 قد ترجع إلى إحساس الشركة بالحاجة إلـى المخـزون لتـأمين      والتيأسباب تكدس المخزون    
مخزون أو عدم توافر التنسيق بين نقاط اإلنتاج أو االعتقاد بأن الدفعات اإلنتاجيـة          خطر نفاد ال  

  ).2008 ،الصغير(الدفعات الصغيرةالكبيرة أكثر اقتصاداً من 
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  )2(جدول رقم 

   اإلنتاج في الوقت المناسبنقاط االختالف فيما بين فلسفة 

  ))المحاسبة عن االنجازالمحاسبة عن االنجاز((ونظرية القيود
   المحاسبة عن االنجاز   في الوقت المناسباإلنتاج  الفتخمجال اال  الرقم

  سیاسة المخزون  1
 تخف      یض المخ      زون إل      ىتھ      دف 

بمختل   ف أنواع   ھ ب   ل ال   تخلص من   ھ   
  .pullنھائیًا، واستخدام مدخل الجذب 

تعتم  د عل  ى جدول  ة اإلنت  اج باس  تخدام     
DBR    وم    ا تت    ضمنھ م    ن ض    رورة 
  . بمخزون أماناالحتفاظ

مساھمة الموارد   2
  تاجیةاإلن

ك  ل الم  وارد لھ  ا نف  س الق  درة عل   ى      
إنت اج المخرج  ات م  ن حی  ث عالقتھ  ا  

  .باحتیاجات المصنع

ع  دم ت  ساوي ق  درة الم  وارد اإلنتاجی  ة     
عل   ى إنت   اج المخرج   ات حی   ث تك   ون  

 أق   ل م   ن أي  االختن   اقق   درة مراك   ز  
  .مورد آخر على اإلنتاج

أحجام الدفعات   3
  .دفعات غیر متساویة  .دفعات متساویة  اإلنتاجیة

 وج ذب تج اه   االختن اق دفع من مراك ز       .جذب تجاه السوق  النظام المالي  4
  .االختناقمراكز 

م دخل  "من ك ل مك ان ف ي النظ ام       تبدأ  جھود التحسین  5
  ".التحسین المستمر

م    دخل "االختن    اقم    ن مراك    ز   تب    دأ
  ".األنظمة

 .)2008، الصغير(:المصدر

  ومحاسبة االنجاز ت المناسب الوق فياإلنتاجتحقيق التكامل بين فلسفة . 2.7.2

محاسـبة    ومن االختالف الظاهري ما بين فلسفة اإلنتاج فـي الوقـت المناسـب          على الرغم   
 يـسهم فـي تحـسين االنجـاز للوحـدة      هـا أن إحداث نوع من التكامل بين كل مناالنجاز، و 
ة معرفـة   وبالتالي إمكاني المستغلة على خط اإلنتاج،     تحديد الطاقات غير     ، من خالل  االقتصادية

وحل أي مشكلة لتطوير تدفق اإلنتـاج وتخفـيض           تتعرض لها الوحدة االقتصادية    التيالقيود  
إال أنهما متـشابهان فـي      ما يؤدى إلى خفض التكلفة      بمرات المناولة وغيرها من اإلجراءات      

  .)2008 الصغير،( : منها اشتراكهما في،جوانب هامة جداً
ما تعمل على تحقيق الجودة وتخفيض المخـزون        هدف التحسين المستمر حيث أن كالً منه       •

فبـالنظر إلـى    ج والتكامل بينهما أمراً ممكنـاً،        وإمكانية الدم  ،وتخفيض التكلفة بشكل عام   
 نجد أن أفكار هـذه      ،اإلنتاج في الوقت المناسب كفلسفة وليست كمجموعة إجراءات تشغيل        

لتركيزها على التبسيط   مية  صنع أو منظمة حتى لو كانت خد      الفلسفة قابلة للتطبيق في أي م     
 وبتحقيق  ، ال تضيف قيمة   التي ويتحقق ذلك باستبعاد األنشطة      ،واستبعاد الضياع واإلسراف  

ويجب التركيـز  حسين المستمر لجميع أوجه النشاط، مستوى عال من الجودة وااللتزام والت  
إنمـا  في هذا الصدد أن الضياع ال يسرى فقط على عنصر المواد الخام أو وقت العمـل و           
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 والتي يمكن اسـتبعادها دون أن       ،يمتد ليشمل كل األنشطة الالزمة إلنتاج السلعة أو الخدمة        
  .يؤثر ذلك على جودة السلعة أو الخدمة

إن فلسفة اإلنتاج في الوقت المناسب هذه تستخدم لألجل الطويل ويظل دائماً السؤال وهـو              •
ة ستكون عرضه لحدوث أي عطـل   طالماً أن المصانع تعمل في بيئة دائمة التغيير والحرك        

كـأداة  االنجـاز  عـن  اسبة المح  هنا تظهر؟أو مشكلة مفاجئة خصوصاً في األجل القصير  
 بـل  ، كما أن لها القدرة على تبـسيط العمليـة اإلنتاجيـة      ،مناسبة لقرارات األجل القصير   

نظـام  والتركيز تحديداً على عنصر المواد الخام ولذا سوف يحقق تكاملهما معاً شـمولية ال           
  .والدعم لفلسفة اإلنتاج في الوقت المناسب

فلسفة اإلنتاج في الوقت المناسب تركز أساساً على الـتخلص نهائيـاً مـن المخـزون         إن   •
 ولكن إذا ما تـم التطبيـق   ، وهذا قد يبدو بالنسبة للجميع أمراً غير منطقياً        ،بمختلف أنواعه 

ـ ،الحرفي السليم لنظام اإلنتاج في الوقت المناسب  ى إسـتراتيجية الـصيانة الوقائيـة     وتبن
 ولكن وكما سبق القـول      ، فإن تحقيق صفرية المخزون يكون أمراً واقعياً       ،والجودة الشاملة 

 قد تظهر مشاكل غير متوقعة تتطلب أن يكـون هنـاك        بالشركةالمتغيرات البيئية المحيطة    
وتحكـم فـي     تعتبر بؤرة اهتمام     التيحد أدنى من المخزون خصوصاً أمام نقاط التصنيع         

 وهذا يعد هام في     ،فكرة مخزون األمان لتعالج تلك المشكالت     ، وهنا تظهر    العملية اإلنتاجية 
  .عملية التكامل المقصودة

كذلك تساعد أفكار المحاسبة عن اإلنجاز تدعيم فلسفة اإلنتاج في الوقت المناسب من خالل               •
بل من النظام، ومدى مالئمة     تركيزها دائماً على تتبع األموال المحققة في الحاضر والمستق        

معدل العائد وصافى الربح لإلنفاق، ودراسة أسعار البيع ومقدار التكلفة المتغيـرة وحجـم              
 .االستثمارات، وأيضاً تحليل المصروفات التشغيلية من الموارد والتعاقدات الخارجية

  اإلداريةنجاز واتخاذ القرارات محاسبة اال. 2.8
 فالقرار هو عمليـة  ،لسليم من أهم العوامل المؤثرة في نشاط المنشأة     تعتبر عملية اتخاذ القرار ا    

 ومدعمة  الختيار وفق معايير واضحة ومحددة    فإذا كان ا   ،اختيار بديل واحد من بين عدة بدائل      
 نظرا لعدم استطاعة النظـام       و ،في الوقت المحدد كان القرار صائب     بمعلومات دقيقة ومتوفرة    

نذ ظهوره في عقود سابقة مجاراة ومواكبة التطورات التي تحدث          التقليدي لحساب التكاليف وم   
 ظهور فلـسفات  إلى أدىفي البيئة الصناعية خاصة منذ دخول التكنولوجيا الحديثة في التصنيع  

ومن اجل تحـسين      بذلك النظام التقليدي   أحاطت التي   اإلخفاقات من شانها معالجة     ، بديلة إدارية
  ).Chewen, et. al,.2003(ريةاإلداالقدرة على صنع القرارات 
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 ينـادى بـه   الـذي  االقتـصادي يطلق عليه الربح  كما   ،ال يمثل الحقيقة  مثال  الربح المحاسبي   ف
ة أـان األفضل هو االعتماد على بعض المفاهيم الحديثة مثل تعظيم صافى قيمة المنش            و البعض

 التقييم ويجب االعتمـاد      تقديم نتائج مضللة لعملية    إلىوان االعتماد على مقياس واحد قد يؤدي        
بقـسم   المتوازن كذلك ارتباط هذه المقاييس       األداءعند التقييم مثل بطاقة      مختلفة   أبعادعلى عدة   
   ).2004مؤمنة، (.من شانه إعاقة المنشاة من تحقيق هدفها النهائي ةمسؤوليأو مركز 

 اإلدارية سـواء    للحكم على مدى صحة القرارات     أكثر شمولية  مقاييس   إلىيجب االتجاه   وعليه  
  ).2005 غوث،( :القراراتهذه كانت 

 مجموعة معينـة    تحديدبعمليات التشغيل اليومية مثل     المتعلقة  القرارات  تلك   وهى   :تشغيلية •
 .وغيرها من العمليات التشغيلية  ألداء مهام معينةاآلالتمن 

جديـدة أو    تتعلق بإدخال منتجات أو خـدمات        التيالقرارات  تلك  وهى   :برامجالتتعلق ب أم   •
  .برامج تحسين الجودة

 تخطـيط  إلـى    توعادة ما تهدف هذه القرارا     األجل   قرارات طويلة وهى   :استراتيجيةأو   •
 والتـي )  تنوع المنتجات أو خفـض التكلفـة       استراتيجيةمثل  (وتنفيذ استراتيجيات الشركة    

   .ة تنافسيةميزالمنشأة من وراءها تحقيق تهدف 
 فيتمثل  ي ظل منهج المحاسبة على اإلنجاز       فيات اإلدارية   إن معيار الحكم على صحة القرار     و

ـ والمز  اإلنجـا  هـامش    محاسبة اإلنجاز الثالثة    مدخل  هذه القرارات على مفاهيم    تأثير زون خ
أو خفض نفقات    أو خفض المخزون و    و  اإلنجاز  هامش زيادةذلك من خالل    نفقات التشغيل و  و

 هذا القـرار    إلى ويتطلب الوصول    ، بالعكس  سالمة القرار والعكس   إلىالتشغيل فإن ذلك يشير     
 تمثل العـائق أمـام زيـادة    والتي ، العملية اإلنتاجية  فيالصائب ضرورة تحديد نقاط االختناق      

 وفيمـا يلـي    عن طريق عمليات التحسين المستمراالختناقاتاإلنجاز ومحاولة كسر قيود تلك     
  ). 2004 ،مؤمنة(رشيدهامحاسبة عن االنجاز كأداة لتبعض القرارات االدارية ودور 

  قرارات التسعير. 2.8.1
القرارات التي تواجه الشركة، والتي يتعين عليها  عتبر قرارات التسعير من أهم وأصعبت
قرار تسعير المنتجات ال يعد قرار تسويقي فقط،  خاذها من آن آلخر، ويرجع ذلك لكونات

 مردود مالي في كل من األجل في الشركة ويكون له وإنما هو قرار يمس كافة أوجه النشاط
إلى ما يصاحبها من درجة  الطويل و األجل القصير، وترجع الصعوبة في اتخاذ هذه القرارات

عالية من عدم التأكد والغموض في بيئة القرار، خاصة اذا كان المنتج جديد وال يوجد مثيل له 
تسعير يتطلب مهارات لصعوبة وتعقد عملية تسعير المنتجات، فان قرار ال في السوق ونظرا
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القرار بجانب ضرورة توافر بعد النظر والقدرة على الحكم الشخصي، ويعتبر  معينة لدى متخذ
من القرارات الحساسة التي يكون لها آثار قد تكون جوهرية على ربحية الشركة  هذا القرار
 أولى إال من سياستها السعريه عادة إلى تعظيم الربح كهدف المالي وتهدف الشركة ومركزها

ال يعنى تجاهل اعتبارات أخرى عديدة قد يكون لها تأثير  أن تحقيق هذا الهدف األولى
 ومن الألهمية النسبية التي تحددها إدارة الشركة لكل منه جوهري على قرار التسعير، طبقا

المحافظة على  تلك االعتبارات تحقيق نصيب للشركة من السوق، زيادة رفاهية المجتمع،
وتحقيق   العمالة الماهرة، التمشي مع القوانين و اللوائح الحكومية المنظمة لألسعاراستقرار

 ويمكن للشركة كساد معدل نمو للشركة وكذلك االتجاهات االقتصادية السائدة من رواج أو
  :خاصة لتسعير المنتجات الجديدةن التاليتين ياإلختيار بين أحد اإلستراتيجيت

  ).2009عبد الحفيظ، (
  مخفضة مبدئيا للحـصول علـى      أسعار وهذه تقضى بدفع     : االختراق للتسعير  تيجيةإسترا .1

وجـود    المخفضة عادة في حالةاألسعارعلى   الزبائنإقبال نتيجة حصة سريعة من السوق   
 القصير للحـصول علـى   المدى في باألرباح وتتطلب التضحية    ،سلع منافسة بنفس الجودة   

  . الطويلالمدىحصة في السوق في 
 فـي المـدى     األربـاح  مرتفعة مبدئيا لتعظـيم      أسعارتعنى بتحديد   و : التصفح تيجيةإسترا .2

 . فيما بعد للتجاوب مع السوق والمنافسةاألسعار ومن ثم تخفيض هذه القصير

  ).2007الخلف وآخرون، :(مناهج التسعير •
   :المنهج االقتصادي للتسعير .1

 أقـصى ية عند السعر الذي يحقـق       لعة من وجهة النظر االقتصاد    لس ل األمثل ريتحدد السع وهنا  
 ويتحقق ذلك القدر من األرباح بإنتاج ذلك الحجم الذي يتـساوى عنـده            األرباحقدر ممكن من    

 الحدي من بيع المنتج بتكلفته الحدية ورغم المزايا التي يتمتع بها النهج االقتصادي مـن          اإليراد
انه يواجه العديد من الصعوبات عنـد        إال التي تباع فيها المنتجات      السوق إلىانه يلفت االنتباه    

 انه من الصعب تحديد منحنى الطلب ومنحنى التكلفة الحديـة فـي             إذتطبيقه في الحياة العملية     
 تركيزه على هدف تعظيم الربح بدال من عائد مرضي على االصـول  إلى إضافةالواقع العملي   

  .المستخدمة والتي تسعى المنشات لتحقيقه في الوقت الحاضر
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 : التكلفةأساسالتسعير على نهج م .1

تعد التكلفة العامل الحاسم في قرارات التسعير في الواقع العملي نظرا لتوافر تلك المعلومـات                
 كأسـاس  وتوجد العديد من معادالت التسعير التي تتخذ التكلفـة      األخرىنسبيا مقارنة بالعوامل    
   :أهمهالتحديد سعر البيع من 

 : الكلية التكلفة أساسالتسعير على  •

يكون سعر البيع كافيا لتغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة وهامش الربح وكافة            إنويقصد به   
 . والضرائبالتكاليف البيعية واإلدارية

 : التكلفة المتغيرةأساسعلى التسعير  •

 والتـي  هامش المساهمة من التكـاليف المتغيـرة     أساس بالتسعير على    أحياناويطلق عليه   
 المتغيـرة   واإلداريـة  المصاريف التسويقية    إليها الصناعية المتغيرة مضافا     تشمل التكاليف 

كافيـة لتغطيـة هـذه      ) هامش الربح المـضاف   ( يكون نسبة الفائض المضاف      أنويجب  
  . تبيع به منتجاتهاأن سعر يمكن للمنشاة أدنىالتكاليف عالوة على تحقيق الربح وهو 

 : العائد على االستثمارأساسالتسعير على  •

 التكاليف لغرض تحديد سعر البيـع     إلى اإلضافة الربط بين تحديد مقدار      إلىهدف هذا المدخل    ي
 المال  رأس المال المستثمر وبالتالي يمكن تحديد السعر الذي يحقق عائدا معينا على             رأسوبين  

المستثمر ويتم تحيد العائد المستهدف على االستثمار ثم يحدد الفائض الذي يحقق هـذا العائـد                
  . مستهدفال
  .منهج التكلفة المستهدفة .2

 مـنهج   فـان  هامش الربح المرغوب فيه لتحديد سعر المنـتج          إضافةبدال من تحديد التكلفة ثم      
 يتم تحديد سعر البيع الذي ينسجم مع متطلبـات   إذ اإلجراءاتبعكس هذه    يقومالتكلفة المستهدفة   

 جيـدة   أداةوهذا المنهج    يعالسوق ثم احتساب هامش الربح المرغوب فيه وطرحه من سعر الب          
  .)2007، وآخرون الخلف(تسم بدرجة عالية من المنافسةت التي األسواقللتسعير في 

   .منهج المحاسبة عن االنجاز .3

 تحديد أسعار المنتجات على تحديد نقاط االختنـاق         ة عملي فيالمحاسبة عن اإلنجاز     منهج عتمدي
 جانب اإلنتاج مما يحد من اإلنجـاز علـى       في سواء كانت تلك النقاط تقع       ، النظام فيالرئيسية  

 التـسعير وفـق   إسـتراتيجية وتعتمد  ، جانب التسويق  في أو تقع    ،مستوى المصنع بصفة عامة   
 ويتم ذلك بطريقة مغايرة لما      ،منهج المحاسبة عن اإلنجاز على توزيع التكاليف على المنتجات        

       ).2004، مؤمنة(التقليدي المنهج فيهو متبع 
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  قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات. 2.8.2 

ـ  تعتمدقرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات        إن ج ت على عملية قياس التكلفة لكل من
 عمليـة البيـع   فـي وتحديد سعر بيعه ومن ثم تحديد المنتجات األكثر ربحية والتركيز عليهـا       

 وفى ظل ظروف المنافسة العالمية    ،لعمالء االعتبار متطلبات ورغبات ا    فيوالتسويق مع األخذ    
ـ  ، ال يمكن لإلدارة التحكم فيها     التيأصبح سعر البيع من المتغيرات الخارجية        صبح جـوهر   ل

 تحديد وقياس تكلفة كل منـتج علـى   فيتمثل  ي الربحية وتحديد تشكيله المنتجات   مشكلة تخطيط 
ء تعظـيم الربحيـة وجـوهر       ومحاولة تخفيض تلك التكاليف بأكبر قدر ممكن سعيا ورا         ،حده

 ،ب كل منتج من التكاليف اإلضافية      تحديد نصي  فيمشكلة قياس تكلفة كل منتج على حده تتمثل         
 مراحـل   فـي تأثير الطاقة الداخلية على هذا القرار حيث أن محدودية الطاقـة             إلى باإلضافة

 اتخـاذ   لـى إمما يـؤدى     ، محدودية حجم اإلنجاز على مستوى المنشأة ككل       إلىاإلنتاج تؤدى   
 مدخل من مداخل تحديد التكلفة المعروفة ومن        أي ظل   في هذا الشأن    فيقرارات غير صحيحة    

 عـدم ضـرورة تخـصيص التكـاليف     إلىهنا تأسست جهود المؤيدين للمحاسبة عن اإلنجاز      
التشغيل فيما عدا المواد المباشرة على المنتجات، طالما أن هذه التكاليف ثابتة وال تختلف بـين              

  ).2004، مؤمنة( األجل القصيرفي وآخر لثبات طاقة الموارد المرتبطة بها إنتاجيمزيج 
  أم الشراء قرارات الصنع  .2.8.3

 التـي سائل  و وأحد ال  ، ظل ظروف المنافسة الحالية    فييحتل هدف خفض التكلفة أهمية خاصة       
والمـنهج   ،يعتتعلق بهذا الهدف هو ما تقوم به اإلدارة من مراجعة لقرارات الشراء أم التـصن              

 التخاذ هذا القرار يعتمد على المقارنة بين تكلفة التصنيع داخليا وتكلفة توريد األجـزاء    التقليدي
ـ    فيليفية فقط بدون األخذ     االمطلوبة بناء على المعلومات التك        االختنـاق  ة االعتبار تحديد نقط

 هنـا سـتكون   و ،أم ال  تلك النقطة خالل تصنيعه      إلىوما إذا كان الجزء المراد تصنيعه يحتاج        
  ).2004مؤمنة، :( أمام ثالث احتماالت وهىاإلدارة

  هـذه  و فـي  ) ال تعمل بكل طاقتها   (  مرحلة ذات طاقة فائضة    فيتصنيع الجزء المطلوب     •
 عناصر التكلفـة    باقيوذلك لثبات    ، تكلفة الخامات فقط   في تتمثلالحالة فإن تكلفة التصنيع     

توريد الجزء المطلوب بتكلفة      المقارنة بين سعر   هياألخرى ومن ثم فإن القاعدة القرارية       
 أكبر من تكلفة الخامات فإن القرار يكون لـصالح  التوريدتصنيع هذا الجزء فإذا كان سعر       

  .التصنيع داخل المنشأة والعكس بالعكس

هـذه  تتميز و  بها القيد مباشرةالتي تسبق المرحلة  التي المرحلة   فيتصنيع الجزء المطلوب     •
 تعمل بمستوى طاقة أعلـى مـن        أنها في المراحل ذات الطاقة الفائضة      باقين  المرحلة ع 
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يكـون دور هـذا   والقدر الالزم لتغذية مرحلة القيد وذلك لتوفير ما يسمى بمخزون األمان          
المخزون هو ضمان عمل مرحلة القيد بكامل طاقتها طوال الوقت حتـى ال يتـأثر حجـم          

 المقارنة بين سعر التوريـد وتكلفـة        هي هذه الحالة    يفوالقاعدة القرارية    ،اإلنجاز المتولد 
  .الخامات مضافا إليها التكلفة التفاضلية الناتجة عن زيادة نفقات التشغيل

  : تمثل قيداًالتي المرحلة فيتصنيع الجزء المطلوب  •

 ومن ثم فإن تصنيع الجزء المطلـوب        ، طاقة فائضة  أيال يوجد لديها    بأنه  المرحلة   وتتميز هذه 
 هنا هو قياس اإلنجاز لكل      والقرار ، المرحلة سيكون على حساب تصنيع أجزاء أخرى        تلك في

 أوال مرحلة القيـد     في اإلنجاز األكبر لكل دقيقة من القيد ليتم تصنيعه          البديل ذو  واختيار   ،دقيقة
  . الترتيبفي تلك المرحلة يخصص لألجزاء التالية له فيوما يتبقى من زمن 

   وإجراء تحسينات على المراحلاآلالت في قرارات االستثمار. 2.8.4

 وإجراء تحسينات على    اآلالتالمتعلقة ب  على قرارات االستثمار     الحكم في المنهج التقليدي    يقوم
تم المقارنة بين تكلفـة التحـسينات       ووفقاً لهذا المبدأ ي    ،تحليل التكلفة والعائد  مبدأ  على   المراحل

المنشأة خذ  ضرورة أ  مع   ،نظير إجراء تلك التحسينات    يعود على المنشأة     الذيوالعائد  المطلوبة  
 فـي  مرحلة القيد أو في يكون هذا التحسين أين يحدد لم ه لكن، االعتبار تكلفة الفرصة البديلة    في
 يكـون   اً قد  تحسين على آالت أو مراحل ال تمثل قيد        أينجد أن إجراء    لذلك   مرحلة أخرى    أي

 قرار   وبالتالي فإن أي   ، لديها طاقة فائضة   اآلالت أو    ألن تلك المراحل   ،بدون عائد تكلفة  بمثابة  
يعـود علـى   وهذا اإلجراء لـن   ارتفاع نسبة الطاقة غير المستغلة،   إلىأو تحسين بها سيؤدى     

 تـؤدي التكلفـة ال  مبررات  فإن ومن هذا المنطلق   لم تتغير  اإلنجاز   قيمةألن  فائدة   بأيالمنشأة  
 اإلنجـاز،  مبـررات  استخدام هيالطريقة األكثر فعالية  المفضلة وبالتالي فإن   النتائج   إلىدائما  

 من نفقات   دوالرحيث يتم تطوير تحليل التكلفة والعائد بصورة أخرى لقياس قيمة اإلنجاز لكل             
  ).2004مؤمنة، (:التاليالتشغيل وفق المؤشر 

  
 قيمة اإلنجاز

  من نفقات التشغيلدوالراإلنجاز لكل 
 قيمة نفقات التشغيل
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  ة بهدف تطوير التقارير الداخليةارات توفير المعلومات الالزمة لقياس التكلفقر. 2.8.5
 تعديل بعـض    األداء و تقويم     قياس التكلفة  ألغراضالمحاسبة عن اإلنجاز      تنفيذ مدخل  يتطلب

  ).2004مؤمنة، (كما يلي الجديدة كمتطلبات أساسية لتنفيذهالمفاهيم وإدخال بعض المفاهيم 

  .التكاليف هيكل عناصر بفي تبويإعادة النظر  •
  .معوقات العملية اإلنتاجية تحديد و دراسة •
 .االهتمام بعنصر الزمن •

  التكاليف  هيكل عناصر في تبويبإعادة النظر . 2.8.5.1

حيث يعتمد مدخل المحاسبة عن اإلنجاز على تقسيم عناصر التكاليف الصناعية وفقا لـسلوكها              
 مجموعـة   فـي  عناصر التكاليف    وباقيد المتغير    عنصر الخامات باعتباره العنصر الوحي     إلى

عتبر هذه المجموعـة مـن      ت بحيث تكلفة المصنع أو نفقات التشغيل       إجماليواحدة يطلق عليها    
 ، األجل القصير على اعتبار أنها بمثابة تكاليف محددة مقـدما          في تكاليف ثابتة     بمثابة العناصر

 اآلالت فـي  االسـتثمارات     زيـادة  مـن  بيئة التصنيع الحديثة     فيما حدث من تطورات     أن  و
 التنـاقص بـشكل     إلى اتجاه األجور المباشرة     إلى أدى   ، آليا والمعدات وأجهزة التحكم والرقابة   

 تماما من هيكل التكاليف الصناعية مع االعتماد الكامـل علـى تكنولوجيـا              تختفي وقد   ،كبير
يـر بعـد انتقـال تكلفـة      وبذلك أصبحت الخامات تمثل العنصر الوحيد المتغ      ،التصنيع الحديثة 
  . جانب التكاليف الثابتةإلىالعمالة المباشرة 

 قياس التكلفة يتشابه مع القياس وفق نظريـة         فيفإن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز      لذلك   طبقاو
التكاليف المتغيرة مع تعديل بسيط هو أن تكلفة العمالة تميل ألن تكون ثابتة أكثر منها متغيـرة                 

مع مفهوم هامش المساهمة فاإلنجاز يـتم  إلى حد ما يتشابه  ،امش االنجاز ه فإن مفهوموبالتالي
حسابه بطرح تكلفة الخامات من سعر البيع أما هامش المساهمة فيـتم حـسابه بطـرح كـل                  

تكلفة الخامـات والعمالـة المباشـرة واألعبـاء الـصناعية       (التكاليف المتغيرة من سعر البيع      
 اإلنجاز يكون أكثر اتساقا مع مفهوم تحليـل   هامشكما أن  ،)والتسويقية غير المباشرة المتغيرة   

وفقا لمدخل المحاسبة عن اإلنجاز يتم اعتبار تكلفة العمالـة تكلفـة            حيث أنه   التكاليف المالئمة   
 تكلفـة شـراء الخامـات أو        هي ستختلف بين البدائل     التيالتكاليف الوحيدة     وبذلك فإن  ،ثابتة

  .المالئمة هناالمكونات واألجزاء وهى التكاليف 
  تحديد معوقات العملية اإلنتاجيةدراسة و. 2.8.5.2
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 على  نفقات التشغيل  إجمالي قياس نصيب الوحدة من       يعتمد في   المحاسبة عن اإلنجاز    مدخل إن
 الزمن الالزم إلنتـاج     فيحاصل ضرب قيمة مبيعات كل منتج       عبارة عن   هو  و تقديريأساس  

بمعنى أنه كلمـا زادت كميـة مبيعـات          وقت اإلنجاز، تلك الوحدات المباعة أو ما يطلق عليه        
نجـد  ، وبالتالي تكلفة الإجماليالمنتج أو زاد سعر بيعه أو زاد زمن تشغيله كلما زاد نصيبه من      

مما يتطلب محاولة عـالج      ،مدخلهذا ال   ظل فيأن الزمن هو أحد العوامل المؤثرة في القياس         
  : يمكن أن تكون على أحد صورتينالمعوقات وهذه  أن تطيل هذا الزمنمن شأنهامعوقات  أي

 في وتتمثل   ، األقسام أو المراحل اإلنتاجية    بينتعوق تدفق العمليات اإلنتاجية     : نقاط اختناق  •
 . الضعيفةنتاجيةاإلطاقة ال ذات اآلالت تتواجد بها التيالنقاط 

 ، المنشأة في السياسات اإلدارية المتبعة   وقد تتمثل في     األسواقخارجية مثل   قد تكون    :قيود •
العمـل  من حيث ، القيودأو االختناقات التعامل مع تلك    منشأة محاولة العلى  ومن هنا يجب    

 التخلص منهـا عـن      أوإدارتها  ضرورة  و ، وعدم تعطلها  هافياستمرار العمل   على ضمان   
 وبالتالي زيادة زمن اإلنجاز، إلى النهاية في أعطال بها تؤدى     أي ألن   ،طريق زيادة طاقتها  

  قيمـة  تخفيض نهاية المطاف إلى   في يؤدى   الذي األمر   ،ة نصيب المنتج من التكاليف    زياد
 يوجـد  ال   التيتتعلق بالنقاط   ، أما فيما    للمنشأة اإلنجاز المتحقق على المستوى الكلى       معدل
ـ  يجب أال تعمل بكامل طاقتها ألن مخرجات تلك النقاط سوف            فانه ،تاختناقابها   ستخدم ي

 مخزون من   إلى األخر تمثل اختناقات بينما يتحول الجزء       التي احيالنو فيجزء منها فقط    
  . التكلفة نتيجة االحتفاظ بهفياإلنتاج تحت التشغيل وهو ما يترتب عليه ارتفاع 

   االهتمام بعنصر الزمن .2.8.5.3
 ويعتبـر   ، مدخل المحاسبة عـن اإلنجـاز      فيأحد العوامل المستحدثة    يعتبر   عنصر الزمن    إن

 والمقـصود   ،الوحـدات المنتجـة    تحميل وتوزيع األعباء اإلضافية على       في سياألساالعنصر  
 منتج تـام  إلى تحويل المادة الخام فيالوقت المستنفد عبارة عن   وهو   وقت اإلنجاز بالزمن هنا   

  ).2004مؤمنة، (:ويتكون هذا الوقت من العناصر التالية ،مباع

ـ  أيـضاً تم العمل فيه على المنتج، وهو  الذي الفعلي المستنفذ الوقت  هوو :وقت التشغيل . 1  تالوق
 تحويلـه   كمادة خام وحتىاستخدامه المراحل اإلنتاجية من وقت جميع فيالالزم لتشغيل هذا المنتج  

  .منتج تامإلى 

مطابقته  مدى فحص المنتج للتأكد من في المستخدمالوقت عبارة عن وهو   :وقت الفحـص  . 2 
يتـضمن    و، العميـل إلى وصوله، وحتى  آلخر إنتاجي من قسم خالل تنقله    وذلك   ،للمواصفات
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 كمـا   ، بهـا  بعض األخطـاء أو العيـوب     يتم اكتشاف    التيوقت إعادة التشغيل على الوحدات      
   .اإلنتاجييتضمن وقت فحص الخامات قبل دخولها للخط 

  قـسم   المنتجات من  تنقل فيالوقت المستنفد   يمثل ذلك    و :وقت التنقل بين األقسام اإلنتاجية    . 3
  . المخازنإلى المنتجات من أو تنقل وقت إلىباإلضافة آلخر  إنتاجي

ـ   انتظارفي اإلنتاجي القسم في فيه الوحدات تظل هو ذلك الوقت الذي  و :وقت االنتظار . 4 دء ب
  نظـراً بأداء بعض العمليات األخـرى، أو يعد مشغوالً  ذلك ألن القسم اإلنتاجي  ،التشغيل عليها 

ال يستوعب حجم األعمال المنتقلة إليه مـن المراحـل أو األقـسام             لضعف طاقته المتاحة بما     
  . صفوففي مما ينتج عنه انتظار المنتجات ، لهالسابقة

  فيه الخامات أو الوحـدات تحـت التـشغيل أو          تظل الذيلوقت  فهو ذلك ا   :وقت التخزين  .5
للخامات والوحـدات   بالنسبة   (بدء العمليات اإلنتاجية عليها   المنتجات التامة داخل المخازن قبل      

  .في حالة المنتجات التامةأو قبل شحنها للعمالء ) تحت التشغيل
 يشتمل على عمليـات     الذياألول فقط هو    العنصر  نجد أن   فإننا   السابقة   العناصر إلىوبالنظر  

ـ    بقيةأما   ، قيمة  يضيف يمكن اعتباره وقت  بذلك  تشغيلية فعلية و    يمكـن   ه العناصر األخرى فإن
 قيمة للمنتج مـن     أي يف ال تض  ا على اعتبار أنه   ،ضيف قيمة تال   عناصر    أنها النظر إليها على  

  : وقت اإلنجاز على أنهإلى فإنه يمكن النظر  وبالتالي،خالل تلك العمليات
  وقت ال يضيف قيمة+ ت يضيف قيمة وق= وقت اإلنجاز 

  : أنأي
  .وقت ال يضيف قيمة+ وقت التشغيل = وقت اإلنجاز 

 على محاولة تخفيض وقت اإلنجـاز  نطويأنها ت المحاسبة عن اإلنجاز لأهمية مدخ فان   وعليه
وقـت  يصبح أو يقترب وقت اإلنجاز مع     حتى   ذي ال يضيف قيمة   عن طريق تخفيض الوقت ال    

  . على الربحيةوبالتالي النهاية على التكلفة في سيؤثر الذيالتشغيل األمر 
هم فـي تـوفير بعـض المفـاهيم      القول بأن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز قـد سـا         مما يمكن   

واالفتراضات والتي يمكن االستناد إليها ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية المختلفة وتطـوير            
  .)2005، بخاري( .)2005، غوث( : وذلك من خالل، التقليديةاألداءنظم قياس وتقييم 

 وبيان مـدى    , الفعلي مع الهدف المتمثل في تعظيم الربحية       األداء نتائج   توافقالتأكد من    •
  .نجاح اإلدارة في زيادة هامش اإلنجاز وتخفيض المخزون

 .أن تكون حافزاً لتخفيض المخزون ألدنى حد ممكن •
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أن تساعد على إمكانية تحليل هامش اإلنجاز لبيان المساهمة الحقيقية لكـل منـتج مـن                •
ألمثـل   وذلك لترشيد القرارات اإلدارية المتعلقة باختيار المـزيج ا         ،المنتجات على حده  

 . للمنتجات

اعتبار تكلفة المواد المباشرة هي التكلفة المتغيرة الوحيدة مع ثبات باقي التكاليف في             ان   •
يمـد  بمعنـى انـه    ،يعني أن هذا المفهوم يستخدم في األجل القـصير   ،  هذا المفهوم ظل  

اإلدارة بالطريقة المثلى لتعظيم األرباح في األجل القصير في ظل بيئـة إنتاجيـة ذات               
 فإن مفهوم المحاسبة عن اإلنجاز ال يستهدف قيـاس التكلفـة           لذا ،ارد مقيدة ومحدودة  مو

في حد ذاته لكنه يستهدف أساساً توفير معلومات لإلدارة عن القيود وكيفيـة االسـتغالل         
 يهتم فقط بتكلفة المواد المباشرة ويعتبرها التكلفة المتغيرة فقط وبقية           هاألمثل لها حيث أن   

 ف التوصل إلى قرارات قصيرة األجلى ثابتة وذلك بهدالتكاليف األخر
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  الفصل الثالث
   التصنيع الحديثةبيئة 

 القطاع الصناعي الفلسطيني و

v خصائص بيئة التصنيع الحديثة. 

v  على المنشآتوأثرهاالمتغيرات البيئية . 

v  التطورات التكنولوجيةأفرزتهاالتي واإلدارية النظم الصناعية . 

v ر بيئة التصنيع الحديثة على كفاءة نظم التكاليف والممارسات االداريةاث. 

v اثر بيئة التصنيع الحديثة على وظيفة التخطيط. 

v اثر بيئة التصنيع الحديثة على وظيفة الرقابة. 
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  الفصل الثالث
  بيئة التصنيع الحديثة

  مقدمة. 3.1

 فـي  تغيرات متالحقـة   تطورات ومن مالمنصر من القرن األخيرة السنوات نظرا لما شهدته
و االهتمـام   ،ظهور عدد من األساليب اإلنتاجية الحديثـة  و ، الصناعية المنشآتالبيئة المحيطة ب  

 ،هذه التطورات التكنولوجية المختلفة على نظم المعلومات المحاسبية بصفة عامـة           اثر   بدراسة
التحـديات الـصعبة التـي تواجههـا         حيث   ،ونظم التكاليف والمحاسبة االدارية بصفة خاصة     

 اوجب ضرورة إحداث تغييرات جوهريـة فـي   ،المنشات للمحافظة على مركز تنافسي مقبول     
نظم التكاليف على األقل للمحافظة على دورها كمصدر رئيس للمعلومـات التكاليفيـة التـي               

 هـم أ، ولقد تم تخصيص هـذا الفـصل لتوضـيح           تحتاجها االدارة لواجهة مثل هذه التحديات     
 اسـتعراض الـسمات     إلى إضافة ،المتغيرات البيئية وانعكاساتها على اداء الشركات الصناعية      

 التكاليفى التغيرات التكنولوجية على كفاءة النظام       أثار وبعض   ،الرئيسة للبيئة الصناعية الحديثة   
  ).2009فهمي، (ويم االداء والرقابة وتقاإلنتاجفي العديد من المجاالت مثل قياس تكلفة 

 خصائص بيئة التصنيع الحديثة . 3.2

وما  في الظروف البيئية المحيطة بالصناعة، ر كبير تطومن  العصر الحديث  بهيتسمان ما 
ظواهر عديدة وسمات متميزة تتمثل في التطور التقني والتكنولوجي من هذا التطور صاحب 

أبلغ األثر على مختلف النظم الهائل، وتنوع وتعقد المنتجات، وشدة المنافسة واشتعالها، كان له 
كانة هامة المكونة والمحيطة بالمنظمات الحديثة، وبخاصة نظم المحاسبة اإلدارية التي تشغل م

تي تساعد في ترشيد  لإلدارة وإمدادها بالمعلومات المالئمة البما تقدمه ،وبارزة بين تلك النظم
ء حتى تتمكن تلك المنشآت من  إمدادها بالمقاييس الالزمة لتقييم األدالكالقرارات، وكذ

االستمرار في ظل بيئة شديدة التطور تتسم بالتنافس على االحتفاظ بمكان داخل األسواق، 
ويمكن إبراز أهم الخصائص التي اتسمت بها الظروف البيئية الحديثة المحيطة بالصناعة في 

  ).2005العطاس، (:النقاط التالية
 .لمنشآتا على اداء وأثرهاالمتغيرات البيئية  •

 . التطورات التكنولوجيةأفرزتها التي واإلداريةالنظم الصناعية  •
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   المنشآت على وأثرهاالمتغيرات البيئية . 3.2.1

 فـي  وتكـون    ، وأنشطتها  تتعامل معها الشركة وتؤثر على عملياتها      التي تلك المتغيرات    هيو
  وتتكون مـن   تلفةظروف مخ  أوقات مختلفة وتحت     فيمجموعها قوى تتحرك بدرجات مختلفة      

ـ      تتفاعل مع بعضها بصورة مستمرة يصعب       متغيرات أربعة  اعملياً الفصل بين تأثير كـل منه
  ).2004 مؤمنة،( :وهي كالتالي  الصناعيةالمنشآتعلى حده على أداء 

  : فيوتتمثل  :المتغيرات االقتصادية .1
  .عاليةالتنافسية القدرات ال  ذاتظهور التجمعات االقتصادية الضخمة •

 .ة المتعددة الجنسيلمنشآتادة القدرة التنافسية لزي •

   :وتتمثل في :المتغيرات التكنولوجية. 2
 استخدام الميكنة بدال مـن العنـصر        في  الصناعية الشركاتمستمر من جانب    التزايد  ال •

 .إنتاج السلع والخدماتوذلك لغرض البشرى 

 المعتمـدة    و اجــنت مراحل التصميم واإل   في ةاألوتوماتيكي  الصناعية الشركاتظهور   •
 تشكيل المالمح الرئيسية للبيئـة      و لها دور كبير في تحديد       والتي ،اآلليعلى الحاسب   

  .الصناعية الحديثة
 أنماط أو أساليب اإلنتاج أو التوزيع المتعلقة بالـسلع أو الخـدمات   في كل تغيير    :التكنولوجيا*

   . علمية ألساليب أو طرقالفعلينتيجة التطبيق 
  :ات االجتماعية والثقافيةالمتغير .3

ـ    ذلك أنها  المتغيرات البيئية  من أهم  البيئة االجتماعية والثقافية     تعتبر  فـي  األداء تؤثر وتتأثر ب
 من الخبراء الفنيين وأيضا العمالـة للمنشآت ما تحتاجه  أنها توفر   إلى أهميتهاوترجع   ،المنشآت

 المجتمعـات ذات  فمثالً نجد فـي  ، المجتمعفيمستوى التعليم مع مالحظة أن ذلك يتوقف على     
ن الحصول على احتياجاتها من القوى البشرية        تتمكن م  المنشآتأن  المرتفع  التعليمي  المستوى  

 يلعـب مـستوى الثقافـة والعـادات         ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى      ،ذات المهارات العالية  
 عالقتهم بالشركة   فين  والتقاليد االجتماعية أثر واضح على موقف كل من العاملين والمستهلكي         

  . لهااألداءالصناعية ومنتجاتها ومن ثم على مستوى 
  :المتغيرات السياسية والقانونية. 4
أحـد  تعتبـر    تـصدرها    التـي  الحكومة والتـشريعات     في ممثلة    البيئة السياسية والقانونية   إن

 ها واسـتمرارها  نمو في الصناعية ومن ثم     المنشآت أداء   في تؤثر   التيالمتغيرات البيئية الهامة    
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 وتـشجيع   المنـشآت جابية على أداء    اً إي  واتجاهات المسئولين آثار   السياسي لالستقرارذلك أن   
   . شركات وطنيةفيعلى الدخول رؤوس األموال األجنبية 

  : أفرزتها التطورات التكنولوجيةالتي واإلداريةالنظم الصناعية . 3.2.2
  ضوء في بالئمها تختار اإلدارة من بينها ما       التي البدائل التكنولوجية  مجموعة   في تتمثل والتي

  : من أهمها كل صناعةفي التنافسيالموقف 
   تالحديثة في مجال تصميم المنتجاالنظم التكنولوجية . 3.2.2.1

جاهزة متخصصة لمساعدة   معينة و  من التكنولوجيا يتم استخدام برامج كمبيوتر        لهذا النوع طبقا  
  .)2005العطاس، ( :فيالمهندسين 

 مثل تصميم المنتجات مجال في المؤثرة المتغيراتمراعاة كافة  •

 إلـى صـناعة     ينتميمجال تصميم منتج معين      فيتوفير مجموعة من التصميمات البديلة       •
 لتحقيق التطابق بين    محاكاة باستخدام نماذج    المنتجاتتصميم  ويمكن من خالل ذلك      ،معينة

ار مؤشرات معينـة    ب اخت فيفيد هذه البرامج     وت ،لهذه المنتجات  والخارجي الداخليالتصميم  
 يتم إنتاجـه مـن      الذي تحقيق المنتج للغرض     فيقبل اإلنتاج بما يقلل من احتماالت الفشل        

  .أجله

  النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع المنتجات. 3.2.2.2
  :النحو التالي على نظم رئيسية ثمانيةإلى التكنولوجية تبويب هذه النظم وفي هذا الصدد يمكن 

  استخدام الكمبيوتر في مجال تصنيع المنتجات: أوال
 لقيـام بشكل مباشر من أجل ا يتم ربط الكمبيوتر بآالت اإلنتاج  االتكنولوجي من   ووفقاً لهذا النوع  

 يجـب أن    والتي ،ضمان التسلسل الدقيق للعمليات أثناء اإلنتاج     بهدف   ، الرقابة والتوجيه  بعملية
زيادة كفـاءة  ل كذلك ، لآلالتالداخلياألمثل لترتيب هذه العمليات مع الترتيب   تتوافق مع التدفق    

 وتتجـه   ، الضائع ألسباب انتظار التعليمات    تاستخدام الموارد البشرية والمادية وتخفيض الوق     
 نحو الجمع بين استخدام نظامي التصميم والتصنيع باستخدام          اليوم كثير من المنشات الصناعية   

التنسيق فيما بينهما وذلك للحصول على المزايا المتعـددة المتوقـع تحقيقهـا             الحاسب اآللي، و  
كتحسين جودة المنتجات، وتقليل تكاليف التصميم والتصنيع، وتوفير قاعـدة دقيقـة وموحـدة              

 اآلليـة لبيانات المنتجات، والمساعدة في اتخاذ القـرارات بـشان االسـتثمار فـي المعـدات         
   ).2005العطاس، ( المنافسة العالميةت على مواجهة اك المنش مما يعزز قدرة تلوالرأسمالية
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  المرنة النظم الصناعية: ثانيا

 بما يمكنها مـن     ،تستخدم الحاسب اآللي في كافة مراحل العملية اإلنتاجية        ،هي نظم ذاتية اآللية   
ـ    ،رقابة جودة فورية   اف  وفكر إداري متطور يعتمد على منح العاملين المسئولين صـالحية إيق

الخط اإلنتاجي فور الحاجة عند وقوع خطأ تشغيلي لتصحيحه قبل إعطاء األمـر باسـتمرار               
 و يتطلب استخدام هـذا النظـام تحويـل          ،الخط اإلنتاجي وصوالً إلى إنتاج خالي من العيوب       

 في مراحله المختلفة مما يؤدي إلى ارتفـاع تـأثير العنـصر اآللـي     ةاألوتوماتيكياإلنتاج إلى  
 ونتيجة العتماد اإلنتاج على الحاسب اآللـي ورغبـة فـي            ،ير العنصر البشري  وانخفاض تأث 

 اآلالت ورقابة عمل    ،اآلالتالوصول إلى المرونة الكاملة أصبح دوره يتمثل في رقابة تشغيل           
 اإلنتاجية مع آالت مناولة المواد إضافة إلـى         اآلالتوتكامل عمل    ،ومعدات مناولة المواد آلياً   

وتتميز نظم التصنيع المـرن      ،بة تدفق اإلنتاج خالل نظم التصنيع المرنة      تخطيط وجدولة ورقا  
  .)2009 فهمي،( :هما أساسيتينبخاصيتين 

 تـشترك  التـي المنتجات   عمليات التشغيل والتصنيع للعديد منإجراء تلك النظم من تمكن .1
 فـي الخـام المـستخدمة     نوع المادةأو مثل حجم المنتج ، بعض الخصائصفيفيما بينها 

 عدد من المنتجات المختلفـة  إنتاجيتم  ه فانوبالتالي ، طبيعة عمليات التشغيل عليهأو إنتاجه
 .خط انتاجى واحد  بعض الخصائص فيما بينها من خاللفي تشترك التي

 على نفس الخط إنتاجها يتم التي  الوحدة الواحدة من مجموعة المنتجاتإنتاجتتأثر تكلفة  ال .2
توجـد    فانـه ال وبالتالي ،كل منتج  مناإلنتاج عدد مرات أول  التشغيأمراالنتاجى بحجم 

  .تالمنتجا  نتيجة تعدد وتنوعإضافيةتكاليف 
   الكترونياة المتكاملة والموجهة النظم الصناعي: ثالثا
من أهم وأحدث هذه االبتكارات، حيث يعمـل         لحاسب نظام التصنيع المتكامل باستخدام ا     يعتبر

ما يتيح إمكانيـة تعـديل مواصـفات        ب  الحاسب في مجال التصميم    على االستفادة من إمكانيات   
 وفى مجال التصنيع بما يعمـل علـى سـرعة تعـديل     ،المنتج بما يتناسب واحتياجات العمالء 

 وتخفيض أوقات اإلعداد والتجهيز، وفى مجال تخطيط وجدولـة العمليـات            ،تعليمات التشغيل 
 ، التنسيق بين النظام اإلنتاجي و النظم األخرى       واألنشطة المتعلقة بالجودة باإلضافة إلى تحقيق     

ما ينعكس ايجابيا على معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية وتخفيض تكلفـة المخـزون تحـت               ب
 ويتمثل هذا النظام في اسـتخدام       ، ووقت التصنيع بما يؤدى إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج        ،التشغيل
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عمل من خالل مجموعة من المعدات و       أجهزة وبرامج الحاسب لتحقيق نظام تصنيعي متكامل ي       
بمثابة احد تطبيقـات الحاسـب       يعتبر وهو بذلك    ، األوتوماتيكية التي يتكون منها النظام     اآلالت

التي تعمل على إيجاد نوع من الترابط و التكامل بين العمليات المتعلقة بوظيفـة اإلنتـاج مـن      
مـن خـالل سلـسلة مـن     أخرى   وبينها وبين الوظائف األخرى في الشركة من ناحية        ،ناحية

 العمالء هي األساس أو نقطة       أي أن طلبات   ،اإلجراءات تبدأ بأمر العميل وتنتهي بشحن المنتج      
 وعلى الرغم من وجود نظـم فرعيـة أو          التصنيع المتكامل باستخدام الحاسب    مالبداية في نظا  

يق الهـدف العـام    إال أن هناك تكامل وتوافق نحو تحق،أقسام وظيفية داخل نظام التصنيع ككل     
 وعدم التركيز على تحقيق المنافع الذاتيـة أو         ،للنظام من خالل التنسيق و التعاون بين األقسام       

  ).2004مؤمنة، (الداخلية لألقسام إذا كانت تتعارض مع الهدف العام

  : علـى بيئـة التكلفـة      التـصنيع المتكامـل باسـتخدام الحاسـب       اثر اسـتخدام نظـام      * 
تغيرات هامـة أدت إلـى تطـوير وتحـسين      لحاسبتكامل باستخدام ا  التصنيع الم أحدث نظام   

التصنيع وتخفيض أوقات التصنيع ومـن ثـم تخفـيض تكـاليف           اتأساليب وطرق أداء عملي   
  .)2005العطاس، ( :النقاط التاليةويمكن بيان أهم هذه اآلثار في  ،التصنيع

  :تخفيض وقت التصنيع. 1

 من خالل تخفيض األوقاتى تخفيض وقت التصنيع عل تم نظام التصنيع المتكامل بالعمليه
 و السعي المتواصل لجعل وقت التصنيع مساويا لوقت التشغيل ،التي ال تضيف قيمة للمنتج

الالزم فقط للعملية اإلنتاجية كهدف استراتيجي حتى يمكن االستجابة لطلبات العمالء وتخفيض 
  .التكاليف في نفس الوقت

  :شرتخفيض تكلفة العمل المبا. 2

لم تعد اآللية في ظل نظام التصنيع المتكامل باستخدام الحاسب مجرد ازديـاد دور اآللـة فـي     
العملية اإلنتاجية، وإنما تعدت إلى إمكانية تصنيع المنتج من بداية عملية اإلنتاج إلـى نهايتهـا                
باستخدام الحاسب وبدون تدخل يذكر من العنصر البشرى الذي انحصر دوره في مجرد بـدء               

 ومراقبة سـير    ، وتجهيز المواد الخام ومكونات المنتج عند نقطة الدخول لإلنتاج         ،غيل النظام تش
 والتدخل فقط لمعالجة ما قد ينشأ من مشكالت أثناء عمل النظام، ثـم تحريـك ونقـل                  ،العمل

 باإلضافة إلى التأكد من حسن تجهيـز        ،المنتجات التامة فيما بعد عند نقطة الخروج من اإلنتاج        
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 ولقد ارتبط بهذا التطور اختفاء فئة عمـال         ،اآلالت مخزون األدوات المرتبط بتشغيل      وترتيب
 حيث ال يوجد ارتباط بين حجم واستمرار اإلنتـاج،          ،اإلنتاج بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه    

 محل العمال، وتوزيع المهام التـي كـانوا         اآلالتيرجع إلى إحالل    و ،وعنصر العمل المباشر  
ين أآلت التحكم الرقمية، ومعدات التحميل و التفريغ األوتوماتيكي، كما أن حجـم             يقومون بها ب  

  التحكم فيه بواسطة الحاسـب اآللـي       دفعات اإلنتاج وسرعتها وتغذية اآللة أصبح كل ذلك يتم        
أضف إلى ذلك أن العامل في ظل مناخ التصنيع المتكامل باستخدام الحاسب ال يمكنه التمييـز                

إنتاجها في نفـس الوقـت،      ت الذي يقضيه على المنتجات المتعددة التي يتم         أو الفصل بين الوق   
وفى ضوء هذا التغيير والتخفيض الجذري في تكلفة العمل المباشر، لم يعـد مـن                وعلى ذلك 

المناسب استخدامه كأساس لتحميل التكاليف في ظل المستجدات التي أوجدها نظـام التـصنيع              
طئا أو غير صحيحا بان أي تخفيض فـي تكلفـة العمـل             المتكامل حتى ال نعطى انطباعا خا     

المباشر يترتب عليه تخفيض في إجمالي التكاليف، ومن ثم ال يتم توفير معلومات دقيقة تخـدم                
   أغراض التسعير

  األوليةنظم تخطيط االحتياجات من المواد : رابعاً

 المـواد  هـي ات عن ما  يوفر معلوملكي نظام محاكاة باستخدام الكمبيوتر  فييتمثل هذا النظام    
ولقد تم تطوير هذا النظام لهـدف تـصميم تخطـيط           ،  األولية، وكميتها وتوقيت االحتياج إليها    

 يضيف تحديد االحتياجـات مـن العمالـة         الذيوهو   االحتياجات من الموارد الالزمة للتصنيع    
   ).2004 مؤمنة،(  الالزمة للعمليات اإلنتاجيةاآلليالعمل وساعات 

  إلنتاج الفوري انظم : خامساً
 التوقيت الـسليم دون تقـديم أو        في المطلوب   الشيء فلسفة هذا النظام على ضرورة أداء        تقوم

 وتدور هذه الفلـسفة حـول   ،تأخير مع ضرورة مراعاة حسن إدارة وتوظيف العنصر البشرى   
  .)2004 مؤمنة،(: هماويتعلقان بنشاط الشراء واإلنتاج  رئيسيين محورين

  النشاطفي وعدم البدء ، فإنه يجب البعد عن فلسفة اإلنتاج للتخزين:اإلنتـاج بالنسبة لنشاط   . 1
 إال بناء على طلب مسبق وبالكميات والمواصفات المطلوبة وفـى التوقيـت المحـدد             اإلنتاجي

  .لبيعها
  فإنه يجب جدولة توريد المواد الخام لتصل بكميات صـغيرة إلـى         :بالنسبة لنشاط الشراء  . 2

إلـى   مما يترتـب عليـه الوصـول       ، عملية التصنيع  فيقا لتوقيت دخولها    المصنع مباشرة وف  
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  ."الصعب تنفيذ ذلك عملياًوإن كان من " مستويات المخزون إلى الصفر

  المنتجات يستلزم بالضرورة تـوافر     على عمليات تصنيع   ونجاح تطبيق فلسفة اإلنتاج الفوري    
  ).2009 فهمي،( :الحديثة وهى المالمح الرئيسية لبيئة التصنيع

 وبالتـالي الخام وعلى المواد نصف المـصنعة   االلتزام بمفهوم الجودة الشاملة على المواد •
للعيوب بمعنى الحصول علـى مخرجـات    ت مسموحاأيتوجد   التام بحيث الاإلنتاج على

   .صفر عيوب بمستوى 
  مكان واحـد في المعين اإلنتاج كل تجهيزات خط بحيث تكون والتجهيزات اآلالت ترتيب •

مما يـؤدى   ، آخرإلى من منتج واالنتقال عمليات التصنيع فيوجود المرونة الكافية  وكذلك
 . حد ممكنأدنى إلى لإلنتاج تقليل وقت األعداد إلى

والمواهب والقدرة على تـشغيل    وجود قوى عاملة تتصف بتعدد وتنوع المهاراتوأخيرا •
 واإلصـالح  الصيانة بأعمالقيام ال  هذا الخط وكذلكفي تعمل التي والتجهيزات اآلالت كل

  .المهمة شخص آخر للقيام بهذهالمطلوبة دون انتظار 

 نظم تكنولوجيا المجموعات : سادساً

 بحيث يضم مجموعة من الخاليا اإلنتاجية بـدال مـن   ،يقصد بهذا النظام إعادة تخطيط المصنع    
ضم كل خلية من الخاليا      صورة أقسام أو مراكز إنتاجية، وبحيث ت       يف  للمصنع التقليديالتقسيم  

عمليات صناعية مختلفة علـى المنـتج       تؤدي  اإلنتاجية مجموعة من الماكينات غير المتشابهة       
ل وبذلك تقل حركة نقل األجزاء فيما بين الخاليا اإلنتاجية ومن ثم خفض الزمن الكلى للتـشغي               

مجموعـات وفقـا     فيلنظام تكنولوجيا المجموعات تنظيم وترتيب األجزاء المنتجة        ا  فقويتم و 
  ).2005العطاس، (: ألساسين رئيسيين وهما

 مما يؤدى إلى عدم تكرار إعداد التصميمات عنـد إنتـاج      : التشابه فى الخصائص الهندسية    .1
  . أجزاء جديدة مما يؤدى إلى خفض تكلفة تقديم المنتجات الجديدة لإلنتاج

 كل مجموعـات تحتـاج   شفيويقصد بذلك تجميع األجزاء    :التشابه فى العمليات الصناعية    .2
 وكذلك اآلالت مما يساعد على تخفيض تكاليف تجهيز        ،كل منها لعمليات صناعية متشابهة    

قل المواد ومن ثم تخفيض الزمن الالزم لتنفيذ طلبات اإلنتاج وكذلك تخفيض حجم             نتكاليف  
 .المخزون من اإلنتاج تحت التشغيل
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  نظام مناولة المواد أليا: سابعاً

 يـتم الـتحكم فيهـا بواسـطة الكمبيـوتر      التيم مجموعة من التجهيزات والمعدات يضم هذا النظا  
ألغراض نقل وتحريك المواد من المخازن إلى مواقع اإلنتاج وكذلك نقل األجزاء والمنتجات مـن               

 للمنتجات إلـى مواقـع الـشحن        يمرحلة إنتاجية إلى أخرى أثناء عملية اإلنتاج وأخيرا النقل اآلل         
  ).2004 ،مؤمنة (للعمالء
   :نظم تبادل المعلومات: ثامناً

 إدمـاج نظـام   هـي  مجاالت االتصاالت    في وفرتها تكنولوجيا المعلومات     التيمن بين التسهيالت    
المعلومات الخاص بإحدى الشركات مع النظم المماثلة لشركات أخرى وهـذه التـسهيالت تتـيح               

  ).2004، مؤمنة(.اأوتوماتيكي بعضها البعض المنشآتالفرصة إلمكانية تبادل المعلومات بين 
للبيئة الصناعية الحديثة قد انعكست على نظم التكـاليف   مما سبق يتضح لنا ان الخصائص المميزة

سواء فيما يتعلق   مختلف الجوانب المتعلقة بتلك النظمإلىبالغا امتد نطاقه  فأثرت فيها تأثيرا هيكليا
بنوعيـة    فيما يختصأو تحديد التكلفة فيالفنية والطرق المتبعة  واألساليبوماهية المفاهيم  بطبيعة

 كان هناك وبالتالي .النظم  فيما يتعلق باألهمية النسبية لعناصر ومقومات تلكأونظم التكاليف ذاتها 
 المفاهيم المستحدثة أهم وكان من .التكاليف  واضح وملموس للبيئة الحديثة للصناعة على نظمتأثير
  :كاليفمحاسبة الت في

 .محاسبة تكلفة النشاط •

 .المحاسبة عن دورة حياة المنتج •

 المستهدفة التكلفة •

 .المحاسبة عن تكاليف الجودة  •

  .العكسي المحاسبة عن التكلفة بالتدفق •

 إدارة الجودة الشاملة: تاسعاً

عـن   المنشآتتعتبر إدارة الجودة الشاملة من النظم االدارية الحديثة التي ساعدت على تطوير أداء              
 المستوى المتوقـع للمنـتج أو الخدمـة          وهو طريق توفير فكر قوي عن الجودة بمفهومها الشامل       

 تقليل عمليـات  ووالذي يفي بمتطلبات العميل من حيث إنتاج مخرجات متماثلة        ) إنتاجياً و تسويقياً  (
وبأقل تكلفة  وزيادة المخرجات بأقل جهد ممكن      ) تقليل نسبة التالف  (إعادة التشغيل والعيوب الناتجة     

 أو على األقل دون زيادة مستوى التكاليف مما يزيد مـن معـدالت اإلنتاجيـة ومعـدالت                  ،ممكنة
 وتعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها ذلك النظام الفعال الذي بواسطته يتم إحداث نوع مـن                ،الربحية



 62

أة من أجـل تطـوير      التكامل والتنسيق والتفاعل بين أداء الوحدات واإلدارات المختلفة داخل المنش         
 وتحسين مستوى أداء جميع األفراد العاملين وتوجيه جهودهم بما يؤدي إلى            ،الجودة والحفاظ عليها  
سواء مستهلك خارجي يحصل على السلع والخدمات من المنشاة         ) المستهلك(الرضاء الكامل للعميل  

 وبأقـل   ،  )أخـرى   خدمات وحدة داخليـة    أووحدة تنظيمية داخلية تستهلك سلع      ( مستهلك داخلي  أو
 تهتم نظم التـصنيع     لذلك ضرورة العمل على منع األخطاء قبل وقوعها      من حيث   التكاليف الممكنة   

الحديثة بالرقابة الشاملة على الجودة بدءاً من مرحلة التصميم األولى ومروراً بالتحقق مـن جـودة         
  ).2008صباح، ( مكونات وحتى مرحلة ما بعد البيعالخامات والعمليات وال

  م التكاليف والممارسات االدارية اثر بيئة التصنيع الحديثة على كفاءة نظ. 3.3
  :اثر بيئة التصنيع الحديثة على وظيفة التخطيط. 3.3.1

 وبدائل تحقيقـه، والمفاضـلة الختيـار      الهدف األساسي تشمل عناصر التخطيط تحديد كل من       
 للبديل المختار بالشكل المالئم لتحقيـق       وتبنى البديل المناسب، ثم تقدير وتدبير الموارد الالزمة       

  ).2009فهمي، ( فيالعائد األمثل، وتتمثل أهم مظاهر التغير في وظيفة التخطيط
 :التغير في الهدف .1

أصبحت الشركات تغير باستمرار من أهدافها التي أصبحت تقوم على الحركية طبقا لظـروف              
ل هدف الشركات من تحقيق أقصى ربح       تحويالبيئة الصناعية المحيطة والتي تتسم بالتغير فقد        

ة إدار وممكن إلى تحقيق الربح المرضى لكافة األطراف المتعلقة بتلك الـشركات مـن مـالك            
  و تحـسين جـودة المنـتج      إلى باإلضافة ،المجتمع بصفة عامة  و مستهلكين و عمالء و عاملينو

هداف طويلة األجـل    المحافظة على البيئة وقد تغير التركيز من األهداف قصيرة األجل إلى األ           
   . حيث أصبح استقرار ونمو الشركات فلسفة تنظيمية أساسية،إلى محاولة إحداث توازن بينهما

أما من حيث البعد االستراتيجي للهدف فقد أصبحت األهداف أكثر شـمولية للـنظم الفرعيـة                
ألهـداف  كما اختفت ظاهرة تعارض األهداف المعلنة عن ا      . للشركة لتحقيق الهدف العام للنظام    

  .الحقيقية للنظام وذلك لتوافر نظم المعلومات وقواعد البيانات ووسائل االتصال عالية الكفاءة
 :التغير في تحديد البدائل المتاحة .2

 وإنما هنـاك بـدائل      ،ففي البيئة الصناعية الحديثة لم يعد هناك بديل واحد مقبول لحل المشكلة           
ها علـى تعميـق فكـرة التنـوع التكنولـوجي           تعتمد في اغلب   عديدةمتعددة مقبولة في مواقف     

 المتوقعة مجاال للتوصيف الـدقيق طبقـا الحتمـاالت        ت البدائل التكنولوجية المتاحة و    وأصبح
وأصبحت عملية جمع وتحليل وتقييم وتحديد المعلومـات المالئمـة مـن الوظـائف            ،الحدوث

وقد شـمل   ،  لترشيد االختيار األساسية للمحاسب اإلداري باالستعانة بالنماذج واألساليب العلمية        
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التغير في هذا العنصر اختيار البديل المناسب وليس أفضل بديل حيث تتعدد معايير االختيـار               
لتعدد األطراف المتعلقة بالنظام بما قد يعنى المزج بين أكثـر مـن بـديل ليحقـق األهـداف                  

  .اإلستراتيجية للشركة في ضوء التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة
  :يار البديل المناسباخت .3
 وقـت  ،يتطلب أيضا االعتماد على العوامل النوعية بجانب العوامل الكمية مثل الجـودة   وذلك   

 والتي لم تكن تلق االهتمام الكاف من قبل، حيـث أصـبحت تلـك               ، االبتكار ، المرونة ،التسليم
  .العوامل بجانب التكلفة من عناصر التميز في البيئة الصناعية الحديثة

قدير وتدبير الموارد وإعداد المخطط و البرامج التنفيذية لكافة العمليات و األنـشطة فـي               أما ت 
 بيئة اإلنتاج الحديثة فقد تأثر بشكل مباشر بظهور مفهوم سلسلة القيمة، نظام دفعـات اإلنتـاج               

 نظم تقنية إدارة الوقت مما ترتب علية ارتباط الموازنة بفتـرة رقابيـة       ،نظام التصنيع المتكرر  
  . ومن ثم تقلص دور الموازنات التقليدية في التخطيط و الرقابة،غيرة للغايةص

  : اثر بيئة التصنيع الحديثة على وظيفة الرقابة.3.3.2
 وحساب االنحرافـات    ، التقديري و الفعلي   األداءتشمل عناصر الرقابة تحديد مستوى ومعايير       

 وهذا دور التكاليف المعيارية وهـو       ،ا، ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية    وتحديد مسئولية حدوثه  
تقلـص دور معـايير      ما تقوم به على أكمل وجه، ويتمثل التغير الرئيسي لعناصر الرقابة في           

 فالمعـايير   ،التكلفة في الرقابة على عناصر التكاليف لعدم مالئمتها للبيئة الـصناعية الحديثـة            
 كما أن المعايير صعبة التحقيـق  ،الممكن تحقيقها ال تشجع على تطبيق مفهوم التحسين المستمر    

والمعايير سهلة التحقيق تدعو إلى التراخي إلمكانية تحقيق         ،تؤدى إلى إصابة العاملين باإلحباط    
 التقـديري يخـضع   األداء المطلوب بأقل مجهود ومن ثم أصبح تحديد مـستوى       األداءمستوى  

 الفعلي في البيئة الصناعية     داءاألللتغيرات المستمرة في البيئة الصناعية الحديثة ويتطلب تحديد         
الحديثة إعادة ترتيب وتنظيم المصنع في شكل خاليا متكاملة ومترابطة تسمى خاليا التـصنيع              

 تبدأ من نقطة استالم المواد الخام إلى أن يتم تسليم المنـتج النهـائي             ،في خطوط تدفق مستمرة   
ز إلى مرحلة مـا قبـل التـصنيع          ضوء التغيرات الحديثة والمتالحقة انتقل التركي      في، ف للعميل

 والتـصميم التفـصيلي و      ،واإلنتاج والتي تشمل ظهور فكرة التصميم األولى والمبدئي للمنتج        
بدال من التركيز على حساب االنحرافات وتحديد المـسئولية علـى       واإلنتاج التجريبي  ،النهائي

  ،تجمرحلة ما بعد التصنيع واإلنتاج أو ما يسمى بالدورة التسويقية للمن
 السليم للعمليـات مـن المـرة        األداءكما أن استخدام التكنولوجيا العالية قد دعم فكرة ضرورة          

 وأصبحت تقارير االنحرافات الدوريـة      ،األولى إلنتاج وحدات خالية من العيوب واالنحرافات      
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 كما تغيرت مراكز المسئولية وأصبحت المسئولية الجماعية هي السمة الرئيسية           .غير ذات قيمة  
 .لمتابعة التطور المستمر لمستويات اإلنتاجية والجودة والنصيب السوقي للشركة

وقد أدت البيئة التنافسية المتزايدة الطلب سريعة التغير إلى االتجاه لقصر دورة حيـاة معظـم                
 وصـعوبة   ، وأصبح عدم وجود الوقت الكافي قيد لالسـتجابة للتغيـرات الـسوقية            ،المنتجات

  ).2004مؤمنة، (وبة تداركها في كثير من األحيانتصحيح األخطاء بل وصع
   :اثر بيئة التصنيع الحديثة على عملية اتخاذ القرارات. 3.3.3

يمثل اتخاذ القرارات اإلدارية دورة مستمرة تبدأ بمجموعة قرارات أولية ثم تتطور إلى رسـم               
و تقيمها، ثم اتخاذ    سياسات و إعداد خطط وتحقيق الرقابة عليها، ومراجعة البرامج و متابعتها            

وفى بيئة األعمال الحديثة أصبحت معظـم القـرارات          ،ات الجديدة نتيجة لهذه المراجعة    القرار
 ويـصعب   ،المراد اتخاذها غير قابلة للبرمجة وغير روتينية أي ال تتسم بالدورية و التكـرار             

حيطـة التـي    على متخذي القرار معرفة احتماالت الحدوث في ظل حالة عدم التأكد للبيئة الم            
وتزايدت أهمية مراعاة البعد الزمني     ،  تتقادم فيها أساليب وطرق ونظم اإلنتاج بمعدالت سريعة       

 حيث يمثل توقيت اتخاذ القرار في بيئة اإلنتاج الحديثة ركـن أساسـي لنجاحـه               ،للقرار الجيد 
القـرار   ويكـون    ، حيث ال يمكن إغفال التأثير الزمني للقرار       .وتحقيق األهداف المترتبة علية   

وبالتـالي ازدادت األهميـة النـسبية     نسب لمالحقة التغيـرات المـستمرة  قصير األجل هو األ 
وهى في الغالب غيـر ماليـة       نولوجيا والقرارات المتصلة بها،   للقرارات المتعلقة باستخدام التك   

ضرورة استخدام أدوات وأسـاليب جديـدة     ومن ثم    ،تتيح مجال أوسع لتقيم أداء الشركة كنظام      
 وتراعى طبيعة النظم الفرعية التي      ،تقليدية التخاذ القرارات تناسب طبيعة أنشطة الشركة      غير  

 وتعقد عمليـات    ،قد تأثرت نظم اإلدارة في ضوء تنوع المنتجات       ، و تشكل النظام الكلى للشركة   
 حيث زادت أهمية القرارات المتعلقة بإدارة األنشطة علـى          ، وقصر دورة حياة المنتج    ،التشغيل

 كما أدى تنوع العمالء     ،قرارات المتعلقة بالوظائف و الوحدات التنظيمية التي تقوم بها        حساب ال 
و الحاجة إلى جذب و االحتفاظ بالمستهلكين وسط هذه المنافسة الـشديدة إلـى زيـادة أهميـة       

  .القرارات الخاصة بالقيمة المضافة للعميل حيث يمثل ذلك إضافة لرصيد قيمة الشركة ككل
ور الكبير الناتج عن استخدام الحاسبات اآللية في بيئة التصنيع الحديثة قد أشعل             كذلك فان التط  

حدة المنافسة بين الشركات، مما أدى إلى دخول هذه الشركات المتنافسة في سباق محموم كان               
 أصـبح  هوبناء علي ،من نتائجه ظهور بعض المنتجين المتميزين عالميا، واختفاء البعض اآلخر    

لعالمي يستخدم اآلن وعلى نطاق واسع للداللة على مستوى التفوق أو التميـز             مصطلح التميز ا  
 كما أصبح التصنيع المتميز عالميا بمثابة فلسفة إداريـة          ،المطلوب للمنافسة في السوق العالمية    
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 وتكلفة منخفضة وتقـديمها للعمـالء فـي الوقـت           ،تسعى إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالية      
ح الصناعات اليابانية و استخدامها للعديد من النظم و الفلسفات اإلداريـة     ولقد كان لنجا   .المحدد
 وتفوقها على منافسيها في أوروبا وأمريكا خصوصا في بعض الصناعات كـصناعة             ،الحديثة

السيارات وااللكترونيات، اكبر األثر في إعادة تقيم المداخل التقليدية السائدة التطبيق في مجال              
 الفضل في تحفيز ودفع هؤالء المنافسين إلى السعي الدائم و المتواصـل              كما كان له   ،الصناعة

  ).2009فهمي، (نحو تجديد وابتكار العديد من طرق التصميم و التصنيع الحديثة
   األداءتقويم  مجالاثر بيئة التصنيع الحديثة في . 3.3.4

 مثـال ف األداءس وتقويم    مجال قيا  اآلثار في لقد كان لسمات البيئة الصناعية الحديثة العديد من         
 مثل  الصناعي األداءالمقاييس غير المالية فى مجال قياس وتقويم        باستخدام  زيادة االهتمام   ذلك  

والمرونة وزمن دورة التشغيل ومستويات المخزون وجدولـة         الجودة والمحاسبة على اإلنجاز   
يعتبر متوسـط    يل المثال فعلى سب اإلنتاج هذا باإلضافة إلى أهمية الرقابة الكلية على العمليات          

 في يتوافق مع البيئة الصناعية الحديثة والذيمن أهم المقاييس غير المالية  زمن إعادة التجهيز
 يساوى زمن التـشغيل  والذي الصناعي وكذلك قياس فعالية التشغيل     ،األداءمجال قياس وتقويم    

لتخلص من كـل مظـاهر       على زمن أداء العمليات الداخلية وهذا المقياس يحفز على ا          وماًسمق
مقياس أداء   وكذلك    ال تضيف قيمة المستهلك    التي تنفيذ أداء األنشطة     فيالفاقد والوقت المستنفذ    

 فنجاح الشركة سيكون منخفض حتى ولو قامت الشركة بإنتاج منتج أفضل ولكن             ،نشاط التسليم 
 .تم تسليمه فى وقت متأخرا

 عن المقاييس التقليديـة     التخلي ، يجب الحاليةحتى يمكن للشركات الصناعية مواجهة المنافسة       و
التركيز على خمـسة منـاطق لقيـاس وتقـويم األداء         و] مثل إنتاجية العمل المباشر   [لإلنتاجية  
مـستوى  ال المـرتبط ب  اآللـي لف، األداء   ا وهى الجودة ، التسليم ، المخزون، تكلفة الت        التشغيلي

 ).2004مؤمنة، (  المطبقالتكنولوجي
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  القطاع الصناعي الفلسطينيع واق. 3.4
  مقدمة .  3.4.1

يعتبر القطاع الصناعي العامل األساسي في التنمية االقتصادية في العصر الحـديث لـذا فـان      
ومن هنا فان دعم القطاع الصناعي      المحلي،  لتطويره وزيادة مساهمته في الناتج       الدول تتسابق 

من األهداف األساسـية أليـة سياسـة     يكون أنواالرتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب      
  ي كبير بين القطاعات االقتصادية، تنموية شاملة ال سيما وان هذا القطاع له وزن نسب

م حتى  1948ورغم تعرض القطاع الصناعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام              
ألولى وبعد قيـام    الوقت الحالي لمعوقات متعددة وفقا لسياسات االحتالل اإلسرائيلي بالدرجة ا         

السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو وتوقيـع العديـد مـن االتفاقيـات والبروتوكـوالت               
 كان أهمها اتفاقية باريس االقتصادية وكذلك االعتماد على         التياالقتصادية مع كثيرا من الدول      

ثيـرا مـن     الصناعية مما ساهم في تدهور ك      المنشآتالشركات اإلسرائيلية في تلبية احتياجات      
  .)2003,الراعي( الفروع الصناعية وضعف قدرتها التنافسية

  لقطاع الصناعي الفلسطيني بعد قدوم السلطة الفلسطينيةا. 3.4.2
 منذ قيـام الـسلطة الوطنيـة    لفلسطيني بشكل عام ازدهارا ملحوظا   لقد شهد القطاع الصناعي ا    

دن الصناعية مما ساهم فـي زيـادة        الفلسطينية نتيجة إلقرار قانون تشجيع االستثمار وبناء الم       
حجم االستثمار المحلى والخارجي وتجسد ذلك بصورة ايجابية من خالل مساهمة الصناعة في             

 م  1994منـذ عـام     % 20ت الصناعية بمعدل    آالناتج المحلي فقد ارتفع العدد اإلجمالي للمنش      
  ). 2005، المسحال( : على األنشطة التاليةالمنشآت م وقد توزعت هذه 1998حتى 
 .نشاط التعدين واستغالل المحاجر •

 . التحويليةتنشاط الصناعا •

 .نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه •

 هناك مشاريع أسست منذ سنوات عدة فإنها ال تزال إلى حد بعيـد تـشبه                أنوعلى الرغم من    
ماء  المؤسسات لم تطور أس    ظم فمع ،مؤسسات في المراحل األولية من حيث تعاملها في السوق        

تجارية معروفة وتنتج سلعا غير مميزة في السوق وتنافس علـى أسـاس األسـعار كمـا ان                  
معظمها تركز على مناطق تسويقية جغرافية ضيقة مما يقلل عنصر المنافسة فيما بينها حيـث               

 المنتجات الصناعية على السوق المحلى باستثناء بعض الصناعات القائمة          يقتصر تسويق معظم  
د من الباطن مثل األحذية والجلود والمالبس والتـي يعتبـر معظـم إنتاجهـا           على أسس التعاق  
  .ئيلاصادرات إلسر
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   :نبذة تاريخية عن الصناعة في قطاع غزة. 3.4.3
م كانت الصناعة في قطاع غزة تتسم بالبدائية عـدا          1948منذ االنتداب البريطاني وحتى عام      

 واأللبان والفخار والبسط وذلـك بـسبب     بعض الصناعات التي قامت فيما بعد مثل دبغ الجلود        
 الفتـرة   أمـا  إضافة إلى توفر الثروة الحيوانية    ممارسة السكان إلعمال الزراعة كمهنة رئيسة       

م بدأ القطاع الصناعي يتميـز بـصغر حجـم          1967م وحتى عام    1948التي تلت النكبة عام     
 الظروف االقتصادية   المؤسسات الصناعية سواء من حيث الحالة أو رأس المال المستثمر رغم          

  .)2005 المسحال،(المنشآت  يمن إجمال% 69الصعبة وقد كانت صناعة النسيج قبل حوالي 
  غزة قطاع واقع القطاع الصناعي في. 3.4.4

تعاني الشركات الفلسطينية في قطاع غزة من ضعف وجمود شـديدين فمنـذ قـدوم الـسلطة                
تـزال  على أداء القطاع الصناعي فـال     زى  م لم يتحقق أي تطور ذو مغ      1994الفلسطينية عام   

ويعـود ذلـك    ابع الحرفي ذات رأس المال الصغير،       الصناعات الصغيرة التي تغلب عليها الط     
الى نقص المهارة   غزة و  المفروض على قطاع      والحصار ،الضعف إلى الممارسات اإلسرائيلية   

أصـحاب المـصانع    العملية اإلدارية ونقص ثقافة التصنيع لدى العديد مـن          والدراية بأصول   
 السلطة بتقديم الدعم والتحفيز ورسم السياسات الداعمة والمناسبة للـشركات           موكذلك عدم اهتما  

ويتمثل ذلـك فـي النقـاط    الصناعية مما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية للصناعة الفلسطينية         
  ).2008، ياضةغ( :اآلتية

 المستوردة مثل استيراد اآلليات،     ماعتماد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخا         •
 .ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعيقطع الغيار للصيانة، 

منذ بداية الحصار ألغى االحتالل العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعها ألي من               •
لـصناعة  المواد الخام للمرور إلى القطاع األمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطـاع ا              

 . عبر إسرائيلمن المواد الخام من أو%85الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 

منشاة صناعية وعـدم   3900 البالغ عددها و الصناعية  المنشآتمن  %96إغالق أكثر من     •
 عامل إلى إعداد العاطلين عن      33000 منتصدير أي من بضائعها أدى إلى انضمام أكثر         

 .العمل

لمشدد على قطاع غزة إلى خسائر شهرية مباشرة للقطاعات الصناعية يقدر           أدى الحصار ا   •
 ).تحاد العام للصناعات الفلسطينيةاال( حسبدوالر مليون15بحوالي 

 . مليون دوالر76لى خسائر تتجاوز  العاملة أدى إالمنشآتانخفاض عدد  •

 . مليون دوالر25 توقف التصدير بمقدار خسائر ناتجة عن •



 68

 ).، رخام، طوباسمنتبالط، (ع البناء إغالق كافة مصان •

 .من ورش الصناعات الخشبية%95توقف  •

  :المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني. 3.4.5
يعاني القطاع الصناعي الفلسطيني كغيره من القطاعات العديد من المشاكل ويواجه الكثير مـن         

تصدير وتصريف المنتجـات سـواء        أو المعوقات المركبة سواء من ناحية جلب المواد الخام       
من هذه المـشاكل والمعوقـات التـي     و أو األجنبية  محليا أو في األسواق الخارجية أو العربية      

  .)2008 ،أبو شنب()2007، لرذيا(:تعاني منها الصناعة الفلسطينية
افتقار الصناعة الفلسطينية إلى التكنولوجيا الحديثة األمر الذي أدى إلى انخفـاض الجـودة          .1

 .ادة تكلفة اإلنتاجوزي

ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الكهرباء والمواصالت وتدني االستثمار فـي العنـصر           .2
  .البشري مما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية

غياب السياسة العامة والمشجعة للصناعة وضعف البنية االستثمارية مما أدى إلى انتـشار              .3
 .روح التردد بين المستثمرين

 حيث أن القطاع الصناعي يحتاج إلـى أكفـاء يمتلكـون            ةر التنظيم والريادة  مشكلة عنص  .4
قدرات عالية وخاصة في مجال اتخاذ القرار وتحمل المخـاطر التـي تعتـرض النـشاط         

 .الصناعي

عدم تناسب مؤهالت العاملين مـع اإلعمـال الموكلـة          (مشاكل تتعلق بالقوى العاملة مثل       .5
نظرا لسعي المصنع لالستغناء عنهم من فترة ألخـرى         عدم انتظام العمال في إعمالهم      ،لهم

 .والعمل لساعات طويلة دون الحصول على اجر إضافي

 . على المواد الخاملمشكالت تتعلق بالحصو .6

مشكالت تتعلق بتسويق الصناعة الفلسطينية وذلك بـسبب العراقيـل المفروضـة علـى               .7
 ).الحصار(تصريف المنتجات للخارج 

تهلكين حيث تحيز المستهلكين نحو السلعة األجنبية دون االستناد         مشاكل تتعلق بسلوك المس    .8
أن السلعة األجنبية أفضل مما يقلـل       فكرة  مستهلك  الإلى أسباب موضوعية إذ تسيطر على       

 .من فرص تسويق المنتجات المحلية وإلحاق الضرر بهذه الصناعات

لـى الطـرق    مشاكل ضعف البنية التحتية الصناعية وذلك بـسبب سـيطرة االحـتالل ع             .9
 الـصناعية   المنـشآت الهيكليـة بـين     ات  والمواصالت والكهرباء والمياه وضعف الترابط    
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وضعف التشابك بين الوحدات اإلنتاجية إذ ال توجد عالقة بين مختلف فـروع الـصناعة               
 .ليسهل الحصول على احتياجاتها من المنتجات الجانبية للصناعات األخرى

 ومـصادر  ي عند اختيار النشاط الذي تقـوم بـه     علممشاكل تتعلق بعدم إتباع المنهج ال      .10
بما يـنعكس   التمويل وقد تتجاهل دراسات الجدوى عند إنشائها مما يجعل مخاطرتها عالية            

 .سلبا على أداء المصانع

ها في النمو والتوسـع نتيجـة       توأخيرا وعلى الرغم من أن الصناعة الفلسطينية لم تأخذ فرص         
إلشارة إلى أن هناك عددا محددا من الـشركات فـي بعـض             لظروف االحتالل إال انه ال بد ا      

حقق نجاحا كبيرا في اختراق األسواق اإلسرائيلية والخارجيـة ألسـباب           القطاعات الصناعية   
  :عديدة من أهمها

جودة اإلنتاج العالية الناجمة عن تزايد استخدام هذه الشركات للتكنولوجيا الحديثـة حيـث               .1
قة في بعض الصناعات الفلـسطينية كـالمالبس واألحذيـة          تعتبر تكنولوجيا اإلنتاج المطب   

 .الرياضية والنسيج واألغذية احدث مما عليه في بعض الدول المحيطة كاألردن وإسرائيل

 تزايد استخدام أساليب متطورة في اإلنتاج من خالل تكثيف رأس المال وتخفيض العمـل               .2
 وهذا يعود إلى مـا يعـرف        في هذه الشركات أدى إلى انخفاض في متوسط تكلفة اإلنتاج         

 ).2008، ابوشنب.(بخاصية وفورات الحجم مما زاد من قدرة هذه الشركات التنافسية
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  الفصل الرابع
  الدراسة الميدانية 

  
v مقدمة.  
v منهجية الدراسة. 

v وعينة الدراسة مجتمع. 

v الدراسةأداة  

v صدق وثبات االستبانة. 

v اإلحصائيةجات لالمعا 
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  الفصل الرابع
  اإلحصائیةالمعالجات 

  :مقدمة. 4.1
وكـذلك أداة    ،واألفراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا       ل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،     يتناو

ـ        وصدقها وثباتها،  ،رق إعدادها وطالدراسة المستخدمة    صل وصـفا   كمـا يتـضمن هـذا الف
وأخيـرا المعالجـات     ،ن أدوات الدراسـة وتطبيقهـا     في تقني الباحث  لإلجراءات التي قام بها     

  .عليها في تحليل الدراسةتم االعتماد اإلحصائية التي 
  

   :منهجية الدراسة. 4.2

 المحاسبة عن اإلنجاز فـي ضـوء   إمكانية تطبيق مدخلمدى ''دراسة لوصول إلى   ا من اجل 
  العاملة في قطـاع    يةدراسة ميدانية على الشركات الصناع      "بيئة التصنيع الحديثة   مستجدات

 المشكلة  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن            غزة
  : هما علي أسلوبين الباحثفقد اعتمد  لتفسيرها والوقوف على دالالتهاالدراسةموضوع 

  :النظريسلوب األ :األول

ـ          حيث واء فـي المراجـع أو الكتـب أو          االعتماد على ما أمكن التوصل إليه من معلومات س
 التي تناولت مـدخل المحاسـبة عـن         ،الدوريات العربية واألجنبية ومواقع االنترنت المختلفة     

اإلنجاز والفرق بين هذا األسلوب واألساليب األخرى الموازية له في محاولة للتعـرف علـى               
األساليب األخـرى   أوجه الشبه واالختالف باإلضافة إلى مزايا وعيوب هذا األسلوب مقارنة ب          

  .للمحاسبة اإلدارية وذلك لبناء اإلطار النظري للدراسة
  : أسلوب الدراسة التطبيقية:الثاني

للتعـرف   القيام بدراسة ميدانية على مجموعة من الشركات الصناعية في القطاع          من خالل 
ـ تـم تصميم استبانة من خالل    على إمكانية تطبيق هذا األسلوب ومعوقات تطبيقه       ا  توزيعه

على مجموعة من القائمين على تخطيط الربحية واإلنتاج في هذه الشركات وذلـك بهـدف    
اإلجابة على تساؤالت البحث السابق ذكرها، ومن ثم مقارنة نتائج البحث بما سبق التوصل            

 تحليل البيانات باستخدام الحاسب اآللي باسـتخدام برنـامج          وتم. إليه في الدراسات السابقة   
كأحد البرامج  SPSS (Statistical Package for Social Science يالتحليل اإلحصائ

  .يمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات ق
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  :الدراسة مجتمع وعينة. 4.3
قام الباحث بأكثر من زيارة ميدانية لوزارة االقتصاد الـوطني وتبـين ان عـدد التـراخيص                 

ات واألفراد كثيرة تشمل المصانع والورش ومحالت الحدادة وما شابه ذلـك            الممنوحة للمؤسس 
يمكـن   من ورش صيانة وخالفه ونظرا لعدم وجود تصنيف دقيق بالوزارة للشركات الصناعية  

 يبلـغ   التـي االعتماد عليه فان الباحث قام باختيار عدد من الشركات العاملة في قطاع غزة و               
 التصنيع الحديثة فـي أعمالهـا      ثر وتستخدم أساليب وتقنيات    إلف دوالر أو أك    100رأسمالها  

وقـد   ،الشركاتهذه  جميع   شركة وستشمل عينة الدراسة      60 والبالغ عددها    حسب تقدير الباحث  
وبعد تفحـص    ، استبانة 53وقد تم استرداد     ،توزيع أداة الدراسة على جميع مجتمع الدراسة       تم

قق الشروط المطلوبة لإلجابة، والجداول التالية تبـين         لم يستبعد أي منهما نظرا لتح      تاالستبيانا
  :كما يلي خصائص وسمات عينة الدراسة

  :أسئلة عامة عن الشركة :أوال
  )االمريكي بالدوالر( رأس مال الشركة – 1

  إلى  دوالر إلف 100من  " ها  رأس مال  من الشركات يتراوح     %56.6أن  ) 3(يبين جدول رقم    
أقل من   إلى    مليون 1من  ها  رأس مال من الشركات يتراوح    % 26.4 و    مليون دوالر  1أقل من   

  و مليـون 3 أقـل مـن    إلى مليون 2من  ها  رأس مال  من الشركات يتراوح     %9.4 و  مليون 2
مـن  % 3.8  و مليـون 4 أقل مـن   إلى مليون3ن  مهارأس مالمن الشركات يتراوح  % 3.8

   . "فأكثر  دوالر مليون4" ها رأس مالالشركات تراوح 
  

  )3(قم جدول ر
   ) األمریكيبالدوالر(رأس مال الشركة 

  
  النسبة المئوية  التكرار  ) األمریكيبالدوالر(رأس مال الشركة 

  56.6  30   ملیون دوالر1 أقل من إلى – دوالرإلف 100من 
  26.4  14   ملیون2أقل من  إلى - ملیون1من 
  9.4  5   ملیون3 أقل من  إلى- ملیون2من 

  3.8  2   ملیون4  أقل من إلى-  ملیون3ن م
  3.8  2  فأكثر  دوالر ملیون4

  100.0  53  المجموع
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  : عدد العاملين في الشركة-2
و   عامل20 من قلا ها عدد العاملين فيمن الشركات بلغ% 45.3 أن) 4(يبين جدول رقم 

من % 9.4، وعامل 50إلى أقل من  20من ا ه عدد العاملين فيمن الشركات بلغ% 41.5
 من الشركات بلغ% 3.8 و عامل100أقل من إلى  50 من هاعدد العاملين في الشركات بلغ

 مجتمع الدراسة يشمل عدد كبير أن، وهذا يدل على  عامل100 من أكثر هاعدد العاملين في
  .  ورقابية متطورة وتنظيم جيدإدارية أنظمة إلى الذي يحتاج األمرمن الموظفين والعمال 

  )4(جدول رقم 
  الشركةعدد العاملین في 

  
  النسبة المئوية  التكرار  عدد العاملین في الشركة

  45.3  24    عامل20 من أقل
  41.5  22  عامل 50 إلى أقل من – 20من 

  9.4  5   عامل100أقل من  إلى – 50 من
  3.8  2    عامل100 من أكثر

  100.0  53  المجموع
  

  ):األمريكيبالدوالر (  السنويةالشركة مبيعات -3
مليون نصف أقل من  السنويةها مبيعات من الشركات بلغت% 50.9 أن) 5(يبين جدول رقم 

  مليون1أقل من إلى   مليوننصفمن   السنويةهامبيعات من الشركات بلغت% 37.8و دوالر 
  .مليون 3أقل من  إلى مليون 1من  السنويةهامبيعات  من الشركات بلغت%11.3و
  

  )5(جدول رقم 
  )األمریكير بالدوال(  السنویةالشركةمبیعات 

  
  النسبة المئوية  التكرار  )األمریكيبالدوالر (  السنویةالشركةمبیعات 
  50.9  27   دوالرملیون نصف أقل من 

  37.8  20   ملیون1أقل من  إلى - ملیوننصفمن 
  11.3  6   ملیون3أقل من  إلى - ملیون1من 
 0.0  0   ملیون4 نأقل م إلى - ملیون3من 

 0.0  0  دوالر ملیون 4 من أكثر

  100.0  53  المجموع
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  :الوظيفي المسمى – 5
مدراء  همعينة الدراسة الذين قاموا بتعبئة االستبانة من  من %28.3أن ) 6(يبين جدول رقم 

% 20.8 وهم مدراء تسويقعينة الدراسة الذين قاموا بتعبئة االستبانة من من % 7.5 و ماليين
 الذين قاموا من% 30.2و ،إنتاج هم مدراءاسة عينة الدرالذين قاموا بتعبئة االستبانة من من 

من العينة الدراسة المسمى % 13.2و هم مدراء عامونعينة الدراسة بتعبئة االستبانة من 
 ذو اطالع واسع االستبانة أسئلة المجيبين على أن وهذا يدل على أخرى مسميات"الوظيفي لهم 

المحاسبية حيث تتضمن طبيعة  واإلدارية األنظمة ومعنيون بتطبيق  الشركةأنشطةعلى 
  . تحقيق الرقابةأعمالهم

  )6(جدول رقم 
  الوظیفيالمسمى 

  النسبة المئوية  التكرار  الوظیفيالمسمى 
  0.0  0  مدیر التكالیف

  28.3  15  المدیر المالي
  7.5  4  تسویقمدیر 

  20.8  11  مدیر اإلنتاج
  30.2  16  عاممدیر 

  13.2  7  أخرى

  100.0  53  المجموع

  :الشركة  عمر-6
من % 22.7 . فأكثر  سنة 15من الشركات تراوحت أعمارها   % 56.6أن  ) 7(يبين جدول رقم    

مـن الـشركات   % 13.2و  سنوات10 من  إلى أقل  سنوات   5ن  م الشركات تراوحت أعمارها  
من الـشركات تراوحـت     % 7.5  وان  سنة 15أقل من   إلى   سنوات   10من   تراوحت أعمارها 

 يدل على وجود خبرة واسعة في مجال الـصناعة وبالتـالي   ، وهذا سنوات 5 من   أقلأعمارها  
   . االستبانة تنبع من وجود هذه الخبرةأسئلة على إجاباتهم

  )7(جدول رقم 
  الشركةعمر 

  النسبة المئوية  التكرار  الشركةعمر 
  7.5  4    سنوات5 من أقل

  22.7  12   سنوات10 من  إلى أقل– سنوات 5ن م
  13.2  7   سنة15أقل من  إلى – سنوات 10من 
  56.6  30   فأكثر سنة15

  100.0  53  المجموع
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  :اإلنتاج المتبع في تحديد تكلفة األسلوب  -7

  هـو  اإلنتـاج  المتبع في تحديد تكلفة      األسلوبمن الشركات   % 62.3 أن) 8(يبين جدول رقم    
وقد يرجع السبب في ذلك إلـى سـهولة          ،)اإلجماليالمدخل  ( تحديد التكلفة الكلي     أسلوب

 وعدم رغبة االدارة في تغيير هذه       عداد قوائم التكاليف في ظل تطبيق هذا المدخل       إ
 المتبع في   األسلوبمن الشركات   % 20.8و قناعتها بما تقدم لها من معلومات،     ل االنظمة

مـن  % 17.0 و،)المـدخل المتغيـر  (التكلفـة المتغيـر    تحديد أسلوب هو اإلنتاجتحديد تكلفة   
المـدخل  ( تحديد التكلفة المباشـر      أسلوبهو   اإلنتاج تحديد تكلفة     المتبع في  األسلوبالشركات  
  .)المباشر

  )8(جدول رقم 
  اإلنتاج المتبع في تحدید تكلفة األسلوب

  النسبة المئوية  التكرار  اإلنتاج المتبع في تحدید تكلفة األسلوب
  62.2  33  )اإلجماليالمدخل ( تحدید التكلفة الكلي أسلوب
  20.8  11  )المدخل المتغیر(المتغیر  تحدید التكلفة أسلوب
  17.0  9  )المدخل المباشر( تحدید التكلفة المباشر أسلوب

 0.0  0  أسلوب أخر
  100.0  53  المجموع

  :أداة الدراسة. 4.4
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .تبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتعرض االس -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بـدورهم بتقـديم النـصح      -4
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .تعديل حسب ما يناسبالإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة و -5

 ولقد تـم تقـسيم   ،توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة    -6
  :  إلى جزأين كما يليستبانةاال

 . فقرات7الدراسة ويتكون من  البيانات الشخصية لعينة  يتكون من:الجزء األول .1



 76

بیئة التصنیع  ز في ضوء مستجداتمدى فعالیة المحاسبة عن اإلنجا"يتناول  :الجزء الثاني .2

 وتم تقسيمه إلى  العاملة في قطاع غزةدراسة میدانیة على الشركات الصناعیة " الحدیثة
 :خمسة محاور كما يلي

 11ويتكون من    الشركات نظم التصنيع الحديثة    أسئلة تتعلق بمدى استخدام    :المحور األول  .1
 . فقرة

 تسعى معظم اإلستراتيجية التيألهداف مجموعة من اب أسئلة تتعلق :المحور الثاني .2
 . فقرات6 ويتكون من إلى تحقيقهاالشركات 

 11 من نويتكومدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانية تطبيقه أسئلة حول  :المحور الثالث .3
 .فقرة

 15 ويتكون من  حول مزايا تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجازأسئلة :المحور الرابع .4
  .ةفقر

التي تحول دون تطبيق مدخل  بالمعوقات والصعوبات أسئلة تتعلق :المحور الخامس .5
  .اتفقر 8ويتكون من  المحاسبة عن االنجاز

حيث   وفق مقياس لكرت الخماسي إجابات5مكونة من  وقد كانت اإلجابات على كل فقرة
 كما هو موضح بشدة موافق غير  تعني"1" والدرجة بشدة موافقتعني  " 5" الدرجة 

  ).9(بجدول رقم 
  )9(جدول رقم

  مقیاس اإلجابات

  5  4  3  2  1  الدرجة

 كبيرة جداً كبيرة متوسطة ضئيلة ال تستخدم  درجة االستخدام

  غير مهم  عديم األهمية  درجة األهمية
متوسط 
  األهمية

  مهم جدا  مهم

 موافق غير  درجة الموافقة
  بشدة

 غير
  موافق

 موافق  موافق  غير متأكد
  بشدة
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  :يانصدق وثبات االستب. 4.5
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه وقد قام الباحث بالتأكد من 

  :كما يلي االستبانة بطريقتينصدق 
  :بطريقتين تم التأكد من صدق فقرات االستبيان :صدق فقرات االستبيان

 :الصدق الظاهري .1
ة من المحكمين تألفـت مـن   قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموع      

في الجامعـة اإلسـالمية وجامعـة        عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة       ) 11(
ويوضح . واإلحصاء القدس المفتوحة ووزارة التعليم العالي متخصصين في المحاسبة واإلدارة        

راسة، وقد طلـب  أسماء السادة المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الد    ) 1(الملحق رقم   
الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومـدى               
وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليـه، ومـدى كفايـة                
العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما              
يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة              
واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء ما يلـزم مـن               

   .حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية
 :صدق المقياس .2

   :أكد من صدق المقياس بطريقتين كالتاليتم الت
  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :أوالً •

ويقصد به مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وقد                 
 25 حجمهـا    بلغحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة استطالعية         قام الباحث ب  

  كالتالي للمجال التابعة له ة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية مفرد
  :نظم التصنيع الحديثة استخدام الشركاتدرجة : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول •

درجة (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  )10(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت  ، والمعدل الكلي لفقراته)م التصنیع الحدیثةنظ استخدام الشركات
لكل فقرة اقل من  ،حيث إن القيمة االحتمالية)0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

وبذلك تعتبر فقرات  ،0.396 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05
  .وضعت لقياسهالمحور األول صادقة لما 
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  )10(جدول رقم 
  نظم التصنیع الحدیثة استخدام الشركاتدرجة : المحور األولالصدق الداخلي لفقرات 

  نظم التصنیع الحدیثة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.001 0.624  .التصمیم الھندسي باستخدام الحاسب اآللي  1
 0.000 0.772  .لشبیھةتكنولوجیا المحاكاة و إعداد النماذج ا  2
 0.000 0.714  .أنظمة التصنیع المرنة  3
 0.011 0.500  .أنظمة التصنیع المتكاملة  4
 0.002 0.591  .مبرمجة للرقابة والتحكم أجھزة  5
 0.001 0.645  .استخدام اللیزر في تشغیل المواد الخام  6
 0.000 0.741  .أنظمة الطباعة السریعة  7
 0.000 0.701  .آالت ذات سرعة عالیة  8
 0.012 0.494   .تحدید المواد المجھزة للتصنیع  9

 0.038 0.417  .اآللي واالسترجاعنظم التخزین   10

استخدام نظام الفحص المرئي لفحص واختبار المدخالت   11
 0.000 0.659  .والمخرجات

  0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
الشركات م  تسعى معظاإلستراتيجية التياألهداف : خلي لفقرات المحور الثانيالصدق الدا •

  :إلى تحقيقها
األھداف (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني )11(جدول رقم 

والذي يبين أن ، والمعدل الكلي لفقراته)إلى تحقیقھاالشركات  تسعى معظم اإلستراتیجیة التي
لكل فقرة  ،حيث إن القيمة االحتمالية)0.05(الرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة معامالت ا

وبذلك تعتبر  ،0.396 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قيمة r وقيمة 0.05اقل من 
  .فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه

  )11(جدول رقم 
  إلى تحقیقھاالشركات  تسعى معظم اإلستراتیجیة التيألھداف ا: المحور الثانيالصدق الداخلي لفقرات 

  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط   األھداف  مسلسل
 0.001 0.641  .البقاء واالستمرار  1

 0.000 0.718  .نمو المبیعات وزیادة الربحیة  2

 0.000 0.789  .تحقیق رضا العمالء  3

 0.009 0.510  .تحسین الجودة  4

 0.002 0.600  .كالیفتخفیض الت  5

 0.001 0.609  . جدیدةإنتاج وفتح خطوط اإلنتاجیةتطویر العملیات   6

  0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھ: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث •
مدخل المحاسبة  (المحور الثالثباط بين كل فقرة من فقرات يبين معامالت االرت )12(جدول رقم

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة  ،والمعدل الكلي لفقراته) عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھ
 r وقيمة 0.05لكل فقرة اقل من  ،حيث إن القيمة االحتمالية)0.05(عند مستوى داللة 

وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث  ،0.396ية والتي تساوي  الجدولrالمحسوبة اكبر من قيمة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه

  )12(جدول رقم 
  المحاسبة عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھ مدخل: المحور الثالثالصدق الداخلي لفقرات 

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 الحدیثة نسبیا اإلداریةیم یعد مدخل المحاسبة عن االنجاز من المفاھ  1
 0.001 0.607  . الشركةإلدارة

 الشركة یزید من فرص تطبیق أداء في تحسین قیاس اإلدارةرغبة   2
 0.017 0.471  .ھذا المدخل

 محاسبیة تتمیز وأنظمة إجراءات الشركة على توفیر إدارةتعمل   3
 0.002 0.581   .بالمرونة

رد البشریة المؤھلة علمیا  الشركة على توفیر المواإدارةتعمل   4
 0.042 0.410   .وعملیا

 0.000 0.724  .باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التصنیع  الشركةإدارةتقوم   5
 0.000 0.714  .بتوزیع التكالیف على المنتجات تقوم الشركة  6

دون تكالیف  تقوم الشركة بتحمیل المنتج بتكلفة المواد المباشرة فقط  7
 0.000 0.673   .رىاألخالتشغیل 

تعتبر الشركة باقي تكالیف التشغیل المتعلقة بالمنتج ثابتة فیما عدا   8
 0.000 0.645   .المواد المباشرة

 0.000 0.780   .تعتبر الشركة تكلفة العمالة من التكالیف الثابتة  9

في ) وقت االنجاز(الزمن   الشركة عاملتأخذقیاس تكلفة المنتج  عند  10
 0.001 0.632   .رعین االعتبا

 إلى الشركة على تحلیل رؤیتھا من خالل ترجمتھا إدارةتعمل   11
 0.001 0.632   .إستراتیجیة أھداف

  0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
األهداف التي تسعى الشركات للحصول عليها من : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع •

  :طبيق مدخل المحاسبة عن االنجازوراء ت
األهداف التي (المحور الرابعيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 13(جدول رقم 

 والمعدل الكلي )تسعى الشركات للحصول عليها من وراء تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز
،حيث إن )0.05( داللة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى،لفقراته
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 الجدولية والتي rالمحسوبة اكبر من قيمة  r وقيمة 0.05لكل فقرة اقل من  القيمة االحتمالية
  .وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه ،0.396تساوي 

  )13(جدول رقم 
  نجازتطبيق مدخل المحاسبة عن االمزايا : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

لتحسین وتطویر   الشركة على توفیر المعلومات الالزمةإدارةتعمل   1
 0.029 0.436   . التشغیلياألداء

 بیئة تالؤم الشركة على توفیر المعلومات التكالیفیة التي إدارةتعمل   2
 0.006 0.531   .التصنیع الحدیثة

 0.002 0.593  .بالتركیز على المبیعات وتخفیض المخزون  الشركةةإدارتھتم   3

 الشركة بتحدید نقاط االختناق والطاقات غیر المستغلة وتعمل إدارةتھتم   4
 0.002 0.595  .على استغاللھا

 اإلستراتیجیة من خالل وضع الخطط أدائھا الشركة لتقییم إدارة تسعى   5
 0.000 0.717   .للشركة

 0.000 0.654   . ورقابة التكالیفإدارة كبري للتركیز على أھمیة ارةاإلدتولى   6

تركز الشركة على تخفیض وقت االنجاز وبالتالي تقلیل التكلفة وزیادة   7
 0.002 0.596  .الربحیة

 0.024 0.450   .لتحقیق الجودة الشاملة للتصمیم واإلنتاج  الشركةإدارةتسعى   8

 وإجراء اآلالترات االستثمار في  الشركة بتحدید قراإدارةتقوم   9
 0.023 0.454   . من خالل استخدام مبررات االنجازاإلنتاجیةتحسینات على المراحل 

قرارات تخطیط الربحیة وتشكیلة المنتجات  تھتم الشركة بتحدید  10
 0.002 0.584   .لالستفادة منھا

اط  الشركة بتحدید أسعار المنتجات من خالل تحدید نقإدارةتقوم   11
 0.001 0.609   .االختناق سواء كانت في جانب السوق أو في جانب اإلنتاج

تركز الشركة على تحدید قرارات الصنع أم الشراء بھدف تخفیض التكلفة في   12
 0.019 0.466  . ظل ظروف المنافسة الحالیة

 0.003 0.567  .  عند البیع ولیس عند اإلنتاجاألداءقیاس   الشركةإدارةتعتمد   13

عدد الوحدات =معدل االنجاز(تسعى الشركة دائما لتحسین معدل االنجاز   14
 0.013 0.489  . وقت التصنیع الكلي/الجیدة المباعة

الشركة بتوفیر معلومات أكثر دقة عن ربحیة المنتج وربحیة  تھتم  15
 0.007 0.528   .الشركة وربحیة العمالء

  0.396تساوي  "23" حرية  ودرجة0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
التي تحول دون تطبيق  المعوقات والصعوبات: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس •

   :مدخل المحاسبة عن االنجاز
المعوق ات  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس            )14(جدول رقم   

 والمعدل الكلي لفقراته،والذي )نج از  التي تحول دون تطبیق مدخل المحاسبة عن اال    والصعوبات
 ،حيث إن القيمـة االحتماليـة     )0.05(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          
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 الجدوليـة والتـي تـساوي       r المحسوبة اكبـر مـن قيمـة         r وقيمة   0.05لكل فقرة اقل من     
  .،وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه0.396

  
  )14(جدول رقم 

التي تحول دون تطبیق مدخل المحاسبة عن  المعوقات والصعوبات: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس
   االنجاز

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 القائمة لدیھا لقناعتھا ورضاھا األنظمة في تغییر اإلدارةعدم رغبة   1
 0.000 0.753  .بما تقدم لھا من معلومات

 0.003 0.572 . وعدم اإللمام الكافي بھاألسلوبحداثة   2

عدم توافر الخبرات والكفاءات العلمیة المطلوبة لتطبیق ھذا   3
 0.000 0.679   .األسلوب

 0.000 0.681   . بتطبیق ومتابعة األسالیب الحدیثةاإلدارةعدم اھتمام   4
 0.000 0.809  .األسلوبذا عدم وجود الدعم والتشجیع الكافي لتطبیق ھ  5

عدم توافر المعلومات التفصیلیة الالزمة لتطبیق أسلوب المحاسبة   6
 0.000 0.764   .عن االنجاز

 0.001 0.610  .األسلوبارتفاع تكالیف تطبیق ھذا   7
 0.000 0.749  .الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة  8

  0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة 
  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة :ثانيا

 والذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد          األداءيعتبر الصدق البنائي احد مقاييس صدق       
األداة الوصول إليها والذي يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجـة الكليـة                

  )1998  لقدس المفتوحة،جامعة ا( لفقراته
مـع المعـدل الكلـي لفقـرات      االستبانةكل محور من محاور مدى ارتباط يبين ) 15(جدول رقم  

 حيـث إن  ،0.05االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى داللـة      
الجدوليـة والتـي    r المحسوبة اكبر من قيمة    r وقيمة   0.05لكل فقرة اقل من      القيمة االحتمالية 

بمعنى ان كل محور من محاور االستبانة له عالقة قوية بهدف الدراسة عند              (.0.381تساوي  
  ).0.05مستوى داللة 
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  )15(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

معامل   العنوان  الجزء
  االرتباط

القيمة 
 تماليةاالح

 0.002 0.590 الشركات نظم التصنیع الحدیثة مدى استخدام  األول

 0.010 0.506 إلى تحقیقھاالشركات  تسعى معظم اإلستراتیجیة التياألھداف   الثاني

 0.000 0.746  مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھ  الثالث

 0.030 0.433 تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجازمزايا   الرابع

التي تحول دون تطبیق مدخل المحاسبة  المعوقات والصعوبات  الخامس
 0.000 0.709  عن االنجاز

  0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  :ثبات فقرات االستبانة

ة تقريبا لو  أن اإلجابة ستكون واحد   االستقرار في نتائج االستبانة و    أما ثبات أداة الدراسة فيعني      
وقـد  ). 430: 1995العـسال،    ( زمنية معينة   على األشخاص ذاتهم في أوقات     توزيعهاتكرر  

 هما طريقـة التجزئـة   نأجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي        
  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 معامل ارتباط بيرسـون  تم إيجاد: Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
 محـور مـن محـاور       الرتبة لكـل  ة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية      بين معدل األسئلة الفردي   

براون للتصحيح   باستخدام معامل ارتباط سبيرمان    تم تصحيح معامالت االرتباط   وقد   االستبانة
)Spearman-Brown Coefficient (التالية حسب المعادلة :  

 =معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك معامل ) 16(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  . مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينةاالستبانةثبات كبير نسبيا لفقرات 
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  )16(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 

  المحور  صفيةالتجزئة الن
  

  عنوان المحور
  

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

القيمة 
 االحتمالية

الشركات نظم التصنیع  مدى استخدام  األول
 0.000 0.853 0.744 11 الحدیثة

األھداف اإلستراتیجیة التي تسعى معظم   الثاني
 0.000 0.818 0.693 6 الشركات إلى تحقیقھا

جاز وإمكانیة مدخل المحاسبة عن االن  الثالث
 0.000 0.837 0.720 11  تطبیقھ

 0.000 0.846 0.733 15 مزایا تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجاز  الرابع

التي تحول دون  المعوقات والصعوبات  الخامس
 0.000 0.860 0.754 8  تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجاز

 0.000 0.857 0.749 51  جمیع المحاور  
 0.396تساوي  "23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r قيمة

  :Cronbach Alpha  طريقة ألفا كرونباخ-2
بـين  كطريقة ثانية لقياس الثبـات وقـد          طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة      تم استخدام 

لك بان قيمة   قيمة معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة كذ         أن  ) 17(جدول رقم   
معـامالت الثبـات   وهذا يعني ان   )0.873(معامل إلفا كرونباخ لجميع مجاالت االستبانة كانت        

  .مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة
  )17(جدول رقم 

  )طريقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات 
عدد   عنوان المحور  المحور

 الفقرات
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.874 11 الشركات نظم التصنيع الحديثة دى استخدامم  1

 0.838 6  إلى تحقيقهاالشركات  تسعى معظم اإلستراتيجية التياألهداف   2

 0.885 11  مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانية تطبيقه  3

 0.893 15 تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجازمزايا   4

5  
يق مدخل المحاسبة   التي تحول دون تطب    المعوقات والصعوبات 

  عن االنجاز
8 0.883 

 0.873 51  جميع الفقرات  
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  :المعالجات اإلحصائية .4.6
وفيما يلي (SPSS) البرنامج اإلحصائياستخدام ب وتحليل البيانات التي تم تجميعها لقد تم تفريغ

  :مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات
لتحديـد  ميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكـرت الخماسـي              تم تر  .1

 :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 18(وجدول رقم أطوال الفترات 
  )18(جدول رقم

  فترة مقیاس لیكرت الخماسي
  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  الفترة

 كبیرة جدًا كبیرة متوسطة ضئیلة ال تستخدم  درجة االستخدام
  مھم جدا  مھم  متوسط األھمیة  غیر مھم  عدیم األھمیة  درجة األھمیة
  موافق بشدة  موافق  غیر متأكد  غیر موافق  بشدة موافق غیر  درجة الموافقة

  5  4  3  2  1  الدرجة

 والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفـردات الدراسـة وتحديـد       تالتكرارا .3
 . التي تتضمنها أداة الدراسةةجاه عبارات المحاور الرئيسياستجابات أفرادها ت

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة          Meanالمتوسط الحسابي    .4
 .عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية

للتعرف على مدى انحـراف   (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  .5
ابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة ولكـل محـور مـن           استج

 .المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .6

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .7

  .معادلة سيبرمان براون للثبات .8
 نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال لمعرفة فسمر نو -اختبار كولومجروف .9

 )1- Sample K-S( 

 لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة One sample T test  لمتوسط عينة واحدةtاختبار  .10
 ."3"والمتوسط الحيادي 

 . للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتينtاختبار  .11

 .تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .12

  .تبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات للعيناتاخ .13
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  لفصل الخامسا
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  
v اختبار التوزيع الطبيعي. 

v تحليل فقرات وفرضيات الدراسة.  
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  )(Sample K-S -1فاختبار كالمجروف سمر نو(اختبار التوزيع الطبيعي .5.1
لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو          خدم  يست  سمرنوف -اختبار كولمجروف 

ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكـون              اختبار
 نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتماليـة      ) 19( ويوضح الجدول رقم     ،توزيع البيانات طبيعيا  
.05.0( 0.05لكل محور اكبر من  >sig (     وهذا يدل علـى أن البيانـات تتبـع التوزيـع

  .يةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلم
  )19(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي
عدد   عنوان المحور  المحور

 الفقرات
قيمة 

Z 
القيمة 
 االحتمالية

 0.761 0.670 11 ديثةالشركات نظم التصنيع الح مدى استخدام  األول

إلى الشركات   تسعى معظم    اإلستراتيجية التي األهداف    الثاني
 تحقيقها

6 0.961 0.314 

 0.750 0.676 11  مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانية تطبيقه  الثالث

 0.909 0.564 15 تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجازمزايا   الرابع

ول دون تطبيق مـدخل     التي تح  المعوقات والصعوبات   الخامس
  المحاسبة عن االنجاز

8 0.897 0.396 

 0.991 0.436 51  جميع الفقرات   

  
  :تحليل فقرات الدراسة. 5.2

 One Sample T( للعينة الواحـدة  Tتم استخدام اختبار لتحقيق أهداف الدراسة فقد  •

test (  يوافقـون ى أن أفراد العينة      وتكون الفقرة ايجابية بمعن    ،لتحليل فقرات االستبانة 
والتـي تـساوي      الجدوليـة  t من قيمة    اكبر المحسوبة   t على محتواها إذا كانت قيمة    

، وتكـون   %)60 والوزن النسبي اكبر مـن       0.05اقل من    أو القيمة االحتمالية  (2.01
 المحسوبة  t الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة            

 0.05أو القيمة االحتمالية اقـل مـن        (2.01  الجدولية والتي تساوي   tغر من قيمة    أص
، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مـستوى  %)60والوزن النسبي اقل من     

، وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة الميدانية والتي من خاللها          0.05الداللة لها اكبر من     
 : التاليةدراسة التساؤالتتمت االجابة على 
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 ما مدى استخدام الشركات لتقنيات ونظم التصنيع الحديثة؟  •

 ؟لتحقيقهامعظم الشركات سعى ت التي  اإلستراتيجيةما أهم األهداف •

 ؟ الصناعية لمدخل المحاسبة عن اإلنجازالمنشآتما مدى تطبيق  •

 ؟مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ما هي حوافز تطبيق •

 ؟ول دون تطبيق هذا المدخل تحتيما أهم المعوقات الال •

 ؟المطبقة ان وجدت المداخل البديلة هيما  •

 . التي تستخدمها الشركاتنظم التصنيع الحديثةوبالتقنيات  فيما يتعلق .5.2.1
والذي يبين آراء ) 20( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار فقد 

) نظم التصنيع الحديثةلالشركات  مدى استخدام(ر األول أفراد عينة الدراسة في فقرات المحو
  :وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"78.49 " بلغ الوزن النسبي    "9"رقم   في الفقرة  .1
ية والتي تـساوي     الجد ول  t اكبر من قيمة     )7.516( المحسوبة t و قيمة    0.05وهي أقل من    

 يـستخدم فـي الـشركات     تحديد المواد المجهزة للتصنيع    نظام"  مما يدل على أن      )2.01(
 ." )جيدة(بدرجة كبيرة

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"74.72 " بلغ الوزن النسبي    "8"رقم   في الفقرة  .2
ة والتي تـساوي     الجد ولي  t اكبر من قيمة     )4.744( المحسوبة tو قيمة    0.05وهي أقل من    

 بدرجـة في الشركات يستخدم  عاليةالسرعة الالت ذات اآل نظام " مما يدل على أن      )2.01(
 . ")جيدة(كبيرة 

 "0.002 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"70.57 " بلغ الوزن النسبي    "11"رقم   في الفقرة  .3
والتي تـساوي    الجد ولية    t اكبر من قيمة     )3.334( المحسوبة tو قيمة    0.05وهي أقل من    

 نظام الفحص المرئي لفحص واختبار المدخالت والمخرجـات        " مما يدل على أن      )2.01(
 ."جيدة بدرجة يستخدم في الشركات 

 :تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي كما

 "0.081 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"53.96 " بلغ الوزن النسبي   "2" رقم   في الفقرة  .1
 الجد ولية والتي تـساوي  t اقل من قيمة    )-1.781( المحسوبة t و قيمة    0.05وهي اكبر من    

يـستخدم فـي    تكنولوجيا المحاكاة و إعداد النماذج الشبيهة   نظام "مما يدل على أن     )2.01(
 ." متوسطة بدرجةالشركات 
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 "0.092 "تساوي  والقيمة االحتمالية    %"53.96 " بلغ الوزن النسبي    "7"رقم    في الفقرة  .2
 الجد ولية والتي تساوي     tاقل من قيمة    ) -1.717( المحسوبة t و قيمة    0.05وهي اكبر من    

  ."متوسطة  بدرجةتستخدم في الشركات  أنظمة الطباعة السريعة" مما يدل على أن)2.01(

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"31.70 " بلغ الوزن النسبي   "6" رقم   في الفقرة  .3
 الجد ولية والتي تـساوي  t اقل من قيمة )-10.851( المحسوبةt و قيمة 0.05 أقل من    وهي

يـستخدم فـي    استخدام الليزر في تشغيل المـواد الخـام  نظام  " مما يدل على أن    )2.01(
  ."قليلة   بدرجةالشركات

ت الشركا مدى استخدام(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول 

 وهي اكبر% 60.55 يساوي ، و الوزن النسبي3.03تساوي ) نظم التصنیع الحدیثةلتقنیات و
وهي اقل من  0.292  المحسوبة المطلقة تساويtوقيمة % " 60" الوزن النسبي المحايد  من

 0.05من   وهي اكبر0.771و والقيمة االحتمالية تساوي  2.01 الجدولية والتي تساوي tقيمة 
 يتم بشكل متوسط وهذا نظم التصنیع الحدیثةلتقنیات والشركات  استخدامأن مما يدل على 

يعزى لعدم وجود صناعات متقدمة في قطاع غزة وان معظم الصناعات بدائية مثل صناعة 
 وقد يعزى المواد الغذائية وما شابه ذلك ال تحتاج إلى أساليب تصنيع وتكنولوجيا متقدمة

وكذلك الظروف السائدة في قطاع غزة تحول  لشركاتلصغر حجم رأس المال في غالبية ا
  .دون تطوير الصناعة مثل االحتالل والحصار الى غير ذلك من المعوقات السياسية

  )20(جدول رقم 
  نظم التصنیع الحدیثةلتقنیات والشركات  مدى استخدام: تحليل الفقرات المحور األول

 نظم التصنیع الحدیثة   مسلسل
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 0.916 0.106- 59.62 1.293 2.98  .التصمیم الھندسي باستخدام الحاسب اآللي  1
 0.081 1.781- 53.96 1.234 2.70  .تكنولوجیا المحاكاة و إعداد النماذج الشبیھة  2
 0.007 2.813 67.92 1.025 3.40  .أنظمة التصنیع المرنة  3
 0.622 0.496 61.51 1.107 3.08  .أنظمة التصنیع المتكاملة  4
 0.302 1.043- 56.23 1.316 2.81  .مبرمجة للرقابة والتحكم أجھزة  5
 0.000 10.851- 31.70 0.949 1.58  .استخدام اللیزر في تشغیل المواد الخام  6
 0.092 1.717- 53.96 1.280 2.70  .أنظمة الطباعة السریعة  7
 0.000 4.744 74.72 1.129 3.74  .ات سرعة عالیةآالت ذ  8
 0.000 7.516 78.49 0.895 3.92   .تحدید المواد المجھزة للتصنیع  9

 0.473 0.723- 57.36 1.331 2.87  .اآللي واالسترجاعنظم التخزین   10
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 نظم التصنیع الحدیثة   مسلسل

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

االن
ري

عيا
الم

ف 
حرا

  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

استخدام نظام الفحص المرئي لفحص واختبار   11
 0.002 3.334 70.57 1.154 3.53  .المدخالت والمخرجات

 0.771 0.292 60.55 0.683 3.03  جميع الفقرات  
  2.01تساوي " 52" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
  .إلى تحقيقهاالشركات معظم   تسعىاإلستراتيجية التياألهداف فيما يتعلق ب. 5.2.2

والذي يبين آراء ) 21(قم  للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رtتم استخدام اختبار فقد 
معظم األهداف االستراتيجية التي تسعى (أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني 

 وتبين النتائج األهداف المحققة من الهدف األكثر تحقيقا إلى الهدف األقل إلى تحقيقهاالشركات 
  :تحقيقا حسب الوزن النسبي هي كما يلي

 "والقيمـة االحتماليـة تـساوي    % 98.49 )اء واالس تمرار  البق  (بلغ الوزن النسبي للهدف      .1
 tوهي اكبر من قيمة     12.538)( المحسوبة تساوي    t وقيمة   0.05وهي أقل من     "0.000
البق اء   المرتبة األولـى ممـا يـدل علـى ان هـدف      يحتل 2.01 والتي تساوي    ةالجد ولي 

 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداواالستمرار

 "والقيمـة االحتماليـة تـساوي        %"96.23 )تح سین الج ودة   (للهـدف   بلغ الوزن النسبي     .2
 وهي اكبر مـن  12.021 المحسوبة المطلقة تساوي t وقيمة  0.05وهي أقل من     "0.000

مما يـدل علـى ان      . وقد حصل على المرتبة الثانية     2.01 والتي تساوي    ة الجد ولي  tقيمة  
 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداتحسین الجودةهدف 

والقيمـة االحتماليـة    %"94.34 )نمو المبیعات وزیادة الربحی ة (بلغ الوزن النسبي للهدف      .3
وهي  (15.546) المحسوبة المطلقة تساوي     tوقيمة   0.05وهي أقل من     "0.000 "تساوي  

المرتبة الثالثة مما يـدل علـى ان     يأتي في    2.01 والتي تساوي    ة الجد ولي  tاكبر من قيمة    
 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداادة الربحیةنمو المبیعات وزیهدف 

 "والقيمة االحتمالية تـساوي      %"93.21) تحقی ق رض ا العم الء     (بلغ الوزن النسبي للهدف      .4
وهي اكبر من   17.322)( المحسوبة المطلقة تساوي     t وقيمة   0.05وهي أقل من     "0.000
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عة مما يـدل علـى ان       وقد حصل على المرتبة الراب     2.01 والتي تساوي    ة الجد ولي  tقيمة  
 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداتحقیق رضا العمالءهدف 

 "والقيمـة االحتماليـة تـساوي     %"91.70) تخف یض التك الیف  (بلغ الوزن النسبي للهدف      .5
وهي اكبر من  (15.486) المحسوبة المطلقة تساوي t وقيمة   0.05وهي أقل من     "0.000

وقد حصل على المرتبة الخامسة مما يدل علـى ان           2.01 والتي تساوي    ة الجد ولي  tقيمة  
 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداتخفیض التكالیفهدف 

 " ) جدی  دةإنت  اج وف  تح خط وط  اإلنتاجی ة تط ویر العملی  ات  (بلــغ الــوزن النــسبي للهــدف  .6
  المحـسوبة  t وقيمة   0.05وهي أقل من     "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"90.19

وقد حـصل   2.01 والتي تساوي ة الجد وليtوهي اكبر من قيمة    15.181وي  المطلقة تسا 
 إنت اج  وف تح خط وط   اإلنتاجی ة تطویر العملی ات  على المرتبة السادسة مما يدل على ان هدف        

 .لدى الشركات  مهم بدرجة كبيرة جداجدیدة

 معظـم   تـي األهداف ال (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني           
الـوزن   مـن   وهي اكبر  %94.03يساوي    و الوزن النسبي   ،4.70تساوي) لتحقيقهاالشركات  

 t وهي اكبر من قيمـة       14.683  المحسوبة المطلقة تساوي   tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   
 مما يدل 0.05من   وهي اقل0.000 و والقيمة االحتمالية تساوي   2.01الجدولية والتي تساوي    

داللـة إحـصائية   عنـد مـستوى    محققـة   لهـا الشركات  معظم  هداف التي تسعى    األعلى أن   
05.0=α                 وأن جميع الشركات تتفق على أهمية هذه األهداف بغـض النظـر عـن طبيعـة

  .الصناعة
  )21(جدول رقم 

  لتحقيقهاالشركات تسعى معظم األهداف التي : الثانيتحليل الفقرات المحور 

  األھداف  مسلسل
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 0.000 12.538 98.49 0.267 4.92  .البقاء واالستمرار  1

 0.000 12.021 94.34 0.568 4.72  .نمو المبیعات وزیادة الربحیة  2

 0.000 15.546 93.21 0.618 4.66  .تحقیق رضا العمالء  3

 0.000 17.322 96.23 0.483 4.81  .تحسین الجودة  4
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  األھداف  مسلسل
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 0.000 15.486 91.70 0.745 4.58  .تخفیض التكالیف  5

 0.000 15.181 90.19 0.724 4.51  . جدیدةإنتاج وفتح خطوط اإلنتاجیةتطویر العملیات   6

 0.000 14.683 94.03 0.357 4.70  جميع الفقرات  
  2.01 تساوي "52" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 

  . في الشركاتمدخل المحاسبة عن اإلنجاز تطبيق ةفيما يتعلق بإمكاني. 5.2.3
والذي يبين آراء ) 22( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار فقد 

) مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانية تطبيقه(أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث 
  :تبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يليو

وهي  "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"83.02 " بلغ الوزن النسبي    "2"رقم   في الفقرة  -1
 والتي تساوي ةولي الجدtوهي اكبر من قيمة     13.938  المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05أقل من   

 الشركة يزيد من فرص تطبيـق       أداء في تحسين قياس     دارةاإلرغبة   " يدل على أن     مما 2.01
 .كأحد المقومات األساسية مهم بدرجة كبيرة " هذا المدخل

 وهي "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"82.64 " بلغ الوزن النسبي    "6"رقم   في الفقرة  -2
التي تساوي  وةولي الجدtوهي اكبر من قيمة  9.631( المحسوبة تساويtوقيمة  0.05أقل من 

كأحد أسـاليب تحميـل     " تقوم بتوزيع التكاليف على المنتجات    الشركة  "مما يدل على أن      2.01
 .التكاليف واحد مقومات تطبيق هذا المدخل موجود بدرجة كبيرة

وهي  "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"81.51 " بلغ الوزن النسبي    "4"رقم   في الفقرة  -3
ـ  الجد t وهي اكبر من قيمـة       )8.743(حسوبة تساوي  الم tوقيمة   0.05أقل من     والتـي   ةولي
 الشركة تعمل على توفير المـوارد البـشرية المؤهلـة     إدارة"مما يدل على أن  2.01تساوي  

 .متوفر بدرجة كبيرة"  علميا وعمليا

  :تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي كما
 "0.003 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"70.19 " وزن النسبي بلغ ال   "9"رقم   في الفقرة  .1

ـ  الجدtوهي اكبر من قيمـة   )3.168( المحسوبة تساويtوقيمة  0.05وهي أقل من   ةولي
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"  تعتبر الشركة تكلفة العمالة من التكاليف الثابتـة        "مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   
 .ق هذا المدخل موجود بدرجة كبيرةكأحد أساليب معالجة التكاليف واحد مقومات تطبي

 "0.207 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"63.77 " بلغ الوزن النسبي    "8"رقم   في الفقرة  .2
ـ  الجد t من قيمـة     اقل وهي   )1.278( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي اكبر من      ةولي
تعلقة بالمنتج  الشركة تعتبر باقي تكاليف التشغيل الم     "  مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   

 . "فيما عدا المواد المباشرةبدرجة متوسطة  ثابتة

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"49.06 " بلغ الوزن النسبي    "7"رقم   في الفقرة  .3
ـ t من قيمة اقلوهي  )-4.276 ( المحسوبة تساويtوقيمة  0.05وهي أقل من   ة الجد ولي
تقوم بتحميـل المنـتج بتكلفـة المـواد         ال   ةالشرك" مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   
 ."األخرى دون تكاليف التشغيل  المباشرة فقط

م دخل المحاس بة ع ن      (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالـث            

 مـن   وهي اكبـر %75.16يساوي  ، و الوزن النسبي3.76تساوي ) االنجاز وإمكانی ة تطبیق ھ    
 tوهي اكبر مـن قيمـة        12.276 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" د  الوزن النسبي المحاي  

 مما يدل 0.05من   وهي اقل0.000و والقيمة االحتمالية تساوي    2.01الجدولية والتي تساوي    
  متوفرة بدرجة كبيرة ولكن ال يتم تطبيقه       مدخل المحاسبة عن اإلنجاز    تطبيق مقوماتعلى أنه   

 تحديـد التكلفـة الكلـي    أسـلوب تستخدم  من الشركات    %62.3 ان   حيث في غالبية الشركات  
 وقـد يرجـع  ) 6( كما هو موضح في الجدول رقـم  اإلنتاجفي تحديد تكلفة     )اإلجماليالمدخل  (

 وعدم رغبة تلـك     ،السبب في ذلك إلى سهولة إعداد قوائم التكاليف في ظل تطبيق هذا المدخل            
 اهتمام عدم ذلكوكتقدم لها من معلومات     الشركات في تغيير االنظمة القائمة لديها ورضاها بما         

مواكبتهـا  عـدم   األساليب الحديثة في مجال المحاسـبة اإلداريـة و        بمتابعة وتطبيق    الشركات
 كذلك عدم توافر المعلومات التفـصيلية       للشركات الغربية في استجالب تقنيات التصنيع الحديثة      

  .األسلوبالالزمة لتطبيق هذا 
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  )22(جدول رقم 
  مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھ: الثالثفقرات المحور تحليل 

  الفقرة  مسلسل

بي
حسا

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

یعد مدخل المحاسبة عن االنجاز من المفاھیم   1
 0.000 8.622 80.75 0.876 4.04  . الشركةإلدارة الحدیثة نسبیا اإلداریة

 الشركة یزید أداء في تحسین قیاس اإلدارةرغبة   2
 0.000 13.938 83.02 0.601 4.15  .من فرص تطبیق ھذا المدخل

 وأنظمة إجراءات الشركة على توفیر إدارةتعمل   3
 0.000 8.470 79.62 0.843 3.98   .محاسبیة تتمیز بالمرونة

 الشركة على توفیر الموارد البشریة إدارةتعمل   4
 0.000 8.743 81.51 0.895 4.08   .لة علمیا وعملیاالمؤھ

باستخدام التكنولوجیا الحدیثة   الشركةإدارةتقوم   5
 0.000 7.804 80.38 0.951 4.02  .في التصنیع

 0.000 9.631 82.64 0.856 4.13  .بتوزیع التكالیف على المنتجات تقوم الشركة  6

لمباشرة تقوم الشركة بتحمیل المنتج بتكلفة المواد ا  7
 0.000 4.276- 49.06 0.932 2.45   .األخرىدون تكالیف التشغیل  فقط

تعتبر الشركة باقي تكالیف التشغیل المتعلقة   8
 0.207 1.278 63.77 1.075 3.19   .بالمنتج ثابتة فیما عدا المواد المباشرة

 0.003 3.168 70.19 1.171 3.51   .تعتبر الشركة تكلفة العمالة من التكالیف الثابتة  9

الزمن   الشركة عاملتأخذقیاس تكلفة المنتج  عند  10
 0.000 6.314 77.36 1.001 3.87   .في عین االعتبار) وقت االنجاز(

 الشركة على تحلیل رؤیتھا من خالل إدارةتعمل   11
 0.000 7.703 78.49 0.874 3.92   .إستراتیجیة أھداف إلىترجمتھا 

 0.000 12.276 75.16 0.450 3.76  جميع الفقرات  

  2.01تساوي " 52" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

  .تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز بمزايافيما يتعلق . 5.2.4
والذي يبين آراء ) 23( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار فقد 

) مزايا تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز(محور الرابع أفراد عينة الدراسة في فقرات ال
  :وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

 "0.000 " والقيمة االحتماليـة تـساوي        "%89.06 " بلغ الوزن النسبي   "8" رقم   في الفقرة  .1
ـ    tة   من قيم  اكبر وهي   )15.214( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أقل من      ة الجـد ولي
تسعى لتحقيق الجودة الشاملة للتـصميم        الشركة إدارة " مما يدل على أن    2.01والتي تساوي   

 .بدرجة كبيرة " واإلنتاج
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وهي  "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"85.28 " بلغ الوزن النسبي   "1" رقم   في الفقرة  .2
ـ   tمن قيمة    اكبر وهي   )11.331( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05أقل من     والتـي   ة الجد ولي
لتحـسين    الشركة تعمل على توفير المعلومات الالزمة      إدارة " مما يدل على أن    2.01تساوي  

 .أيضا بدرجة كبيرة"  . التشغيلياألداءوتطوير 

وهي  "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"84.91 " بلغ الوزن النسبي   "6" رقم   في الفقرة  .3
ـ   t من قيمة    اكبر وهي   )12.868(لمحسوبة تساوي  ا tوقيمة   0.05أقل من     والتـي   ة الجد ولي
 ورقابـة   إدارة كبـري للتركيـز علـى        أهمية تولى   اإلدارة " مما يدل على أن    2.01تساوي  
 .بدرجة كبيرة " التكاليف

 :تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي كما

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي   %"76.60 " يبلغ الوزن النسب    "9"رقم   في الفقرة  .1
ـ  t من قيمة اكبر وهي )6.326( المحسوبة تساويtوقيمة  0.05وهي أقل من      ة الجـد ولي
 الشركة تقوم بتحديد قرارات االستثمار فـي        إدارة"  مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   

 " دام مبـررات االنجـاز     من خالل استخ   اإلنتاجية تحسينات على المراحل     وإجراء اآلالت
  .بدرجة جيدة

 "0.000 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"75.47 " بلغ الوزن النسبي    "11"رقم   في الفقرة  .2
ـ   t من قيمة    اكبر وهي   )5.785( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أقل من      ة الجد ولي
لمنتجـات مـن     الشركة تقوم بتحديد أسعار ا     إدارة " مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   

بدرجـة   " خالل تحديد نقاط االختناق سواء كانت في جانب السوق أو في جانب اإلنتـاج             
 .جيدة

 "0.026 "والقيمة االحتمالية تساوي     %"67.55 " بلغ الوزن النسبي    "13"رقم   في الفقرة  .3
ـ   t من قيمة    اكبر وهي   )2.296( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أقل من      ة الجد ولي

 عند البيع ولـيس     األداءتعتمد قياس     الشركة إدارة " مما يدل على أن      2.01ساوي  والتي ت 
 . "عند اإلنتاج

مزايا تطبيـق   حوافز و (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع           
 من وهي اكبر% 80.23 يساوي  و الوزن النسبي  ،4.01تساوي  ) مدخل المحاسبة عن االنجاز   

وهي اكبـر مـن    16.032  المحسوبة المطلقة تساويtوقيمة  % " 60" نسبي المحايد   الوزن ال 
 0.05من    وهي اقل  0.000و والقيمة االحتمالية تساوي      2.01 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

 مـدخل المحاسـبة      الشركات للحصول عليها عند تطبيق     سعىتاألهداف التي    مما يدل على أن   
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تحقيـق  من عينة الدراسة يؤيدون % 89.06 الدراسة أن نسبة  حيث عكستعن االنجاز محققة  
 كهدف أساسي أو أولي لتطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز         " الجودة الشاملة للتصميم واإلنتاج   

لتحـسين وتطـوير     توفير المعلومات الالزمة  بدرجة تتراوح بين مهم ومهم جداً، يليه في ذلك          
  .في المرتبة األخيرة "  ورقابة التكاليفإدارةللتركيز على  ثم  التشغيلياألداء

  )23(جدول رقم 
  مزایا تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجاز:  المحور الرابعفقراتتحليل 
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1  
 الشركة علـى تـوفير المعلومـات        إدارةتعمل  
   . التشغيلياألداءن وتطوير لتحسي الالزمة

4.26 0.812 85.28 11.331 0.000 

2  
 الشركة علـى تـوفير المعلومـات        إدارةتعمل  

   .التكاليفية التي تالئم بيئة التصنيع الحديثة
4.13 0.785 82.64 10.494 0.000 

3  
بـالتركيز علـى المبيعـات        الشركة إدارةتهتم  

  .وتخفيض المخزون
3.98 0.930 79.62 7.680 0.000 

4  
 الشركة بتحديد نقاط االختناق والطاقات إدارةتهتم 

  غير المستغلة وتعمل على استغاللها 
4.06 0.842 81.13 9.140 0.000 

5  
 من خالل وضع أدائها الشركة لتقييم إدارة تسعى 

   .الخطط االستراتيجية للشركة
4.02 0.888 80.38 8.355 0.000 

6  
 إدارةيـز علـى      كبري للترك  أهمية اإلدارةتولى  

   .ورقابة التكاليف
4.25 0.705 84.91 12.868 0.000 

7  
تركز الشركة على تخفيض وقت االنجاز وبالتالي 

  .تقليل التكلفة وزيادة الربحية
4.08 0.851 81.51 9.196 0.000 

8  
لتحقيـق الجـودة الـشاملة        الشركة إدارةتسعى  

   .للتصميم واإلنتاج
4.45 0.695 89.06 15.214 0.000 

9  

 الشركة بتحديد قرارات االستثمار في      إدارةتقوم  
 تحسينات على المراحل االنتاجية     وإجراء اآلالت

   .من خالل استخدام مبررات االنجاز
3.83 0.955 76.60 6.326 0.000 

10  
قرارات تخطـيط الربحيـة      تهتم الشركة بتحديد  

   .وتشكيلة المنتجات لالستفادة منها
3.87 0.941 77.36 6.713 0.000 
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11  

 الشركة بتحديد أسعار المنتجات مـن       إدارةتقوم  
خالل تحديد نقاط االختناق سواء كانت في جانب        

   .السوق أو في جانب اإلنتاج
3.77 0.974 75.47 5.785 0.000 

12  

تركز الشركة على تحديد قـرارات الـصنع أم         
الشراء بهدف تخفيض التكلفة في ظل ظـروف         

  . المنافسة الحالية
3.91 1.079 78.11 6.111 0.000 

13  
 عند البيع وليس    األداءقياس    الشركة إدارةتعتمد  

  . عند اإلنتاج
3.38 1.197 67.55 2.296 0.026 

14  

 معدل  شركة دائما لتحسين معدل االنجاز    تسعى ال 
وقـت  /عدد الوحدات الجيـدة المباعـة     =االنجاز

  . التصنيع الكلي
4.09 0.883 81.89 9.024 0.000 

15  
الشركة بتوفير معلومات أكثر دقة عن ربحية  تهتم

   .المنتج وربحية الشركة وربحية العمالء
4.09 0.766 81.89 10.398 0.000 

 0.000 16.032 80.23 0.459 4.01  جميع الفقرات  
  2.01تساوي " 52" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

تحول دون تطبيق مدخل المحاسـبة عـن         التي   تصعوباالمعوقات و فيما يتعلق بال  . 5.2.5
  .االنجاز

والذي يبين آراء أفراد ) 24( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
التي تحول دون تطبيق مدخل المعوقات والصعوبات (الرابع  قرات المحورعينة الدراسة في ف

   :كالتاليعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي وتبين النتائج أن أالمحاسبة عن االنجاز 
 "0.000 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"77.74 " بلغ الوزن النسبي    "8"رقم   في الفقرة  .1

ـ  الجد t من قيمـة     اكبر وهي   )5.040( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أقل من      ةولي
ة السائدة في قطـاع     الظروف السياسية واالقتصادي    "مما يدل على أن    2.01والتي تساوي   

 .تمثل عائقا بشكل واضح ومؤثر يحول دون تطبيق هذا المدخل" غزة 
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 "0.003 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"69.43 " بلغ الوزن النسبي    "1"رقم   في الفقرة  .2
ـ  الجد t من قيمـة     اكبر وهي   )3.165( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أقل من      ةولي
 القائمـة لـديها     األنظمـة  في تغيير    اإلدارةعدم رغبة   " على    مما يدل  2.01والتي تساوي   

 .أيضا تمثل عائقا بدرجة متوسطة " لقناعتها ورضاها بما تقدم لها من معلومات

 "0.027 "والقيمة االحتمالية تـساوي     %"67.17 " بلغ الوزن النسبي    "5"رقم   في الفقرة  .3
ـ  الجد t من قيمـة     اكبر وهي   )2.279( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05 من   اقلوهي    ةولي

عدم وجود الدعم والتشجيع الكافي لتطبيـق هـذا         " مما يدل على أن      2.01والتي تساوي   
 ."بصورة متوسطة  األسلوب

 :تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي كما

 "0.344 "وي والقيمة االحتمالية تـسا    %"63.02 " بلغ الوزن النسبي   "3" رقم   في الفقرة  .1
ـ  الجد t من قيمـة     اقل وهي   )0.955( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أكبر من      ةولي
توافر الخبرات والكفاءات العلمية المطلوبة لتطبيق هذا        "مما يدل على     2.01والتي تساوي   

 األسلوب بصورة متوسطة 

 "0.546 "تـساوي  والقيمة االحتمالية    %"61.89 " بلغ الوزن النسبي    "6"رقم   في الفقرة  .2
ـ  الجد t من قيمـة     اقل وهي   )0.607( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أكبر من      ةولي
توافر المعلومات التفصيلية الالزمة لتطبيـق أسـلوب         "مما يدل على     2.01والتي تساوي   

 ." بصورة متوسطةالمحاسبة عن االنجاز

 "0.616 "االحتمالية تـساوي   والقيمة   %"58.49 " بلغ الوزن النسبي    "7"رقم   في الفقرة  .3
ـ لجد ا tمن قيمة   اقل   وهي   )-0.504( المحسوبة تساوي  tوقيمة   0.05وهي أكبر من      ةولي
 ." األسلوبارتفاع تكاليف تطبيق هذا عدم  " مما يدل على 2.01والتي تساوي 

 المعوق ات وال صعوبات    (فقرات المحور الرابـع   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع        

 يـساوي   و الـوزن النـسبي  ،3.22 تساوي ي تحول دون تطبیق مدخل المحاس بة ع ن االنج از         الت
وهي  2.078 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % "60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد       % 64.48

 وهي اقل مـن     0.043و والقيمة االحتمالية تساوي      2.01 الجدولية والتي تساوي     tاكبر من قيمة    
عند وصعوبات تحول دون تطبی ق م دخل المحاس بة ع ن االنج از       معوقات وجود  مما يدل على 0.05

 α=05.0داللة إحصائية مستوى 

 تطبيـق مـدخل     إعاقة وكما يتضح من الجدول أن جميع األسباب الواردة تمثل أسباباً من شانها             
بة عـن اإلنجـاز هـو       المحاسبة عن اإلنجاز حيث أن السبب الرئيسي لعدم تطبيق مدخل المحاس          
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مـن عينـة    % 77.74وهذا ما أيدته نسبة     الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة        
األنظم ة   فـي تغييـر      اإلدارةعدم رغبة    يليه   ،الدراسة بدرجة تتراوح ما بين أوافق وأوافق بشدة       

 والتشجیع الكافي لتطبیق القائمة لدیھا لقناعتھا ورضاھا بما تقدم لھا من معلومات ثم عدم وجود الدعم
  .ھذا األسلوب

  )24(جدول رقم 
   المعوقات التي تحول دون تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجاز: الرابع المحور فقرتتحليل 

  الفقرة  مسلسل
بي

حسا
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1  

قائمة  الاألنظمة في تغيير اإلدارةعدم رغبة 
لديها لقناعتها ورضاها بما تقدم لها من 

  .معلومات

3.47 1.085 69.43 3.165 0.003 

 0.135 1.518 64.53 1.086 3.23 . وعدم اإللمام الكافي بهاألسلوبحداثة   2

3  
عدم توافر الخبرات والكفاءات العلمية المطلوبة 

   .األسلوبلتطبيق هذا 
3.15 1.150 63.02 0.955 0.344 

4  
 بتطبيق ومتابعة األساليب اإلدارةم اهتمام عد

   .الحديثة
2.68 1.088 53.58 -2.146 0.037 

5  
عدم وجود الدعم والتشجيع الكافي لتطبيق هذا 

  .األسلوب
3.36 1.145 67.17 2.279 0.027 

6  
عدم توافر المعلومات التفصيلية الالزمة لتطبيق 

   .أسلوب المحاسبة عن االنجاز
3.09 1.131 61.89 0.607 0.546 

 0.616 0.504- 58.49 1.089 2.92  .األسلوبارتفاع تكاليف تطبيق هذا   7

8  
الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع 

  .غزة
3.89 1.281 77.74 5.040 0.000 

 0.043 2.078 64.48 0.785 3.22  جميع الفقرات  
  2.01تساوي " 52" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

فـي   α=05.0  عند مـستوى   إحصائية كان هناك فروق ذات داللة       إذاالختبار ما   . 5.2.6
استجابة عينة الدراسة حول إمكانية تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز في ضوء مستجدات             

ع دد  ،  )مریك ي  األ بال دوالر (رأس م ال ال شركة       : تعزى للمتغيرات التالية   التصنيع الحديثة بيئة  

عم  ر ، ال  وظیفيالم  سمى ، )األمریك  يبال  دوالر ( ال  سنویة ال  شركةمبیع  ات ، الع  املین ف  ي ال  شركة
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 األحاديقام الباحث باستخدام تحليل التباين  ).اإلنت اج  المتبع في تحدی د تكلف ة    األسلوب،  الشركة
 : عينة الدراسة كما يليأراءالختبار الفروق في 

مدخل المحاسـبة عـن     تطبيق  إمكانية   هناك فروق حول مدى       كان إذااختبار ما   . 5.2.6.1
  النتائج كمـا   وكانت المال   رأس إلىتعزى    ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة     االنجاز في 
 المحسوبة لجميع المحـاور مجتمعـة تـساوي    F أن قيمة    حيث )25(جدول رقم   في  هو مبين   

كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع        ،2.57 الجدولية والتي تساوي   Fوهي اقل من قيمة      0.505
عدم وجـود فـروق ذات داللـة     على    مما يدل  0.05وهي اكبر من     0.732المحاور تساوي   

مدى فعالية المحاسـبة عـن اإلنجـاز فـي ضـوء         حول   α=05.0إحصائية عند مستوى    
 كي األمريرأس مال الشركة بالدوالرإلى تعزى  بيئة التصنيع الحديثة مستجدات

  
  )25(جدول رقم 

 المحاسبة عن إمكانیة تطبیق مدخلمدى   حول(One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  ) األمریكيبالدوالر(رأس مال الشركة إلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة اإلنجاز في ضوء مستجدات

مجموع  مصدر التباين  العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ةقيم
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.055 4 0.218 بين المجموعات
 0.108 48 5.177 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع بیئة التصنیع الحدیثة مستجدات

0.505 
 

0.732 
 

  2.57 تساوي 0.05 ومستوى داللة" 48، 4" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 
  

مـدخل المحاسـبة عـن       تطبيق   إمكانية اختبار ما إذا كان هناك فروق حول مدى       .5.2.6.2
وكانت  عدد العاملين في الشركةإلى تعزى   ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة     االنجاز في 
 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة      F أن قيمة    حيث )26(جدول رقم    هو مبين في  النتائج كما   

 كما أن القيمة االحتماليـة      ،2.79 الجدولية والتي تساوي     Fوهي اقل من قيمة      0.160تساوي  
عدم وجـود فـروق ذات      على    مما يدل  0.05 وهي اكبر من     0.923 لجميع المحاور تساوي  

لمحاس بة ع ن اإلنج از      مدخل  تطبيق  إمكانية  م دى   حول   α=05.0داللة إحصائية عند مستوى     

  .عدد العاملین في الشركة إلى تعزى بیئة التصنیع الحدیثة مستجداتفي ضوء 
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  )26(جدول رقم 
 المحاسبة عن إمكانیة تطبیق مدخلمدى  حول (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  عدد العاملین في الشركةإلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة اإلنجاز في ضوء مستجدات

ينمصدر التبا  العنوان  مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.017 3 0.052 بين المجموعات
 0.109 49 5.343 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع بیئة التصنیع الحدیثة مستجدات

0.160 
 

0.923 
 

  2.79 تساوي 0.05ومستوى داللة " 49، 3" الجدولیة عند درجة حریة Fمة قی
  

مدخل المحاسبة عن  تطبيق  إمكانيةاختبار ما إذا كان هناك فروق حول مدى. 5.2.6.3
  السنويةالشركةمبيعات إلى تعزى   ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثةاالنجاز في

 F أن قيمة حيث )27(جدول رقم  و مبين فيهوكانت النتائج كما  )األمريكيبالدوالر (
 الجدولية والتي تساوي Fوهي اقل من قيمة  0.492المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

 مما يدل 0.05 وهي اكبر من 0.614 كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ،3.18
مدى فعالية حول  α=05.0على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 الشركةمبيعات إلى تعزى  بيئة التصنيع الحديثة المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات
  .)األمريكيبالدوالر ( السنوية

  )27(جدول رقم 
 المحاسبة عن إمكانیة تطبیق مدخلمدى  حول (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  )األمریكيبالدوالر (  السنویةالشركةمبیعات إلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة تاإلنجاز في ضوء مستجدا

مجموع  مصدر التباين  العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

موعاتبين المج  0.104 2 0.052 
 0.106 50 5.291 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع بیئة التصنیع الحدیثة مستجدات

0.492 
 

0.614 
 

  3.18 تساوي 0.05ومستوى داللة " 50، 2" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 
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مدخل المحاسـبة عـن      تطبيق    إمكانية اختبار ما إذا كان هناك فروق حول مدى       . 5.2.6.4
النتائج  وكانت الوظيفيالمسمى   إلىتعزى   ت بيئة التصنيع الحديثة    ضوء مستجدا  االنجاز في 

  المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي Fقيمة حيث ان  )28( في جدول رقم     كما هو مبين  
، كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع   2.57  الجدولية والتي تساويFوهي اقل من قيمة   1.346

على عدم وجـود فـروق ذات داللـة     مما يدل 0.05وهي اكبر من    0.267المحاور تساوي   
مدى فعالية المحاسـبة عـن اإلنجـاز فـي ضـوء         حول   α=05.0إحصائية عند مستوى    

  .الوظيفيالمسمى إلى تعزى  بيئة التصنيع الحديثة مستجدات
  

  )28(جدول رقم 
 المحاسبة عن ق مدخلإمكانیة تطبیمدى  حول (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  الوظیفيالمسمى إلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة اإلنجاز في ضوء مستجدات

مجموع  مصدر التباين  العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.136 4 0.544 بين المجموعات
 0.101 48 4.851 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع دیثةبیئة التصنیع الح مستجدات

1.346 
 

0.267 
 

  2.572.57 تساوي  تساوي 0.050.05ومستوى داللة ومستوى داللة " " 4848، ، 44"" الجدولية عند درجة حرية  الجدولية عند درجة حرية FFقيمة قيمة 
مدخل المحاسـبة عـن      تطبيق    إمكانية اختبار ما إذا كان هناك فروق حول مدى        .5.2.6.5
كما النتائج   وكانت ال شركة عم ر    إلىتعزى    ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة     ياالنجاز ف 
 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة تـساوي   Fو يتبين أن قيمة   )29(جدول رقم     في هو مبين 
 كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع   ،2.79 الجدولية والتي تساوي Fوهي اقل من قيمة   0.747

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  مما يدل 0.05 من المحاور تساوي وهي اكبر
بيئـة   مدى فعالية المحاسبة عن اإلنجاز فـي ضـوء مـستجدات          حول   α=05.0مستوى  

  .الشركةعمر إلى تعزى  التصنيع الحديثة
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  )29(جدول رقم 
 المحاسبة عن  تطبیق مدخلإمكانیةمدى  حول (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  الشركةعمر إلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة اإلنجاز في ضوء مستجدات

مجموع  مصدر التباين  العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.079 3 0.236 بين المجموعات
 0.105 49 5.159 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع حدیثةبیئة التصنیع ال مستجدات

0.747 
 

0.529 
 

  2.79 تساوي 0.05ومستوى داللة " 49، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  

مدخل المحاسـبة عـن      تطبيق    إمكانية اختبار ما إذا كان هناك فروق حول مدى       . 5.2.6.6
 المتبع في تحديد تكلفة     األسلوب إلىتعزى    ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة      في االنجاز
 المحسوبة لجميـع    Fو يتبين أن قيمة      )30(جدول رقم     في كما هو مبين  النتائج   وكانت اإلنتاج

 كما أن   ،3.18  الجدولية والتي تساوي   Fوهي اكبر من قيمة      4.853المحاور مجتمعة تساوي    
علـى وجـود    مما يـدل  0.05 وهي اقل من 0.012ة لجميع المحاور تساوي   القيمة االحتمالي 

 المحاسبة إمكانية تطبيق مدخلمدى  حول   α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       
 المتبع في تحديـد  األسلوبإلى  تعزى   بيئة التصنيع الحديثة   عن اإلنجاز في ضوء مستجدات    

 تحديـد التكلفـة    أسلوب" الفروق بين فئتي) 31(ختبار شفيه جدول رقم     ويبين ا  ،اإلنتاجتكلفة  
الفـروق  وان   ")اإلجمـالي المدخل  ( تحديد التكلفة الكلي     أسلوب" و   " )المدخل المتغير (المتغير  

الن أسلوب تحديد تكلفـة     وذلك  ،  ")المدخل المتغير ( تحديد التكلفة المتغير     أسلوب" لصالح الفئة   
المـدخل  ( تحديـد التكلفـة المتغيـر    أسـلوب ان طبيق هذا المدخل فنجـد  اإلنتاج يساعد في ت 

هو االقرب لمدخل المحاسبة عن االنجاز من حيث اعتبار كافـة التكـاليف التـشغيل               )المتغير
كذلك قد ترغب الـشركة فـي       .ثابتة بما فيها تكلفة العمالة عدا المواد المباشرة        المتعلقة بالمنتج 

كلفة اإلنتاج تكون سهلة التطبيق من خاللها تعمل الـشركة علـى    تطبيق أساليب جديدة لتحديد ت    
   .تحسين أدائها
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  )30(جدول رقم 
 المحاسبة عن إمكانیة تطبیق مدخلمدى  حول (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  اإلنتاج المتبع في تحدید تكلفة األسلوبإلى تعزى  بیئة التصنیع الحدیثة اإلنجاز في ضوء مستجدات

مجموع  مصدر التباين  العنوان 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.439 2 0.877 بين المجموعات
 0.090 50 4.518 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء 

  52 5.395 المجموع بیئة التصنیع الحدیثة مستجدات

4.853 
 

0.012 
 

  3.18 تساوي 0.05ومستوى داللة " 50، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  

  )31(جدول رقم 
  اإلنتاج المتبع في تحدید تكلفة األسلوباختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير 

  الفروق  العنوان
 تحدید أسلوب

التكلفة الكلي 
المدخل (

  )اإلجمالي

 تحدید أسلوب
تكلفة المتغیر ال

  )المدخل المتغیر(

 تحدید أسلوب
التكلفة المباشر 

المدخل (
  )المباشر

 تحدید أسلوب
التكلفة الكلي 

المدخل (
  )اإلجمالي

 -0.320* -0.147 

 تحدید أسلوب
التكلفة المتغیر 

  .)لمتغیرالمدخل ا(
0.320*  0.172 

 إمكانیة تطبیق مدخل مدى 
المحاسبة عن اإلنجاز في 

بیئة  ضوء مستجدات
  التصنیع الحدیثة

 تحدید أسلوب
التكلفة المباشر 

  )المدخل المباشر(
0.147 -0.172  

  0.05الفروق دالة عند مستوى معنویة *
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  الفصل السادسالفصل السادس
  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات

  
vv  النتائجالنتائج  

vv  التوصياتالتوصيات  
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  الفصل السادسالفصل السادس
  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات

إليها من خالل الدراسة  تم التوصل لدراسة التييتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم نتائج ا
 باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات التي يرى الباحث بأنها ضرورية ،النظرية والميدانية

  :حية أخرى كما يلي من نا في قطاع غزةالصناعيةالشركات ويمكن االستفادة منها في 
  النتائج. 6.1

ي أجريت على الشركات الصناعية فـي قطـاع         بعد عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية الت      
 المحاسبة عن اإلنجاز في بيئة التـصنيع الحديثـة          إمكانية تطبيق مدخل  غزة فيما يتعلق بمدى     

كمدخل لقياس وتقييم األداء وترشيد القرارات اإلدارية في المنـشآت الـصناعية فـي ضـوء                
  :مستجدات بيئة التصنيع الحديثة كانت النتائج التالية

تحديد المواد المجهـزة     لشركات الصناعية على أنظمة وتقنيات التصنيع المتقدمة في        ا تعتمد .1
 استخدام نظـام الفحـص المرئـي لفحـص           و آالت ذات سرعة عالية   واستخدام  للتصنيع  

تكنولوجيا المحاكاة و إعداد النمـاذج الـشبيهة          استخدام  و واختبار المدخالت والمخرجات  
 إلى غير ذلك من أنظمة وتقنيات التصنيع الحديثـة        .... . أنظمة الطباعة السريعة   استخدامو

 .بصورة متوسطة

تحقيـق   الصناعية في بيئة التصنيع الحديثة لتحقيق العديد من األهداف مثل  الشركاتتسعى   .2
إلـى غيـر ذلـك مـن األهـداف            نمو المبيعات والربحية والبقاء والنمو     ،رضاء العمالء 
 .اإلستراتيجية

 لديها مقومات تطبيق مدخل المحاسـبة عـن          في قطاع غزة   اعية الشركات الصن  ان غالبية  .3
األنظم ة القائم ة ل دیھا       في تغييـر     اإلدارةعدم رغبة   االنجاز ولكن ال تقوم بتطبيقه ألسباب       

وقلة اإلقبال لدى الشركات باالهتمام باألساليب ،  لقناعتھا ورضاھا بما تقدم لھا من معلومات      
 ومواكبتها ألساليب التكنولوجية الحديثة في التـصنيع        الحديثة في مجال المحاسبة اإلدارية    

في تحقيق العديد من األهداف مثل زيادة هامش الربح، التطـوير والتحـسين         رغم رغبتها   
 وترشـيد القـرارات   األداء وتحقيق الجودة الشاملة للتـصميم واإلنتـاج و     ،المستمر لألداء 

لعديد من المنـافع مثـل تـوفير        حيث أن تطبيق هذا المدخل يؤدي على تحقيق ا        ( اإلدارية
معلومات أكثر دقة عن ربحية المنتج وربحية المنشأة وتوفير معلومات أكثر دقة عن تحليل              
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إلى غيـر ذلـك مـن       ..... .ربحية العمالء كما يساعد على تحسين إدارة ورقابة التكاليف        
  .)الحوافز التي أيدتها الدراسة الميدانية

 التـي يـستند إليهـا       األداءعديد من معايير قياس وتقييم      عكست الدراسة الميدانية وجود ال     .4
 مثل زمن اإلنجاز الكلـي وزمـن        الشركاتمدخل المحاسبة عن اإلنجاز، والتي تهتم بها        

 الصناعية في بيئة التصنيع الحديثـة       الشركات كما أن    ، وزمن توقف اإلنتاج   اآلالتتجهيز  
 .تحديد تشكيلة المنتجات المثلىتعطي أهمية لهامش اإلنجاز عند اتخاذ القرار الخاص ب

وص عوبات تح ول دون تطبی ق م دخل المحاس بة ع ن           معوقاتوجود  عكست الدراسة الميدانية     .5

  : وتتمثل تلك المعوقات فياالنجاز

 .الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة  -

تق دم لھ ا م ن      األنظم ة القائم ة ل دیھا لقناعتھ ا ورض اھا بم ا               في تغيير    اإلدارةعدم رغبة    -

 .معلومات
 . عدم وجود الدعم والتشجیع الكافي لتطبیق ھذا األسلوب -

 إمكانية تطبيق مدخلمدى حول  α=05.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
 المتبع األسلوبإلى تعزى  بيئة التصنيع الحديثة المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات

المدخل ( تحديد التكلفة المتغيرأسلوب بين فئتي  هيالفروق واإلنتاج في تحديد تكلفة
 أسلوبفئة والفروق لصالح  )اإلجماليالمدخل ( تحديد التكلفة الكلي أسلوب و)المتغير

 .رتحديد التكلفة المتغي

إمكانية تطبيـق   مدى  حول   α=05.0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .7
 :إلىتعزى  بيئة التصنيع الحديثة  المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجداتلمدخ

 ). األمريكيبالدوالر(رأس مال الشركة  -

 .عدد العاملين في الشركة -

 .)األمريكيبالدوالر (  السنويةالشركةمبيعات  -

 .الوظيفيالمسمى  -

 .الشركةعمر  -
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  التوصيات. 6.2
باحث مجموعة من التوصيات بهدف االسـتفادة مـن          يقدم ال  وتحليلهامن خالل عرض النتائج     

  :يليل خاص وذلك كما بشك في قطاع غزة الدراسة في الجانب التطبيقي للشركات الصناعية
نظم التصنيع الحديثة    واستخدام   الصناعية في قطاع غزة بتطبيق     ضرورة اهتمام الشركات   .1

 .المختلفة في اإلنتاج

مـسايرة التطـورات التكنولوجيـة      ع غـزة ب   ضرورة اهتمام الشركات الصناعية في قطا      .2
السريعة التي تشهدها بيئة التصنيع الحديثة ومواجهة المنافسة الـشديدة التـي تتـسم بهـا                
األسواق من خالل تقديم منتجات تلبي احتياجات العمالء بسرعة وبأقـل تكلفـة وبجـودة               

 .عالية

كـاليف الحديثـة    ضرورة اهتمام الشركات الصناعية في قطاع غزة باسـتخدام نظـم الت            .3
مـدخل  مثـل     و ترشيد القـرارات اإلداريـة      األداءألغراض قياس تكلفة اإلنتاج و تقييم       

وتحقيق العديد من    ذلك لمواكبة التغيرات في بيئة التصنيع الحديثة      و المحاسبة على اإلنجاز  
لتجنب العديـد   و وتحقيق الجودة الشاملة     ألداء،األهداف مثل التطوير و التحسين المستمر ل      

 األداءمن المشكالت الناتجة عن استخدام نظم التكاليف التقليدية مثل التركيز علـى نتـائج               
عدم تحفيز العاملين على التطوير و التحسين المـستمر و عـدم            وفي األجل القصير فقط     

تطبيق مدخل المحاسبة     خاصة وان  ،األداءتوافر معايير واضحة و صحيحة لقياس و تقييم         
 : الصناعية في بيئة التصنيع الحديثة يؤدى إلىكاتالشرعلى اإلنجاز في 

  والشركة دقة عن ربحية المنتجات أكثرنافع مثل توفير معلومات متحقيق العديد من ال  -

 . دقة عن تحليل ربحية العمالءأكثرتوفير معلومات  -

 . يساعد على تحسين إدارة و رقابة التكاليف -

 مثل زمن اإلنجاز و زمن تجهيـز        داءاأل توفير معايير جديدة ألغراض قياس و تقييم         -
 .اآلالت

ضرورة التعاون بين الشركات الصناعية والجامعات بهدف تنمية قدرات القائمين على نظم             .4
التكاليف بهذه الشركات ومساعدتها في االستعانة بالمداخل واالساليب الحديثة فـي مجـال             

 وتحديـد   األداءقابة وتقيـيم    تحسين وتطوير نظم التكاليف فيما يتعلق بقياس التكاليف والر        
  .تكلفة المنتجات
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 في الجامعات والخبراء والفنيين والمهنيين من اتحاد        األكاديميينضرورة تشكيل لجان من      .5
الصناعات الفلسطينية ووزارة االقتصاد الوطني بهدف متابعة اداء القطاعـات الـصناعية            

 :المختلفة من خالل

وات بهدف توجيه نظر الشركات الصناعية نحـو        إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والند     -
 .المنافع والوفورات التي تتحقق من تطبيق نظم التصنيع واألساليب االدارية الحديثة

 توضيح اهمية التطورات التكنولوجية المتالحقة في البيئة الصناعية في دول العالم المتقدمة  -

ات وسن القوانين بهـدف حمايـة   التنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية لوضع االجراء   -
 .المنتج المحلي وتذليل العقبات وازالة معوقات التطور والنمو

تشجيع الصناعة الفلسطينية بجميع فروعها ووضع قيود على عمليـات االسـتيراد وفـتح          -
 .قنوات تصدير جديدة للعالم الخارجي

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  

  



 109

 المراجع
   :المراجع العربية:أوال

تقييم فعالية المحاسبة على اإلنجاز كأداة لتحديد تكلفة فـي          " , 2001, لمزايد سا , أبو شناف  •
, العـدد األول  ,  ةجامعـة اإلسـكندري   , مجلة التجارة للبحوث العلمية   " بيئة الموارد المقيدة    

  مارس،

دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليف في الـشركات  " ،)2008.( شادي صبحي ،أبو شنب  •
 الجامعـة   ،، رسالة ماجستير غير منـشورة     "راسة ميدانية    د –الصناعية في قطاع غزة     

  . غزة،اإلسالمية

التسعير باسـتخدام مهـج التكلفـة       " ،)2007.(أنعام محسن  زويلف، الخلف،نضال محمد و   •
، بحـث   " دراسة ميدانية في قطـاع صـناعة األدويـة البيطريـة األردنـي             -المستهدفة

  .250 -200ص  ،إلدارةمجلة االقتصاد وامنشور،جامعة الملك عبد العزيز، 

مقومات تطبيق محاسبة المسئولية في الشركات الصناعية  "،  )2007.( دياال جميل  ،الرزي •
،  الجامعـة اإلسـالمية    ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،" دراسة تطبيقية  –في قطاع غزة    

  .غزة
نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقا       " ،  )2006.(الزطمة، حسام الدين بشير    •

دراسة تطبيقية على إحدى    : نظام تكاليف األنشطة في صناعة اإلنشاءات في قطاع غزة        ل
  . غزة– الجامعة اإلسالمية – رسالة ماجستير غير منشورة ، "شركات المقاوالت 

إطار مقترح لتحقيق التكامـل بـين فلـسفة التوقيـت            " ،)2008.(الصغير، د محمد السيد    •
مجلـة   -بحث منشور  ،"التكلفة وتحسين اإلنجاز  خفض   ألغراض ونظرية القيود  المنضبط

  .، جامعة سوهاجكلية التجارة
المدخل إلى البحث فـي العلـوم الـسلوكية فـي العلـوم           ،  )1995.(العساف صالح حمد   •

  .مكتبة العبيكان: الرياض. السلوكية

في تطبيق نظم وأسـاليب     ي  مدى تأثير المدخل الشرط    "،)2005.(العطاس، هشام محسن   •
دراسـة ميدانيـة علـى       -،"دارية الحديثة بغرض ترشيد القرارات اإلدارية     المحاسبة اإل 

 ، كليـة االقتـصاد واإلدارة     –رسالة ماجستير في المحاسـبة       .المنشآت الصناعية السعودية  
 .العزيز جامعة الملك عبد



 110

دراسة مقارنة لنظرية القيود وأسلوب التحليل الحـدى         "،)2001.( محمود يوسف  ،الكاشف •
المجلد الواحد واألربعون،   ،  مجلة اإلدارة العامة   ،" المزيج األمثل للمنتجات   التخاذ قرارات 

  .العدد الثالث، السعودية

تصور مقترح لتطبيق نظام التكـاليف المبنـي علـى     "  ،)2005.(المسحال، أمير إبراهيم   •
دراسة تطبيقية على شركة الشرق االوسط      : األنشطة في الشركات الصناعية الفلسطينية    

  غزة، الجامعة اإلسالمية،، رسالة ماجستير غير منشورة"دوية في قطاع غزةلصناعة األ

متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفـة المـستهدفة   "  ،)2008.(المطارنة، د غسان فالح    •
مجلة جامعـة دمـشق     ،  " دراسة ميدانية  :صناعية المساهمة العامة األردنية   في الشركات ال  

  . 2008، العدد الثاني، 24مجلد، الللعلوم االقتصادية والقانونية

تطوير مدخل تحديد التكلفة علـى أسـاس النـشاط           ،)2004(نجالء محمد أمين    ,بخاري -
 ،ة دراسة ميدانية على المنشآت الصناعية في مدينة جد        :لترشيد األداء في األجل القصير    

   . جامعة الملك عبد العزيز،رسالة ماجستير في المحاسبة

دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير     ،)2002(.ميساء محمود ،  راجخان •
 رسالة ماجـستير    ، دراسة ميدانية على المشروعات الصناعية في مدينة جدة        :المنتجات

  . كلية االقتصاد واإلدارة-في المحاسبة
 لغة جديدة للتعامل مع مشاكل قديمة       :المحاسبة على اإلنجاز  " ،  )1992.(أحمد محمد , زامل •

 213-191: ص،العدد الثاني, الدراسات التجاريةالمجلة العامية للبحوث و, "لفةلتحديد التك

واقع استخدام أساليب المحاسبة االدارية في الشركات       " ،)2008.( ناريمان إبراهيم  ،صباح •
 الجامعـة   ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،"دراسة ميدانية   –الصناعية في قطاع غزة     

  . غزة،اإلسالمية
البحـث العلمـي،    .)2001(وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخـالق، كايـد  عبيدات، ذوقان،   •

  .دار الفكر: عمان .مفهومه، أدواته، وأساليبه

أهمية استخدام مقاييس األداء غير المالية لزيادة فعاليـة          "،)2005.(غوث،غادة منصور  •
دراسة ميدانية علـى المنـشآت   ،  "دور المحاسبة اإلدارية في ظل بيئة التصنيع الحديثة         

 جامعـة  ، كلية االقتـصاد واإلدارة    –رسالة ماجستير في المحاسبة      .الصناعية في مدينة جدة   
  .العزيز الملك عبد



 111

مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العاملـة فـي         " ،  )2008.(غياضة، سائد نبيل   •
 والخـاص بالممتلكـات والمـصانع       16قطاع غزة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        

  . غزة، الجامعة اإلسالمية،، رسالة ماجستير غير منشورة"والمعدات 
 ،األوليالطبعة  ،"محاسبة التكاليف  المفاهيم الحديثة في"، )2009(علي محمود.، دفهمي •

 .القاهرة  جامعة–كلية التجارة 

مبادئ اإلحـصاء واسـتخداماتها فـي مجـاالت الخدمـة       ).1996. (كشك، محمد بهجت   •
 .مصر.رة، اإلسكندريةدار الطباعة الح .االجتماعية

مدى فعالية المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مـستجدات بيئـة            ،)2004(.هبة محمود ،  مؤمنة •
 جامعة الملك عبـد     ، كلية االقتصاد واإلدارة   –رسالة ماجستير في المحاسبة     ،  التصنيع الحديثة 

 .زالعزي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 112

 : المراجع األجنبية: ثانيا

• Balderstone, S. and Keef, S. (1999), Throughput Accounting 
exploding an urban myth, ''Management Accounting'', October. 

• Baxendale,S.J.and Rajy.2004,''using ABC to enhance throughput 
accounting: Astrategic perspective.'', ''cost management'', 
JAN/Feb.,pp.31-38. 

• Chwen sheu، Ming- Hsiangchen، Stacy Kovar, 2003, “ Integrating 
Activity – Based Costing and the Theory of Constraints for better 
manufacturing decision making“, ''Integrating manufacturing 
systems'', Volume 80, Issue 8. 

• Corbett,T.,2000,''throughput accounting and Activity – Based Costing: 
the driving factors behind each methodology, '', journal of cost 
management, JAN/FEB, PP.37-45.  

• Dugdale, D., and Jones, T. (1998),''''throughput accounting: 
Transforming practices, ''the British accounting review'',Vol. 30,No. 3, 
pp.203-220. 

• Dugdale, D., and Jones, T. (1998) Throughput Accounting: 
Transforming practices?,  ''British Accounting Review'', Vol. 30, Sept. 

• Garrison, R., and Noreen, E., 2008, "Managerial Accounting" 12th 
Edition,    London: Irwin. 

• Howell, Robert, A., and Stephen R., Soucy, 1987, “ Capital 
Investment Analysis In The New Manufacturing Environment 
''Management Accounting'', USA, November, Vol.69, No.6, PP.26-32. 

• Mac-Arther, J.B., 1996,'' from activity based costing to throughput 
accounting'', journal of management accounting, April:pp.30,34,36-
38. 

• Mac-arthur, J. 1996, From Activity Based Costing to Throughput 
Accounting,  ''Management Accounting'', April. 

 
 



 113

• Olli-Pekka Hilmola., 2007, "Building under standing from throughput 
accounting with productivity and price recovery: case analysis of 
electronics contract manufacturer'', International journal of revenue 
management,Vol.1, No.4, pp.346-366. 

• Olli-Pokka Philomela and Laurie Lattila.,2008 ''throughput accounting 
and stochastic system behavior: Importance of low throughput 
products",  International journal of applied management science,Vol.1, 
No.3,pp.123-142. 

• Shams- ur Rahman, 1998 '' theory of constraint A review of the 
philosophy and its applications'' International journal of operations 
and production management, Vol. 18، issue 4.  

• Tishlias, Dennis, P., and Peter Chalos 1986, “High-Tech Production’s 
Impact on Cost Accounting: A Case Study ”, Journal of Accountancy  
, November, PP.158-180. 

• Tollington, T., 1998,  “ ABC vs TOC : Same Cloth as Absorption vs. 
Marginal Different Style and Cut?”, Management Accounting(UK), 
April, Vol., 76, No. 4, PP.44-45. 

• Tony Toolington, Philip wacher,2001, '' ABC/ TA for internet retail 
shopping'', International journal of retail and distribution management, 
Vol. 29, issue:4. 

• Victoria J. Mabin, and Steven J., Balderstone, 2003, ''the performance 
of the theory of constraints methodology: analysis and discussion of 
successful TOC application.'', International journal of operations and 
production management, Vol. 23، No.6, pp.568-595. 

• Yoshilkawa, et al., 1993. ''Contemporary Cost Management'', 
Chapman & Hall, London,  PP.145-157. 

  
  
  
  
  
  
  
  



 114

  )1(ملحق رقم 
  االستبانة

  
   غزة-ة ـة اإلسالمیـالجامع

  عمـادة الدراسـات العلیــا 
  ــارة ــة التجـــكلیــ

   قسم المحاسبة والتمویـــل
  

  
  
  
  

  لرحیمبسم اهللا الرحمن ا
  

  ـة/المحترم.......... ...............................األخت الكريمة/ األخ الكريم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ،،،تحية طيبة وبعد
  

االستبانة المرفقة هي جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير من كليـة التجـارة فـي                  
  بة والتمويل بعنوانالجامعة اإلسالمية بغزة ضمن برنامج المحاس

   "بيئة التصنيع الحديثة المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجداتمدخل  إمكانية تطبيقمدى  "
   " العاملة في قطاع غزةدراسة ميدانية على الشركات الصناعية"

 إننا نتطلع إلى تعاونك معنا، ونثق فـي  إالعلما بان اإلجابة قد تستغرق بعضا من وقتك الثمين       
 من أهمية في تحقيق     اإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة وعناية لما لهذه         اإلجابةأهمية  انك تدرك   

أهداف هذه الدراسة وخدمة المجتمع، وأن هذه البيانات ستعامل بسرية مطلقة ولن تـستخدم إال               
 نتائج الدراسة ستعرض بشكل عام ولن يشار إلى أي اسم          أنألغراض البحث العلمي، فقط كما      

  . على هذه االستبانةاإلجابة المشاركة في من األسماء
  ولكم جزيل الشكر

   
  عبد العزيز عرفات العجلة : الباحث

Jawwal / 0599860414  
Fax 2827634  

E mail com.gmail@2azizejla/ 
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  :جازننبذه مختصرة عن مفهوم نظرية المحاسبة عن اإل
جاز المحقق خـالل فتـرة      نجاز علي الربط بين مقدار اإل     نفة نظرية المحاسبة عن اإل    تقوم فلس 

جاز وتقاس قيمـة هـامش      نزمنية معينة، والموارد التي يتم استنفاذها في سبيل تحقيق ذلك اإل          
د األخرى  رالموا جاز بصافي اإليراد المحقق من بيع المنتج بعد طرح تكلفة المواد الخام و            ناإل

 وذلـك   ،الخارج، ما عدا األجور المباشرة، المستخدمة في إنتـاج ذلـك المنـتج            المشتراة من   
بافتراض أن المواد المباشرة هي عنصر التكلفة المتغير الوحيـد وبـاقي عناصـر التكـاليف            

 ولذلك يركـز  ،األخرى بما فيها األجور المباشرة تمثل عناصر تكاليف ثابتة في األجل القصير    
ـ       هذا المفهوم علي المبيعات       ممـا   ،جـاز ن اال هباعتبارها المصدر الوحيد الذي يتحقق من خالل

يتطلب عدم التركيز علي كمية اإلنتاج فقط، وتحويل االهتمام إلي المبيعـات كأسـاس لقيـاس           
يهدف هذا األسلوب إلى مساعدة اإلدارة على تحقيـق          و ، المنشأة داءألالكفاءة والفعالية الحقيقية    

المقيدة وذلك لتحقيق أفضل تدفق سـلعي يزيـد       ) الموارد(نشطة  االستخدام األمثل والمستمر لأل   
  .من إنجاز المنظمة
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  :الشركةأسئلة عامة عن : أوال
  )األمریكي بالدوالر( رأس مال الشركة – 1

  . مليون2أقل من  إلى - مليون1من  5 . مليون دوالر1 أقل من إلى – دوالرإلف 100من  5

  . مليون4 أقل من  إلى-  مليون3من  5 . مليون3 أقل من  إلى-ن مليو2من  5

   فأكثر  دوالر مليون4 5
  : عدد العاملین في الشركة-2 
 عامل  50 من  إلى أقل– 20 من 5  عامل20 من  أقل5
    عامل100 من أكثر 5  عامل100 من أقل إلى – 50 من 5

  ):األمریكيبالدوالر (  السنویةالشركة مبیعات -3
  ملیون 1 من أقلإلى  - ملیوننصفمن  5دوالر ملیون نصف  من قلأ 5
  ملیون 4 ن مأقلإلى  - ملیون3من  5 ملیون 3 من أقلإلى  - ملیون1من  5
  دوالر ملیون 4 من أكثر 5

  .............................................................:. الذي تعمل بھ الشركة)الصناعة( مجال النشاط اذكر – 4

  :الوظیفي المسمى – 5
  تسویق مدیر 5  المدیر المالي5  مدیر التكالیف5
  عام مدیر 5 مدیر اإلنتاج 5
الرجاء (أخرى  5

  .................................................................................................................................):ذكره

  :الشركة عمر -6
  سنوات 10 من إلى أقل – سنوات 5من  5  سنوات5 من  أقل5
   فأكثر  سنة15 5 سنة 15 من أقلإلى  – سنوات 10من  5

  :اإلنتاج المتبع في تحدید تكلفة األسلوب – 7

المدخل ( تحديد التكلفة المتغير أسلوب 5 .)اإلجماليالمدخل ( تحديد التكلفة الكلي  أسلوب5
  .)المتغير
 رجاءال(أسلوب أخر  5.)المدخل المباشر( تحديد التكلفة المباشر أسلوب 5

.................................................................................................................................)ذكره
.........................................................................................................................................  
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  : شركتكم نظم التصنیع الحدیثة التالیة إلى أي درجة تستخدموضحالرجاء  :ثانیا

الرق تستخدم بدرجة
كبیرة  نظم التصنیع الحدیثة   م

ال  ضئیلة متوسطة كبیرة جدًا
 تستخدم

            .ستخدام الحاسب اآلليالتصميم الهندسي با  1

            .تكنولوجيا المحاكاة و إعداد النماذج الشبيهة  2

            .أنظمة التصنيع المرنة  3

            .أنظمة التصنيع المتكاملة  4

            .أجهزة مبرمجة للرقابة والتحكم  5

            .استخدام الليزر في تشغيل المواد الخام  6

            .أنظمة الطباعة السريعة  7

            .آالت ذات سرعة عالية  8

             .تحديد المواد المجهزة للتصنيع  9

            .اآلليواالسترجاع نظم التخزين   10

11  
استخدام نظام الفحص المرئي لفحص واختبار 

  .المدخالت والمخرجات
          

12  
الرجاء  (أخرىاستخدام نظم تصنيع 

  ..........................................................):ذكرها

 تحدید یرجى, إلى تحقیقھاالشركات  تسعى معظم اإلستراتیجیة التي فیما یلي مجموعة من األھداف :ثالثا
  :أھمیتھا بالنسبة لشركتكم

مھم   األھداف  الرقم
متوسط   مھم   جدا 

   األھمیة
غیر 
  مھم 

عدیم 
  األھمیة

            .البقاء واالستمرار  1

            .لربحيةنمو المبيعات وزيادة ا  2
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            .تحقيق رضا العمالء  3

            .تحسين الجودة  4

            .تخفيض التكاليف  5

            . وفتح خطوط انتاج جديدةاإلنتاجيةتطوير العمليات   6

  :مدخل المحاسبة عن االنجاز وإمكانیة تطبیقھأسئلة حول : رابعا

موافق   الفقرة  الرقم
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
ق مواف

  بشدة

1  
يعد مدخل المحاسبة عن االنجاز من المفاهيم 

  . الشركةإلدارةاالدارية الحديثة نسبيا 
          

2  
رغبة االدارة في تحسين قياس اداء الشركة يزيد 

  .من فرص تطبيق هذا المدخل
          

3  
 الشركة على توفير اجراءات وانظمة إدارةتعمل 

   .محاسبية تتميز بالمرونة
          

4  
دارة الشركة على توفير الموارد البشرية تعمل ا

   .المؤهلة علميا وعمليا
          

5  
تقوم ادارة الشركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في 

  .التصنيع
          

            .تقوم الشركة بتوزيع التكاليف على المنتجات  6

7  
تقوم الشركة بتحميل المنتج بتكلفة المواد المباشرة 

   .األخرىل فقط دون تكاليف التشغي
          

8  
تعتبر الشركة باقي تكاليف التشغيل المتعلقة بالمنتج 

   .ثابتة فيما عدا المواد المباشرة
          

             .تعتبر الشركة تكلفة العمالة من التكاليف الثابتة  9

10  
 الشركة عامل الزمن تأخذعند قياس تكلفة المنتج 

   .في عين االعتبار) وقت االنجاز(
          

11  
مل ادارة الشركة على تحليل رؤيتها من خالل تع

   .إستراتيجيةترجمتها الى اهداف 
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  : حول مزایا تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجازأسئلة :خامسا

موافق   الفقرة  الرقم 
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

1  
تعمل ادارة الشركة على توفير المعلومات الالزمة 

   .وير األداء التشغيليلتحسين وتط
          

2  
تعمل ادارة الشركة على توفير المعلومات التكاليفية 

   .التي تالئم بيئة التصنيع الحديثة
          

3  
تهتم ادارة الشركة بالتركيز على المبيعات 

            .وتخفيض المخزون

4  
تهتم ادارة الشركة بتحديد نقاط االختناق والطاقات 

  .استغاللهاغير المستغلة وتعمل على 
          

5  
 من خالل وضع أدائها تسعى ادارة الشركة لتقييم 

   . للشركةاإلستراتيجيةالخطط 
          

6  
 كبري للتركيز على ادارة أهميةتولى االدارة 
   .ورقابة التكاليف

          

7  
تركز الشركة على تخفيض وقت االنجاز وبالتالي 

  .تقليل التكلفة وزيادة الربحية
          

8  
ارة الشركة لتحقيق الجودة الشاملة تسعى اد

   .للتصميم واإلنتاج
          

9  

تقوم ادارة الشركة بتحديد قرارات االستثمار في 
 اإلنتاجية تحسينات على المراحل وإجراء اآلالت

   .من خالل استخدام مبررات االنجاز
          

10  
تهتم الشركة بتحديد قرارات تخطيط الربحية 

   .ة منهاوتشكيلة المنتجات لالستفاد
          

11  

تقوم ادارة الشركة بتحديد أسعار المنتجات من 
خالل تحديد نقاط االختناق سواء كانت في جانب 

   .السوق أو في جانب اإلنتاج
          

12  
تركز الشركة على تحديد قرارات الصنع أم الشراء 

            . بهدف تخفيض التكلفة في ظل ظروف المنافسة الحالية

13  
لشركة قياس األداء عند البيع وليس تعتمد ادارة ا

  . عند اإلنتاج
          

14  
معدل (تسعى الشركة دائما لتحسين معدل االنجاز 

          وقت التصنيع /عدد الوحدات الجيدة المباعة=االنجاز
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  . الكلي

15  
تهتم الشركة بتوفير معلومات أكثر دقة عن ربحية 

   .المنتج وربحية الشركة وربحية العمالء
          

   : تحول دون تطبیق مدخل المحاسبة عن االنجاز  التيالمعوقات والصعوبات/  ساساد

 السبب  الرقم
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1  
عدم رغبة االدارة في تغيير االنظمة القائمة لديها 

  .لقناعتها ورضاها بما تقدم لها من معلومات
          

           .مام الكافي بهحداثة االسلوب وعدم اإلل  2

3  
عدم توافر الخبرات والكفاءات العلمية المطلوبة 

             .لتطبيق هذا االسلوب

4  
عدم اهتمام االدارة بتطبيق ومتابعة األساليب 

             .الحديثة

5  
عدم وجود الدعم والتشجيع الكافي لتطبيق هذا 

            .االسلوب

6  
تطبيق عدم توافر المعلومات التفصيلية الالزمة ل

             .أسلوب المحاسبة عن االنجاز

            .ارتفاع تكاليف تطبيق هذا االسلوب  7

8  
الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع 

            .غزة

  
  . برجاء اذكرھا– المحاسبة عن االنجاز أسلوب تحول دون تطبیق أخرىھل یوجد صعوبات ومعوقات 

.......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

  ،،،،،مشكرا لحسن تعاونك.
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  )2(ملحق رقم 

  المحكمين السادة قائمة بأسماء 

  مكان العمل  االسم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية    شاهين د علي عبدا هللا  1

  الجامعة اإلسالمية  د ماهر موسى درغام   2

  الجامعة اإلسالمية  د حمدي شحدة زعرب  3

  الجامعة اإلسالمية  د عالء الرفاتي   4

  امعة اإلسالميةالج  د نافذ بركات   5

  الجامعة اإلسالمية  د عصام البحيصي  6

  جامعة القدس المفتوحة  د صبري ماهر مشتهى  7

  وزارة التعليم العالي  د أكرم حماد   8

  جامعة فلسطين  د يوسف جربوع   9

  وزارة الصحة    محمد أبو الوفا .ا  10
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  )3(ملحق رقم 
  شاركة في الدراسة المقائمة بأسماء الشركات الصناعية

  مكان العمل   االسم  الرقم 
  شمال غزة   مصنع عابد للرخام   1
  شمال غزة   )خضري+ سقا (مصنع اإلسفنج   2
  شمال غزة   مصنع الشرق األوسط لألدوية   3
  شمال غزة   الشركة العربية للبالستيك   4
  شمال غزة   شركة مطاحن الهدي  5
  غزة شمال   شركة نويجع للباطون الجاهز   6
  غزة   مصنع اسكيمو األمير   7
  غزة   شركة فلسطين لمواد البناء  8
  غزة   للبالطشركة الصناعات اإلنشائية   9
  غزة   شركة مكة كوال لتعبئة المشروبات الغازية   10
  غزة   شركة فلسطين للصناعات الغذائية   11
  غزة   شركة بدر الدين الرديسي لصناعة الفلين والبالستيك   12
  غزة   شركة مسليات القدس   13
  غزة   شركة بسيسو وعلمي لألثاث   14
  غزة   مصنع السالم أللعاب األطفال   15
  غزة   شركة مرتجي لتعبئة المياه الغازية   16
  غزة   شركة الحداد لصناعة األدوات الكهربائية والكوابل   17
  غزة   شركة الرياشي لصناعة البطاريات   18
  غزة   بل مصنع سخانات أبو ج  19
  غزة   شركة بشير السكسك لصناعة مواد السباكة   20
  غزة   شركة كاظم إلنتاج البوظة والجيالتي   21
  غزة    لصناعات الكهربائية رنداالخزجبر   22
  غزة   اسكيمو العروسة شركة ومصنع   23
  غزة   الشركة العربية لصناعة األخشاب   24
  غزة   شركة العامر لصناعة البراغي   25
  غزة   شركة أبو أيمن حسنات للصناعات المعدنية   26
  غزة   شركة سعدي الحايك وأوالده   27
  غزة   شركة شكور لصناعة الطحينة   28
  دير البلح    )بالستيك+ كرتون(شركة المجد للصناعة والتجارة  29
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  الوسطي    للمواد الغذائية  لصناعةشركة شومر  30
  لح دير الب  مصنع العودة للبسكويت   31
  دير البلح   لبالستيك ا  لصناعةشركة الزوايدة  32
  غزة   مطحنة غزة الكبرى   33
  شمال غزة   دعالسة لصناعة األدوية الكهربائية هاي توب   34
  شمال غزة   سوان للمستحضرات التجميل  35
  غزة   حبوش لصناعة األحذية   36
  غزة   مطبعة منصور   37
  شمال غزة    شركة أبو عيدة للباطون الجاهز  38
  غزة   شركة الخطاب للصناعات المعدنية  39
  غزة   شركة مكة للصناعة األدوية ومستحضرات التجميل  40
  شمال غزة   شركة مصنع الندي لأللبان   41
  دير البلح  شركة المطاحن الفلسطينية  42
  غزة  شركة مجموعة اليازجي لتعبئة المشروبات الغازية الخفيفة  43
  غزة  السالم شركة مطاحن   44
  شمال غزة  شركة باطون الشمال   45
  الوسطى  شركة التعاون للباطون الجاهز  46
  غزة  شركة البدر لتعليب المواد الغذائية والزيوت النباتية   47
  دير البلح  شركة مصنع اسكيمو العريس   48
  غزة  شركة الصفدي للصناعة والتجارة  49
  غزة  يكيةشركة مشتهى لصناعة األدوات البالست  50
  غزة  م .خ.الشركة الهندسية لصناعة الباطون ومواد البناء و  51
  غزة  شركة األمل لصناعة اإلسفلت  52
  غزة   فروتي-شركة ادم للصناعة والتجارة   53
  غزة  شركة الين فودز لتعليب المواد الغذائية  54
  غزة  شركة الصناعات اإلنشائية للبالط واالنترلوك  55
  غزة  صناعة األثاث شركة مشتهى ل  56
  غزة  شركة مصنع الحبشي للبالط  57
  دير البلح  كمصنع الديراوي للبالستي  58
  الوسطى  شركة الساحل لمنتجات األلبان  59
 .م.خ. مةالخراسانيالشركة العربية للمقاوالت والصناعات   60

  
  غزة
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